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Abstract 
 
Children today are spending less time playing outside compared to 20 years ago as seen in 

previous research. According to the policy documents, preschools should support 

children’s health and well-being by encouraging the playing and exercising required for 

developing the children’s coordination and motors kills. The learning should be given 

indoors as well as outdoors, and the outdoor learning should be provided with the 

possibility to switch between planned and natural settings. The extent to which the children 

in preschools are able to play outdoors, and type of environment offered, differ largely 

among various preschools. This study aims to highlight which different factors that are 

influencing to which extent children in various preschools are offered outdoor play by 

answering the question: What are the factors that affect preschool outdoor and nature 

activities? Six teachers with operational responsibilities in six different preschools were 

interviewed in order to fulfill the research objective.  

 

The research was conducted based on phenomenology, through qualitative interviews with 

a low degree of structure, which was transcribed and analyzed by using a 

phenomenological analysis model. The results of the analysis showed that the respondent’s 

views  

 

The results of the analysis showed that teacher’s view on the location of the preschool is 

essential for the extent of the outdoor and nature activities, but it is not the main factor. 

The preschool’s type of playground, how the playground is placed and designed, and what 

size it has, are also influencing factors as it was discovered that preschools with better 

playgrounds utilize them more frequently. Another factor is the preschool’s access to 

natural areas to visit. Common obstacles identified in the material were lack of personnel, 

large groups of children, and the staff’s education. However, the factors identified as those 

with the greatest impact, was the staff’s own interest and experiences, and whether there 

were any so-called “enthusiast” in the personnel whom was passionate about the nature 

and outdoor playing. Also, if the preschool itself had a specific nature or outdoor focus.     

 

 

 

Nyckelord: preschool, location, preschool teachers, nature, outdoor learning 

 



 

Sammanfattning 
 
Forskning visar på att barn i dag är ute och leker i allt mindre omfattning än för 20 år sedan. 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan skall främja barnens hälsa och välmående 

genom att locka till den lek och rörelse som krävs för att barnen ska kunna utveckla sin 

koordinationsförmåga och motorik. Lärandet skall ske i såväl inom- som i utomhusmiljöer, 

och i utomhusvistelsen skall barnen ges möjlighet att växla mellan planerad miljö och 

naturmiljö. I hur stor omfattning barnen på en förskola får vistas ute och i vilken typ av 

miljö skiljer sig nämnvärt mellan olika förskolor. Denna studie ämnar lyfta vilka olika 

faktorer det är som påverkar i hur stor utsträckning barnen på förskolor kommer ut under 

den dagliga verksamheten genom att svara på frågan: Vilka faktorer är det som påverkar 

förskolors utomhus- och naturvistelse? För att uppnå studiens syfte intervjuades sex 

stycken verksamhetsansvariga på sex olika förskolor angående deras uppfattningar och 

erfarenheter av detta fenomen. 

 

Undersökningen har utgått från den empirinära fenomenologin genom kvalitativa 

intervjuer med låg grad av strukturering som transkriberats och analyserats efter en 

fenomenologisk analysmodell. Resultatet av analysen visade att förskollärares syn på 

placeringen av förskolorna har betydelse för utomhus- och naturvistelsen omfattning, men 

det är inte den tyngsta faktorn. Vad för sorts gård förskolan har, hur den är placerad och 

utformad, samt vilken storlek den har spelar också in, då det visade sig att förskolor som 

har tillgång till bättre gårdar nyttjar dem oftare. Även förskolans tillgång till naturområden 

att besöka spelar in. Hinder som genomsyrar hela materialet är bristen på personal och stora 

barngrupper samt personalens utbildning. De faktorerna som identifierades som de med 

störst påverkan var dock personalens egna intressen och erfarenheter och huruvida det 

fanns någon så kallad ”eldsjäl” som brann för naturen och utomhusvistelse, samt om 

förskolan i sig arbetade efter en särskild naturinriktning. 
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Förord 
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1 Inledning och problemområde 

 

Naturen är en plats dit människor kan gå och vistas utan krav och vara sig själva. Det är en 

plats som ständigt förändras men ändå följer ett fast mönster, beroende på var den är 

belägen, vilken årstid det är och vad det är för väder. Naturen i sig syftar till en plats med 

kuperad terräng såsom buskar, gräs och träd vilket kan stimulera både kropp och sinne hos 

barn (Olsson 2015, s.10). Den svenska förskolan har alltid sett naturen som ett viktigt inslag 

i verksamheten (Sandberg, Brodin, Davidsson, Lindstrand, Vuorinen, Karlsson, Ärlemalm-

Hagsér) och den kan förslagsvis användas på tre olika sätt i förskolan: dels som ett klassrum 

för barnen, men även som ett fridfullt ställe att äta, leka och sova i, samt som en förtrollad 

sagovärld där fantasin får möjlighet att flöda (Ängegård, 2010). Vidare anses naturen vara 

oerhört betydelsefull för barns utveckling, då den erbjuder en frizon med plats för eget fritt 

skapande och möjlighet för utveckling av empati för allt levande (Louv, 2008).  

 

Att flytta verksamheten utomhus och låta barnen leka ute i naturen har flera positiva 

effekter enligt tidigare forskning. Bland annat resulterar den i positiva hälsoeffekter då den 

ökar barnens motorikutveckling (Fjortoft & Sageie, 2000), minskar deras stressnivåer 

(Ellneby, 2010) och utmanar deras fantasiförmåga (Sandberg et al. 2008). Att förskolor 

kommer ut i naturen med barnen har även betydelse ur ett större samhällsperspektiv, då 

Granberg (2000), menar att förskolan spelar en viktig roll i att lägga grunden för 

miljötänkande och medvetenhet hos barn.  

 

Trots de välkända positiva effekterna med utomhus- och naturvistelse för barn i förskolan 

har forskning visat på att barn i dag leker och vistas utomhus mindre än tidigare (Bilton, 

2010). Detta leder till frågan om vad detta kan bero på. Tidigare forskning om natur- och 

utomhusvistelse för barn på förskolor har framförallt tittat på utomhuspedagogiken, och 

vilka olika positiva effekter det kan ge barnen och deras utveckling. Min egen förståelse 

för natur och utomhusvistelse, skapad och traderad utifrån min sociala livsvärld som jag 

vuxit upp i, är att människor mår bra av att vara ute mycket. Detta då jag vuxit upp under 

70-talet, när barn fick leka ute själva och lektiden inte hade någon konkurrens av IKT 

(informations- och kommunikationsteknik), vilket barn idag spenderar mycket tid med. 

Talesätten jag växte upp med var ”det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder” och 

”friska barn är skitiga barn”. Inom barnomsorgen sa man att barn behöver ”komma ut och 
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få frisk luft för de har spring i benen”.  Utomhusvistelsen för mig personligen är energi 

både för kropp och sinne. Att vara nära naturen ger mig energi och påfyllning av kraft och 

tid för reflektion. Det är som ett balsam för själen. En plats där man både kan vara ensam 

för att finna lugn och ro, men även en plats att umgås på med vänner eller att utmana sig 

själv i och testa sina gränser. Trots mina egna åsikter om detta har jag även förståelse för 

de som inte känner på samma sätt om naturen. Vissa kanske känner sig rädda – rädda för 

djuren i skogen eller utsattheten i att skogen är så stor och rädsla för att gå vilse. Kanske 

kan detta bero på okunskap och att man inte fått vistats där på ett naturligt sätt som barn. 

När jag arbetat på förskola har jag uppfattat att vissa föräldrar känner sig oroliga för att 

barnen ska råka ut för olika typer av olyckor eller gå vilse i skogen. På grund dessa 

reflektioner ville jag undersöka vilka faktorer det är som faktiskt påverkar huruvida 

förskolor tar ut barnen i naturen genom att belysa de möjligheter och hinder för utomhus- 

och naturvistelsen. 

 

1.1 Begrepp 

 

Viktiga begrepp och förkortningar som nämns i texten förklaras här, för att ge läsaren en 

full förståelse av uppsatsen. 

 

Reggio Emilia är en pedagogisk filosofi från Italien, skapad av Loris Malagzzi, där man 

lägger stor vikt på ateljén och barnens eget skapande verksamhet, ofta i teman. 

Dokumentation har stor en central roll och man ser miljön som den ”tredje” pedagogen 

(Barsotti, 1986). 

 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik.  

 

Grön flagg är Håll Sverige Rents benämning för det pedagogiska material som de utformat 

för att förskolor på ett tydligt vis skall kunna arbeta mot de olika natur och- miljömålen 

som finns i Lpfö. Friluftsfrämjandet genomför utbildningar och har arbetat fram en 

pedagogik för förskolor baserat på alla målen i Lpfö och med grund i utomhuspedagogik 

och ett upplevelsebaserat lärande (Håll Sverige Rent 2016)  
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2 Tidigare forskning 
 

Följande kapitel presenterar tidigare forskning angående vikten av att förskolebarn vistas i 

naturen, de positiva effekter utomhusvistelse och naturvistelse har på barn, samt faktorer 

som kan vara förhindrande för natur- och utomhusvistelsen i förskolor.  

 

2.1 Vikten av att förskolebarn kommer ut i naturen 

 

Naturen har visat sig erbjuda stora möjligheter för barns lärande (Sandberg, Brodin, 

Davidsson, Lindstrand, Vuorinen, Karlsson & Ärlemalm-Hagsér, 2008) och Ängegård 

(2010) föreslår i sin studie, om användning av naturen i förskolan, att naturen används på 

tre olika sätt i svenska förskolor: som ett klassrum för barnen att lära om naturen, som ett 

fridfullt hem för att äta, leka och sova, och som en förtrollad sagovärld. Lundholm (1995) 

och Schmidt (2004) har i sina studier bevisat att barn utvecklar fler olika lekar på 

skolgårdar som innehar naturmarkspartier än på de gårdar där detta saknas. Naturmarken 

ger barnen möjlighet att finna ostörda platser där de kan vara för sig själva och naturmarken 

gör det dessutom enklare att förändra lekarna med hjälp av själva naturen (Schmidt, 2004). 

I Davidssons (2008) studie visade det sig att barnen upplever utemiljön som en miljö där 

alla får plats och där de kan uppleva andra saker än inomhus. I naturen utmanas deras 

fantasi och de ges möjlighet att skapa egna lekvärldar och artefakter av olika naturmaterial 

(Sandberg, Brodin, Davidsson, Lindstrand, Vuorinen, Karlsson & Ärlemalm-Hagsér, 

2008). Barn uppfattar naturföremål och platser utifrån vad de erbjuder, vilket Gibson kallar 

affordance, i kontrast till lekhörnor skapade i inomhusmiljön och dess leksaker vilket gör 

dem till isolerade öar och faktorer enligt Grahns studie (Änggård, 2010, s.222). Enligt 

Läroplanen ska förskolan erbjuda en miljö som är trygg och skapar nyfikenhet, lust att leka, 

lära samt utvecklar identitet och självständighet (Skolverket, 2010, s. 9). 

 

Författarna till boken Barn och naturvetenskap: upptäcka, utforska och lära i förskola och 

skola, lyfter vikten av att pedagogerna har gedigna ämnesdidaktiska kunskaper och 

förordar att yngre barns lärande om sin omvärld bör ta sin början i ett aktivt utforskande 

och undersökande, med fokus på vad som sker under aktiviteter med hela kroppen och alla 

sinnen för de yngre barnen. Alla barn är intelligenta (oavsett social bakgrund, etnicitet eller 

funktionshinder), enligt filosofen Loris Malaguzzis teori om det lilla barnet. Denna kräver 

en lärandekultur som byggs på att alla barn ges lika möjligheter till upptäcktsfärder i sin 
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närmiljö, för att med sin kropp och alla sina sinnen kunna ”bebo” rummet – utemiljön 

(Elfström & Nilsson & Sterner & Wehner-Godée, 2014). Läroplanen lyfter förskolechefens 

ansvar för att pedagogerna erhåller kontinuerlig kompetensutveckling, utifrån de krav som 

ställs på förskolan och förskollärarna att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt med hänsyn 

till alla individer oavsett, kön, etnicitet och funktionsnedsättning (Skolverket 2010, s.13). 

 

Att ”bebo” miljön, lyfter även Änggård (2010) i sin artikel Skogen som lekplats. 

Möjligheten finns att ”ta in” skogen (genom bilder, böcker, med hjälp av IKT, kottar och 

annat material), men man kan aldrig ersätta interaktion med sin fysiska omgivning. Hon 

ser det från den fenomenologiska teorin, som Maurice Merleau- Pontys står bakom. När 

åtskillnad mellan kropp och själ försvinner, rörelsen sker automatiskt och barnens kroppar 

mäter omvärlden och sig varande med hjälp av sin kropp. De yngre barnens tänkande är 

konkret och kopplat till att bokstavligen känna sin fysiska omvärld med alla sinnen 

(Änggård, 2008, s. 221). Det är av stor vikt att barnen erbjuds en lämplig miljö i förhållande 

till ålder – både i planerad inom- och utomhusmiljö och även i naturmiljö (Skolverket, 

2010, s.7). 

 

Det finns rikliga utgångspunkter för barns praktiska lärande i utomhusmiljön, då den 

inbjuder till förening av praktiska och teoretiska erfarenheter. Upplevelserna kan där, av 

en medveten pedagog, omvandlas till konkreta exempel på matematiska och språkliga 

begrepp, och kan enkelt kopplas till naturvetenskap, miljölära och kunskap om kropp och 

hälsa. Utomhusdidaktiken blir i dess rätta miljö ett viktigt redskap för att levandegöra 

läroplanens intentioner. Utomhuslärandet blir då inte bara den formella kunskapen, utan 

även den tysta kunskapen innefattas – den som sitter i kroppens rörelsemönster, i mossans 

doft och fåglarnas läten. Molander beskriver kunskapens tysta former: se, göra och vara 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997, se Lundegård, Wickman & Wohlin 2004, s.12). Förskolan 

ska arbeta för utveckling av barns kroppsuppfattning och koordinationsförmåga, samt 

kunskaper om matematik, språk, hälsa och natur (Skolverket, 2010, s.10). 

 

2.2 Naturvistelsens positiva effekter på barn  

 

Som tidigare nämnt kan lek i naturmiljö utmana barnens kroppsrörelser och samspel på ett 

positivt sätt, då naturmiljö i regel erbjuder större frihet att skapa egna lekvärdar, som inte 
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organiserats eller bestämts av vuxna (Sandberg, Brodin, Davidsson, Lindstrand, Vuorinen, 

Karlsson & Ärlemalm-Hagsér, 2008). Därmed har naturen en positiv effekt på barnens 

olika lekar, vilket kan öka deras motorikutveckling och resultera i ett flertal positiva 

hälsoeffekter (Fjortoft & Sageie, 2000). Ellenby (2010) diskuterar även kring att förskolor 

kan förlägga mycket av sin dagliga verksamhet utomhus i syfte att minska den stress som 

lätt kan uppstå i stora barngrupper, av stressade föräldrar, långa dagar, trånga utrymmen, 

hög ljudnivå, samt underbemanning och ett stort antal vikarier. Vidare kan barn som får 

mycket utevistelse öva upp sin koncentrationsförmåga och de utvecklar bättre möjligheter 

att själva hitta ställen att leka ostört på, vilket har visat ha hälsofrämjande effekter, eftersom 

hjärnan tillåts varva ned (Ellenby, 2010). En studie gjord på två förskolor, där den ena 

spenderade mer tid än den andra utomhus, visade att barnen som var ute mer hade lägre 

sjukfrånvaro, bättre koncentrationsförmåga och högre motorisk färdighet, vad gällde 

balans, styrka och vighet (Grahn, 1997, se Helldén & Jonsson & Karlefors & Vikström 

2015, s. 190). Enligt styrdokumenten skall förskolan dessutom vara en trygg och rolig plats 

där lärande, omsorg och fostran bildar en helhet som stödjer familjerna i deras ansvar för 

barnens utveckling (Skolverket, 2010, s. 5). 

 

Jörgensen forskare i pedagogik, har i sin avhandling, What is going on out there? (2014) 

studerat vad som händer när förskolorna flyttar ut sin dagliga verksamhet i naturen. Hur 

påverkas barnen, leken och lärandet av samspelet med naturen. Jörgensen ville, baserat på 

ett stort internationellt fokus på barns allt mer inskränkta rörelsefrihet (att barn vistas allt 

mindre utomhus och har allt mindre kontakt med naturen), studera hur barn beter sig när 

de vistas i en mångdimensionell miljö i ett socialt sammanhang. Hon såg tydligt hur barnen 

i naturen använde sig av samtliga sinnen, och att upplevelsen sitter i kroppen och i sättet 

som barnen kommunicerar. Barnen får en annan sorts kunskap om de befinner sig i gröna 

miljöer, än om de bara vistas inomhus, menar Jörgensen, nämligen en kunskap om att anta 

utmaningar, använda egna erfarenheter och skapa på egen hand. Jörgensen har också sett 

att blivande förskollärare lägger stort fokus på naturen och är medvetna om att det sker 

mycket i barnens lekar där. Tidigare lekforskning har dock främst ägnats åt barnens 

fantasilek inomhus. Ämnet har dock behandlats av miljöpsykologen Mårtensson, som 

studerat samspelet mellan barns lek och miljö. Hon har noterat vikten av dynamik i 

förhållandet mellan olika platser på förskolgården: det bör finnas olika platser för olika 

tilltänkta funktioner placerade på gården, och där ska kunna uppstå ett flöde i leken. När 

utemiljön känns meningsfull för barnen och leken kommer igång är det som om landskapet 
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leker med barnen och inte tvärtom. I varierade landskap skapar barnen mening åt platsen i 

leken, genom att de kreerar egna platser och egna små demokratiska samhällen (Jörgensen, 

2014, se Olsson, 2015, s.171-172). Utegården blir för barn på förskolan det naturområde 

som de oftast besöker, därför är det av stor vikt att denna miljö är planerad. Förskolans 

förhållningssätt till utevistelse och naturen speglar sig i barnen och lägger grunden för deras 

framtida förhållningsätt till natur och naturmiljö (Sandberg 2009, se Halldén & Jonsson & 

Karlefors & Vikström, 2015, s.189) och pedagogerna är således viktiga förebilder för 

barnen. Den planerade utomhusmiljön skall vara inbjudande och ge utrymme för kreativ 

lek, fantasi, och att finna egna platser (Skolverket, 2010, s. 4-9). 

 

2.3 Hinder för utomhus- och naturvistelse 

 

Under de senaste 20 åren har barns kontakt med skogen och naturen minskat med 50% 

enligt professor Lars Kardell. Barnens möjligheter till naturmöten påverkas vidare av 

förskolpedagogernas förhållningssätt till närnaturen (Kardell, 2009 se, Helldén 2015, s. 

188). Louv (2008) menar att tidigare forskning och samhällstrender visar att utrymmet för 

utelek har minskat bland barn i samband med att tillgången av elektronik numera tar upp 

en större del av barnens tid. En annan viktig orsak till barns minskade utelek är ökningen 

av regler och säkerhetsföreskrifter för utomhusaktiviteter, som gör att gårdar, parker och 

skog blir otillgänglig eller svåråtkomlig (Louv 2008). Dessutom kan dagens föräldrar ses 

som överbeskyddande, då de anser att skogen och djuren i skogen kan vara farliga. Därmed 

har även föräldrarna stor inverkan på hur mycket barnen vistas i naturen (Sandberg, 2009, 

s. 188). Studier har även visat att förskolans inriktning påverkar synen på hur mycket 

barnen borde vistas i naturen: förskolor med naturinriktning tillbringar i regel mer tid 

utomhus än de som inte har någon specifik naturrelaterad inriktning (Granh m.fl, 1997).   

 

Ett hinder för förskolor att komma ut med barnen till den lärande naturmiljön kan vara att 

pedagogerna saknar egna erfarenheter och rutiner att vistas på dessa platser. Utbildning 

och kunskap om dess betydelse för barn lärande och dess olika hälsoeffekter kan 

förhoppningsvis ändra på detta (Helldén & Jonsson & Karlefors & Vikström, 2015, s. 199). 

Det har även påvisats att, trots att det borde vara av större vikt för förskolor med sämre 

utegårdar att uppsöka andra närmiljöer, så visar forskning att dessa tar sig till naturen i 

mindre utsträckning än förskolor med bättre utegårdar (Granh, 2003, se Helldén, 2015 s. 
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199). Enligt läroplan skall en förskola, oavsett placering, alltid arbeta för att de mål som 

finns i dess styrdokument uppnås oberoende av vilken pedagogiska grund den vilar på. 

Pedagogerna skall även skapa ett förtroende till familjerna och anpassa den pedagogiska 

verksamheten utifrån alla barns behov och förutsättningar (Skolverket, 2010, s. 5). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Här beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som genomsyrat insamlingen och analysen av 

det empiriska materialet. Först förs en diskussion angående vetenskapsteorin och ansatsen 

för studien, där femenologin och dess relation till studien förklaras. Sedan beskrivs Jean 

Piagets teori om barns utvecklingsfaser samt den proximala utveckligszonen. Dessa teorier 

har i analysen applicerats på det empiriska materialet för att förstå informanternas 

upplevelser av utomhus- och naturvistelse och därmed finna essensen av fenomenet. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk reflektion och ansats 

 

Tesen om vetenskapens värdefrihet har präglat synen på vetenskap. Den norske filosofen 

Tranöy formulerar det: ”Vetenskapsmän bör vara värdefria”. Med det menar han att 

vetenskapens uppgift är att söka sanningen för sanningens skull. Det är skillnad på kunskap 

och påståenden (Thomassen, 2007, s. 158). Senare klargör den tyska samhällsforskaren, 

Max Weber (1904), att det aldrig kan vara en empirisk vetenskaps uppgift att fastställa 

bindande normer och ideal. Vetenskapen kan däremot undersöka följderna av vissa val 

eller mål och på det viset kan vetenskapliga analyser bidra till att klargöra samband och 

eventuella motsatsförhållanden, och mellan dessa vara en vetenskaplig grund för 

samhälleliga val (Thomassen, 2007, s. 112-113). 

 

Vetenskapsteorin vill visa oss vad kunskap är och hur den kan förstås. Den måste beläggas 

och bygga på empiri, vara generaliserbar och så långt som möjligt förhålla sig objektiv. 

Syftet är att förvärva ny kunskap genom att utveckla och prova olika systematiska metoder. 

Underlaget för dessa teoribyggen är olika data. Forskarens arbete blir sedan att relatera 

teori och verklighet, empirin, till varandra (Patel & Davidson, 2011, s. 21-23). Det finns 

flera olika typer av vetenskapsteori. En som ofta används inom pedagogiska studier är den 

empirnära femenologin. Med den fenomenologiska hermeneutiken vill man vidga 

omfattningen och betona det subjektiva genom att studera mänskliga världar och 

uppfattningar i samtiden (Pate & Davidson, 2011, s. 28-32). Eftersom denna studie syftade 

att undersöka faktorer som påverkar omfattningen av utomhusvistelse i förskolan genom 

att analysera förskollärares upplevelser och uppfattningar, har det fenomenologiska 

perspektivet fått genomsyra studiens forskningsprocess. Följande stycke kommer att ge en 

djupare förklaring om fenomenologin och dess relation till denna studie.    
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3.1.1 Fenomenologin 

 

Femenologin har, enligt Alfred Schutz filosofi, ett öppet förhållningssätt. Han visar på att 

man genom  fenomenologin kan uppnå en förståelse för sociala fenomen i vardagsvärlden 

utifrån aktörens egna perspektiv. På så sätt kan en förståelse för den sociala världen uppnås. 

Denna filosofi är baserad på Husserls tidigare definition av femenologin. Genom den öppna 

fenomenologin får man som forskare försöka frångå sina egna erfarenheter och 

vetenskapliga förkunskaper om fenomenet och fokusera på en förståelse för innebörden i 

undersökningspersonernas livsvärld. På detta sett ser man livsvärldsbegreppet från ett 

förkroppsligat perspektiv. Alltså finner man förståelse utifrån aktörernas egna antaganden 

om vad den relevanta verkligheten är och vad de uppfattar den som (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 44). För den fenomenologiska forskaren handlar det inte om att studera fenomenet 

i sig, och inte heller individen som deltar i undersökningen, utan förståelsen och 

uppfattningen av fenomenet (Kullberg, 2014, s. 53). I denna studie var detta möjligt att 

uppnå genom kvalitativa intervjuer där informanterna, förskollärarna, fick förklara sina 

egna erfarenheter och uppfattningar. Under analysen av det insamlade materialet frånsågs 

forskarens egna åsikter och erfarenheter angående ämnet.  

 

Enligt Merleau–Ponty är det viktigaste, utifrån den fenomenologiska teorin, att så 

fullständigt och exakt som möjligt försöka beskriva det givna snarare än att analysera och 

förklara (Kvale & Binkemann, 2014, s. 45). Genom essensen i fenomenologin, som 

Szklarski förklarar begreppet, fokuserar forskaren på att att ta fram det väsentliga och de 

gemensamma beståndsdelarna av fenomenet, alltså det oföränderliga i fenomenet - kärnan.  

Det betyder att man försöker hitta beståndsdelarna som, efter att man tolkat alla delar av 

sitt material ett flertal gånger, har gemensamma nämnare av fenomenet. I denna studie 

syftar fenomenet alltså på vad som påverkar utevistelsens varande. Essensen kan också 

hjälpa till att finna andra aspekter som säger något nytt om det undersökande fenomenet. 

Genom att använda femenologin var det alltså möjligt att identifiera påverkade faktorer 

som inte hade framgått av tidigare forskning. Vidare möjliggjordes en utgångspunkt i 

undersökningspersonernas livsvärld i och därigenom kunde deras erfarenheter och 

upplevelser av vad som påverkar dem i deras arbete kring naturvistelse tolkas och 

synliggöras (Brinkkjear & Höyen, 2015, s. 64). 
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Utifrån en vetenskapsteoretisk reflektion och efter att ha ställt de olika teorierna och dess 

förhållningssätt mot studiens syfte ansågs det mest lämpligt att studien skulle utgå från det 

fenomenologiska perspektivet. Detta eftersom studien inte skall utgå från observation om 

vad man faktiskt gör, utan med teorins utgångspunkt ämna synliggöra förskollärarnas egna 

uppfattningar och upplevelser av deras utomhusvistelser och hur de ser på sina möjligheter 

att komma iväg till närliggande naturmiljöer. Genom femenologin är det möjligt att få en 

fördjupad och vidgad kunskap om fenomenet genom människan. För att kunna nå den 

mänskliga medvetenheten är medlet kommunikation och interaktion (Kvale & Brinkmann, 

2014, s.28). Syftet är att försöka förstå detta utifrån deras livsvärld, verklighet och vardag, 

utifrån deras uppfattningar av denna företeelse. Inom fenomenologin ligger intresset vid 

människors upplevelser av fenomen - fenomen för någon, aldrig fenomenet i sig. Det kan 

vara upplevelser som styrs från olika håll, vissa kanske går att påverka, andra kan vara 

svårare. För att komma åt människors upplevelser behöver forskaren samla in 

kommunikativa data, såsom intervjuer och samtal (Frejes & Thorberg, 2014, s. 29). 

Fenomenologin utgår därmed ofta från kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 41), vilket använts i denna studie. Genom intervjuer med 

förskollärare, ämnar studien fånga förståelse kring informanternas upplevelse av vardagen 

och fokusera essensen i upplevelse av fenomenet utomhusvistelse. 

 

3.2 Jean Piagets teori om barns utvecklingsfaser 

 

Jean Piaget (2006), filosof inom utvecklingspsykologin med stort inflytande inom 

pedagogik och kunskapsteori, var med sin teori om barns utvecklingsfaser länge grunden 

för skolsystem runt om i världen. Han var biolog och menade att individen konstruerar sina 

kognitiva kunskaper likt biologiska öppna system, när vi tar in, bearbetar och tolkar 

information i samspel med omgivningen. Han menar att yngre barns tänkande är konkret 

och beroende av att integrera med sin fysiska omgivnin, de använder sina sinnen och sin 

motorik för att utforska världen. Piaget teori säger att alla individer har ett stort behov av 

att förstå sin omvärld och att alla mänskliga varelser försöker anpassa sig till miljön för att 

överleva. Även senare studier av barns tidiga lärande har visat på att barns förståelse för 

omvärlden i de tidiga åren är konkret och fjärran från det abstrakta ideal som det 

västerländska samhället uppmuntrar till i dag. Dessa studier visar på att barns 

tankeutveckling kan jämföras med den historiska tankeutveckling, då mänskligheten för 
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länge sedan ansåg att jorden var platt. Detta tror även små barn tills de blir äldre och får ett 

mer abstrakt tänkande och kan förstå och jämföra jorden med en jordglob eller en bild av 

jorden och därigenom förstå att den är rund (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012, s. 

10).  

 

3.3 Den proximala utvecklingszonen 

 

Lev Vygotskij definierar den proximala utvecklingszonen som det utrymme där barn lär 

och utvecklas bäst på, vilket enligt honom är i lagom utmanande utemiljö i förhållande till 

barnens utveckling - avståndet mellan vad barnet redan kan klara av och till vad barnet kan 

klara tillsammans med en mer kunnig vän eller vuxen. Pramling vill med sin studie visa på 

att barns förståelse inte bara kommer av deras mognad, utan att deras förståelse är starkt 

knuten till ett innehåll av egna gjorda erfarenheter genom lagom svåra utmaningar och 

problemlösningar som görs tillsammans i en gemenskap (Pramling Samuelsson 2012, 

s.13). Det är alltså viktigt att pedagoger utformar och tar till vara på olika lärandemiljöer 

och tänker på hur dessa kan integreras med barnen. Barn lär sig genom aktivt engagemang 

och i integration med andra barn och vuxna och pedagogernas uppgift är att barnen får 

dessa (Pramling Samuelsson 2012, s.13). En förskolemiljö som erbjuder många olika 

utmaningar, skapar förutsättningar för lärande på ett helt annat sätt än om barn deltar i en 

verksamhet som inte skapar dessa förutsättningar. Det handlar om att utmana barnen i sin 

förståelse om sin omvärld, pedagoger kan inte tala om för barnen hur de ska tänka eller 

förstå något, men de kan ge dem en konkret miljö och utmaningar för att de skall få en 

förståelse (Scheridan, Pramling Samuelsson, Johansson, 2010). 
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4 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att synliggöra vad det är som påverkar i hur stor utsträckning barnen 

på förskolor vistas utomhus under den dagliga verksamheten. Detta för ta reda på vilka 

möjligheter och hinder som kan vara påverkande för en förskolas utomhus- och 

naturvistelse. För att skaffa denna förståelse och lyfta hur förskollärare inom förskolan 

upplever och resonerar kring detta har följande frågeställning formulerats: 

 

 Vilka faktorer är det som påverkar förskolors utomhus- och naturvistelse? 
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5 Undersökningsmetod 
 

Metodvalet för undersökningen utgick från ett fenomenologiskt förhållningssätt, en 

vetenskapsteori som fokuserar på intresset av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas 

egna perspektiv och beskriva världen så som den upplevs av dem; enligt antagandet att den 

relevanta verkligheten är vad människor uppfattar den som (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

44). Vidare antog studien en kvalitativ inriktning, vilket innebar att målet var att förstå 

samband genom att se helheten och att uppnå förståelse snarare än förklaring (Løkken & 

Søbstad, 1995, s. 29). Nedan förklaras datainsamlingsmetoden, urvalsprocessen och 

dataanalysen mer ingående tillsammans med en diskussion kring studiens reliabilitet och 

validitet samt etiska ställningstaganden.  

 

5.1 Datainsamlingsmetod 

 

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan problemformulering, material och metod 

(Hartman, 2003, s. 29) och utifrån denna teori var valet av metod, för att kunna svara på 

studiens frågeställning, den kvalitativa. Den kvalitativa metoden bygger på intervjuer med 

utrymme för öppnare frågor och svar. För att samla in det empiriska materialet 

genomfördes därför kvalitativa intervjuer. Vidare hade genomförandet av intervjuerna sin 

utgångspunkt i Piagets kliniska intervjumetodik, där genomförandet av det strukturerade 

samtalet har en undersökande karaktär som till stor del liknar det man ofta använder sig av 

i många forskningssammanhang (Piaget, 1975, se Doverborg & Pramling Samuelsson 

2012, s. 9). 

 

En kvalitativ intervju har ofta en låg grad av strukturering och är informell, vilket ger 

informanterna möjlighet att svara med egna ord (Patel & Davidsson 2011, s. 81). Detta var 

nödvändigt för att uppnå syftet med studien som krävde insamlande av informanternas 

egna reflektioner och tankar. Intervjuer används ofta i fenomenologiska studier och syftet 

med att använda dem som insamlingsmetod är ofta att uppnå förståelse för människors sätt 

att resonera, reagera och att kunna urskilja varierande handlingsmönster (Patel & 

Davidsson 2011, s. 33). Detta var en av anledningarna till valet av denna insamlingsmetod, 

då avsikten med studien var att uppnå en förståelse för vad som avgör och påverkar 

förskollärares planering för utomhus- och naturvistelse. Kvalitativa intervjuer 
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kännetecknas även av en låg grad av standardisering och öppna frågor, som enligt Kinseys 

forskning ger de mest fullständiga svaren, eftersom samma fråga betyder olika saker för 

olika människor (Kvale & Brinkman, 2007, s. 177).  

 

Den låga graden av strukturering skall ge plats för utrymme åt följdfrågor under intervjuns 

gång, denna intervjutyp kan även kallas semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidson, 

2011, s. 82). För att möjliggöra följdfrågor och för att informanterna skulle få stor frihet att 

utforma sina egna svar skapades en intervjuguide med frågor att utgå från under 

intervjuerna. En intervjuguide innehåller en lista med ämnesområden och frågor och 

därmed ses som en ram för samtalet som kan anpassas efter situationen, vilket skapar 

flexibilitet (Løkken & Søbstad, 1995 s. 99). Frågorna formulerades därför på olika sätt 

anpassat till rådande situation och även ordningen på frågorna ändrades under de olika 

intervjuerna för att få samtalet att flyta bättre. Kvale och Brinkman (2007, s. 177) menar 

också att frågorna måste modifieras och anpassas för att kunna möta varje enskild individ 

så att största förståelse uppnås, både vad gäller vokabulär, bildningsnivå och 

fattningsförmåga. Därför formulerades frågorna på ett så enkelt sätt som möjligt utan att 

förlora viktig information (se bilaga 2). För att kunna hålla fast vid frågeställningarna och 

få svar på det man söker krävs det i den kvalitativa intervjun att intervjuaren har rätt 

förkunskaper, ett intresse för ämnet, samt är förberedd inom det område som ska studeras 

(Patel & Davidson, 2011, s. 83). I och med detta genomfördes en grundlig litteratursökning 

inom ämnet innan intervjuerna genomfördes. Dessutom genomfördes en pilotstudie för att 

testa om frågeställningarna och dess struktur var relevanta för undersökningen. En 

pilotstudie ger möjlighet att se på frågorna med en kritisk blick och testar ifall eventuella 

justeringar av innehållet, antal frågor och formuleringar behövs förändras. Den ger även 

intervjuaren möjlighet att se om man kan frångå sina egna förutfattande meningar om 

fenomenet så att man uppnår ett fenomenologiskt förhållningssätt och att ge informanten 

tillräckligt med utrymme under intervjun och samtalet för sina svar (Patel & Davidson, 

2011, s. 86). 

 

Innan intervjutillfället informerades informanterna om vad intervjun skulle handla om i 

stora drag så att de kunde förbereda sig. Dessutom informerades de om den beräknade 

intervjutiden, vilket var 30 minuter. De fick även föreslå dag och tid som passade dem bäst, 

i ett försök att finna den tid som informanterna inte kände sig så stressade. Som hjälpmedel 

vid intervjuerna användes en diktafon för att göra ljudinspelningar, vilket underlättade 
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transkriberingen av materialet. Användningen av diktafon redogjordes för informanterna 

innan intervjuerna påbörjades, så att det inte kom som en överraskning och på det viset 

kunna påverka intervjun negativt. Att spela in intervjuerna ger större möjligheter att som 

intervjuare vara mer närvarande under intervjutillfället och få med allt som sägs (Løkken 

& Søbstad, 1995 s. 107). Anteckningar fördes också som stöd och för att få med 

information om respondenternas eventuella känslor och kroppsspråk som ansågs vara av 

värde för studien. Detta eftersom det inom femenologin är viktigt att skaffa sig en förståelse 

utifrån hur individer yttrar sig och vilket kroppsspråk de visar. De yttre omständigheterna 

tänktes även igenom eftersom de kan påverka informanten på olika sätt under 

intervjutillfället (Løkken & Søbstad, 1995 s. 113). Platserna för intervjuerna var lugna och 

bekväma, utan störande moment så att informanten kunde koncentrera sig och tänka 

igenom sina svar utan allt för mycket yttre påverkan.  

 

5.2 Urval 

 

Valet av förskolor spelade stor roll för möjligheten att identifiera eventuella skillnaderna 

mellan olika förskolors utevistelse beroende på deras placering. Syftet var att se hur 

studiens frågeställningar eventuellt kunde påverkas av var förskolan var placerad i 

förhållande till naturen, staden, bebyggelsen och de sociala kulturerna som där råder. 

Utifrån detta valdes sex förskolor ut; två förskolor i glesbygd i en lantlig miljö, två 

förskolor i förorten varav en i en villaförort och en i en hyresfastighetsförort, och två i olika 

delar av innerstan. 

 

Urvalet av informanter från respektive förskolor utgick från ett par kriterier, vilka var att 

informanten ska vara en utbildad förskollärare med ansvar för den pedagogiska 

verksamheten samt ska ha arbetat på förskolan under en längre tid så att hen kan 

representera förskolans kultur. En av informanterna hade inte en förskollärarexamen men 

hade varit verksamhetsansvarig på förskolan under tio år, därför bortsågs kriteriet i det 

fallet, då informanten ansågs ha tillräcklig kunskap inom ämnet.  

 

5.3 Analysmetod 
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För att på bästa sätt försöka uppnå reliabilitet skedde transkriberingarna av det insamlade 

materialet. Detta både av ljudupptagningarna och anteckningar så snart som möjligt efter 

varje genomförd intervju. Anledningen till detta var för att hålla materialet så färskt i 

minnet som möjligt och på så sett uppnå högre säkerhet för hur materialen i sin helhet 

skulle tolkas och förstås (Patel & Davidson 2011, s. 121). Vid en kvalitativ bearbetning 

menar Patel & Davidsson (2011, s. 121) att det insamlade materialet bör transkriberas och 

analyseras löpande. Denna aspekt skiljer sig från den kvantitativa metoden, där man utgår 

från att först samla allt materialet och inte förrän det är helt klart börjar transkribera och 

analysera materialet (Patel & Davison, 2011, s. 121). 

 

Den analysmetod som Giorgis står bakom inom fenomenologin är den kändaste och kan 

med fördel användas i en studie med en mindre mängd insamlad empiri (Giorgis 1979, 

1985, 1997, se Fejes & Thornberg 2014, s.112-113). Delar ur denna analysmetod som 

ansågs relevanta för studien har valts ut, och använts för att få fram och synliggöra de 

verksamhetsansvarigas uppfattningar och upplevelser om deras förståelse runt vad som i 

deras vardag påverkar om de kommer ut under sina dagar på förskolan. Att fånga in 

essensen i fenomenet är vad denna metod ämnar uppnå, och för att göra detta har analysen 

genomförts efter följande utvalda steg:  

 

1. Få grepp om helhet och det huvudsakliga. Detta uppnåddes genom att läsa igenom 

det transkriberade materialet så detaljerat som möjligt under två tillfällen för att 

finna en helhetsbild av de olika svaren. De olika texterna kodades med 

identitetstecken i form av första bokstaven på läget av förskolan och numreringarna 

1 och 2. 

2. Avgränsa meningsbärande enheter. Detta uppnåddes genom att en intervju i taget 

lästes detaljerat in i varje detalj för att bryta ner den till mindre, mer koncentrerade 

delar.  

3. Förstå vardagliga beskrivningar. Här användes livsvärldsbegreppet för att få en 

följsamhet och förståelse för det som sas i intervjuerna och därmed se fenomenen 

för någon och förstå varandet som förstår varat. Tolkningen transformeras sedan 

till mera abstrakta begrepp och formuleringar, samt kortades till mer exakta utsagor.  

4. Framtagande av fenomenets situerade struktur. Här elimineras eventuella 

irrelevanta yttranden hos informanterna och upprepningar av olika slag. Efter 
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laboreringar med meningsenheterna sammanfogades de med liknande innehåll. På 

så sätt kunde fenomenets situerade strukturer upptäckas i respektive intervju.  

5. Få fram fenomenets generella struktur. De situerade beskrivningarna analyseras 

noga i syfte att identifiera centrala teman från respektive beskrivning och dess 

essens. Efter detta genomfördes en eidetisk reduktion, fri från 

föreställningsvariation. Alltså, en avgränsning mellan det som var väsentligt från 

det som var icke väsentligt, i informanternas upplevelser. Några citat valdes ut till 

resultatredovisningen, vilka kunde återge intervjuerna (Frejes & Thornberg, 2014, 

s. 113-117). 

 

5.4 Validitet och reliabilitet  

 

I kvantitativa studier omfattar validiteten hela forskningsprocessen och innebär goda 

teoriunderbyggnader och att man har kontroll på att man mäter det som skall mätas. 

Därmed blir ambitionen att vara medveten under hela processen och upptäcka företeelser, 

tolka och förstå innebörden av livsvärldar, samt kunna tolka och beskriva uppfattningar 

eller kulturer direkt och utifrån sitt insamlade material (Patel & Davidson 2011, s.106-109). 

Detta togs hänsyn till under hela forskningsprocessen och framförallt under 

intervjutillfällena där följdfrågor ställdes för att verkligen kunna förstå och tolka 

innebörden av vad informanterna sa. Det är av stor vikt att i kvantitativa studier, som ofta 

är unika, att forskaren noga beskriver hela forskningsprocessen så att de som ska ta del av 

resultatet kan bilda sig en uppfattning om alla val - hur material och information samlats 

in, i vilken kontext och vilken teoretisk grund som studien vilar på och om dess validitet 

(Patel & Davidson 2011, s.106-109). Därför beskrevs alla val av metoder och teorier 

noggrant i uppsatsens olika delar.  

 

När det gäller reliabiliteten så står den i ett förhållande till validiteten - är reliabiliteten hög 

är det inte en garanti för hög validitet, däremot ger låg reliabilitet en låg validitet. 

Reliabilitet står för instrumentets tillförlitlighet och kan användas vid olika mätningar. Det 

är abstrakta fenomen som studerats i denna studie och reliabiliteten kännetecknar för hur 

jag kunnat nå dessa, tolka och förstå företeelser som upplevs av intervjupersonerna. Det 

handlar om att kunna frångå sin egen värdsliga förförståelse, för att inte förstå det som visar 

sig för fort utan bemöda sig att lyssna på sakerna, konfronteras med dem och se dem ur en 
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annan persons horisont. För att uppnå detta har även tolkningarnas värde prövats mot risker 

mot tidsbundna fördomar (Bengtsson 2005, s. 16). 

 

5.5 Forskningsetik 

 

Av etiska skäl hölls både de utvalda förskolorna och informanterna anonyma under hela 

forskningsprocessen. Detta för att inte avslöja privat information om någon verksamhet 

eller person. Namnen på förskolorna och namnen på de intervjuade informanterna kodades 

istället, vilket är i linje med vad Løkken och Søbstad (1995, s.16) föreslår när de talar om 

etiska överväganden för forskningsintervjuer i förskolan.  

      

Det viktigaste inom forskningsetik handlar om att informera de medverkande om sin 

undersökning, se till att informanterna ger samtycke till att medverka samt att de är 

medvetna om sin möjlighet att dra sig ur undersökningen om de skulle vilja (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén 2014, s.36). Allt detta var förklarat i det brev som skickades till 

varje informant före intervjutillfället (se bilaga 1). Där framgick det även att studien 

kommer att publiceras digital, att ljudinspelning skulle ske under intervjun samt att 

materialet inte kommer att användas i några andra sammanhang.     
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6 Resultat och analys 
 

Det insamlade materialet kommer från intervjuer som genomförts på 6 olika förskolor, 

varav två är placerade i glesbygden, två i förorten och två i innerstan. Intervjuerna är från 

6 olika informanter, en från varje förskola med det gemensamma att de är 

verksamhetsansvariga på förskolan de arbetar på, och har varit det under en längre tid.  I 

presentationen kommer förskolorna och de verksamhetsansvariga att nämnas som 

Glesbygdsförskola 1, Glesbygdsförskola 2, Förortsförskola 1, Förortsförskola 2, 

Stadsförskola 1 och Stadsförskola 2. I resterande delar av kapitlet kommer de sedan att 

nämnas vid första bokstaven och siffran (alltså G1, G2, F1, F2, S1 och S2) för att förenkla 

läsningen. Först ges en grundläggande presentation av de medverkande 

verksamhetsansvariga och efter det ges en utförligare presentation om hur deras olika 

utevistelser ser ut. Därefter är kapitlet indelade efter de kategorierna som identifierades i 

den genomförda analysen av materialet. Fyra kategorier identifierades i det insamlade 

materialet som olika faktorer som hade mer eller mindre påverkan på utomhusvistelsen för 

förskolorna. Dessa var: 

 

Faktor Förklaring 

Förskolans läge Placeringen av förskolan och dess närliggande miljöer.  

Personalen Personalstyrkan samt pedagogernas utbildning, livsvärld och egna 

erfarenheter och intressen kring natur och friluftsliv. 

Förskolans inriktning 

och pedagogik 

Miljö- och utomhusrelaterade inriktningar eller profiler av 

förskolan samt pedagogik. 

Föräldrar och 

vårdnadshavare 

Föräldrar och vårdnadshavares åsikter och värderingar gällande 

utomhusvistelse och friluftsliv.  
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6.1 Presentation av förskolorna  

 

För att ge en djupare förståelse för resultatet kommer följande avsnitt att ge en 

grundläggande presentation av de sex förskolorna vilket kommer presentera respektive 

förskolans placering och förutsättningar för utomhusvistelse, vilken inriktning förskolan 

utger sig ha samt en kortare presentation av respektive intervjuperson, i detta fall förskolans 

verksamhetsansvarige. Presentationen av förskolorna är indelade i tre kategorier; 

glesbygdsförskolor, förortförskolor, och stadsförskolor, för att ge en klarare överblick.      

6.1.1 Glesbygdsförskola 1 och 2 

 

Glesbygdsförskola 1 har en stor utegård som är både kuperad och arrangerad. De har skog, 

ängar och sjö lättillgängliga i sin närmiljö. De arbetar efter grön flagg och är 

miljöcertifierade, vilket framgår på deras hemsida där de även skriver att de arbetar utefter 

Friluftsfrämjandets pedagogik med Läroplanen som grund och är ute minst två gånger om 

dagen med barnen. Verksamhetsansvarige på Glesbygdsförskola 1 har arbetat inom 

verksamheten i 15 år och är även utbildad specialpedagog.   

 

Glesbygdsförskola 2 ligger ihop med traktens skola och har en liten bit av skolgården som 

sin utegård med Gunnebo-stängsel runtom. De har arbetat efter grön flagg, som de lyfter 

på sin hemsida, men när pedagogen som höll i det ansvaret slutade så var det ingen som 

tog över. Här står även att de arbetar Reggio Emilia inspirerat där miljön spelar stor roll 

och att deras uppdrag styrs av att uppfylla Läroplanens mål och att de går till skogen en 

gång i veckan. Verksamhetsansvarige på glesbygdsförkola 2 har arbetat inom 

verksamheten i ca 20 år, är inte utbildad förskollärare, utan barnskötare, men då det inte 

finns någon förskollärare anställd har hon varit ansvarig i många år.  

6.1.2 Förortsförskola 1 och 2 

 

Förortsförskola 1 ligger placerad i ett villaområde och har en stor utegård som omgärdar 

hela förskolan med en varierad terräng. De arbetar efter Grön flagg och är Reggio Emilia 

inspirerade. På deras hemsida framgår det att de utforskar naturen och utemiljön varje dag 

på sin gård och genom utflykter i förskolans närmiljö. Verksamhetsansvarig på 

förortsförskola 1 har arbetat inom verksamheten i 20 år och har även ledningsansvar och 

håller i enhetens mattelyfts-utbildning.  
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Förortsförskola 2 ligger placerad i bottenplanet av ett höghus i ett hyresfastighetsområde. 

De har en liten plan, asfalterad utegård placerad framför förskolan med en sandlåda och en 

liten ruschkana. Enligt deras hemsida har miljön en central roll i deras verksamhet och de 

dokumenterar för att säkerställa att de arbetar efter målen i Läroplanen för förskolan. 

Verksamhetsansvarig på förskola 2 har arbetat inom verksamheten i 2 år och började direkt 

efter sin utbildning.  

6.1.3 Stadsförskola 1 och 2 

 

Stadsförskola 1 ligger i innerstan med en liten innegård som omgärdas av hus och höga 

plank. Gården är smal och lite sluttande och där finns endast plats för en sandlåda och en 

liten öppen lekyta. På förskolans hemsida kan man läsa att de har en egen gård och närhet 

till stadens många fina parker som de gärna besöker för att utforska sin närmiljö och bli en 

aktiv del av samhället. Miljön präglas av ordning och reda och väl anpassad till barnens 

intressen. Verksamhetsansvarig på förskola 1 har arbetat inom verksamheten mer än 10 år 

och är även utbildad Montesorilärare.  

 

Stadsförskola 2 ligger i en annan del av innerstan och har varit en skola innan. De har två 

stora gårdar med mycket plats för rörelse, konstgräs och lekställningar. På deras hemsida 

står att de har profilen hälsa och rörelsebehov, varje vecka besöker de närbelägna GIH där 

de håller i simskola och rörelsepass. De nyttjar även parker och skog i sin närmiljö för att 

följa målen i Läroplanen mot att ge barnen ett medvetet förhållningssätt till natur och miljö. 

Verksamhetsansvarig på förskola 2 har arbetat inom verksamheten i tre år, efter att ha 

arbetat med annat i 10 år. 

 

6.2 Förskolornas utomhusverksamheter 

 

Dahlgren & Szczepanski argumenterar för att utomhusmiljö kan ses och definieras som en 

plats där alla kunskaps- och färdighetsområden kan läras och praktiseras. Utomhusmiljön 

kan vara av varierande slag, från den egna förskolgården, skogsgläntan, skogen, ängar, 

sjöar, parker och även staden (Dahlgren & Szczepanski, se Lundegård & Wickman & 

Wohlin, s.12) därför kommer utomhusverksamheten hos respektive förskolor här att 

presenteras utefter förskolans utomhusvistelse i planerad miljö och förskolans 

utomhusvistelse i naturmiljö. 
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6.2.1 Utomhusverksamheten i planerad miljö 

 

Hälften av förskolorna, S2, F1 och G1, beskrev att de har stora gårdar med utrymme för 

rörelsefrihet för alla barnen - en varierande terräng med utrymmen för barnen att kunna 

hitta enskilda utrymmen att leka, bara vara själva eller med en vän. S2 upprepar flera 

gånger under intervjun, med stolthet i rösten, att de har tillgång till Stockholms största 

förskolegård och att den är så bra utformad. På dessa stora gårdar, som S2, F1 och G1 har, 

finns det också tillgång till olika former av klätterställningar, gungor, ruschkanor och annat 

liknande. De har även tillgång till cyklar av olika slag, samt många andra större och mindre 

leksaker som gör att alla barnen kan vara aktiva och finna något som intresserar just dem. 

Både för att användas i lek och till något de vill utforska och experimentera med på gården. 

Dessa tre informanter förklarade även att de ofta har någon form av planerad pedagogisk 

aktivitet ute på gården med barnen, ofta flera gånger i veckan. Dem och de andra 

pedagogerna på deras förskolor är aktiva som medforskare med alla barnen på gården, i 

deras lekar och utforskade, vilket är ett krav de ställer på all personal redan när de anställs. 

På så sätt vet de redan från början vad som gäller, förklarar informanterna. Informanterna 

beskriver att en bra gård och utomhusmiljö på förskolan underlättar för att gå ut med barnen 

då fler kan vara ute samtidigt och personalen känner att gårdens miljö kan göra att leken 

och lärandet där uppnår många av förskolans mål.  

 

Två av dessa förskolor, S2 och G1, vilka även är de två som har inriktningen mot att vara 

ute, är de som kommer ut mest på sin gård med alla barnen - två gånger om dagen. De 

andra fyra förklarar att de har som mål att komma ut minst en gång om dagen, men att det 

inte alltid blir av, och en av dem, F2, konstaterar att de kan gå långa perioder utan att de 

kommer ut alls, särskilt under vinterhalvåret. Informanten beskriver att hen mår dåligt över 

detta som verksamhetsansvarig och känner att deras inomhusmiljö är trång. Detta leder till 

att de även inomhus får dela in sig i olika rum med barnen för att inte onödiga konflikter 

skall uppstå och ljudnivån bli för hög. Hen suckar över att det är omöjligt att skapa någon 

sorts inspirerande och lärande miljö på deras gård då den är så liten och innehållslös och 

det jämt blåser iväg saker de gånger som de har försökt. Deras förskolechef har satt upp 

som regel att de bara får gå ut en pedagog i taget med fem barn. Detta på grund av att hen 

ser det som en säkerhetsåtgärd - det blir för trång på gården annars och då är det lättare att 

det sker olyckor. Dessutom, då det alltid måste vara fördelade en pedagog på fem barn, är 
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risken stor att om två pedagoger går ut samtidigt är risken stor att de lägger sin 

uppmärksamhet på varandra och inte tillräckligt på barnen.  

 

S1 och G2 beskriver också de att de uppfattar sina gårdar som mycket små, med allt för 

liten yta för att gå ut alla på en gång, då de har så många barn inskrivna på förskolorna. De 

ser sig ha brister i sina utemiljöer - dem inte känns inspirerande och lärande. De lyfter olika 

hinder till att kunna förändra detta. Två av dem har även bara plan asfalterad yta som 

underlag och när de är ute är det alltid fri lek, aldrig någon planerad pedagogisk 

verksamhet. S2, F1 och G2 beskriver alla tre att de ofta upplever att ”gården” används som 

resurs när man är kort om personal av olika anledningar, eller ifall man fått ta in många 

vikarier under samma dag. Detta för att de anser att det är lättare att passa många barn på 

liten personalstyrka utomhus istället för inomhus då man får större överblick. Det blir oftast 

färre konflikter, då ytan är större, och ljudnivån blir lägre. Hälften av informanterna 

beskriver gården som en plats för att lätt passa många barn samtidigt, med liten 

personalstyrka.  

 

Två av informanterna, F1 och G1, upplevde samma sak varje vår - att de äldsta barnen på 

förskolan, de blivande förskolebarnen som till sommaren skulle slussas över till 

förskoleklass, visade tecken på en rastlöshet och tristess när de vistades ute på 

förskolgården. Informanterna uppfattade detta som ett tecken på att barnen tyckte gården 

blivit för liten, samt att de “vuxit ur” den. Detta trots att det var just dessa två förskolorna 

som hade tillgång till de största gårdarna med mest varierande miljöer. De framhöll båda 

känslan av att de skulle vilja ha möjlighet att oftare erbjuda dessa barn möjlighet att lämna 

gården och ta sig till någon av deras närmiljöer.  

6.2.2 Utomhusverksamheten i naturmiljö 

 

Tre av informanterna, G1, G2 och F1 ansåg att de har lätt att komma iväg till naturmiljö 

och skogen, men det var bara en av dem, G1, den som arbetar aktivt mot friluftsfrämjandet 

och grön flagg, som varje vecka såg till att det verkligen blir av. De andra konstaterade 

båda att det är inte ofta de kommer sig iväg av olika anledningar, särskilt inte under den 

kalla perioden. Informanten från G1 lyfte att den pedagogiska verksamheten är viktig i 

naturmiljön men man får inte glömma den fria leken och att den är minst lika viktig för 

barnens utveckling. Att de själva får göra sina upptäckter, skapa sina egna små rum och 

revir i naturmiljön som de själva styr över. Hon upplever ofta att man möts av att man ser 
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ner på värdet av den fria leken i samhället över lag, och menar att pedagogisk verksamhet 

är bra, men den fria leken är också pedagogisk. De andra tre, S1, S2 och F2, har inte något 

de skulle vilja kalla skog i sin närhet, men naturmiljö i form av skogsdunge har de relativt 

lätt tillgängligt. Dock är det bara S2, som har inriktningen hälsa och rörelsebehov, som 

kommer sig dit varje vecka, och då med matsäck till alla barnen. De andra två har det oftast 

inplanerat men av olika anledningar kommer de sig oftast inte iväg, även de ser att detta 

oftast har inverkan av vädret och den långa kalla årstiden.  

 

S1 lyfte att alla barn absolut har rätt till att uppleva naturen. Hen förklarar att barnen är 

framtidens arvtagare och behöver därför få kunskapen om hur man skall vara rädd om vår 

planet för att bevara den. Hen lyfter också teorin om barns lärande - att barnen lär med alla 

sinnen och kroppen och måste därför få möta naturen och dess små kryp, och tolka dem 

utifrån “de hundra språken”. Det är det som är barnens första uttryckssätt och det är så de 

lär in. Hen beskriver sitt att hens uppdrag är att injicera nyfikenheten till naturen hos alla 

barnen så att de inte är rädda för den. ”Det är ju inte bara höghus som vi skall vara”, 

förklarar hon det med. Det är mer än så – ”det är de fyra elementen som vi måste tänka”, 

säger hon.  

 

F2 säger att de gånger hen kommer sig iväg till skogsdungen, då det är lite bättre väder, de 

dagarna är underbara. Hen beskriver att barnen tycker det är så roligt och berättar glatt detta 

för sina föräldrar när de hämtar dem senare på dagen. Föräldrarna visar då också tydligt på 

att de är positiva till att deras barn fått komma iväg en stund från förskolan och skulle gärna 

se att de gjorde det mera och då gärna även till platser med lite mer natur som ligger en bit 

bort. Alla informanterna tyckte att det är viktigt att barnen får uppleva naturen och 

naturmiljö under sin barndom - att det utvecklar så mycket hos barnen som är svårt att 

uppnå i andrar miljöer. De beskriver att barnen får helt andra ytor, helt andra lekar, mer 

tillåtande, och man får leka med allt som finns där. De beskriver det som helt fantastiskt 

att se, denna förändring som sker med barnen bara de kommer iväg. Detta diskuterar de 

ofta om i kollegiet, men sedan är det så mycket som inverkar och påverkar att det som de 

sedan planerat in inte går att genomföra. De beskriver också alla att förskolan skall, som 

komplement till familjen, se till att alla barnen får göra detta under sin tid på förskolan och 

de är även fullt medvetna om att detta står med som ett av målen i förskolans styrdokument, 

läroplanen. Alla informanterna beskriver naturen som en viktig rättighet för alla barn. Att 
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de ser att barnen trivs och mår bra av att vistas i naturmiljö och att de som pedagoger känner 

sig nöjda varje gång de varit där med barnen. 

 

En informant, S2, beskriver hur viktigt det är för varje barn att få uppleva och komma ut i 

kuperad naturmiljö. Det är alla våra barns “rättighet” att få uppleva detta, säger hen. I 

naturmiljö och i kuperad terräng utvecklas så mycket - motorik, intellektet, de får helt andra 

roller här, leker andra lekar och det är färre konflikter. Hen ser en påtagligen en stor skillnad 

mot att vara på gården jämfört mot inomhus. “Barn som är ute mycket och rör sig med 

kroppen rör sig även bättre i knoppen”, säger hen. Hen beskriver att barnen är mindre sjuka 

när de är ute mycket. Denna reflektion lyfter även informanten G1, och hen säger även att 

föräldrarna där ser detta som en mycket stor fördel till att ha barnen på deras förskola. De 

informanterna som arbetar efter speciell inriktad utomhusprofil och av den anledningen 

kommer ut mer varje dag, beskriver vikten av dess fördelar, av framförallt den motoriska 

och hälsofrämjande aspekten för barnen, att de bygger upp sina muskler och håller sig 

friskare av denna utomhusvistelse. 

 

Informanten F1, som har extra pedagogik utbildning i matematik, ser att “allt man kan göra 

inne, går även att göra ute, fast på andra sätt”. Som inom matematiken, som hen lyfter som 

ett mycket stort ämne, kan man få väldigt lätt och mycket av i naturen. Hen förklarar också 

att när hen håller i workshops, i matematik, men även i andra ämnen, så håller hen ofta 

dem ute i naturen. Hen lyfter vikten av att se naturen som en resurs barnens utveckling och 

inlärning - de lär lättare när de får engagera hela kroppen, alla sinnen, särskilt de yngre och 

de som har lite svårt med språket. Hen beskriver att det är en stor fördel för de som nu 

kommer hit från ett annat land, att få lära känna vår natur. Men också att man kan se att de, 

lite som de yngre barnen, lär lättare då det inte är så verbala än, då de får och kan involvera 

hela sin kropp i sitt lärande. Det hen lyfter på sina kurser är att pedagogerna skall se naturen 

och dess miljö som en tillgång, “ett rum till att använda”. En gemensam reflektion från alla 

informanterna är att föräldrar och vårdnadshavare “alltid” är glada och positivt inställda 

till att de lämnar gården och tar sig i väg till naturen eller annan närmiljö. De kan inte 

komma på någon gång som någon reagerat negativt på att de varit i skogen med barnen, 

som F1 uttrycker det, och man ser att hen har tänkt efter, men är helt säker på sitt svar. 

Däremot beskriver de alla att de flesta föräldrarna önskar att detta skulle ske oftare, då de 

själva på sin lilla fritid med barnen oftast inte lyckas med detta. De informanterna som 



 26 

hade bredast utbildning beskriver en större förståelse för naturvistelsens viktiga betydelse 

i olika lärandeprocesser för barnen.  

 

6.3 Faktorer som påverkar utomhus- och naturvistelsen 

6.3.1 Förskolans läge 

 

Två av förskolorna ligger i glesbygd och har båda närhet till riktig skogsmiljö, äng, hagar 

med olika boskaps djur, som hästar, får och kor i sin direkta närmiljö. En av dem G1 har 

även närhet till sjö, strand och kulturella platser som gravkullar och en nyskapad vikingaby. 

Det som skiljer dem är att de ser väldigt olika på det här, G1 tycker att läget på deras 

förskola är underbart, det går inte att få det bättre och man kan se på hela hens kroppsspråk 

att hen menar det. S1 och S2 är placerade i stadsmiljö medan F1 och F2 är placerade i 

förortsmiljöer. Övervägande verkade läget på förskolan spela roll för utomhusvistelsen, 

men detta gällde inte på alla förskolorna.  

 

6.3.2 Personalen 

6.3.2.1 Personalstyrkan 

 

Alla förskolorna, utom på en, G2, har pedagoger anställda som är utbildade som 

förskollärare, barnskötare och även med andra utbildningar som inte är av pedagogisk 

karaktär. Många av dem har även en del vikarier utan utbildning. Hur informanterna syn 

är på närmiljön och natur förklaras genom olika faktorer. I deras livsvärld finns olika hinder 

till att de inte kommer i väg till. Deras uppfattning är att det planeras in tid för den fasta 

personalen, kurser och möten, samt när den fasta personalen är sjuk, ”vabbar” eller har 

semester. Då måste man ta in ytterligare vikarier eller så går man som de upplever allt för 

ofta kort om folk och detta i sin tur inverkar först och främst på att de inte kan lämna sin 

gård, det blir för stora risker. Deras upplevelse är att de redan från början är lite många 

barn fördelade på varje pedagog, för att alltid känna att de kan gå iväg från gården och när 

sådant här med att ha färre i personalstyrkan än inplanerat eller vikarier, vilket enligt de 

flesta informanterna sker allt för ofta så är det stört omöjligt enligt dem alla. En informant, 

G1, har en annorlunda uppfattning och skiljer sig från dessa argument, och upplever att de 

alltid kommer iväg från gården, men kanske får göra det i omgångar i mindre grupper som 



 27 

antingen delas upp av pedagogerna eller så passar man på och låter barnen själva få 

inflytande och välja om de önskar vara på gården eller följa med de som skall lämna gården.  

 

Några av informanterna, det visar sig vara hälften, S1, F2 och G2 förklarar att de i sin 

verksamhet arbetar utifrån den Italienska Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken. Deras 

syn på denna pedagogik är att man arbetar med miljön som den tredje och lärande 

pedagogiken. De beskriver att de är mycket stolta över att arbetar med denna metod. 

Informanterna beskriver hur detta påverkar den miljö som de just skapar utefter denna 

pedagogik, tänket är att barnen skall ha mycket inflytande och få välja själva under dagarna, 

vilka “hörnor” de väljer att vara i. Pedagogerna beskriver att de har fullt upp med att 

dokumentera det som barnen gör på olika vis och att sedan reflektera detta med dem. Det 

kräver i sin tur mycket tid av pedagogerna och då hinner de inte ta sig ut alla dagar, säger 

de. De beskriver att de arbetar utefter denna pedagogik och att det är styrt uppifrån och 

gäller alla kommunala förskolor i och runt om Stockholmsområdet. De flesta informanter 

har också gemensam syn och tanke om att man kan kompensera natur vistelsen, genom att 

man tar in material därifrån och utforskar den inne, eller att man använder sig av IKT, 

vilket en av informanterna förklarar. Genom IKT kan de finna material som kan förknippas 

med naturen och dess djur. Det finns alla möjliga applikationer som man kan använda sig 

av där det visas bilder av olika naturföremål, hörs olika djurläten och mycket annat.   

 

Informanten på G1 arbetar också efter Reggio Emilia på sin förskola, men hens syn skiljer 

sig här från de andra då hen under intervjun lyfter att denna pedagogik mycket väl går att 

använda sig av i allt som de gör ute och i naturmiljön. Hen beskriver att man tar med sig 

surfplattan ut vart man än går och kan då enkelt söka på saker som barnen visar intresse 

för direkt på plats i naturen, så att de själva kan finna svar på sina frågor och inte glömmer 

vad det var de var intresserade av. De använder ”Förskolapplikationen” som verktyg för 

dokumentation, vårdnadshavare kan då direkt ta del av vad deras barn gör under dagarna 

och har tillgång till det materialet som deras barn är med i. Informanten beskriver att om 

man har rätt kunskaper om hur man på olika sätt kan använda sig av IKT i sin pedagogik 

och i sina mål för verksamheten så har man lättare för att följa utvecklingen och den 

forskningen som visar på hur viktig ute och naturvistelsen är för alla våra barn.  

 

S1, F1, F2 och G2, beskriver essensen, att utifrån Reggio Emilia pedagogiken, låta barnen 

få inflytande på sin dag och själva välja vad de vill göra, inte väljer skogen som ett 
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alternativ och då får det effekten att man sällan tar sig dit. Många av informanterna ser att 

det är ekonomin som styr, det är så uträknat hur personalstyrkan skall fördelas för att det 

precis skall fungera, detta gör att det blir väldigt skört så fort det är något som påverkar 

detta det lilla minsta. Och som informant S1 förklarar det, så måste de alltid sätta 

“säkerheten” främst. “Tänk om det skulle hända något”, säger hen med ett talande 

ansiktsuttryck om hur hemskt det skulle kännas.   

6.3.2.2 Pedagogernas utbildning 

 

Alla pedagogerna utom en är utbildade förskollärare varav en är nyutexaminerad för två år 

sedan medan de andra tog examen för 10 till 15 år sedan. Tre av pedagogerna har även 

andra utbildningar, G1- specialpedagog, Mulle- Knytte- Kopp och Natur ledarutbildning 

genom friluftsfrämjandet. F1- extra pedagogik för att leda och organisera utbildningar i 

förskola med inriktning på språk och matematik. S1 - alternativmedicin och 

Montessorilärare. Här kan man se att de som hade specialutbildningar oftare tog sig ut till 

naturmiljön. Några av informanterna har arbeta med att och starta upp Reggio Emilia 

inspirerad pedagogik på förskolan, gå olika utbildningar genom kommunen och Reggio 

Emilia institutet (Reggio Emilia pedagogiken som kommer från Italien och som nu 

praktiseras av de kommunala förskolorna i Stockholmsområdet lägger stor vikt vid barns 

egna val och estiskt skapande, ofta i verksamhet utifrån fastställda teman). Några av dem 

S1, F2 och G2 beskriver en fördel att istället för att vara ute, vilket är så styrt av väder och 

annat, så kan man ta in naturen och naturmaterial för att på ett bekvämare och lättare sätt 

då kunna utforska detta med barnen, lyssna till dem och framförallt dokumentera det så att 

det syns på förskolan vad man arbetar med. En informant S1 beskriver tydligt att det är vi 

vuxna som “tutar” i barnen att vi måste gå iväg för att upptäcka, barn är ju nöjda med att 

bara komma ut på gården en stund och plaska i en vatten pöl. Samma informant beskriver 

också att det är föräldrarnas förväntningar som är för höga på att komma ut. 

6.3.2.3 Personalens erfarenheter, intressen och engagemang  

 

Informanternas syn på deras egna erfarenheter av natur och utevistelse visar på att de som 

varit ute mycket som barn med sina familjer, det var hälften och även här en från varje 

kategori. De uppger även att de nu som vuxna har ett mycket stort behov av att komma ut 

i det fria i olika miljöer för att vara aktiva och utmana sig eller för att bara “rensa hjärnan” 

från dagens arbete och media. De ser det som en plats för rekreation och meditation, en 

beskrev det som “Balsam för själen”. Alla var fullt medvetna om att detta även gäller för 
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barnen på förskolan och att det är något som alla förskolor bör ge dem, efter som det står 

som inskrivet som en del av målen i förskolans styrdokument, Lpfö. Informanten F1 ser 

pedagogernas inställning till utevistelse och natur som den största faktorn till om de 

kommer ut med barnen eller inte.  

 

Informanten F2 lyfte något som hen själv såg som en av de stora anledningarna till att deras 

barn så sällan kommer ut, främst vad gäller deras närmiljö och skogsgläntan men det 

påverkar även vistelsen på gården, nämligen att deras förskolechef ställt som krav att de 

aldrig får gå iväg mer än en pedagog i taget med fem barn, detta gör att hen är den enda i 

personalen som vill gå iväg med barnen. Hon beskriver att de andra pedagogerna som alla 

har en annan kulturell bakgrund men med olika utbildningar, känner inte att de vare sig vill 

eller av olika anledningar vågar gå iväg själva med barnen. De skyller ofta på att vädret är 

dåligt, eller för kallt, att de är rädda för skogen och att de inte känner sig trygga att gå iväg 

själva med fem barn. Hen beskriver känslan att som verksamhetsansvarig inte kan ställa 

kravet på dem att de “måste” gå iväg, då hen tycker det är fel att inte respektera deras 

känslor och att hen inte heller känner att hen av säkerhetsmässiga skäl kan tvinga fram 

detta. Detta är enligt hen anledningen till att de, särskilt under den kalla perioden, inte heller 

kommer ut på sin gård särskilt ofta med barnen.   

6.3.3 Inriktningen Håll Sverige rent. 

 

Det var hälften av förskolorna som arbetade aktivt mot Håll Sverige rents miljö utformade 

material, som ett verktyg för att uppnå naturmålen i Läroplanen. Detta beskrevs påverka 

hur man aktivt arbetade utifrån de olika naturmålen, engagerade barnen i miljöplaneringen 

för förskolan. Man beskrev att detta gav deras barn självkänsla i att de kunde vara med att 

påverka som individer till det samhälleliga miljöarbetet. Som en av pedagogerna på F1 

berättade, deras barn hade funnit en plats i skogen med en massa skräp, en plats där det såg 

ut som folk dumpat skräp. Då de var så medvetna om vad man får och inte får göra i 

naturen, så blev de mycket engagerade allihop och då de kom tillbaka till förskolan 

tillverkade de ett plakat där det stod; “SLÄNG INTE SKRÄP I VÅR SKOG!”. De 

återvände till platsen någon dag senare för att sätta upp sin skylt. Sedan formulerade de 

även texten till ett brev, som det fick hjälp att skiva och skicka iväg till ansvariga på 

kommunen om deras fynd, och en önskan om att man tog bort det, så att det blev fint i 

deras skog igen. När de någon vecka senare kom tillbaka till samma plats så blev de glatt 

överraskade, förklarade informanten med ett stolt leende på läpparna, då någon varit där 
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och tagit bort allt skräp och även låtit deras skylt sitta kvar, så att inte samma sak skulle 

uppstå igen.  

6.3.4 Föräldrar och vårdnadshavare 

 

Alla de intervjuade informanterna upplevde att föräldrar och vårdnadshavare ställer allt 

högre krav på förskolan. De tyckte alla sig också se en förändring, att kraven ökat med åren 

och de kunde känna, när de diskuterat detta med sina kollegor att det kändes som att detta 

ofta kunde tolkas som att det bottnade i föräldrar och vårdnadshavares projicerade mot sitt 

egna dåliga samvete för att inte räcka till, att deras tid med barnen är allt för kort, då 

majoriteten av barnen vistas mycket långa dagar på förskolan. Den tid som de sedan fick 

med barnen kanske man inte orkade hålla på alla regler och hålla de sunda vanor som man 

skulle önska att man hade. Informanterna lyfte också att detta kunde gälla både i fostran, 

kosten, att de gärna såg att den var mer hälsosam. Att de även såg att man är ute mer på 

dagarna i förskolan och att man även tar sig mer utanför dess grindar, gärna till en plats där 

barnen kunde få uppleva naturen och kontakten med olika djur, och på det viset kunna 

uppnå ett pedagogiskt lärande om naturen. Detta gällde då inte de informanterna som redan 

var ute dagligen och hade den profilen. Det fanns även krav om mer grovmotorik och 

kroppsrörelse, både ute och inne om det fanns utrymme för detta på förskolan. Många 

gånger för att de ville att deras barn inte skulle komma i så mycket kontakt med IKT under 

sin vistelse på förskolan och att de ville att deras barn skulle ha kommit ut varje dag och 

rört på sig ordentligt. Allt detta kan man förknippa med hälsa på olika vis. En av dem, S1 

såg detta som en mycket tung och påfrestande del i sitt arbete, och kände av att hur dessa 

vårdnadshavare även försökte få med sig fler föräldrar i sina argument för att få en större 

kraft i sina krav.  

 

Det var även tre av förskollärarna, en från varje kategori som ofta kände att barnen inte 

hade rätt kläder med sig för att kunna vara ute. De såg att detta ofta bottnade i sociala och 

kulturella skillnader, att man inte hade den ekonomin eller vetskapen om vad som behövdes 

eller förståelsen för att man skall gå ut när det är kallt eller dåligt väder. Några av dem hade 

mött detta problem med tips om second hand och klädbytardagar. Samt information för 

föräldrar och vårdnadshavare om vad “galonisar” är och att här i norden går man ut i alla 

väder; “det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder” som hen uttryckte det. De två 

förskolorna som hade en profil, särskild inriktning i sin verksamhet med ute, med 

utomhuspedagogik, tyckte att de kunde ställa motkrav mot sina föräldrar och 
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vårdnadshavare då de aktivt valt deras förskola att de måste se till att barnen hade 

utrustning på förskolan varje dag för att kunna vara aktivt ute i alla väder. “ Det skall regna 

småspik”, som informanten på S2 uttryckte det stolt om vi skall vara inne med barnen en 

hel dag, vi har planerat vår verksamhet utifrån att vi är ute två gånger om dagen.  

 

Två av informanterna, F1 och 2 upplevde även att vissa föräldrar och vårdnadshavare med 

flit inte tog med sig kläder för att vara ute därför att de inte ville att deras barn, oftast 

föräldrar till de yngre barnen och med en annan kulturell bakgrund, skulle kunna gå ut då 

de ansåg att det var för kallt ute, eller för blåsigt och blött. Detta beskrevs svårt att möta då 

de upplevde att dessa föräldrar inte heller ville förstå varför man skulle gå ut. På förskola 

F2 beskrev man att många föräldrar klagade över att deras gård, då den ligger placerad 

mellan två höghus och det gör att det så gott som jämnt blåser kraftig mellan dessa och på 

det viset så blir det extremt kallt stora delar av året, från tidig höst till sen vår. Föräldrarna 

beskrivs ställa krav på att de under denna tiden inte skall vistas där med barnen, särskilt då 

inte de yngsta. Detta innebär då i sin tur att de inte kommer ut under långa perioder på sin 

utegård.  
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7 Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Diskussion 

 

Den orörda naturmiljön ses som en neutral plats som möter barns olika behov och skapar 

välmående (Schmidt 2004). Detta framkom tydligt av den forskning och litteratur som låg 

till grund för studien, samt de resultat som framkom från intervjuerna. I resultatet av 

intervjuerna visade det sig att de flesta förskollärarna såg naturen som en resurs för varje 

enskilt förskolebarn i deras utveckling av fantasi och motorik, vilket tidigare forskning 

säger är positiva effekter av barns vistelse utomhus och i naturen (Sandberg, Brodin, 

Davidsson, Lindstrand, Vuuorinen, Karlsson & Ärlemalm-Hagser 2008; Fjortoft & 

Saegeje 2000; Granh). De upplevde också att den hade stor inverkan på hela barngruppen 

i sig som i naturen uppvisade färre konflikter, mer empati och ett utvidgat samspel. Man 

hade också reflekterat över att det inte finns några fasta leksaker utan barnen fick själva 

skapa och namnge dem med hjälp av sin fantasi och detta gjorde att barnen använda sig av 

sin abstraktionsförmåga, därmed skapade naturmiljön i sig andra sorts lekar hos barnen, 

precis som Schmith (2004) påpekar. Detta stärks också av Piaget teori att yngre barns 

tänkande är konkret och beroende av att integrera med sin fysiska omgivning. De använder 

sina sinnen och sin motorik för att utforska världen. Äldre barns behov av utemiljön ändras 

med deras utveckling. Min reflektion är något som jag har egna erfarenheter av, trots att 

vår förskolas utegård var stor och dess miljö var varierande, så växte de äldsta barnen så 

småningom ur den. För att då stimuleras och utvecklas vidare, så blir kontakten med 

närmiljön av ännu större vikt. Detta kan man koppla samman till Vygotskij och hans teori 

om den proximala utvecklinzonen, lagom utmanande utemiljö i förhållande till barnens 

personliga utveckling.  

 

Många av pedagogerna hade förståelsen för att barnen behövde komma ut i skog och mark 

för att där i den rätta miljön kunna ta in med alla sina sinnen och hela sin kropp. Några av 

dem lyfte att de såg att alla mål i läroplanen gick att nå genom att använda sig av naturen 

och dess material. Särskilt lätt är det med de naturorienterande ämnen och matematiken. 

Här ser man likheter med det Ängegård (2010) skriver om naturen som ett rum för barnen 

att lära om naturvetenskap och även till Dahlgren & Szczepanski (2007) som tar upp att 

när man förenar praktiskt och teoretiska erfarenheter genom naturen så kan man lätt lära in 

olika matematiska och språkliga begrepp. De menar också på att utomhusdidaktiken är ett 
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sätt för förskolorna att levandegöra läroplanens intentioner. Mycket av dessa utsagor kan 

man koppla till Jean Piaget teorier om att barns lärande sker i samspel med omgivningen, 

att deras tänkande är konkret och beroende av att integrera med sin fysiska omgivning. 

Piaget menar också att alla individer har ett stort behov av att förstå sin omvärld (2008). 

Man kan även koppla det till Vygotskijs inlärnings teori, den proximala utvecklingszonen, 

det utrymme som är mellan den kunskap barnet redan har och den som ligger framför dem, 

lagom svår att ta in och där inlärningen av denna bäst sker i en socialisation med andra 

barn eller vuxna samt av hjälp av miljön runt omkring dem (Pramling Samuelsson, 2012). 

 

De förskolor som hade bäst utegårdar och som var ute mest var även de förskolor som 

oftast tog sig till närliggande naturområden i störst utsträckning, precis som tidigare 

forskning visat (Granh s.199). Däremot, av de två glesbygdsförskolorna som på grund av 

sin placering hade lättast att ta sig till närliggande naturmiljö, var det bara en av dessa som 

verkligen tog sig ut ofta med barnen, och det var den som hade särskild inriktning och 

arbetade mot friluftsfrämjandets pedagogik. Detta kan kopplas till vad Granh (1997) säger 

om att förskolans inriktning har påverkan på hur mycket tid de tillbringar utomhus med 

barnen.  De pedagogerna som hade de största och en del partier som var av mer kuperad 

terräng, var mycket stolta över sina gårdar och lyfte att barnen här ofta lekte mycket 

varierade lekar. I en studie som Schmidt (2004) har gjort där bevisades just detta som 

pedagogerna reflekterat, att barn som leker på gårdar där vissa delar av den har en kuperad 

naturmark utvecklar fler varianter på sina lekar än de där detta saknas.  

 

Några av de förskolorna som arbetade mot Reggio Emilia pedagogiken, såg bara fördelar 

med att ta in naturmaterial i stället för att titta på det i sitt rätta element så undersökte man 

det inomhus, detta lyfter Änggård (2008) i sin artikel om skogen som lekplats att det inte 

helt kan ersätta att få integrera med sin fysiska omgivning och hon ser det från Piagets 

utvecklingsteori att, särskilt hos de yngre barnen, att lärandet är kopplat till dess omvärld.  

Enligt Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling 1989 så skall alla barn få 

möjligheter till att utvecklas och lära så mycket det går. Se skall även lära sig om alla barns 

lika värde och att vara rädda om naturen (Stalfelt, 2010) 

 

Man kunde tydligt se skillnader i hur mycket barnen kom ut, beroende av vad pedagogerna 

hade för egna erfarenheter, intressen och utbildning. De pedagogerna som hade egna 

positiva upplevelserna av att själva ta sig ut på sin fritid i skog och mark, och som även 
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hade de flesta utbildningarna var även de som såg till att barnen kom ut mer under deras 

dagliga vistelse på förskolan. Detta kan man koppla till Helldén & Jonsson& Karlegors & 

Vikström (2011) som i sin bok lyfter denna problematik med att pedagoger som inte har 

egna erfarenheter av att vara i naturen och som även inte har de rätta utbildningarna som 

gör att de förstår viktigt detta är för barnen inte prioriterar detta i sin verksamhet. Här 

hoppas de att med en bättre lärarutbildning, som den som finns nu för blivande 

förskollärare med mera inriktning mot de naturvetenskapliga ämnena skall skapa en annan 

kultur och vetenskap hos pedagogerna. Även vissa aspekter på att naturvistelse är beroende 

på kulturella bakgrunder och tidigare erfarenheter av naturvistelse framkom från det 

insamlade materialet, vilket Helldén, Johnsson, Karlefors & Vikström (2011) menar på kan 

vara ett hinder för utevistelsen. Detta gällde hos både föräldrarna och pedagogerna, vilket 

kan kopplas till vad Sandberg (2009) säger om föräldrars överbeskyddande som kan utgöra 

hinder för att barnen kommer ut.  

 

En tydlig faktor som påverkade om man dagligen gav sig iväg till naturen varje vecka med 

alla barnen, var om förskolan hade en speciell inriktning, som för dessa förskolor var natur, 

hälsa och rörelse. Här fick inget komma emellan som kunde påverka att man inte kom ut, 

detta kan även de studier som Grahn (1997)  lyfter påvisa. Att förskolans inriktning 

påverkar pedagogernas syn på den stora vikten av att barn verkligen får komma ut varje 

dag och ju mer desto bättre. En annan faktor till att man på olika förskolor inte prioriterar 

att komma ut, är att man lägger mycket tid på att dokumentera och reflektera. Kommer 

man ut så är det då oftast till gården och då oftast av den anledningen att några i personal 

styrkan behöver planeringstid och då är det “lättare” att förvara barnen ute. Inte för att man 

skall gå ut och göra något roligt, för det har barnen gjort inne. Reggio Emilia pedagogiken, 

att låta barnen få inflytande på sin dag och själva välja vad de vill göra, inte väljer skogen 

som ett alternativ och då får det effekten att man sällan tar sig dit. En tanke man kan ställa 

sig då är om ett barn, särskilt de yngsta men även de andra på förskolan inte varit mycket i 

skogen eller vistats i en naturmiljö, en del möjligen inte alls. Hur skall man då kunna välja 

detta alternativ, det är något man kan fråga sig. Och en annan tanke är att om man i dag ser 

till vad dagens barn helst väljer att göra om de själva får välja så inte är det ofta att de säger 

att de vill gå ut, de känner också som många vuxna att det är “jobbigt” att klä på sig, kanske 

kräver det att man skall ha på sig de där “fula” galonisarna som man inte gillar och så 

vidare. Så då blir valet inte så svårt för den stora majoriteten av dagens barn på våra 
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förskolor, man väljer att vara inne och i bästa fall får man använda sig av IKT, vilket man 

använder sig mycket av då man skall dokumentera allt som barnen gör i dag. 

 

Trycket från föräldrar och vårdnadshavare med krav om att deras barn skall få komma ut 

varje dag som de vistas på förskolan, och även under veckan får ta del av naturmiljö. Det 

ställs också som krav att de inte gärna ser att deras barn använder sig att IKT och annan 

media under förskoletiden. Dessa olika krav, som ställs på förskolan och pedagogerna 

upplevde många av de verksamhetsansvariga, att det hade ökat med åren. Att de som 

pedagoger fick ta över mycket av det som vårdnadshavarna själva hade dåligt samvete för, 

särskilt på de förskolor där man inte kom ut varje dag. I olika rapporter och undersökningar 

kan man tydligt se att barns kontakt med skogen minskat med 50 % de senaste åren och 

enligt professor Kardell (2009) så har stämmer detta. Sandberg (2009) tar också upp att 

barns möjligheter att få ta del av naturmöten till stor del påverkas av förskolans 

förhållningssätt. Här ser man också att Louvs (2008) syn på dagens samhällstrender, att 

dagens barns lekutrymmen både ute och inne har minskat, och detta till stor del på grund 

av att de i mycket större grad, än bara för några år sedan. Man har en helt annan tillgång 

till olika elektroniska redskap, i form av datorer, läsplattor och föräldrars mobiltelefoner 

på sin fritid idag. Detta skapar i sin tur, ett dåligt samvete hos de flesta föräldrarna, som de 

sedan projicerar över på pedagogerna, som en av informanterna uttryckte det. Även om 

alla informanterna vet att föräldrar och vårdnadshavare alltid uppvisar uppskattning då det 

skett besök till någon av förskolans närmiljöer med deras barn, så uppnår de inte sina mål 

att komma i väg varje vecka. 

  

Det fanns även de som lyfte att de lyfte krav från föräldrar och vårdnadshavare som var 

precis det motsatta och som i sin tur motarbetade till att de kunde gå ut på dagarna med 

barnen. Dessa krav kom främst från föräldrar med en annan bakgrund och kultur och som 

inte själva hade erfarenheten att vara ute och det var att de tyckte det inte var säkert för 

barnen att gå ut när det var för kallt att de kunde bli sjuka av det. Men även att de såg risker 

med att vara ute i skogen, barnen kunde göra illa sig eller träffa på något djur som kunde 

vara farligt. Även detta lyfter Louv (2008) att säkerheten har ökat och alla regler vi måste 

följa, även Sandberg (2009) ser att dagens föräldrar är aningen överbeskyddande och 

överför ofta sina rädslor för små kryp och att det kan finnas andra farligheter i skogen.  
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7.2 Slutsats 

 

Syftet med den här studien var att synliggöra vad det är som påverkar i hur stor utsträckning 

barnen på förskolor kommer ut under den dagliga verksamheten. Genom analys och 

slutdiskussion har forskningsfrågan besvarats genom identifieringen av faktorer som 

verkade ha mer eller mindre inverkan på förskolors utomhus- och naturvistelse. 

Sammanfattningsvis kommer frågan att besvaras genom en slutsats av studien:  

 

 Vilka faktorer är det som påverkar förskolors utomhus- och naturvistelse? 

 

Utifrån det insamlade materialet och den tidigare forskningen kan jag tolka att det är en 

klar fördel om förskolan har en närhet till naturen och en stor bra gård, men att det i sig 

inte är den avgörande faktorn för om man skall komma ut och iväg till naturmiljön. Den 

stora faktorn var om där fanns ”eldsjälar” som brann för naturen, eller om förskolans kultur 

hade en naturinriktad profil. Det stora hindret som alla pedagoger såg var stora barngrupper 

och avsaknaden av fast personal. Man kunde även se att ledning och föräldrars krav och 

inställning var av stor vikt. 

7.3 Utvärdering  

Metodvalet att använda sig av kvalitativa intervjuer, där en låg grad av standardisering 

använts, för att kunna möta informanterna med öppnare frågor och följdfrågor utifrån den 

empirnära fenomenologiska vetenskapsteorin som vill betona det subjektiva och förstå de 

sociala fenomenen i vardagen utifrån den agerades livsvärld - tycker jag var ett användbart 

tillvägagångssätt för att få svar på mina frågor och min frågeställning. Detta arbetssätt gav 

mig stora möjligheter till att komma nära en förståelse för informanterna och deras syn på 

vad de känner och hur de ser på sin utomhusvistelse på förskolan. Hur deras syn är på att 

den skall finnas med i deras verksamhet och vad det eventuellt kunde känna som hinder 

för att den inte alltid blev av som den planerats.  

 

Urvalet som gjordes av vilka förskolor som skulle ingå i studien, att de var placerade på i 

olika miljöer runt Stockholm och även hade olika utformade gårdar och tillgång till naturen 

i sitt närområde gjorde studien mycket intressant att arbeta med, då detta i sig gav utrymme 

för en bredare och bättre förståelse för de fenomen som kom att påverka och vara av stor 

betydelse för förskolornas utomhusvistelser. Det valet som också gjordes av att ha två 
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förskolor inom samma kategori av placering som ingick i studien kändes också mycket 

lyckat för att se att de förutfattade normer vi ofta bär med oss i våra livsvärldar inte alltid 

stämmer.  

 

Utvärderingen av resultatet hade kunnat bli annorlunda om man hade haft lite mer tid till 

förfogande för undersökningen och kunnat välja en annan metod, att utgå från att i stället 

för att utföra intervjuer valt att göra observationer på förskolorna. För att genom dessa 

istället försöka se och få syn på de olika fenomen och faktorer som i de 

verksamhetsansvarigas dagliga arbete på förskolorna på olika sätt påverkar deras val av 

om de under verksamheten kommer ut eller inte, och vart de då väljer att gå eller vara.  

 

7.4 Vidare forskning 

Under arbetets gång med denna studie så har flera tankar väckts om vidare forskning som 

en förlängning på undersökningen då ämnesvalet känns mycket aktuellt i dagens samhälle 

samt att det inte finns så mycket tidigare forskning med denna vinkling. Det vore intressant 

att titta på det utifrån barnens perspektiv, hur de uppfattar och ser på deras utomhusvistelser 

som görs på förskolan. Hur upplever de vistelsen på deras gård och i deras närmiljö, ser de 

några skillnader och vilka är de i så fall? Känner de att de som barn får vara med och 

påverka förskolans utomhusverksamhet och i vilken omfattning den skall vara? För att få 

svar på detta vore det intressant att göra observationer på vad barnen gör när de vistas ute 

och att intervjua dem om detta. 
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Bilaga 1 

 
Adelsö 2016-03-13 

Hej! 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om villkoren för barns naturkontakt i dag och 

dess betydelse för individen. Syftet är att undersöka hur pedagoger ser på begreppen natur 

och friluftsliv och dess plats i förskolan. Jag kommer att använda mig av ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att jag vill förstå hur förskollärare ser på naturen som 

lärande och pedagogisk miljö, dess tillgänglighet och om den integreras i förskole kulturen.  

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet någon gång 

under perioden 1/3-15 – 14/3-15 på en tid som passar er för att genomföra en intervju. Jag 

skulle vilja intervjua en pedagog på förskolan som arbetat där ett tag, som har 

förskollärarutbildning och har ansvar för den pedagogiska verksamheten. Jag kommer att 

använda mig av ljudinspelning för att kunna vara mer närvarande under intervjun och för 

att få möjlighet att få med så mycket som möjligt av det som sägs. Jag kommer även att 

anteckna en del som stöddokumentation och en riktlinje till transkriberingen av 

ljudupptagningen.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att eventuella barn, familjer, pedagogers och förskolans 

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 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen Diva. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan 

i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Anneli Kihl, Studerande till förskollärare med erfarenhet, Södertörnhögskola 

 

Kontaktuppgifter:  

anneli.kihl@hotmail.com, tele:0708-307676 

Handledare:  

Ann Hedén  

Södertörnshögskola 

anne.heden@sh.se, tele: 070-9950710 

mailto:anneli.kihl@hotmail.com
mailto:Anne.heden@sh.se
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Bilaga 2 

Intervju 

 
Bakgrundsfrågor:  

 

1. Namn? 

2. Ålder?  

3. Utbildningar? När och vart skedde förskollärare utbildningen och när var den klar?  

4. Arbetsplatser? 

5. Hur länge har du arbetat på den här förskolan och vilken tjänst och vilka uppgifter 

har du? 

6. Vad vägde in i ditt val av denna arbetsplats? 

 

Studie frågor:  

 

 Kan du berätta vad du har för uppfattning till begreppen, Natur och 

Friluftsliv? 

 Vad innebär det för dig? 

 Egna barndomsminnen - runt dessa begrepp? 

 Kan du se att man kan få in – lärandet och våra – styrdokument i 

utevistelsen, och i vår närmiljö? 

 Om/ När ni går ut – är det då oftast ”fri lek” och/ eller ett pedagogiskt tema 

och lärande i utevistelse aktiviteten? 

 Har ni arbetat/arbetar ni mot Grön Flagg, genom: Håll Sverige Rent? 

 Ser du något/några hinder för er att komma ut i er närmiljö? 

 Vad är ledningens inställning/ krav till att ni är ute med barnen? 

 Föräldrars inställning/ krav på barnens utevistelse, vara eller icke vara? 

 Kollegors inställning till när/vart och om man skall gå ut med barnen och i 

vilken omfattning? 

 Vad kan du mer se för möjligheter och svårigheter till er utevistelse på er 

gård och till er/ era närmiljöer? 

 Är närmiljön inplanerad i er verksamhet, i så fall i vilken omfattning? Eller 

blir den bara av? 

 Hur skulle du vilja/önska att ni arbetade mot/ med närmiljön, naturen, 

friluftsliv, utevistelsen med barnen på er förskola?  

 Är det alla barns rättighet att få natur upplevelser?  

 Bör naturen finnas med i barns vardag? Varför/varför inte?  

 Är det vår uppgift att integrera naturen i alla barns liv?  

 

Avslutande fråga:  

 Har du något mer som du vill berätta, tillägga?  

 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

Om du är intresserad får du gärna ta del av min studie när den är färdigställd.  

 

Vänliga hälsningar, Anneli Kihl boendes på Adelsö  


