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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Genom tiderna har utevistelsen haft stor betydelse för förskolan och ses som en 
självklarhet i verksamheten. Vi pratar idag om att människan behöver komma tillbaka till 
naturen då vi har märkt att människor vistas mindre i naturen idag. Förskolan får då en 
betydelsefull roll att ge barnen tillgång till naturen och alla dess möjligheter. Vi har därför 
valt att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns utevistelse och vilken roll 
pedagogerna tar i utevistelsen.  
 
Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns utevistelse 
på förskolan och vilken roll pedagogerna tar när de är ute med barnen.  
 
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi har använt oss av fokusgruppsintervjuer. 
Vi valde att ha två olika fokusgruppsintervjuer för att få ett rikare material och få syn på flera 
sätt att se på utevistelsen. 
 
Resultat: I vår studie kom vi fram till att pedagogerna anser att det är betydelsefullt med fri 
lek i utevistelsen, att inte allt blir styrt. På båda förskolorna diskuterade pedagogerna om 
utevistelsens möjligheter för barns lärande när det exempelvis gäller motorik, delaktighet och 
upptäckarglädje. Pedagogerna värdesatte högt att skapa aktiviteter och lärtillfällen av 
spontana händelser. Vidare anser pedagogerna på båda förskolorna att de har en betydelsefull 
roll i utevistelsen. De ska fungera som medupptäckare och vara närvarande pedagoger.  
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Inledning 
 
Utevistelsen har haft stor betydelse för förskolan genom tiderna och ses som en självklar del i 
verksamheten. Idag pratar vi mycket om att vi ska ta tillvara på vår natur och hämta kraft och 
energi från den. Hållbar utveckling är ett hett ämne i media där diskussionen tar sin 
utgångspunkt i att vi behöver förändra beteende och livsstil för att våra barn och framtidens 
barn ska få en bra miljö att växa upp i. Denna förändring börjar i förskolan. För några årtionden 
sedan använde vi våra kroppar i mycket större utsträckning medan vi idag har maskiner som 
underlättar arbetet. För våra föräldrars generation var det en naturlig del i uppväxten att vara 
ute i naturen. De var med sina föräldrar och plockade svamp, lingon och hämtade ved. 
Stillasittande fanns inte tidigare som det finns nu. Idag är detta ett stort problem bland både 
vuxna och barn. I en artikel i DN (Edwinsson, 2017) diskuteras fysisk aktivitet bland barn och 
unga. Enligt artikeln når inte barn och unga upp till en timmes fysisk aktivitet om dagen som 
rekommenderas. Inte ens hälften av alla barn och unga når upp till rekommendationen och 
endast 22 procent bland flickorna rör sig en timma eller mer om dagen. På 90- talet tog 
teknologin ett stort steg framåt och idag är det nästan självklart att teknologin står för 
underhållningen. Vår hälsa försämras av att sitta stilla, övervikt har ökat bland både barn och 
vuxna.  I Läroplanen för förskolan (2016framgår att förskolan ska arbeta med miljö och 
naturvårdsfrågor.  
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 
framtid (Skolverket 2016, s. 7). 

 
Förskolan har enligt Skolverket (2016) en betydelsefull roll för att kunna göra en förändring 
och ta tillvara på miljön. Vidare betonar Skolverket att pedagoger ska ge barnen vägledning 
och stimulans i olika aktiviteter. Genom detta ökar barnens kompetens och de utvecklar nya 
insikter och kunskaper om miljön. I dagens samhälle där vi pratar mycket om hållbar utveckling 
har förskolan en stor chans att påverka barnen och ge dem kunskapen om sitt eget ekologiska 
fotavtryck. Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskolan och därför anser vi att det är 
betydelsefullt att förskolan erbjuder barnen utevistelse.  
 
Fortsättningsvis betonar Skolverket (2016) att lek och andra aktiviteter bör ske i både planerad 
utomhusmiljö och naturmiljö. Under vår utbildning har vi sett att gården har en stor betydelse 
för barn eftersom de tillbringar en stor del av dagen utomhus. Utevistelsen har vi alltid haft stort 
intresse för och vi vill därför undersöka hur pedagoger ute på våra förskolor använder sig av 
utevistelsen som ett pedagogisk redskap i verksamheten. Med pedagoger menar vi alla som 
arbetar i den pedagogiska verksamheten, oberoende utbildningsnivå. Vi vill även studera hur 
pedagoger förhåller sig till undervisning utomhus och hur läroplanen kan hållas levande även 
utomhus.   
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Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på hur pedagoger ser på barns utevistelse och hur 
de använder den för pedagogisk verksamhet.  
 
Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 
 
• Hur beskriver pedagoger sitt förhållningssätt kring utevistelse? 
• Vilken roll tar pedagogerna i utevistelsen och hur reflekterar de kring denna roll? 
 
Forskningsöversikt 
 
Under den här rubriken kommer vi att redogöra för tidigare forskning kring utevistelse. Med 
utevistelse menar vi både gården som tillhör förskolan och närmiljön utanför förskolans 
gränser. Vi har valt att fokusera på pedagogernas förhållningssätt till hur utevistelsen används 
och deras roll i den. Anledningen till detta är för att vi vill undersöka vad det finns för forskning 
kring pedagogers förhållningssätt och deras roll i utevistelsen. Vår forskning kommer att 
behandla utevistelsens möjlighet till barns lek och lärande. Vidare kommer forskningen 
presentera hur betydelsefull utformningen av gården är och hur tid och material påverkar barns 
utforskande. Forskningen kommer även presentera barns kreativitet och välmående. Till sist 
kommer forskningen ta upp pedagogers roll och förhållningssätt till barns utevistelse och dess 
möjligheter och begränsningar.  
 

Utevistelsens möjlighet för barns lek och kreativitet 
  
Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) arbetar på en naturförskola och i deras bok behandlas 
utemiljön. Författarna nämner att en aspekt av utemiljön i relation till barns lek är utrymmet. I 
utomhusmiljön behöver inte barn ta hänsyn till ljudnivån och utrymmet vilket innebär att de 
inte stör varandras lekar i lika stor utsträckning som de gör inomhus. Författarna menar även 
att det sker färre konflikter utomhus mellan barnen och när konflikter sker avbryts inte den 
övriga verksamheten. Samtidigt pekar Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekmans 
(1997) forskning om utformningen av daghemsgården och gårdens betydelse, på hur 
konkurrens kan uppstå i utevistelsen då det finns ett begränsat antal av exempelvis cyklar, 
spadar och gungor. Denna konkurrens medför att barn blir stressade och vill komma först ut på 
gården. Utrymmet inomhus menar Barr et.al. (2011) är begränsat och de rum som finns på 
avdelningen är ofta tänkta till mer än en slags aktivitet och barnen hinner inte alltid leka klart 
innan de behöver städa. När barnen får tillgång till utomhusmiljön erbjuder den lekmiljön ett 
större utrymme och mindre förutbestämda lekmiljöer. Kragh-Müller, Ørsted Andersen och 
Vejehvitved (2012) betonar också hur betydelsefullt utrymmet är för barns lekmiljö. Författarna 
menar att det finns risk för en mer aggressiv och mindre social lek om utrymmet är begränsat.  
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Kiewra och Veselack (2016) har genomfört en studie som handlar om barns stöttning i 
kreativitet i utomhusklassrum. De anser att ett vanligt misstag är att tro att barns fantasi 
utvecklas när de får färdigtillverkade leksaker. Här har tillverkaren själv stått för kreativiteten 
under tillverkningen. Författarna menar dock att barns kreativitet inte utvecklas av dessa 
leksaker utan det är när barn själva får tillverka leksaker av naturmaterial som de blir utmanade 
i sin kreativitet. Naturmaterial kan föreställa vad barn själva vill att det ska föreställa och det 
kan ständigt förändras menar författarna. I utomhusmiljön, menar Barr et.al. (2011), får fantasin 
ta större plats eftersom det inte finns tillrättalagda lekmiljöer och förutsägbara leksaker. 
Inomhus finns det redan konkreta leksaker, en bil är en bil, medan barnen utomhus själva kan 
skapa leksaker av det de hittar.  
 
 

Utevistelsens möjlighet för barns lärande 
 
Utevistelsen är betydelsefull för barns lärande menar Norðdahl och Jòhannesson (2014). Deras 
studie handlar om lärares syn på hur de använder utemiljön.  Författarna menar att utevistelsen 
är en betydelsefull del i barns vardagliga liv på förskolan. Under utevistelsen stimuleras barn 
genom alla de möjligheter som utevistelse erbjuder och barns erfarenheter blir rikare. Även 
Barr et. al. (2011) anser att utomhusmiljön är främjande för barn lärande. Exempelvis får barn 
i naturen arbeta praktiskt och sätter sitt lärande i kroppen. Barns intresse av att utforska naturen 
förstärks av smak, doft, känsel och synintryck. Författarna menar även att utomhusmiljön är 
mångdimensionell och förändras efter årstiderna. Till exempel kan pedagoger frysa vatten 
utomhus med barnen när det är kallt, istället för att frysa in vatten i frysen. Ett annat exempel 
som författarna tar upp är att på sommaren kan barnen uppleva fåglar, svampar och blommor i 
naturmiljö istället för att studera dessa i böcker. På detta sätt involveras barns alla sinnen när 
de får uppleva naturen menar Barr et.al. Barns utforskande är något som även Mårtensson, 
Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) lyfter fram. I författarnas studie behandlas 
naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Det är genom barns 
utforskande som de hittar sin egen plats i världen och lär känna sina omgivningar. Barn 
använder alla sina sinnen i naturmiljön när de utforskar omgivningen. 
 
Pedagogerna i Davies (1997) studie anser att barns motoriska förmågor främjas i utevistelsen. 
Davies studie behandlar pedagogers roll i uteleken. Pedagogerna menar att barns möjlighet att 
lära sig att samarbeta, interagera med andra barn och utveckla förhandling- och 
kommunikationsförmåga utvecklas i utevistelsen. Szczepanski (2007) beskriver att 
utomhuspedagogiken ofta uppfattas som motsats till inomhuspedagogiken eftersom barns 
lärande inte är lika självklart utomhus. Inomhus talar vi inte om var lärandet sker men detta gör 
vi utomhus, när vi är utomhus måste vi förklara var och hur lärandet sker. Fortsättningsvis 
menar författaren att utomhuspedagogiken förenar tanke, handling och känsla och därför blir 
lärmiljön den fysiska verkligheten. Pedagoger ska se delar och helhet både i inom- och 
utomhusmiljön anser Szczepanski (2007). Szczepanski och Dahlgren (2011) anser även att 
utomhusmiljön är betydelsefull. Deras studie visar att utomhusmiljön är ett komplement till 
inomhusmiljön eftersom utomhusmiljön erbjuder konkreta aktiviteter och upplevelser till att 
lära. 
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Problematiken som uppstår när människan har glömt bort närheten till naturen är något som 
Barr et.al. (2011) tar upp. Det är till exempel inte längre självklart för barn att mjölken kommer 
ifrån kon menar författarna. Förskolan har därför en betydelsefull uppgift att erbjuda barnen en 
närhet till miljön omkring dem. Norðdahl och Jòhannesson (2014) menar att barn får ett positivt 
förhållningssätt och vill ta vara på miljön och alla djur och växter när de får vara utomhus och 
uppleva miljön. Lärare tar med barn till naturen för att komma i kontakt med den och njuta av 
den, att de ska uppmuntra barnen att respektera och bevara naturen som den är. Författarna såg 
även i sin studie en möjlighet att lära barnen sin plats i naturen, hur vi kan påverka naturen med 
vårt beteende och hur vi kan ta vara på vår omgivning och natur.  På liknande sätt menar Kiewra 
och Veselack (2016) att barn genom lek med naturmaterial får en ökad kunskap om hur vi kan 
ta tillvara på miljön.  
 

Betydelsen av utevistelsens utformning 
 
Norðdahl och Einarsdóttirs (2014) studie visar att barnen njuter av en vacker utomhusmiljö. 
Barnen är medvetna om hur de vill att miljön ska se ut på gården menar författarna. Exempelvis 
har barnen reagerat på att det ligger skräp på gården och att de inte vill ha det där. I 
utomhusmiljön vill barnen ha vackra saker och föremål att titta på, exempelvis en färgrik 
utegård menar pedagogerna i Norðdahl och Einarsdóttirs studie. Hur miljön är utformad menar 
Grahn et.al. (1997) är betydelsefull för att inspirera barn till lek. Författarna anser att miljön ska 
vara utformad på ett sätt som är intressant och utmanande för barnen i sina lekar men även att 
det ska vara en trygg miljö. Detta menar författarna leder till barns tilltro till sin egen förmåga 
och stärker deras självbild. Ihmeideh och Al-Qaryoutis (2015) studie bearbetar lärares syn och 
roll kring barns utelek. De påpekar betydelsen av utevistelens utformning. Den ska vara säker, 
lockande, väl utformad och stöttande för att främja barns lärande och utveckling menar 
författarna. 
 
Grahn et.al. (1997) anser att utemiljön riskerar att hämma barns upptäckarglädje, dödar lusten 
att vidareutveckla lekar och försvårar för lek i smågrupper. Orsaken till detta anser författarna 
kan vara brist på nya saker att upptäcka på gården. Författarna menar fortsättningsvis att barn 
ofta upplever utemiljön mer intensiv, kanske för att de vuxna står för sammanhangen inomhus 
medan barnen själva styr utomhus. Däremot anser Zamani (2016) att den naturliga lekmiljön, 
en miljö som naturen har skapat själv, utmanar barns lek mer än den traditionella lekmiljön, 
den miljö som är skapad av människan. Författarens artikel presenterar en studie som behandlar 
utemiljöns betydels för barns kreativitet. Barn föredrar aktiviteter i naturen där de får upptäcka 
och uppleva naturen och samtidigt bli utmanade. Barns nyfikenhet, tal, lyssnande och 
naturkunskap förbättras genom naturliga lekmiljöer anser Zamani. 

 
Utevistelsens betydelse för barns utforskande- tid och material 
 
Tidsaspekten är en betydelsefull del i barns lärande menar Kiewra och Veselack (2016). Barn 
behöver få tillägna rikligt med tid för att utforska ett område på en djup nivå menar författarna. 
Tid är även enligt Börjesson och Erikssons (2013) studentuppsats, som har undersökt lärares 
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tankar kring det pedagogiska arbetet i utemiljön, ett betydelsefullt begrepp när det gäller barns 
inomhus- och utomhuslek på förskolan. Barn behöver få tid att komma igång med en lek och 
även utveckla den menar författarna. Grahn et.al. (1997) menar att utomhus kan lekarna fortgå 
och behöver inte städas bort dagligen. Genom att kunna ha kvar sina byggen och lekmaterial 
finns det möjlighet för barnen att kunna hitta tillbaka till leken och utveckla leken dagen efter 
anser Grahn et.al. När barnen kommer till förskolan nästa dag får de chans att komma ihåg vad 
de lekte med under gårdagen eftersom leken inte är bortstädad menar författarna. Tid och 
lekmaterial anser Kragh- Müller et. al. (2012) är betydelsefullt för att barn ska kunna ha tid att 
fördjupa sig i leken och kunna komma igång med leken utan att bli avbrutna. Lekmaterialet är 
väsentligt enligt författarna för att leken ska kunna utvecklas. Materialet påtalar Barr et.al. 
(2011) är betydelsefullt för barns utforskande både inomhus och utomhus för att främja barns 
skapande. Förskollärares uppdrag enligt Barr et.al. är att vara medforskande pedagoger, att ge 
barn alla olika sorters material att utforska med. Författarna påpekar vikten av att barnen ska få 
tillgång till spikar, brädor och verktyg för att få upptäcka allt och att få chans att arbeta med 
olika material, redskap och byggtekniker. Detta typiskt farliga material som kan oroa en del 
vuxna utvecklar barns ansvarskänsla och finmotorik menar Barr et.al.   
 
Utevistelsens möjligheter och risker för barns välmående 
 
Barr et.al. (2011) påtalar betydelsen av att vara utomhus för barns hälsa. Författarnas studie har 
visat att de barn som går på naturförskolor har lägre sjukfrånvaro, större motorisk utveckling, 
ökad kondition och är mindre stressade. Även Mårtensson et.al. (2011) menar att människor 
kan återhämta sig från stress i en naturmiljö genom de visuella intryck som ges där. Författarna 
menar att naturen ger en positiv effekt på stress och bidrar till minskad stress hos barn, både på 
grupp- och individnivå.  Mårtensson et.al. och pedagogerna i Norðdahl och Jòhannessons 
(2014) studie anser att barns hälsa påverkas positivt av utevistelsen och att barn mår bra i 
naturkontakt. Dock anser pedagogerna i Norðdahl och Jòhannessons studie även att det finns 
negativa aspekter med att vistas i naturmiljö, exempelvis att barn kan skada sig. Grahns et.al. 
(1997) studie visar att de barn som går på ur och skur-förskolor har lägre sjukfrånvaro än barn 
på traditionella förskolor. Szczepanski (2007) tar upp fem typer av hälsa: Fysisk, psykisk, 
emotionell, social och samhällsbetingand hälsa. Författaren menar att vår hälsa är hotad 
eftersom vi inte får utlopp för vårt naturliga rörelsebehov då vi byggt bort denna möjlighet. 
Författaren menar vidare att det saknas riktlinjer i styrdokumenten för hur mycket tid skolan 
och förskolan ska erbjuda barnen fysisk aktivitet varje dag.  Fysisk hälsa är även något som 
Davies (1997) tar upp. Författaren menar att den fysiska hälsan främjas i utevistelsen. Ihmeideh 
och Al-Qaryoutis (2015) studie visar att barns hälsa och välbefinnande främjas i utevistelsen.  
 
 
 
Pedagogers roll ur ett naturvetenskapligt perspektiv 
 
I Areljungs (2016) avhandling, som behandlar naturvetenskap och genus i förskolan, menar 
författaren att förskolan ska utgå från barns egna upptäckter, idéer och frågor. Fokus ska sättas 
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på processer och görande istället för på faktakunskap och naturvetenskap ska betraktas som en 
kultur. Pedagoger ska värdesätta det som barnen kan bidra med till naturvetenskapen, 
exempelvis genom kroppsliga erfarenheter och egna idéer. Helldéns (2010) tar upp att lärare 
har en central roll för att barn ska utveckla en förmåga att utforska naturvetenskapliga fenomen. 
Lärare behöver lyssna på barnen och ställa utmanande frågor till dem för att barn ska utveckla 
kunskaper inom naturvetenskap. Författaren menar att lärare behöver ha kompetens inom 
naturvetenskap för att upptäcka möjligt lärande inom området. Även Elfström (2014) menar att 
lärare har en betydelsefull roll. Lärare ska utgå från barnen men behöver även möjliggöra ett 
utforskande och ta vara på barns intresse här och nu för att kunna utforska naturvetenskapen. 
För att barn ska fortsätta utforska naturvetenskapligt är det betydelsefullt att pedagoger ställer 
öppna frågor till dem anser Kiewra och Veselack (2016). Författarna menar även att det är hur 
miljön är uppbyggd och pedagogernas roll i denna miljö som utformar barns upplevelser i 
naturmiljö. Även Klaar (2013) beskriver i sin avhandling, som handlar om naturorienterad 
utbildning i förskolan, att pedagogerna i författarens studie var närvarande och deltog i barnens 
utforskande kring naturen.  
 
Pedagogers roll och förhållningssätt i utevistelsen 
 
Pedagogers förhållningssätt tar Davies (1997) upp. Författarens studie visar att pedagogerna 
håller sig i bakgrunden i utevistelsen eftersom barnen ska ha frihet ute att hitta på egna 
aktiviteter. Dock är pedagogerna i Davies studie närvarande och observerar barnen och 
övervakar dem i syfte med att de ska kunna ingripa ifall något händer. I Andersson och 
Hellemars (2012) studentuppsats, där de presenterar sin studie om pedagogers förhållningssätt 
till barns utevistelse i förskolan, har de kommit fram till att det mest betydelsefulla i utevistelsen 
är pedagogernas förhållningssätt till barnen. De menar att pedagogerna ska fungera som 
medupptäckare och vara aktiva även utomhus och författarna anser att kvaliteten på 
verksamheten kan förbättras genom att pedagoger är aktiva utomhus. Vidare menar författarna 
att pedagogers förhållningssätt är betydelsefullt för att förskolans läroplansmål ska bli synliga 
och fler ämnen kan integreras i utevistelsen. Börjesson och Eriksson (2013) menar även de att 
pedagoger ska fungera som medforskare i utevistelsen och undersöka miljön med samma 
nyfikenhet som barnen. I Ihmeideh och Al-Qaryoutis (2015) studie har de kommit fram till att 
pedagoger använder utevistelsen till fri lek. Författarna menar att i deras studie förekommer det 
sällan planerade aktiviteter utomhus och när uteaktiviteter genomförs värdesätts inte dessa lika 
högt som planerade inomhusaktiviteter. Pedagogerna i Ihmeideh och Al-Qaryoutis studie anser 
att barn inte utvecklar sina kunskaper lika mycket utomhus som de gör inomhus. Pedagogerna 
går ut med barnen för att få en paus från undervisningen inomhus och har som syfte att guida 
och ingripa i barnens beteende utan att bli involverade i barnens lek.  
 
Kiewra och Veselack (2016) anser att pedagogerna har en betydelsefull roll när det kommer till 
att stötta barnen utomhus. De har en avgörande roll för barns kreativitet. För mycket stöttning 
av en pedagog kan leda till att barns kreativitet dör ut. Pedagogers roll är att stötta barnen utan 
att ta över deras lek menar Kiewra och Veselack. Barr et.al (2011) arbetar på en naturförskola, 
författarna upplevde att de ofta tidigare sa nej till barn när barnen ville göra en aktivitet utomhus 
som innebar arbete för pedagogerna. Exempelvis när barnen ville ha vattenlek utomhus.  Det 
blev bekvämt för pedagogerna att säga nej till barnen skriver författarna. 
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I Kiewra och Veselacks (2016) studie har barnen fri tillgång till utomhusklassrummet hela 
dagen. Dörrarna står alltid öppna för att barnen inte ska behöva vänta på att alla barn ska gå ut 
tillsammans, utan de ska få vara ute i den mängd de själva behöver. Pedagogerna i Kiewra och 
Veselacks studie uppmuntrar barnen att vara ute, att barnen kan göra den aktivitet utomhus de 
hade tänkta att göra inomhus. Däremot visar Norðdahl och Jòhannessons (2014) studie att 
isländska lärare menar att utegården är som en lekplats för barnen. De använder inte gården för 
lärarplanerade aktiviteter. Utegården anses inte vara en del av den pedagogiska verksamheten 
menar pedagogerna i studien. 
 

Utevistelsens begränsningar och möjligheter 
 
Pedagogerna i Jørgensens (2014) studie, som behandlar naturmiljöns betydelse, är positiva till 
att använda sig av utemiljön för barns lärande. Dock tar de upp problematiken som kan uppstå 
av att vara utomhus. Ett problem som uppmärkssammas är att väderförhållanden kan påverka 
möjligheten att vara utomhus. Ett annat problem kan vara att barnen kan sakna lämpliga kläder. 
Pedagogerna behöver även tänka på säkerheten när barnen ska gå ut på gården. Barns säkerhet 
är även något som Szczepanski och Dahlgren (2011) tar upp. De anser att lärarna uppfattar 
hinder för utomhusundervisning då de känner oro och rädsla för barnens säkerhet och hälsa. 
Pedagogerna i Szczepanski och Dahlgrens studie känner vissa begränsningar i fråga om resurser 
och tid och de känner att de saknar stöd från kollegor och för utomhusundervisning i 
styrdokument. Även Norðdahl och Jòhannesson (2014) menar att pedagoger i deras studie är 
rädda för barnens säkerhet i utomhusvistelsen. Pedagogerna i studien anser att det finns en mörk 
sida med utomhusvistelsen som innebär risk för skada och misslyckande. I Mårtenssons et.al. 
(2011) studie anser de att det är betydelsefullt med risktagande. De skriver om ”adventure 
education” som är en form inom utomhuspedagogiken där man skapar olika psykiska och 
fysiska utmaningar i naturmiljön. Här är risktagandet en betydande del av upplevelsen när 
barnen ska försöka utföra dessa aktiviteter menar Mårtensson et.al. Genom att ta risker och 
utmana sig själv stärks den egna självbilden och gruppgemenskapen utvecklas.  
 
Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Utevistelsen är betydelsefull för barn lärande (Norðdahl & Jòhannesson, 2014; Szczepanki & 
Dahlgren, 2011; Barr et.al., 2011). Barn njuter av en vacker utemiljö visar Norðdahl och 
Einarsdóttirs (2014) studie. Det är betydelsefullt hur miljön är utformad för att barn ska 
inspireras till lek och för att få tilltro till sin egen förmåga genom att stärka sin självbild menar 
Grahn et al. (1997). I utomhusmiljön menar både Barr et al. (2011) och Kragh-Müller et. al. 
(2012) att utrymmet är betydelsefullt för barns lekmiljö och att fantasin får ta större plats 
utomhus. Naturmiljön bidrar till minskad stress hos barn då de har möjlighet att återhämta sig 
i naturmiljön påtalar Mårtensson et. al. (2011). Barns hälsa påverkas positivt av utomhusmiljön 
(Barr et.al., 2011; Mårtenson et.al., 2011; Norðdahl & Jóhannesson, 2014). Dock menar 
Norðdahl och Jóhannesson att det även finns negativa aspekter med att vara utomhus då barn 
kan skada sig.  
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Tidsaspekten är en betydelsefull del för att barn ska kunna utveckla sin lek och inte behöva bli 
avbrutna (Grahn et. al.,1997; Kragh-Müller et. al.,2012; Börjesson & Eriksson, 2013; Kiewra 
& Veselack, 2016). Fortsättningsvis diskuterar Kiewra och Veselack (2016) tidsaspekten inom 
barns lärande. Författarna menar att barn ska få tid att utforska och tillägna mycket tid för att få 
en djupare förståelse för ett ämne. Pedagoger har en betydelsefull roll när det kommer till barns 
lärande menar Andersson och Hellemar (2012) och Kiewra och Veselack (2016). Norðdahl och 
Johannessons (2014) studie visar att isländska lärare använder utegården som en lekplats och 
inte för pedagogisk verksamhet. I Ihmeideh och Al-Qaryoutis (2015) studie använder 
pedagogerna gården till fri lek. I studien sker få planerade aktiviteter då pedagogerna anser att 
barn inte lär sig i lika stor utsträckning utomhus som inomhus.  
 

Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har använt oss av och motivera hur 
vi har planerat och genomfört vår studie. Studien vi har valt att genomföra är en kvalitativ 
studie, där vi samlat in material genom fokusgruppsintervjuer och sedan bearbetat detta 
material. Först kommer vi ha en beskrivning om vad en fokusgruppsintervju är och hur vi har 
valt att arbeta med det. Vi kommer sedan presentera det urval vi har gjort och etiska 
ställningstagande vi har förhållit oss till. Sedan kommer vi ha en beskrivning av de två 
förskolegårdarna och en genomförandedel där vi beskriver hur vi har gått till väga i vårt arbete. 
I slutet kommer vi även ha en metoddiskussion där vi diskuterar vårt val av metod.  
 
Fokusgruppsintervjuer  
 
En fokusgrupp enligt Wibeck (2010) ska bestå av 4-6 individer som diskuterar och interagerar 
med varandra. Fokusgrupper har enligt Wibeck (2010) används för att individer ska diskutera 
åsikter och uppfattningar om olika ämnen som för en lekman kan vara komplexa och svåra att 
förstå. En lekman är enligt Wibeck en oskolad individ inom kunskapsområdet som undersöks. 
Författaren menar även att det i en enskild intervju kan vara svårt att prata om ämnen som är 
svåra att förstå. Deltagarna i en fokusgrupp kan gemensamt utveckla sina tankegångar och kan 
ställa frågor till varandra och detta är fördelen med fokusgrupper anser Wibeck (2010).  
Eftersom vi i vår studie har valt att undersöka pedagogers förhållningssätt till utevistelsen ansåg 
vi att fokusgruppsintervjuer var en lämplig metod för vår studie. Vi ville få ett rikt innehåll och 
då ansåg vi att vi skulle få fram mest information om vi genomförde fokusgruppsintervjuer, då 
deltagarna diskuterar sina tankar kring utevistelsen. Wibeck (2010) menar vidare att 
fokusgruppsintervjuer är en metod för att studera interaktionen mellan deltagarna, men även en 
metod för att studera innehållet i gruppmedlemmarnas åsikter, tankar, attityder, 
argumentationer och uppfattningar. I vår studie ville vi komma åt innehållet i samtalet mellan 
deltagarna och få en rik diskussion kring utevistelsen och då var denna metod lämplig att 
använda.  
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En negativ aspekt av fokusgruppsintervjuer som Wibeck (2010) tar upp är att deltagarna väljer 
att inte berätta om vissa saker. Detta var en risk när vi genomförde våra fokusgruppsintervjuer 
och denna tanke hade vi med oss. Om vår studie hade rört sig om mer känsliga frågor hade 
risken varit större att tillförlitligheten hade försämrats. Då vårt samtalsämne inte är något 
”jobbigt ämne” att diskutera är svaren relativt tillförlitliga. På så vis stärks studiens 
trovärdighet. Fortsättningsvis skriver Wibeck (2010) om strukturerade och ostrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. Om intervjuaren styr diskussionen och interaktionen mellan deltagarna 
anses den vara strukturerad. Om intervjuaren däremot har en passiv roll och låter deltagarna 
föra diskussionen framåt är det en ostrukturerad fokusgruppsintervju. I vår studie använde vi 
oss av ostrukturerade fokusgruppsintervjuer, vi ställde en öppningsfråga till deltagarna (se 
bilaga 2) som de fick diskutera kring och det var deltagarna som förde samtalet vidare utifrån 
vad de pratade om. Vi hade en passiv roll och ställde endast följdfrågor till deltagarna (se bilaga 
2).  
 
Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) behandlar förskollärarens metod och 
vetenskapsteori. Författarna menar att det är betydelsefullt hur forskaren planerar och ställer 
frågor till deltagarna. Om forskaren ställer frågor om exempelvis arbetsförhållanden kan det 
upplevas obehagligt att svara på frågorna inför arbetskamraterna. Detta hade vi i åtanke när vi 
bearbetade våra intervjufrågor. För att få ett trevligt samtal ansåg vi att det var betydelsefullt 
att ställa frågor som inte fick deltagarna att känna sig obekväma när de svarade på våra frågor. 
Det är betydelsefullt menar Löfdahl et.al. (2014) att intervjuaren innan intervjun förbereder sig 
för eventuella problem som kan uppstå och hur dessa problems ska hanteras. För att kunna vara 
förberedda på eventuella problem som kan uppstå under fokusgruppsintervjuerna har vi 
förberett oss genom att ha testfokusgrupper med bekanta. Genom våra testfokusgrupper fick vi 
en förståelse för hur vi skulle lägga upp våra fokusgruppintervjuer med förskolorna.  
 
Urval 
 
Ett strategiskt urval är enligt Wibeck (2010) när deltagarna väljs för att de anses vara lämpliga 
för projektets mål. Forskarna väljer ut deltagare som de tror kan bidra med en djupare inblick 
inom ämnet menar Wibeck. Vi anser att vi har gjort ett strategiskt urval eftersom vi kontaktade 
specifika individer som vi på förhand visste gärna pratar om sin verksamhet. Genom denna 
metod ville vi skapa två fokusgrupper där deltagarna känner varandra och är vana att diskutera, 
för att skapa ett bekvämt samtal där interaktion och diskussion blir naturligt för dem. Vi 
kontaktade först två pedagoger på specifika förskolor för att se om det fanns intresse av att delta 
i vår studie. Både förskolorna visade stort intresse, dock fick den ena förskolan dra sig ur på 
grund av tidsbrist. Då frågade vi en tredje pedagog på en tredje förskola, de visade stort intresse 
och valde att delta. Till följd av detta utförde vi våra fokusgruppsintervjuer på två fristående 
förskolor i Västra Götaland. De två förskolorna ligger i centrum med närhet till naturen. Den 
ena förskolan kommer vi att kalla Nyckelpigan, på denna förskola är det tre pedagoger som 
arbetar på samma avdelning som deltar i ena fokusruppsintervjun. Den andra förskolan kallar 
vi Rådjuret och där kommer fyra pedagoger från olika avdelningar att delta i vår andra 
fokusgruppsintervju.  Vårt mål med studien var att intervjua pedagoger med olika utbildningar 
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och olika arbetslivserfarenheter inom förskolan. Vi upplever att arbetslag ofta består av både 
förskollärare, barnskötare och vikarier i olika arbetslivserfarenheter i förskolan.  
 
Etik 
 
De fyra forskningsetiska principer som vi kommer att förhålla oss i vår undersökning är hämtat 
ifrån Vetenskapsrådet (2002). De fyra principer är:  
 
Informationskravet: Forskaren ska, enligt Vetenskapsrådet (2002), informera deltagarna som 
studiens syfte. Innan fokusgruppsintervjuerna skickade vi ut ett missivbrev till de pedagoger 
som medverkade i vår studie. Vi skickade även missivbrevet till de två förskolecheferna. I 
brevet informerade vi deltagarna om vad vår studie skulle handla om och följde då 
informationskravet.  
 
Samtyckeskravet: Deltagarna har, enligt Vetenskapsrådet (2002), rätt att bestämma över sin 
egen medverkan. Vi informerade om att deltagarnas medverkan är frivilligt och att de när som 
helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. 
 
Nyttjandekravet: Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskare informera deltagare att det 
insamlade materialet endast kommer användas för forskningsändamål. Vi informerade 
deltagarna om att materialet som vi kommer att samla in under fokusgruppsintervjuerna enbart 
kommer att användas i forskningssyfte i vår studie. 
 
Konfidentialitetskravet: Denna princip innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att allt material 
ska behandlas konfidentiellt. I brevet informerade vi om att det materialet som vi kommer att 
samla in kommer att hanteras på ett sådant sätt att ingen plats eller person kommer att kunna 
identifieras. 
 
För att ingen plats eller person skulle kunna pekas ut använde vi oss av fingerade namn på 
pedagogerna och förskolorna. Den ena förskolan har vi valt att döpa till Nyckelpigan och 
pedagogerna har vi kallat Sonja, Ulla och Johanna.  Den andra förskolan har vi valt att döpa till 
Rådjuret och där har vi valt att kalla pedagogerna Paula, Linnéa, Annika och Eva. Grupperna 
är en blandning av förskollärare, barnskötare och långtidsvikarier.   
 

Beskrivning av förskolegårdarna 
 
På Rådjurets gård finns det gungor, cyklar, en sandlåda, asfalt, gräs, en grässlänt, ett berg, en 
rutschkana, en stor leksakslåda, förråd, vattentunna, vattenränna, träd och ett antal tujor nere på 
gräset. Det är stora ytor där barnen kan cykla och springa fritt. Gården är relativt öppen men 
det finns ändå möjlighet för barnen att gömma sig i tujorna. På Nyckelpigan finns det cyklar, 
en sandlåda, en stor båt och en stor lastbil av trä, två rutschkanor, gräs, asfalt, gungor, förråd, 
buskar, träd och balansmöjligheter. Förskolan har en brandslang som de brukar ta dra ut på 
sommaren. Gården är relativt översiktlig.  
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Tillförlitlighet  
 

Hela arbetet valde vi att genomföra tillsammans för att vi ville ha en hög tillförlitlighet. Vi har 
valt att använda oss av vetenskapliga artiklar och avhandlingar för att studien ska bli tillförlitlig. 
Frågorna formulerade vi på ett sådant sätt som skulle minimera riskerna för misstolkningar och 
obesvarade frågor. Under intervjuerna upplevde vi att deltagarna förstod våra frågor och våra 
frågor blev besvarade. Vi använde oss av ljudinspelning vid fokusgruppsintervjuerna eftersom 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att diktafon är ett lämpligt redskap för att all information 
ska samlas in. Transkriberingarna genomförde vi tillsammans för att tillförlitligheten skulle bli 
större. Vi har även lyssnat upprepade gånger på det inspelade materialet för att försäkra oss om 
att allt material har kommit med och står ordagrant. Analysen av vårt material utförde vi 
tillsammans för att få en rikare analys av materialet. En fördel att genomföra analysen 
tillsammans var att vi samtidigt kunde diskutera våra tankar kring materialet. Eftersom vi har 
genomfört en kvalitativ studie är vårt syfte inte att generalisera resultatet till att gälla alla 
förskolor i Sverige. Däremot kan vi förmoda att Sveriges förskolor arbetar på liknade sätt 
eftersom de följer samma läroplan, vilket innebär att resultatet kan prövas mot arbetet på andra 
förskolor. 
 

Genomförande  
 
En pedagog på vardera förskola blev kontaktad av oss och tillfrågad ifall det fanns ett intresse 
av att medverka i vår studie. Ena förskolan kunde ej medverka pga. Tidsbrist. Då kontakade vi 
en tredje pedagog på en tredje förskola. Därefter informerade vi lite kort om vad vår studie 
skulle handla om och vad den gick ut på. Pedagogerna blev mycket intresserade av att delta i 
studien. Pedagogen på Nyckelpigan berättade för sina två kolleger på sin avdelning och även 
de ansåg att det var intressant och ville delta. På Rådjuret använde vi oss av en färdig så kallad 
lärgrupp, där pedagoger från olika avdelningar som arbetar samma tider träffas och samtalar 
om en uppgift som de har fått i förväg av förskolechefen. Lärgruppens syfte är, enligt förskolans 
definition, att systematiskt utveckla den pedagogiska verksamheten.  
 
Ett missivbrev (se bilaga 1) skickades ut till varje enskild deltagare och förskolecheferna på de 
två förskolorna. Därefter fick de kontakta oss om de ville delta eller inte. Alla sju pedagoger 
som blivit tillfrågade ville delta i studien och vi bestämde tid och plats för 
fokusgruppsintervjuerna. Det blev två grupper, Nyckelpigan bestod av tre pedagoger och 
Rådjuret av fyra pedagoger. På Nyckelpigan använde vi oss av dagplaneringstiden och 1, 5 
timma avsattes för fokusgruppsintervjun. Rådjuret har lärgruppstillfälle en gång i veckan under 
dagtid där 1,5 timma är avsatt och vi valde att träffas den tiden för fokusgruppsintervjun. En 
timma avsatte vi för själva intervjuerna och vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av våra 
mobiltelefoner. En liten stund innan vi började inspelningen presenterade vi oss själva och 
informerade deltagarna hur upplägget skulle se ut. Om deltagarna hade några frågor fick de 
ställa dem. De fick även berätta vad de hade för förväntningar på fokusgruppsintervjun. Platsen 
är betydelsefull för fokusgruppsintervjun menar Wibeck (2010). Rummet som 
fokusgruppsintervjun ska genomföras i ska vara ett välbekant rum för deltagarna för att få en 
mer spontan och livfull diskussion. Vidare påpekar Wibeck (2010) att intervjuaren ska anpassa 
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sig om deltagarna har några önskemål om plats. Med detta i åtanke frågade vi båda 
fokusgrupperna om de hade några önskemål om plats och båda svarade att de ville sitta i de 
rummen de vanligtvis hade planering i på förskolorna. Efter intervjun hade vi en kort avslutning 
där vi tackade för deras deltagande och även här fick de ställa frågor om de hade några. 
Deltagarna fick berätta om hur det var att delta i en fokusgruppsintervju och hur deras 
förväntningar upplevdes i efterhand. Vi började därefter arbetet med transkriberingarna.  
 
Som metod för att få fram ett resultat för våra fokusgruppsintervjuer använde vi oss av textnära 
kodning som Tjora (2012) behandlar i sin bok om kvalitativ forskning. Textnära kodning, enligt 
författaren, är när forskare analyserar sitt insamlade datamaterial mot koder som skapats ur 
dataproduktionen. I vår analys av intervjuerna tog vi ut det som faktiskt sagts och upptäcka 
likheter i deltagarnas svar och sedan kategorisera det. Detta material har bearbetats fram till ett 
resultat.  
 
Metoddiskussion 
 
Vi genomförde en kvalitativ studie och vi kan förmoda att pedagoger på andra förskolor i 
Sverige resonerar om utevistelse på ett liknande sätt. En förskola är aldrig en isolerad enhet 
utan ingår i ett samhälleligt sammanhang. Där kan vi förmoda att det finns vissa diskurser kring 
arbete med utomhuspedagogik och pedagogerna i vår studie är en del av ett samhälleligt 
sammanhang. Diskussionen mellan pedagogerna kunde sett annorlunda ut om vi hade valt att 
göra ett slumpmässigt urval istället för ett strategiskt urval.  
 
I vår studie deltog sju individer, tre från samma avdelning i den ena fokusgruppen och fyra 
pedagoger från olika avdelningar i den andra fokusgruppen. När pedagoger arbetar på samma 
avdelning har de ofta liknande åsikter och strävar mot gemensamma mål. Pedagoger som inte 
arbetar på samma avdelning kanske inte har liknade åsikter och målen kan se olika ut eftersom 
de arbetar på olika avdelningar.  Det kan därför vara stor skillnad mellan att arbeta tillsammans 
eller att arbeta på var sin avdelning när en fokusgruppsintervju genomförs. Vi ville därför 
genomföra två fokusgruppsintervjuer eftersom vi ville få ett rikare material och fler sätt att se 
på utevistelse. Den fokusgrupp med pedagoger från olika avdelningar är vana att sitta och 
diskutera med varandra varje vecka, dock inte på samma nivå som den fokusgrupp med 
pedagoger som arbetar tillsammans varje dag. I detta samtal med pedagoger från Rådjuret togs 
mer negativa aspekter upp, pedagogerna fastnade på det negativa i utevistelse i större 
utsträckning än i diskussionerna mellan pedagogerna på Nyckelpigan.  
 
Anledningen till att vi valde att ha tre deltagare i en grupp och fyra i den andra fokusgruppen 
var för att vi ansåg att det var två lagom stora grupper där alla får en chans att uttrycka sina 
åsikter och får vara involverade i samtalet. Vår strävan var att skapa ett intimt samtal där alla 
tankar får möjlighet att komma fram och då ansåg vi att tre och fyra deltagare var optimalt. 
Wibeck (2010) anser att fyra till sex individer är det optimala i en fokusgruppsintervju. 
Författaren menar att om det är tre individer kan en individ bli som en medlare mellan de andra 
två. Vi upplevde dock inte att detta var ett problem. Alla tre individer ansåg vi var med i 
samtalet och diskuterade på samma sätt.  
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de ställda forskningsfrågorna. Under varje rubrik 
redogör vi för de olika förhållningssätt som pedagogerna ger uttryck för i intervjuerna.  
  
Pedagogers förhållningssätt till barns uteviselse 
 
Ett sätt att se på utevistelsen som pedagogerna tar upp är att den ger möjlighet till fri lek. Barnen 
kan få känna sig fria i sin lek och inte bli störda ute. En uppfattning som flera pedagoger delar 
är att det i stor omfattning sker pedagogisk verksamhet utomhus i den fria leken. I citatet nedan 
diskuterar pedagogerna betydelsen av fri lek.  
 
 

Och det är ju viktigt att inte allt är styrt kan jag tycka för det kan bli väldigt fel om man går 
in hela tiden och stör barnen i deras lek. 
(Eva, Rådjuret)  
 

Av citatet ovan framgår det, enligt vår tolkning, att relationen och frihet är ett dilemma. Vidare 
diskuterar pedagogerna vikten av att alla barn fångas upp någon gång under dagen. Alla barn 
är olika och har olika intressen och därför anser pedagogerna att det är betydelsefullt med 
variation och detta framgår i diskussionen nedan.   
 

Annika: Vi är ju ganska täta inne, ute har dom lite mer utrymme själv, dom behöver ju inte 
vara på varandra hela tiden. 
Paula: Ja för det har ju vi några barn inne hos oss som verkligen känner att dom behöver 
den här spacet runt sig såhär och dom får inte riktigt tillåtelse till den inne och när dom 
kommer ut så blir det phhhu (pustar ut) då har dom sin egen den här gränsen och det klart 
man är många personer på liten yta. 
Alla: (instämmer) 
Eva: Och många olika små personligheter alltså, man måste ju få vara som man är och det 
är ju tur att det växlar ute och inne och ja allt vi gör i förskolan är ju väldigt varierande så 
det borde vara så att man fångar alla barn någonstans i alla fall. Även om det inte är hela 
tiden men.  
(Rådjuret) 

 
Enligt vår tolkning av pedagogernas diskussion är att alla barn är olika och har olika 
personligheter och de måste få tillåtelse att vara den de är. De menar därför att det är 
betydelsefullt att det växlas mellan olika aktiviteter ute och inne för att barnen ska hitta något 
som de anser är roligt. Ulla pratar om skogen som en möjlighet för de barn som inte hittar något 
att göra på gården. 
 

Och en del killar som ibland då inte har någonting att göra på förskolan liksom går runt, de 
hittar möjligheter i skogen, där är det pinnar och kottar men de får ett nyfiket, de är 
intresserade, de tycker det är jättekul. 
(Ulla, Nyckelpigen) 
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Vi tolkar citatet att skogen kan ge ytterligare en möjlighet till lek, barn som kanske inte hittar 
lust till lek på gården kan hitta i skogsmiljöer. En av pedagogerna nämner att barn som har svårt 
att hitta något att göra inomhus eller på gården lättare kan hitta något att leka med i skogen. 
Pedagogerna pekar på betydelsen av att barn vistas i både inom- och utomhusmiljö dagligen för 
att alla barn ska kunna fångas upp vid något tillfälle under dagen. Inomhus är barnen väldigt 
täta, det är liten yta och många barn. När barnen går ut ges de möjlighet att få sin privata sfär. 
På ena förskolan kan barnen dra sig undan i tujorna om de vill vara själva eller bara inte känna 
sig övervakade. De aktiviteter som kräver mycket plats kan flyttas ut och genomföras ute 
istället. 
 
Det är också betydelsefullt hur miljön är utformad för att stimulera barns lärande, anser 
pedagogerna. Utemiljön ska vara rolig för barnen och fånga deras intresse att vilja gå ut. En 
pedagog pratar om vikten av att utemiljön är inbjudande.  

 
Sen får det vara inbjudande också utemiljön, och att dom känner att det är både kul och 
intressant och nyfiket och att vi skapar en utemiljö som är rolig för dom och utvecklar dom 
också. Det försöker vi ju, litegrann och…nu ska vi ju få bort gungorna för att det….och få 
någonting annat där då, och så har vi ju fått några balansgrejer där nere på gräset och så 
där, vi försöker och skapa så gott det går.  
(Ulla, Nyckelpigan) 

 
Av citatet tolkar vi att utemiljöns utformning är betydelsefull för att skapa intresse. 
Utevistelsens betydelse för barns delaktighet är något som framträder i samtalen. En av 
pedagogerna anser att barnen inte blir delaktiga i vissa aktiviteter inomhus på grund av 
begränsat utrymme. I utevistelsen finns det ett större utrymme och barnen blir därför mer 
delaktiga. På ena förskolan har de nyligen bytt ut sitt leksaksförråd från en bod till en låda. 
Tidigare fick barnen ha hjälp med att ta ner leksaker från hyllorna i boden. I citatet nedan pratar 
pedagogerna om lådan som finns på gården och att den nu är i barnens höjd och de kan själva 
ta fram de leksakerna de vill ha.  
 

Eva: Ja vi har ju en låda, så att det ska vara lättare för barnen att. 
Annika: Att ta spadar och hinkar själva. 
Paula: En del får ju ta en hink och stå på för att nå men… 
Linnea: De löser ju det på sitt eget sätt. 
(Rådjuret) 

 
Enligt citatet ovan framgår det, av vår tolkning, att barnen får vara problemlösare och hitta sitt 
sätt för att ta ut de leksaker de själva vill ur lådan. Vidare diskuterar pedagogerna att de även är 
nöjda med utformningen av gården och anser att den är ganska översiktlig. De menar att det 
finns lite av varje på gården, barnen ges möjlighet till att klättra, springa på gräset, gunga, cykla 
och gräva. Pedagogerna på båda förskolorna anser att placeringen av förskolorna är bra. Nedan 
diskuterar pedagogerna fördelarna och nackdelar med placeringen av förskolan.   
 

Annika: Nu sitter ju de där borden och bänkarna fastspikade för dom stod ju också överallt, 
i slänten och de bar iväg dem och hade partybord.  
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Linnea: Men nu har det inte hänt något på länge, nu när dom sitter fast, det är bra. 
Eva: Ja det är ju en fördel att vi har nära till så mycket men det är ju också en nackdel i 
det då. Gården är lite skyddad här uppe.  
Linnea: Det är ju nära stan. 
Paula: Ingen insyn, och det kan vara skönt när vi är ute med barnen, att man känner inte 
att man är så nära stan som man är men att man….jag vet många som säger ”ligger det en 
förskola där, det har jag aldrig sett eller märkt”. 
(Rådjuret) 
 

Av citatet ovan tolkar vi att insynen är både positiv och negativ, positivt när barnen är ute på 
förskolan och negativt på nätterna i fall det pågår skadegörelse. Eftersom båda förskolorna 
ligger centralt har de båda nära till bibliotek, vattnet, ett museum och det finns parker och 
lekplatser. Genom detta ges barnen möjlighet till varierande aktiviteter även utanför förskolans 
grindar. Vi kan även se att pedagogerna är noga med att använda en varierad miljö. Då båda 
förskolorna ligger centralt har pedagogerna stora möjligheter att kunna erbjuda barnen både 
skogen, vatten, bibliotek, muséum, lekplatser och parker. Genom detta ges barnen möjlighet till 
en stor variation när det kommer till att utforska sin närmiljö. 
 
Resultatet i studien visar att pedagogerna arbetar med regler och ansvar kring leksaker och 
material på förskolorna. Pedagogerna försöker lära barnen att vara rädda om förskolans material 
och lära dem att städa undan när de har lekt klart. Pedagogerna försöker ha gemensamma regler 
på alla avdelningar, främst i utevistelsen för att alla barnen ska ha samma regler att förhålla sig 
till. Några av pedagogerna anser också att ansvar och regler är betydelsefullt och detta är något 
de diskuterar i citatet nedan. 
 

Linnea: Att man ska vara försiktig med allt material och med varandra också. De kör ju 
som galningar och det kan vara småttingar ute och går, att de som cyklar måste se sig för. 
Paula: Sen har vi ju rena säkerhetsregler och så, att man inte får klättra i vårt lila 
plommonträd. Man kan inte klättra i det för det är asfalt under halva trädet, ramlar man 
ner där så är det helt enkelt för hårt. Såna säkerhetsregler finns det ju men det är likväl 
regler som inne, hur vi tilltalar varandra och hur vi är mot varandra, det är ingen skillnad 
mellan ute och inne utan att. 
(Rådjuret) 
 

Vår tolkning av detta citat är att det är betydelsefullt med säkerhetsregler och även respekt för 
varandra.  
 

Pedagogers roll i utevistelsen 
 

Det finns en uppfattning om att det kan ske pedagogiska lärtillfällen i den fria leken utomhus. 
Pedagogerna påpekar vikten av att fånga upp barnens spontana tankar som sker i leken och 
detta kan vi läsa om nedan.  

 
Sonja: Hittar de någonting ja då undersöker de det precis som att de hittar en gråsugga, nog 
ropar de allt på mig att jag ska komma och titta på den gråsuggan, men att man kanske kan 
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ta med sig det där mikroskopet, hur ser det ut nu då? Hur kan vi kolla på detta? Så att vi 
gör, fortsätter med såna aktiviteter ute tycker jag.  
Johanna: Det fångar ju upp så många fler än dom man har haft från början, det sugs ju dit 
många fler och även om det är sånt eller om det är att man tar några och gör en lek eller att 
dom behöver stöttning för att komma igång i leken. Man får ju alltid till många många fler. 
Ulla och Sonja instämmer. 
(Nyckelpigan) 

 
Lärandet som sker, enligt vår tolkning, tar sin utgångspunkt i barnens spontana tankar. Vidare 
är några pedagoger noga med att poängtera att alla barn är allas ansvar i utevistelsen och att de 
hjälper varandra. Ser pedagogerna en konflikt mellan några barn går den pedagog som sett 
händelsen in och försöker reda upp situationen, även om det inte är dennes avdelnings barn. 
  
 
Ett flertal pedagoger påpekar vikten av att låta barnen vara problemlösare. De menar att 
pedagoger ska hålla sig lite i bakgrunden och låta barnen försöka lösa problemen själva först 
innan pedagogerna hjälper till. De menar att vi ofta glömmer att barnen klarar av mer än vad vi 
tror. I citatet nedan ges ett exempel. 
 

Och låta dem vara problemlösare ute, att man inte alltid är där för fort och löser problemen 
för dem ”aha ska du upp den där båten nu ja”. Jag vet utav mina små, hon skulle upp på 
båten och så såg jag nästan mamman för hon hade precis kommit för att hämta henne och 
hon var där och lyfte henne och då sa jag ”nämen du kan väl visa mamma hur du gör” och 
jodå då sprang hon och hämta hinken och ställde hinken vid båten och mamman var alldeles 
förbluffad ”jamen du löste ju det själv”. De hittar och lär av varandra, de tittar ”hur gör den 
och så kan jag med göra” Så att man inte är där för snabbt, att de får fundera lite och 
utmanas lite i sitt tänkande.  
(Johanna, Nyckelpigan) 

 
Av citatet ovan framgår det, enligt vår tolkning, betydelsen av att vara en närvarande pedagog 
som avvaktar och observerar situationen och inte ingriper för tidigt. Vidare är en pedagog är 
noga med att poängtera att pedagogerna inte ska prata för mycket med varandra på gården. Hon 
menar att pedagoger ska gå runt och vara närvarande där barnen är, hennes kollegor instämmer. 
Nedan förklarar hon hennes syn på pedagogers roll i utevistelsen.  
 

Ja för då är det en undersökande och att man gör det tillsammans med barnen också tycker 
jag, att det inte så fort de är ute ska de inte bara lämnas så utan att man kanske inte är på 
samma ställe men att man gåt runt för att kolla på olika, vad barnen gör men att de känner 
att man kan delta i aktiviteter även när det är utevistelsen så att det inte blir så att man står 
som olika punktinsatser bara, tycker jag är viktigt. […]Det är inpräntat i mig enda sen min 
utbildningstid, man står inte stilla bara egentligen utan man rör sig och det ska inte vara 
prat, för mycket prat mellan vuxna på gården till exempel. Det är min åsikt. 
(Sonja, Nyckelpigan) 
 

Vår tolkning av Sonjas tankar är att hon ger uttryck för att pedagoger inte ska stå still på gården 
utan att de ska vara aktiva pedagoger även i utevistelsen. Vidare diskuterar pedagogerna 
utanförskap. Utomhus är det lättare att upptäcka vilka barn som kanske hamnar utanför eller 
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barn som behöver stöttning i leken anser pedagogerna. Pedagogerna menar att de utomhus ges 
tid att gå runt och känna in barnen och se hur barnen mår just idag. De anser att barnen lätt kan 
dölja sitt utanförskap inomhus, de kan ta fram något spel och spela det för att ha någonting att 
sysselsätta sig med. Utomhus märker pedagogerna detta utanförskap på ett annat sätt, det är 
svårare att dölja det utomhus. Några pedagoger försöker vara med barnen i deras lek för att vara 
delaktiga och vara ”där det händer”. Genom detta kan pedagogerna upptäcka om det uppstår 
problem eller utanförskap bland barnen och då kan pedagogerna ingripa direkt. Nedan följer ett 
exempel på hur pedagoger kan vara delaktiga i barns lek utomhus.  
 
 

 
Jag tycker ju mycket om att vara med i leken med barnen… en del barn kan ju vara ställa 
sig lite frågande först sådär ”nämen du kan inte åka rutschkana, du är ju vuxen” men efter 
ett tag så blir det helt naturligt att man är med i leken och att de…men man märker ju det 
att en del barn kan ju tycka det är lite konstigt först att man cyklar och är med 
(Johanna, Nyckelpigan) 

 
Av citatet ovan tolkar vi att Johanna vågar vara lekfull med barnen och genom detta vara med 
i leken på ett annat sätt än om hon hade stått bredvid och observerat. Under våra 
fokusgruppsintervjuer samtalade båda grupperna om betydelsen av fri lek. Det ska finnas 
planerade aktiviteter och barnen ska även få chans att leka själva utan att leken ska styras av en 
vuxen. Pedagogerna drar sig succesivt undan när de ser att barnen kan driva leken själva och 
nedan följer ett exempel. 
 

För jag kan ju ha ett gäng som bara går runt och liksom har det tråkigt och jag vet inte 
vad jag ska göra säger barnen då och då hjälper man dem och säger ”då kör vi såhär då” 
och vi leker det här då och så blir det ju en lek och så kan man ju se om de klarar det 
själva och så får de ju leka det. Och så går man undan men lite stöd behöver de. 
(Linnea, Rådjuret) 

 
Genom detta citat gör vi en tolkning av att Linnea var en närvarande pedagog och såg därför 
att några barn behövde stöttning och verktyg för att kunna leka själva. Ett sätt att se på 
utevistelsen som framträder i materialet är att kunna vara spontan och ta tillvara på barnens 
intresse just i stunden och att barnen och pedagogerna upptäcker det tillsammans. De menar att 
det finns en upptäckarglädje i det. Ett av exemplen är när barnen var ute och plockade blommor 
och hörde ett ljud.  
 

Och det var ju samma när vi var ute och plockade blommor så hörde vi motorsågen på 
andra sidan järnvägen där. ”åh vad är det för ljud?”. Då gick vi ju en liten slinga bort och 
ställde oss och titta och så sågade de när en massa träd.  Då tog vi ju tillfället i akt att lyssna 
och de undrade vad det var för ljud. […] Det är väl det att man fångar just när man är ute 
då va att man sticker ja men att man inte ”åh ja där var en traktor men vi ska hem till 
förskolan nu”, liksom att man tar deras nyfikenhet och man hoppar på det. Det är väl vår 
styrka kanske.  
(Ulla, Nyckelpigan) 
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Här fångade pedagogerna upp barnens intresse och valde att nyfiket undersöka vart ljudet kom 
ifrån. Ett annat exempel på när pedagogerna fångar upp barnens intresse är när barnen får tälja 
pinnar. Här var det barnens intresse av pinnar som sattes i fokus och barnen blev delaktiga.  
 

Ulla: Ja och bara det här med att tälja pinnar som vi hade ett tag, pinnar som barn älskar 
och så hade vi potatisskalare som de fick och satt och täljde med och då fick de ju sitta på 
trappan. Då hade vi också många som kom. 
Sonja: Det är ju inga knivar.. 
Ulla: Men de är ju vassa ändå så man får lära sig att vara försiktiga, att man håller på rätt 
sätt. 
Sonja: Ja att man sitter stilla, man ska ju utgå ifrån ungefär att man skulle hantera en kniv. 
(Nyckelpigan)  

 
Enligt vår tolkning av citaten är det av betydelse att lyssna på barnens intresse och bejaka dessa 
för att inkludera barnen i verksamheten. Utevistelsen uppfattas av flera som att den ger större 
möjlighet till delaktighet och vi tolkar att detta bidrar till barns upptäckarglädje. Vi uppfattar 
att barnen på förskolorna har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll eftersom 
pedagogerna försöker lyssna på barnens tankar och strävar mot att utveckla verksamheten 
utifrån barnens intressen. 
 
Pedagogers förhållningssätt till utevistelsens begränsningar 
 
Ett flertal pedagoger känner sig begränsade att gå iväg med barnen för de anser att det är 
begränsad personal. Om det hade funnits fler pedagoger skulle de ha använt sin närmiljö i större 
utsträckning. Några andra pedagoger nämner inte personalbrist som en möjlig begränsning. Det 
kan bero på att de inte upplever det som en begränsning eller att de inte nämnde det under 
samtalet. Nedan följer ett exempel på en begränsning på en av förskolorna.  

 
Man skulle nog vilja gå iväg mycket mycket mer än vad vi har möjlighet till. Om vi hade 
varit fler hade man kunnat använda sin närmiljö mycket mer. Men tyvärr av rent praktiska 
saker är man begränsad.  
Annika: Rent säkerhetsmässigt. 
Paula: Ja säkerhetsmässigt också. 
Annika: Nästan den delen som är störst tycker jag. 
Paula: Mm. 
Linnea: Ja det är det. 
Paula: Det är ju det att ansvaret faller ju på oss när vi lämnar grindarna. Så att just 
säkerhetsmässigt vill man ju veta att man är tillräckligt många personal när man går och att 
det också är hållbart det man lämnar.  
(Rådjuret) 

 
Vi gör tolkningen av att det är personalbrist som begränsar utforskandet av närmiljön. 
Fortsättningsvis diskuterar pedagogerna kring negativa aspekter kring utevistelsen och båda 
förskolorna kommer fram till att barnens kläder ibland kan vara ett hinder. Pedagogerna menar 
att barnens kläder inte är anpassade efter vädret. Vissa barn har ”perfekta” kläder medan andra 
barn behöver kläder från lånelådan (kläder som föräldrar har skänkt till avdelning).  Ett 
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önskemål från några pedagoger är att det finns en lista på ”de här kläderna är praktiska att ha 
ute”. Lämpliga kläderna är grundläggande för att barnen ska kunna leka och inte frysa utomhus. 
Nedan är ett citat kring barns kläder som en begränsning.  
 

För det negativa är ju att det kan vara kläder….kan jag känna….att man har framförallt 
under vinterhalvåret kan jag känna att dom har vissa barn har ju ”perfekta”, Jag menar inte 
att det ska vara snyggt och prydligt men att det ska vara varma kläder och praktiska för att 
vara ute. 
Ulla: Om dom börjar frysa ute så är det inte kul längre, det drabbar dom ju direkt 
(Nyckelpigan) 
 

Av citatet ovan gör vi en tolkning att pedagogerna ser barns kläder som en begränsning för att 
kunna vistas utomhus. Vidare diskuterar båda förskolorna att det även är negativt med en central 
placering. De har båda haft problem med förstörelse på förskolorna då de ligger centralt. De 
kan aldrig skapa någon ny tillfällig lekmiljö och ha kvar den över natten för då blir den förstörd. 
Flera pedagoger har försökt ett flertal gånger att plantera blommor men när de kommer till 
förskolan dagen efter är dem uppdragna. Bänkar och bord på ena förskolan är nu mera 
fastspikade eftersom dem blev omkringburna om nätterna. Den bod som finns på ena förskolan 
som är till för cykelförråd kan de inte använda för de är rädda att någon ska bryta sig in och 
stjäla cyklarna. En av förskolorna har haft stora problem med skadegörelse och nedan diskuteras 
problemet.  

 
Paula: Sen har vi ju en liten negativ placering om man kan tänka att man skulle vilja…ja 
vi har ju försökt ibland planetart några tujor och…man har tänkt att det hade varit mysigt 
att med någon grillplats men vi har ju tyvärr lite helgbesök så att vi när vi planterade lite så 
blev det bara förstört för oss. Så att… 
Eva: Ja det där med grill skulle nog vara förenat med livsfara. 
Paula: Ja vi har ju problem ändå att dom grillar här på borden på helgerna och äter…så att 
ja….vi har väl insett att vi får försöka å sluta att tänka på utan att släppa det och vara nöjda 
med det vi har och arbeta utifrån det.  
Linnea: Ja vi har ju väldigt mycket problem med det att det kommer folk från andra ställen 
som bara förstör, både själva byggnaden och allt möjligt ute.  
Annika: Nu sitter ju de där borden och bänkarna fastspikade för dom stod ju också överallt, 
i slänten och de bar iväg dem och hade partybord.  
(Rådjuret) 
 

Två övergripande negativa aspekter med utevistelsen som pedagogerna diskuterar är barnens 
bristfälliga kläder och förskolornas placering. Många barn saknar lämpliga och varma kläder 
för utevistelse. Dessa barn behöver ofta låna kläder ur lånelådan på avdelningen för att inte 
behöva frysa när de ska vara ute. Det vi kan se är att pedagogerna anser att lämpliga kläder är 
en betydelsefull del för att barn ska kunna vistas i utemiljö. Den andra negativa aspekten som 
pedagogerna samtalar kring är förskolornas placering. Båda förskolorna ligger centralt och det 
finns både för- och nackdelar med en central placering. En fördel, som vi nämnt tidigare, är att 
förskolorna har nära till bland annat bibliotek, lekplatser och muséum. Nackdelen blir dessvärre 
att förskolorna utsätts för vandalisering och kan därför inte ha leksaker och material ute under 
nätterna.  
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Pedagogernas arbete kring dokumentation och läroplan i utevistelsen 
 
När det kommer till dokumentation i utevistelsen använder sig båda förskolorna av Ipad som 
de fotograferar och filmar med. Dokumentationen ute skiljer sig inte från dokumentationen inne 
anser pedagogerna. Nedan följer ett exempel på dokumentation.  

 
I parken har vi ett träd som vi följer så vi går bort och tittar på…vi väntar just nu på att det 
ska gå i knopp och att vi börjar inse att det är ett träd som går ganska sent i knopp […].Och 
det har vi också sammanfört med det här med digitalisering och att det är barnen som får 
gå bort med ipaden och fota trädet och välja vad de vill fota och så sen visa. Vi går bort i 
patruller som vi kallar det. Några stycken går och så får de visa på våran projektor och ”nu 
har jag fotat barken här” och ”jag fota löv” och visa de andra barnen då. För att sammanfoga 
de olika delarna. 
(Paula, Rådjuret)  

 
Vår tolkning av citatet är att några pedagoger är noga med att det är barnen som ska 
dokumentera trädet för att barnen ska få inflytande i verksamheten. Barnen får sedan visa upp 
sina foton för de andra barnen på avdelningen via en projektor och berätta vad de har tagit kort 
på. Här blir barnen delaktiga i verksamheten. 
 
Förskolorna arbetar med läroplanen på liknande sätt. Pedagogerna har ett medvetet tänk och 
läroplanen är med dem dagligen. Allt de gör går tillbaka till läroplanen och att den är ett 
komplement till vardagen. Ett antal pedagoger menar att de försöker få in läroplansmålen i 
spontana aktiviteter för att det inte ska bli en konstlad situation utan kännas naturligt. En 
pedagog nämner betydelsen av läroplanen för sin egen del.  

 
Den sitter djupt rotad. Jag har den alltid med mig också, den ligger alltid här i blocket fast 
jag kanske inte tittar på den varje dag direkt. Eller ens varje vecka men… den är som en 
liten tunn bibel för oss.  
(Sonja, Nyckelpigan) 
 

Utifrån samtalen kan vi utläsa att pedagogerna arbetar på liknande sätt både när det kommer till 
dokumentation och läroplan. Pedagogerna påpekar vikten av att dokumentera det väsentliga 
och de använder sig av ipads i sina dokumentationer. Läroplanen kan vi se att båda förskolorna 
arbetar med dagligen utan att de kanske reflekterar kring det.  
 
Utevistelse som hälsofrämjande  
 
Under våra fokusgruppsintervjuer är det frisk luft och hälsa som pedagogerna tänker på först 
när de pratar om utevistelsen på förskolan. Flera pedagoger menar att det är mycket 
stillasittande idag och att de flesta barn går långa dagar på förskolan. Förskolan får då ett 
betydelsefullt uppdrag att erbjuda utevistelse, att barnen ska ha varit ute det dagliga behovet på 
förskolan. Nedan följer en diskussion om utevistelsens möjligheter för hälsan.  
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Sonja: Framför allt att man ger barnen möjlighet att vara ute i alla väder, att jag ser mer på 
grovmotoriks rörelse att det är viktigt att röra sig och att röra sig på ett naturligt sätt. Man 
springer, hoppar, kliver och klättrar och får utlopp för den motoriska rörelsen som man 
behöver som barn, och vuxen också.  
Och det tror jag är jätteviktigt för förskolan idag i med att barn sitter mycket framför 
datorer och ipadar så har vi en mer viktig uppgift att de för röra på sig på förskolan. 
(Nyckelpigan) 

 
Enligt citatet ovan gör vi en tolkning att förskolan har ett betydelsefullt uppdrag att erbjuda 
barnen att få utlopp för rörelsebehovet. Pedagogerna nämner även att det är positivt för dem 
själva att få vara ute på arbetstid och att detta är en arbetsförmån.  
 
I diskussionerna blir det påtagligt att pedagogerna har en uppfattning av att barn har ett dagligt 
behov av att vara ute. De anser därför att förskolan har en betydelsefull roll att erbjuda barnen 
utevistelse varje dag, oavsett väder. Pedagogerna delar uppfattning om att människor blir 
friskare om de vistas i utemiljö. 
 

Utevistelsens möjlighet till motorik 
 
Flera av pedagogerna nämner att det är positivt att barnen får använda sin kropp och motorik 
ute. Pedagogerna nämner även att barnen kan röra sig på ett annat sätt ute än vad de har 
möjlighet att göra inne och nedan ges exempel på detta.  
 

Sonja: Ja och kuperad terräng att det inte är släta marker utan att man får…  
Ulla: Lyfta på fötterna.  
Sonja: Se och balansera och ha sinnena med sig, alla sinnena med sig när man är ute för att 
klara av det helt enkelt.  
Ulla: Ja det är jätteviktigt. Det kan vi ju se också när vi går vilka som har varit ute i skogen 
och har rört sig och vilka som tycker det är jättesvårt och det är en stor utmaning för dom. 
 

Enligt vår tolkning är det av betydelse att förskolan erbjuder barnen olika typer av miljöer för 
att barnen ska utveckla sin grovmotorik. Några pedagoger har lagt in ett skogsbesök i månaden. 
Detta är för att pedagogerna vill att barnen ska få vara i en annan miljö och lära sig gå i en 
kuperad terräng. I skogen måste barnen se vart de sätter fötterna, balansera, får känna doften av 
skog och genom detta får barnen använda alla sina sinnen i skogen anser pedagogerna. De 
menar att det syns tydligt vilka barn som är vara vid att vara i skogen och för de barn som sällan 
är i skogen får en stor utmaning. 
 
I samtalen blir det tydligt hur lekens betydelse för motoriken används som motivering för att 
utevistelsen är något bra. Vi kan också se att idéer om att barn har ett rörelsebehov som de 
behöver få utlopp för ligger till grund för pedagogernas resonemang, liksom en idé om att det 
är bra att röra sig på ett ”naturligt” sätt för barn. 
 
Resultatdiskussion 
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I våra fokusgruppsintervjuer blev det tydligt att pedagogerna har en uppfattning om att de är 
närvarande i utevistelsen med barnen samtidigt som de menar att barnen har möjlighet att vara 
ifred och leka ostört utomhus. Vi kan ställa oss frågan hur ostörda barnen är när pedagogerna 
ständigt är närvarande. Det kan vara att barnen känner sig ständigt övervakande men detta är 
inget som pedagogerna har reflekterat över. Vidare i samtalen diskuterade de betydelsen av 
variation i verksamhet, både inomhus- och utomhusmiljö men även närmiljön. De belyser 
vikten av denna variation för att alla barn är olika och alla barn ska fångas upp någon gång 
under dagen. Det vi kan fundera över är om verksamheten är så pass varierad som pedagogerna 
antyder att den är. Erbjuds denna variation varje dag och fångas alla barn in varje dag? Detta är 
något vi har reflekterat över under studiens gång.  
 
Diskussion 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet vi har kommit fram till i ljuset av tidigare forskning.  
 
Hur beskriver pedagoger sitt förhållningssätt kring utevistelsen? 
 
Vi finner att pedagogerna på förskolorna menar att barnen måste ha tillgång till fri lek i 
utevistelsen. En av pedagogerna påpekar att det inte får bli för styrt av pedagoger i utevistelsen 
utan att barnen ska kunna leka fritt. Utegården i Norðdahl och Jòhannessons (2014) studie anses 
enligt lärarna inte som en del av den pedagogiska verksamheten utan som en lekplats för barn. 
Författarnas studie visar att pedagogerna går ut för att de förväntas av dem och att barnen ska 
få springa av sig. Däremot arbetar pedagogerna i Jørgensens (2014) studie med utemiljön för 
att främja barns lärande. Vår studie visade att pedagogerna använde gården både till fri lek och 
till planerade och spontana aktiviteter.  
 
Några pedagoger anser att gården är varierande men att det saknas utmanande 
klättermöjligheter. De påpekade betydelsen av en rolig och intressant utemiljö för att stimulera 
barnen. En pedagog nämnde att utemiljön kanske inte är det som fängslar barnen mest. Därför 
är det betydelsefullt att pedagogerna utformar gården på ett sätt att den blir intressant för barnen. 
Detta styrks av Grahn et. al. (1997). För att inspirera barn till lek anser författarna att det är 
betydelsefullt hur miljön är utformad. För att barn ska få tilltro till sin egen förmåga ska miljön 
vara både intressant och utmanande för barn men de ska även känna sig trygga i miljön anser 
Grahn et. al.  
 
En pedagog hade ambitioner att ha lekmaterialet framme på gården för att lekarna skulle kunna 
fortgå och kunna utvecklas dagen efter. Dock fungerar inte det då lekmaterialet riskerade att bli 
stulet. Genom att inte behöva städa bort lekmaterialet varje dag menar Grahn et.al (1997) att 
lekarna kan fortgå, barnen kan då ha kvar sitt lekmaterial och byggen för att kunna fortsätta och 
utveckla leken nästkommande dag. Det är tidskrävande för barnen att varje dag behöva börja 
om sina lekar och risken är att barnen inte hinner utveckla lekarna innan det är dags att gå in 
igen och nästa dag uppstår samma problem igen.  
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Några pedagoger i vår studie belyste vikten av att ta vara på barnens intresse och våga utmana 
dem för fortsatt lärande. Ett exempel är när barnen fick prova att tälja pinnar med en 
potatisskalare. Pedagogerna var närvarande under tiden och observerade att barnen visade 
ansvar för potatisskalarna. Fokus här låg på att lära sig hantera ett vasst föremål. Även Barr et. 
al. (2011) menar att det är positivt att barn får tillgång till typiskt farliga material, som 
exempelvis spikar och brädor. Genom detta får barn möjlighet att upptäcka nya material och 
redskap och samtidigt utveckla finmotorik och ansvarskänsla. 
 
I vår studie diskuterar några pedagoger att de skulle vilja gå iväg i större utsträckning än vad 
de gör idag, det är en säkerhetsrisk att gå ifrån förskolan då barngrupperna är stora. Både 
personalen som är kvar på förskolan och den personal som går iväg med barnen måste känna 
sig bekväma med antalet barn de har runt sig. Pedagogerna i Jørgensens (2014) studie menar att 
de behöver tänka på säkerheten när barnen ska gå ut på gården. Barnens säkerhet är även något 
som Szczepanski och Dahlgren (2011) tar upp. Författarna anser att lärarna uppfattar hinder för 
utomhusundervisning då de känner oro och rädsla för barnens säkerhet. Ett dilemma av denna 
oro som både författarna och pedagogerna i vår studie diskuterar kring är att de kan hämma sig 
själv och inte vågar gå ifrån gården och upptäcka närmiljön. Detta kan resultera i att barnen går 
miste om vad skogen kan erbjuda. Tidigare i vår studie diskuterade pedagogerna kring barns 
motoriska förmågor och hur de i skogen får möjlighet att förbättra dessa förmågor. Om 
pedagoger känner oro kring skaderisker och personalbrist när de lämnar gården kan barnen gå 
miste allt skogen kan erbjuda.   

 
Vilken roll tar pedagogerna i utevistelsen och hur reflekterar de kring 
denna roll? 
 
Pedagogerna i vår studie anser att de ska fungera som medupptäckare och stötta barnen i deras 
lekar. Genom att vara närvarande i barnens lekar i utevistelsen kan pedagogerna gå in och stötta 
barnen där de ser att det behövs men även kunna dra sig undan när de upptäcker att lekarna 
fungerar. I utevistelsen upplevde pedagogerna att det var lättare att upptäcka de barn som 
behöver stöttning i leken och de påpekade betydelsen av att ge barnen verktyg för att kunna 
leka. Pedagogers förhållningssätt till barns lärande i utevistelsen är något som Kiewra och 
Veselack (2016) menar är betydelsefullt. De anser att pedagoger ska stötta barnen i deras lekar 
utan att ta över.  Det mest betydelsefulla för barns lärande är pedagogernas förhållningssätt 
anser även Andersson och Hellemar (2012). Pedagoger ska vara medupptäckare och vara lika 
aktiva inomhus som utomhus. Ett flertal pedagoger i vår studie anser att barnen blir fria ute och 
inte störda men samtidigt säger pedagogerna att de har en bättre översikt ute. Om syftet med 
utevistelsen är att barnen ska kunna känna sig fria blir det motsägelsefullt att säga att pedagoger 
har en bättre översikt ute, är barnen verkligen fria då? När pedagogerna har översikt över barnen 
är det inte möjligt för barnen att känna sig fria. Pedagogerna i vår studie är närvarande och finns 
där för barnen ifall något skulle ske eller om barnen behöver stöttning i leken. Även 
pedagogerna i Davies (1997) studie är närvarande och observerar barnen och övervakar dem i 
syfte med att de ska kunna ingripa ifall något skulle hända. Ett dilemma som kan uppstå på 
förskolans gård är i hur stor utstäckning pedagogerna kan övervaka barnen utan att barnen ska 
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känna sig övervakade. I vår studie har det framkommit att pedagogerna anser att barnen ska 
känna sig fria utomhus. Samtidigt menar pedagogerna att de lättare kan övervaka barnen 
utomhus. Vi vet inte om barnen känner sig fria eller övervakade och vart gränsen går. Ett möjligt 
problem som kan uppstå är om pedagogerna stör barnen i deras lek när pedagogerna går runt 
för att se vart barnen befinner sig.  
 

Avslutande tankar  
 
Vi anser att det är betydelsefullt att kontinuerligt förändra utemiljön på ett sätt som bidrar till 
att barnen lockas och utmanas i utemiljön. Vi menar även att det är betydelsefullt att miljön ska 
vara intressant, utmanande, stimulerande och utvecklande för att barnen ska tycka den är roligt 
att vistas i. Detta är ett utmärkt tillfälle för barnen att kunna vara delaktig i hur miljön är 
utformad. Barnen vet ofta vad de vill leka med och vad de tycker är roligt. Barnen kan då 
komma med önskemål om vad de saknar på gården. I samtalen med pedagogerna kom även 
begränsningar upp. Både förskolorna måste städa gården och den måste vara fri från material 
innan de går hem för dagen, annars riskerar materialet att bli stulet. Genom detta måste barnen 
varje dag städa bort sina lekar. Vi anser att om barnen behöver städa bort sina lekar varje dag 
kan möjligheten att kunna utveckla lekar förvinna. En annan begräsning som diskuterades var 
säkerhetsrisker. Dessa begränsningar anser vi kan bli hinder för pedagogerna i deras roll i 
utevistelsen, de har ambitioner med utevistelsen men det går inte att genomföra allt pga. 
säkerhetsrisker och stora barngrupper. Förskolan har ett betydelsefullt arbete eftersom de tar 
hand om vårdnadshavarnas barn och då är det inte möjligt att släppa barnen fria eftersom det 
finns en risk att något kan hända. Pedagogerna behöver därför vara närvarande och ha en bra 
översikt över barnen i utevistelsen. Avslutningsvis vill vi belysa vikten av pedagogers 
förhållningssätt. Det är betydelsefullt hur pedagoger ser på verksamheten och hur de förhåller 
sig till den. Därför menar vi att det av betydelse att pedagogerna är närvarande och utforskar 
nyfiket tillsammans med barnen. Vi anser att det ska finnas balans mellan planerade aktiviteter 
och fri lek, det ena är inte mer betydelsefullt än det andra. 
 

Framtida forskning 
 
Nu när vi har forskat kring pedagogers förhållningssätt till barns utevistelse och pedagogers roll 
i den har vi nu blivit intresserade av att forska kring hur pedagoger arbetar med miljön för att 
stimulera barns lärande. Under vår studie har vi sett att utformningen av gården har stor 
betydelse för barns lärande och intresse. Det hade därför varit intressant att forska kring hur 
utemiljön kan främja barns lärande. Till denna forskning hade vi valt att göra observationer på 
gården och intervjuer med pedagoger om hur de ser på utemiljöns utformning som betydelse 
för barns lärande. Vi hade valt att ha fler förskolor med än vad vi hade i denna studie som vi 
redan har genomfört. Det skulle kunna bli en jämförande studie kring de olika förskolegårdarna, 
hur miljön ser ut och hur de arbetar med att förändra den.   
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Ett annat forskningsområde som intresserar oss är att undersöka hur barn ser på utevistelsen. I 
den studien hade vi använt oss av barnintervjuer på olika förskolor. Vi tror att det hade kunnat 
vara svårare att genomföra en studie med barn då det är många aspekter att ta ställning till.  Dels 
att barn kan känna sig osäkra när det kommer okända människor som vill intervjua dem, men 
även att det kanske är svårare att få föräldrars godkännande att deras barn ska delta i studien. 
Dessa får bli framtida forskningsområden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev till pedagoger fokusgrupp 
 
Hej! 
 
Vi heter Hanna Nordgren och Josefin Nordgren och studerar till förskollärare på Högskolan 
Väst i Trollhättan. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete.  Under vår utbildning har vi blivit 
allt mer intresserade av utevistelsen och vad den betyder i förskolans verksamhet. Därför har vi 
valt att fördjupa oss inom detta område. Ett bra sätt att ta reda på hur man arbetar med utevistelse 
är att fråga yrkesverksamma pedagoger. Vi är nyfikna på hur ni arbetar med utevistelsen på er 
avdelning. 
  
För att undersöka hur förskolor arbetar och använder sig av utevistelsen har vi tänkt att använda 
oss av fokusgruppsintervjuer. Det innebär att man låter en grupp personer som vet mycket om 
ämnet samtala tillsammans om det. En samtalsledare, som också är forskare, leder samtalet. 
 
Om ni vill delta i studien kommer vi att spela in samtalen, vi har planerat att genomföra en 
fokusgruppintervju. Allt inspelat material kommer att transkriberas och förvaras så att ingen 
obehörig kan ta del av det. Materialet kommer bara att användas av oss och vår handledare för 
studien. I vårt arbete kommer du att vara anonyma och varken personer eller förskolan kommer 
att namnges. 
 
Materialet som vi samlar in kommer ett antal studenter, lärare och forskare kunna ta del av. Din 
medverkan är frivillig och du kan när som helst under studiens gång avbryta deltagandet i 
studien. 
 
Om du vill medverka i vår studie eller om du har några frågor, hör av dig till oss på fölande 
mailadresser:  
 
hano0002@student.hv.se  
jono0019@student.hv.se  
 
Handledare:  
Eva Johansson 
eva.m.johansson@hv.se  
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Med vänlig hälsning,  
Hanna och Josefin  
 
 

 
  

 



 

Bilaga 2 Diskussionsfrågor till fokusgruppsintervjuerna 
 
Kort presentation av oss, vårt intresse och dagens innehåll.  
 
Bakgrundsfrågor:  
Vilka utbildningar har ni och när fick ni dem? 
Hur länge har ni arbetet på denna förskola? 
 
Öppningsfråga: 
Vad innebär utevistelse för er?  
 
Följdfrågor om inte tas upp:  
På vilka sätt använder ni er av gårdsmiljön och närmiljön? 
I hur stor utsträckning har ni pedagogiska aktiviteter utomhus?  
Vad har ni för roll på gården och i närmiljön? 
Har någon pedagog större ansvar för den pedagogiska utevistelsen?  
Hur tänker ni kring utevistelsen? Vad har ni för positiva tankar kring utevistelsen? Vad har ni 
för negativa tankar kring utevistelsen?  
Kan ni beskriva ert syfte med att gå ut på gården?  
Vad erbjuds för material ute på gården? Hur erbjuds detta material?  
På vilka sätt arbetar ni med läroplanen utomhus?  
På vilka sätt dokumenterar ni utomhusmiljön?  
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