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Abstrakt  
Syftet med denna studie har varit att undersöka vad pedagoger har för uppfattning kring utevistelsen               
i förskolan och vad de anser om utevistelsens betydelse, utomhusmiljöns erbjudande och deras egna              
roll som pedagog. Detta har undersökts genom åtta intervjuer med pedagoger i en kommun i norra                
Sverige där pedagogerna har fått uttryckt sina uppfattningar kring ämnet. Resultaten i studien             
synliggör att utomhusvistelsen är högt prioriterad på de förskolor där pedagogerna i vår studie              
arbetar och att syftet med utevistelsen är att få frisk luft, röra på sig samt att träna motoriken och för                    
att få tid för den fria leken. Skolinspektionen (2012) menar att det är viktigt att få frisk luft, träna                   
motoriken och att den fria leken får plats men ser även brister i att detta ofta sker oreflekterat. I                   
studien framkom av pedagogerna att de inte hade någon planerad aktivitet ute om de inte lämnade                
gården, pedagogerna såg förskolegården som en plats där fri lek, motorik och social kompetens var               
lärande fokus. De upplevde också att engagemanget till utevistelsen kunde vara en bidragande orsak              
till att man inte hade planerade aktiviteter på gården då de menar att det finns en tradition av att                   
planerat lärande sker inomhus.  
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Introduktion 

Inledning 
Under vår tid på förskollärarprogrammet har vi varit ute på flera verksamhetsförlagda utbildningar,             
vi har då sett att mycket av det planerade lärandet sker inomhus i förskolan och försvinner utomhus.                 
När barnen går ut upplever vi att syftet blåser bort någonstans med vinden och man inte ser                 
utevistelsen som ett lika “viktigt” lärande som det som sker inomhus. Barnen släpps ofta vind för våg                 
och pedagogerna upplevs inte alls lika delaktig i vad som händer och sker i barnens utevistelse. Med                 
den här studien vill vi bland annat få syn på vikten av just utevistelsen och vilka stora möjligheter för                   
lek och lärande som finns där ute.  
 
Skolinspektionen (2012) kan i sin granskning visa resultat att utevistelsen är en självklar del i               
förskolans vardag, här poängteras dock att många förskolor ser utevistelsen som ett tillfälle att få frisk                
luft och träna motorik, man menar att detta också är viktigt men ser brister att det sker oreflekterat.                  
Det som signalerar en förskolegård är att alla har ett grundutbud med sandlåda, lekhus, gungor,               
cyklar och andra traditionella lekredskap. Detta menar man från skolinspektionens sida är tråkigt och              
oinspirerande ur lärande synpunkt. Björklid (2005) poängterar vikten av vad barnen möts av i              
förskolans rum då hon menar att lärandet sker i samspel med omgivningen såväl människor som               
miljö.  
 
I läroplanen för förskolan, Lpfö, (Skolverket, 2016) står det bland annat att förskolan ska erbjuda en                
trygg, öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, som också utmanar, inspirerar och lockar till lek och               
aktivitet både i planerad miljö och i naturmiljö. Förskolegårdens handlingserbjudanden kan man            
också se har ett varierat utbud beroende på vilken förskola du befinner dig på. På vissa gårdar finns                  
ett varierat utbud av både naturliga miljöer och statiskt tillverkade saker medan vissa gårdar knappt               
har tillgång till den naturliga miljön och enbart består av det vi vuxna har tillverkat. I studier som                  
gjorts har man bland annat kunnat se att förskolegårdar som karaktäriseras av naturen har en mer                
varierad lek, ett mer aktivt socialt samspel och mindre kontlifikter än en gård som har återhållen                
växtlighet (Mårtensson, 2004).  
 
I tidigare forskning kan man läsa om utomhusmiljö och dess betydelse för barns utveckling, man kan                
se både för- och nackdelar med olika förskolegårdars utformning. Zamani (2016) belyser att naturnära              
miljöer anses viktiga för barns utveckling, studier har visat att barn som vistas i naturen utvecklar sin                 
fantasi och kreativa förmåga bättre eftersom naturen ger många olika handlingserbjudanden. Genom            
studier har man bland annat sett att där man ändrat lekmiljöer och tillsatt mer växtlighet och löst                 
material så har gårdens användning ändrats (Mårtensson, 2004). Eriksson Bergström (2013) belyser att             
den naturliga miljön inte är utformad efter några speciella syften och att den därmed blir mer                
tillgänglig för barnen som kan omvandla miljön till deras egna önskemål och behov.  
 
Under våra verksamhetsförlagda utbildningar tycker vi inte att vi har fått sett eller hört något om                
utevistelsen syfte och betydelse, mer än att några barn måste vara ute medan de andra barnen är inne                  
och jobbar.Vi vill därför synliggöra vad pedagoger i förskolan har för uppfattningar kring just              
utevistelse och vad de anser om utevistelsens betydelse, utomhusmiljöns erbjudande och sin egen roll              
som pedagog. 
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Bakgrund 
I bakgrunden presenteras forskning som diskuterar relevanta frågor som rör förskolans           
utomhusmiljö, dess handlingserbjudande och uppbyggnad, samt vilken betydelse utomhusvistelsen         
har för barnen.  
 
I texten behandlas begrepp som handlingserbjudande och statiska miljöer. Handlingserbjudande          
beskrivs av Eriksson Bergström (2013) som att miljöns utformning och utseende erbjuder oss olika              
möjligheter till handlande, där visst material talar om vad det kan användas till och vad som kan ske i                   
rummet. Exempelvis tar hon upp att lekhallen, som oftast består av stora golvytor, ribbstolar och               
mjuka mattor, signalerar motoriska aktiviteter. Statiska miljöer är ett begrepp som Björklid (2005)             
använder om material och miljöer som är fasta, sådana som inte är föränderliga i sin användning. Det                 
är utrustningar som exempelvis gungor, klätterställningar och cyklar. 

Betydelsen av utomhusvistelse 
I dagens förskola tillbringas ofta mycket tid utomhus och det ses som en självklar del av vardagen                 
något som också Skolinspektionen (2012) kunnat se i sin granskning, de poängterar dock att              
utomhusvistelsen ofta sker oreflekterat och inte har något tydligt syfte ur lärande synpunkt. Man har i                
flera studier kunnat se att utomhusvistelsen är en viktig bidragande orsak till utveckling hos barnet. I                
Holmes och Procaccinos (2009) avhandling lyfts utomhusmiljöns inverkan på barnens utveckling och            
lärande. De menar att förskolebarn behöver utomhusvistelse som förser möjligheter till lek. Där leken              
i sig öppnar för den sociala, kognitiva, emotionella och fysiska utvecklingen. Niklasson och Sandberg              
(2010) framhäver också utomhusmiljöns viktiga roll för barns utveckling, de menar att barn utvecklar              
sin lekfullhet och upplever känslor av frihet då utomhuslek upplevs som mer tillåtande för aktiv och                
fysisk lek.  
 
Lek är något som får stor plats i utomhusmiljön på förskolorna och det är något som Li, Hestenes och                   
Wang (2016) ser som positivt, då just leken leder till språklig- och känslomässig utveckling. Li et al.                 
beskriver just låtsatslekens betydelse för barnen och att den ges större och fler möjligheter till               
utveckling ute. Författarna menar att utomhusmiljön tillåter barnen att engagera sig i ett brett              
spektrum av scenarion där låtsaslek får utrymme. Genom låtsaslek kan man se en interaktion med               
kreativitet och att hantera strategier. Li et al. (2016) belyser även att utomhuslek utvecklar barnens               
symboliska tänkande, ett avancerat tänkande. I Eriksson Bergströms (2013) avhandling framgår att            
barn som leker med obestämt material måste ägna mer tid åt om vad olika föremål symboliserar och                 
handlingen i leken. Barnen måste här kommunicera återkommande under lekens gång eftersom            
tolkningar hela tiden måste göras av barnen när man leker med ett obestämt material. Det kräver mer                 
fantasi och kreativitet av barnen för att få en sådan typ av lek att fungera, och det som kanske                   
framförallt sätts på prov är samarbetet och turtagande. Eriksson Bergström (2013) diskuterar också             
miljöer som kan vara svåra att samspela med, när pedagoger exempelvis sätter upp för snäva regler                
begränsas användandet av rummet och materialet. Här menar man att om ett rum istället innehar en                
låg grad av vuxenstyrning skapas ett rum där barnen själva måste förhandla om regler och               
förhållningssätt. Utomhuslek upplevs som mer tillåtande enligt Niklasson och Sandberg (2010), här            
finns inte särskilt mycket vuxenstyrning och regler, barnen får själva träna på att utforma dessa delar i                 
leken för att den ska kunna fortgå.  
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Utomhusmiljöns uppbyggnad 
När man tar sig en titt på olika förskolor och dess gårdar kan man se skillnader på hur de är                    
uppbyggda samt hur dessa olika miljöer används av barnen, Björklid (2005) påpekar att förskolans              
gårdar är mycket varierande gällande kvalité. Flera studier framhåller de naturliga inslagen som             
viktiga i förskolans uppbyggnad av utomhusmiljön. Zamani (2016) gjorde en studie där hon             
undersökte tre olika zoner med olika handlingserbjudanden, den första zonen innehöll bara            
tillverkade saker, utrustning som Björklid (2005) kallar för statiska miljöer, som exempel lekstuga,             
cyklar, gungor och klätterställningar. Den andra zonen bestod av en mix av tillverkade saker och               
naturliga inslag medans den tredje zonen bara innehöll sådant som vi kan hitta i naturen. Denna                
studie visade att de zoner som innehöll naturliga inslag erbjöd en högre nivå av kognitiv lek i                 
jämförelse med den tillverkade zonen. Zamani kunde också se att den naturliga zonen gav dubbelt så                
mycket idérik lek än de andra zonerna, barnen som intervjuades i studien framhävde de zoner där det                 
fanns utmanande och ständigt föränderliga naturliga inslag. Zamani belyser att det lösa materialet             
som fanns att tillgå i den mixade samt den naturliga zonen inspirerade barnens fantasi och det sociala                 
engagemanget i leken. När det finns löst naturmaterial att tillgå menar Björklid (2005) att barnen inte                
behöver uppleva konkurrens om resurserna. Mårtensson (2004) jämförde i sin studie två            
förskolegårdars fysiska miljö och kom fram till att de förskolegårdar som karakteriseras av naturen              
kunde man se mer varierad lek, mer aktivt socialt samspel och mindre konflikter. När lekmiljön               
ändrades till en miljö med mer naturliga inslag och mer löst material kunde Mårtensson se att gårdens                 
användande också ändrades, här skapades mer rumslighet och färdvägar som gjorde att barnen             
använde sig av naturen och omgivningen mer än lekredskapen som fanns på gården. Sådant som               
grovmotorik, kondition och balans har också visat sig utvecklas bättre i områden som karaktäriseras              
av naturen i jämförelse med utrustning som är avsedd och anpassad för barns fysiska lek (Waters &                 
Maynard, 2010). Detta är som Björklid (2005) också belyser efter att ha sett i en studie där de följt en                    
förskola som har tillgång till den naturliga miljön och en innerstads förskola som var väl påkostad                
med statisk utrustning och som var öppen, flack samt hade låga planteringar. De hade inte tillgång till                 
den skiftande naturliga miljön. Resultaten visade att barnen på förskolan som hade tillgång till den               
naturliga miljön var vigare, starkare i händer, armar och bål samt hade en bättre balansförmåga. Man                
kunde också se att barnen lekte fler lekar, lekte bättre i grupp och var mer uthålliga.  
 
I Eriksson Bergströms (2013) avhandling gjordes en studie som visade att de förskolegårdar som har               
en gård som är utformad ur en naturlig miljö blir mer tillåtande för barnen att skapa och utforma                  
miljön efter sina egna behov. Miljön är mer följsam om den är utformad genom naturen, barns                
engagemang och kreativitet anses större om användningsmöjligheterna inte är logiskt förutbestämda           
(Eriksson Bergström, 2013). Något som också Mårtensson (2004) poängterar i sin studie är             
föränderligheten som finns i den naturliga miljön, hon menar att barnen ges mer utrymme till               
gränsöverskridande och i och med den föränderligheten blir miljön en medskapare i barnens lek. I               
den statiska miljön kan man se att det kan skapas frustration hos barnen eftersom den miljön är                 
skapad av de vuxna och blir mer svår att förstå för barnen (Eriksson Bergström, 2013). Den naturliga                 
miljön erbjuder mer följsamhet vilket gör det lättare för barnen att själva omvandla material till sina                
egna önskemål, barn leker bättre i en miljö som erbjuder enhetlighet och komplexitet (Eriksson              
Bergström, 2013). Även Li et al. (2016) belyser vikten av naturliga miljöer då de kan främja                
jämställdhet, då naturens erbjudanden kan användas på olika sätt, där både pojkar och flickor kan               
hitta sin roll. Något som Björklid (2005) belyser ha betydelse för utemiljöns uppbyggnad är de               
buskage eller annat material som gör att barnen får utrymme att leka ifred vilket påverkar lekens                
längd. I studien som Björklind följt kunde man se att på den förskolegård där det fanns ställen att leka                   
avskilt från vuxna pågick lekarna längre.  
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På dagens förskolegårdar finns dock en hel del regler man måste ta hänsyn till när man utformar en                  
gård. Material som läggs till måste vara besiktigade och uppfylla produktsäkerhetslagen,           
konsumentverket är tillsynsmyndighet och utför kontroller av produkter så de uppfyller de            
säkerhetskrav som finns (Boverket, Konsumentverket & SKL, 2016). Därför kan man inte lägga till              
material utan tillstånd, egna byggen och saker som föräldrar hjälper till att ordna blir ofta inte                
godkänt då de materialen är CE märkta och inte uppfyller kraven enligt europastandarderna. Då CE               
märkta redskap inte är godkänt avsedda för offentliga miljöer, eftersom de inte är konstruerade för en                
hårdare belastning samt slitage (Boverket, Konsumentverket & SKL, 2016). Dessa regler och            
förhållningar kan man se som ramfaktorer. Något som Lundgren (1999) förklarar som yttre faktorer              
som antingen möjliggör eller begränsar undervisningsprocessen. Ytterligare ramfaktorer som         
Lundgren nämner är den statliga styrningen av utbildningspolitiken, kommunens ekonomiska          
styrning av lokaler och material, samt de undervisningsformer (lpfö) och målstyrning (tid) man har              
att förhålla sig till.  
 

Pedagogens roll 
För att barnen på förskolan ska få möjlighet att utforska och bekanta sig med förskolans utemiljö                
ligger ett stort ansvar hos pedagogerna. Det är pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt som             
präglar och sätter tonen på utemiljöns möten (Engdahl,2014). Ur Engdahls (2014) studie kan man              
tolka att de pedagoger hon studerat och intervjuat ser en svårighet med att förse utemiljön med både                 
lek och lärande, där enskilda barn och barngrupper ska vistas. Engdahl gjorde en studie där tre                
förskolegårdar och dess pedagoger observerades, det hon kunde se var att förskolorna hade olika              
förhållningssätt kring att delta i barnens utelek. Vid en förskola ses pedagogerna sällan kring och med                
barnens lek, de anser att barnen själva erövrar förmågan att skapa och upprätthålla lekar, vilket de                
också menar ökar barnens inflytande över vardagen. På de två andra förskolorna sågs pedagogerna              
ofta tillsammans med barnen både i och kring lekarna. Det gemensamma för de två sistnämnda               
förskolorna var att de såg ett behov av att vara nära barnen för att kunna kommunicera och försöka                  
förstå barnens perspektiv i miljön och leken. Sammanfattat för samtliga förskolor var ändå att              
pedagogerna hade ett tänk och ett förhållningssätt bakom deras handlande i utevistelsen. Gemensamt             
för dem alla var att de tänkte kring barnens delaktighet och inflytande. De har tänkt ut miljö och                  
material för att vara så tillgängligt som möjligt för barnen. Pedagogerna har ett öppet sinne för                
barnens egna förslag till miljön och de arbetar systematiskt för att få barnen mer involverade i                
utformandet av utomhusmiljön (Engdahl, 2014).  
 
Att pedagogernas inställning till utevistelse blir avgörande för barnens uppfattningar och för hur de              
får utnyttja utevistelsen anser även Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf och Sherman (2011) som             
definitivt. De menar att om pedagogerna har en negativ inställning till utevistelse agerar de mer som                
ordningsvakter ute på gården och ser till att barnen håller sig till regler och förmaningar. Ofta såg                 
pedagogerna utevistelsen som en chans för dem själva att ha “rast” och engagerade sig mer i att                 
umgås och prata med andra pedagoger som befann sig på gården mer än att engagera sig i de                  
aktiviteter barnen var hängivna i.  
 
Detta avståndstagande som Copeland et al. (2011) beskriver att pedagogerna tar kan kanske bero på               
att barn ofta leker på undanskymda platser, där pedagogerna inte har full insyn i vad de gör (Brodin                  
& Lindstrand, 2008). Detta kan i sig leda till att pedagogerna inte riktigt vet hur de ska agera kring                   
barnens lek, ska de agera som medforskare eller lärare (Thomas, 2010) och ge sig själva tillgång till                 
barnens lek, trots att man som pedagog kanske vet att barnen valt att leka på en skymd plats för att                    
just få leka ostört. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) lyfter vikten av att pedagoger möter               
barnens lek med full respekt och lyhördhet.  
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Hur ser lärandet ut utomhus 
I studier som gjorts kan man se att pedagoger väljer att ta ett steg tillbaka utomhus och intar en mer                    
övervakande roll än att vara aktivt deltagande med barnen. Mårtensson (2004) ställer sig frågande till               
vad vi erbjuder barnen utomhus, då hon betonar att vi vuxna har en tillit till utomhusmiljön som gör                  
att vi inte behöver planera och organisera utomhusvistelsen utan förlitar oss på naturens             
erbjudanden. Mårtensson menar att detta medför att pedagogerna intar en mer övervakande roll och              
ser mer till säkerhet och barns allmänna välbefinnande. Där den fysiska miljön spelar huvudrollen blir               
de vuxnas insatser och pedagogiken inte lika uppenbar (Mårtensson, 2004). Engdahl (2014) framhåller             
också den fria leken som pedagogerna värdesätter utomhus, deras förhållningssätt blir därmed            
tillbakadraget då pedagogerna vill främja egenstyrd lek utomhus. Mårtensson (2004) betonar värdet            
av utevistelsens frirum, då det i högre grad är vuxna som organiserar och ger struktur åt aktiviteter                 
inomhus. I Maynard och Waters (2007) studie framgår det att det skedde mindre planerat lärande               
utomhus än inomhus och att den fria leken gavs mer tid utomhus. Johansson och Pramling               
Samuelsson (2006) ser på lärandet som något som styrs av lusten och engagemanget, barn lär sig bäst                 
när de fastnat i något som fångat deras uppmärksamhet och engagemang, där de beskriver att               
“världen runt omkring upphör”. Johansson och Pramling Samuelsson anser därför att leken borde             
vara källan till lärande, eftersom att barnet är så koncentrerat på något de vill lära sig mer om eller                   
lösa. De menar att både leken och lärandet innehåller och skapar samma byggstenar, det skapar lust,                
kreativitet, valmöjligheter, meningsskapande samt barnens chanser till kontroll och att sätta mål.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers uppfattningar kring utevistelsen och vad de              
anser om utevistelsens betydelse, utomhusmiljöns erbjudanden och deras egna roll som pedagog.  
 
Frågeställningar: 
Hur uppfattas utevistelsen i förskolan och hur prioriteras den?  
Hur uppfattar pedagogerna gårdens användande och vilka erbjudanden ser de mest lockar barnen?  
Hur ser pedagogerna på sin egen medverkan och engagemang i utevistelsen?  
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Metod  
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att samla in vårt material till studien.                    
Det som kommer redogöras här är val av informanter, vilken metod som vi har använt oss av, samt                  
hur vi har valt att analysera materialet. En metoddiskussion sammanfattar och avslutar detta kapitel.  

Datainsamlingsmetod 
Vi valde att göra en kvalitativ studie då vårt syfte är att komma åt pedagogers uppfattningar om                 
utomhusvistelse och utomhusmiljö. Ahrne och Svensson (2011) beskriver en kvalitativ studie som en             
slags metod där data samlas in genom att ta del av andras upplevelser, känslor och intentioner. Till                 
våra intervjuer valde vi att utgå från en semistrukturerad intervjumetod. Detta för att få en bredare                
bild med fler nyanser och dimensioner än vid användandet av ett strukturerat frågeformulär (Ahrne              
& Svensson, 2011). Inför genomförandet av våra intervjuer utförde vi en pilotstudie där vi prövade               
om våra intervjufrågor kändes relevanta att ställa gentemot vårt syfte. Efter pilotstudien valde vi att               
organisera om och formulera om våra intervjufrågor för att komma närmare det vi ville              
synliggöra/undersöka. Detta ledde oss till det frågeformulär som vi nu har utgått ifrån, se bilaga 1. 
 
För att vi skulle få tag på pedagoger som ville vara med i denna studie, valde vi att kontakta                   
pedagoger som vi sedan tidigare har varit i kontakt med. Vi kontaktade respektive förskola via telefon                
och bad dem undersöka om någon/några var intresserade av att ställa upp på vår intervju, efter någon                 
dag ringde vi upp igen för att se vilka som var villiga att ställa upp. För att informanterna inte skulle                    
tänka ut svaren i förväg så valde vi att bara avslöja huvudområdet för intervjun, detta gjorde vi för att                   
reducera risken för ett missvisande resultat. Intervjuerna valde vi att utföra på deras respektive              
förskola för att de skulle känna sig trygga i miljön och få inflytande över situationen. Genom att                 
intervjua får man en inblick i andra människors upplevelser om saker och ting (Ahrne & Svensson,                
2011). Intervjuer hjälper oss också att på en relativ kort tid få ta del av många människors                 
uppfattningar och reflektioner om ämnet. 
 
Intervjuerna utförde vi tillsammans då en av oss antecknade och den andra var ledande i samtalet. Vi                 
bytte roller för att båda skulle få erfarenhet av båda rollerna. Vi har valt att spela in intervjuerna för                   
att i efterhand kunna analysera och transkribera materialet, detta hjälper oss att få ett mer rättvisande                
resultat. Detta arbete sker under en begränsad tidsram och då är det viktigt att snabbt sätta sig ner och                   
analysera materialet för att på så vis fortsätta arbetet mot det som är av det intressanta i studien och se                    
om det är något vi saknar eller om något vi inte tänkt på dykt upp (Ahrne & Svensson, 2011).  

Urval  
Till vårt urval valde vi att kontakta personal från förskolor där vi tidigare har haft våra                
verksamhetsförlagda utbildningar. Vi gjorde detta för att vi lätt skulle komma i kontakt med              
personerna vi ville intervjua, men också för att de skulle veta vilka vi var. Vi är medvetna om att vi                    
har utgått från ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), men då tiden har varit knapp och vi ville få                 
svar snabbt, kontaktade vi dem vi ansåg vara lätt tillgängliga. Vi har namngivit pedagogerna här               
nedan med fiktiva namn som är kategoriserade utifrån vilken pedagogisk inriktning förskolan som             
pedagogen jobbar på har eller inspirerat sig av. Namn på M för Montessoripedagogiken och namn på                
R för Reggio Emilia pedagogiken. Att pedagogerna endast kom från förskolor som inriktat sig mot               
Reggio Emilia och Montessoripedagogiken var något som vi såg vi i efterhand då det råkade bli så i                  
och med vårt bekvämliglighetsurval. Då detta inte är medvetet har vi inte valt att studera om det finns                  
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skillnader mellan de olika pedagogernas uppfattningar, namnen har ingen mer funktion än att vara              
fiktiva namn. 
Vi har intervjuat åtta stycken pedagoger som arbetar på förskolor i norra Sverige. De pedagoger vi                
valde att intervjua var dessa: 
 
Ronja, 48 år. Har jobbat som förskollärare det senaste året, innan dess jobbade hon som barnskötare i                 
25 år. Freja jobbar på en förskola som riktar sig mot Reggio Emilia pedagogik. 
 
Rut, 49 år. Har jobbat som förskollärare i 28 år. Även hon jobbar på en förskola med inriktning mot                   
Reggio Emilia. 
 
Rita, 36 år. Har jobbat som förskollärare i två år och var där innan vikarie inom förskolan i 17 år. Rita                     
jobbar på en Reggio Emilia förskola. 
 
Rebecka, 52 år. Hon har jobbat som barnskötare i 34 år. Rebecka jobbar på en förskola som inriktar sig                   
mot Reggio Emilia pedagogiken.  
 
Rosa, 57 år. Hon har jobbat som förskollärare i 37 år. Rosa jobbar på en förskola som inriktar sig mot                    
Reggio Emilia pedagogiken.  
 
Malin, 51 år. Hon har jobbar som förskollärare under 31 år, nu jobbar hon på en Montessori förskola. 
 
Markus, 52 år. Han har jobbat inom förskolan i 26 år, var tidigare lärare. Även han jobbar nu på en                    
Montessori förskola. 
 
Maria, 56 år. Hon har jobbat som förskollärare i tio år, innan dess var hon lärare både inom                  
förskoleklass, årskurs 1-6 samt fritidspedagog. Men nu är hon utbildad montessoripedagog och jobbar             
på en Montessori förskola.  
 

Genomförande 
Det var totalt 5 förskolor som vi besökte under våra intervjuer, intervjuerna utfördes under 5 dagar.                
Hur vi gick tillväga för att kontakta pedagogerna kan läsas i stycket datainsamlingsmetod. När vi               
hade fått klartecken från de pedagoger som kunde tänka sig att ställa upp på vår intervju ringde vi                  
upp dem och bestämde en tid som passade. Några valde att göra intervjuerna under arbetstid medans                
några valde att göra det efter arbetstid. Det var upp till varje informant att bestämma vart intervjun                 
skulle äga rum, detta för att skapa trygghet. Samtliga pedagoger valde att göra intervjuerna på               
respektive arbetsplats. Vi började intervjun med att prata lite allmänt om hur allt var för att få en mer                   
avslappnad känsla, efter det berättade vi syftet med studien samt att vi utformat några              
frågeställningar kring ämnet. Vi var dock noga med att poängtera att vi inte sökte några rätta svar                 
utan var ute efter hur just dem uppfattade ämnet vi ville prata om. Vi informerade också om de etiska                   
överväganden som vi tog hänsyn till, exempel att de när som helst får avbryta sin medverkan. Under                 
intervjun antecknade en av oss medan den andra förde samtalet, den som antecknade kunde också               
komma med frågor och följdfrågor till informanten. Detta gjorde att den som förde samtalet helt och                
hållet kunde fokusera på vad som sades och inte behöva anteckna samtidigt. Vi valde också att spela                 
in intervjuerna vilket vi också frågade informanterna om det var okej innan intervjun började. En av                
fördelarna att spela in är att ingen information går förlorad. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter               
vardera. Några av intervjuerna utfördes under samma dag och då hade vi avsatt en liten tid emellan                 
intervjuerna för att kunna lyssna igenom materialet och reflektera över vad som kommit fram och vår                
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egen insats. När dagens intervjuer var klara satte vi oss direkt och transkriberade materialet, för att vi                 
lättare skulle komma ihåg intervjuerna. Efter att samtliga intervjuer var transkriberade började arbetet             
med att koda in de resultat vi fått. Där vi med klippte ut och kategoriserade påståenden till de teman                   
vi sökte.  

Analys 
Efter varje intervju satte vi oss ner och diskuterade hur vi tyckte att genomförandet hade gått, samt att                  
vi lyssnade igenom materialet innan nästa intervju började. Efter de två första intervjuerna upptäckte              
vi att vi inte ställde så många följdfrågor utan höll mest med de informanterna delade med sig om.                  
Varför vi inte följde upp med så många följdfrågor kan bero på att vi var nervösa inför genomförandet                  
och var mest koncentrerade på att fråga de frågor vi hade i vår intervjuguide. Detta medförde att vi i                   
de senare intervjuerna tänkte på att följa upp svaren med följdfrågor och fick en mer öppen dialog                 
under intervjuerna, vilket blev en klar förbättring i både svar och känsla kring intervjun.  
 
I analysarbetet av intervjuerna valde vi att hålla oss till de frågeställningar vårt syfte består av, för att                  
kunna hitta det pedagogerna berättat om. Där vi under analysen fokuserade på att se de teman som                 
syftet består av, som; gårdens erbjudanden, pedagogens roll och utevistelsens syfte. Under analysarbetet             
upptäckte vi att även utomhusmiljöns begränsningar, hur en önskad förskolegård skulle utformas och             
hur den pedagogiska verksamheten såg ut ute var ämnen som diskuterades. Vi valde därför att även                
använda dem som teman i arbetet. 
 
Så fort vi var klara med våra intervjuer satte vi oss ner och transkriberade dem för att lättare kunna                   
hitta och följa de frågor och svar vi hade fått. När transkriberingen var klar använde vi oss av                  
färgkodning av materialet, där klipptes citat ut som informanterna sagt och där likartade svar och               
funderingar placerades i samma hög (Bryman, 2011). Därefter letade vi efter citat som var relevanta               
för materialet och placerade citaten under de teman vi riktat in oss på. Det blev här lätt för oss att se                     
likheter och skillnader mellan informanternas uppfattningar, Ahrne och Svensson (2011) framhåller           
vikten av att synliggöra skillnader och likheter mellan informanternas uttalanden för en kvalitativ             
process. Sedan delades rubrikerna in i olika teman som i sin tur ledde till rubriker vid framställandet                 
av resultatet.  
 

Etiskt ställningstagande 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (vetenskapsrådet, 2009) riktlinjer gällande forskningsetiska           
principer. Det finns fyra huvudkrav som vi tagit hänsyn till i vår studie, den första är                
informationskravet. Informationskravet innebär att vi som forskare har sett till att de som är med i vår                 
undersökning blev medveten om deras uppgift i arbetet samt vilka villkor som gäller. Vi betonade att                
medverkan var frivillig och de hade rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Det andra kravet                 
var samtyckeskravet, våra deltagare fick själva bestämma över sin medverkan. Om de skulle välja att               
avbryta sin medverkan kommer inga negativa följder att inträffa. Vi valde också att ta hänsyn till                
konfidentialitetskravet som innebär att de medverkande gavs största möjliga konfidentialitet och           
personuppgifter kommer förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta medför alltså att vi                 
har valt att använda oss av fiktiva namn på våra informanter samt förskolor. Ahrne och Svensson                
(2011) belyser att man bör under intervju samråda med informanterna om risken för identifiering vid               
publiceringen av känsliga uppgifter. Sista kravet som vetenskapsrådet skriver om är nyttjandekravet,            
det innebär att vi endast använder oss av de insamlade uppgifterna till forsknings ändamålet.  
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Metoddiskussion 
Ahrne och Svensson (2011) poängterar att en intervju ger en begränsad bild av ett fenomen och det är                  
även något som vi ser som en utmaning. Eftersom vi bara får fram det informanterna berättar för oss                  
vet vi egentligen inte om det överensstämmer med den verkliga vardagen. Att vi har intervjuat               
pedagoger som vi sedan tidigare är bekanta med kan också påverka det de säger under intervjun. Vi                 
som intervjuat kan även ha tolkat det pedagogerna har angett under intervjuerna då vi känner till                
både dem och verksamheterna. Eftersom att vi är ute efter att synliggöra pedagogernas uppfattningar              
känner vi ändå att vi inte har påverkat resultatet som framkommit under intervjuerna. Givetvis kan vi                
fundera över vad vi hade fått för resultat om vi hade valt att intervjua okända pedagoger från                 
förskolor som vi inte haft någon tidigare erfarenhet av. Eftersom det enbart råkade bli pedagoger som                
arbetar med Reggio Emilia samt Montessoripedagogik kan detta ha speglat resultatet. Om vi             
exempelvis skulle ha valt att intervjuat pedagoger från Ur-och-skur förskolor skulle resultatet kanske             
blivit annorlunda då de kan ha en annan uppfattning av utevistelsen i förskolan.  
 
Vi skulle kunna styrka studien med att genomföra observationer och fler intervjuer över längre tid,               
men då denna studie genomförs över en så pass kort tid har vi inte möjligheten att följa pedagogerna                  
under en längre tid, som skulle krävas för både observationer och fler intervjuer. Inför intervjuerna               
berättade vi huvudområdet för intervjun, detta kan å ena sidan lett till att dem vi intervjuade redan                 
hade tänkt mycket kring ämnet och på det sättet förberett sig sedan innan vad som kan tänkas                 
komma. Å andra sidan genom att vi endast gav dem huvudområdet på intervjun tror vi att det ledde                  
till en mer öppen intervju där frågorna inte redan var diskuterade och besvarade. Att vi valde att                 
intervjua personer som vi sedan tidigare visste vilka de var och även de visste vilka vi var tror vi                   
bidrog till att intervjuerna blev mer avslappnade och att informanterna kunde dela sina personliga              
erfarenheter och inte bara utgick från svar de trodde att vi ville ha. Men det kan å andra sidan ha lett                     
till att de inte helt gav hela sanningen då vi varit där tidigare och sett hur verksamheten fungerat, eller                   
för att de inte ville “smutskasta” sin verksamhet då vi som sagt har sett den tidigare. 
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Resultat  
Här presenteras vår tolkning av vårt empiriska material, vi har delat in texten i underrubriker. Vi                
styrker tolkningarna med hjälp av citat från våra informanter för att resultatet ska bli mer trovärdigt. 

Utevistelsens syfte 
Vi kan se i vår studie att utevistelsen är något som prioriteras högt, vikten av att vara ute och att                    
utevistelsen var högt prioriterad i verksamheterna framgick under intervjuerna. Syftet med           
utevistelsen som återupprepade sig mest under intervjuerna var att få frisk luft, röra på sig/träna               
motoriken och den fria leken. En av pedagogerna säger så här om utevistelsen:  
 

Jag tänker att utevistelsen handlar mycket om frisk luft och grovmotoriska rörelser och lek. Ja egentligen så                 
tror jag nog att det kan vara de två största faktorerna som jag tänker på när jag tänker utomhusvistelse.                   
(Maria) 

 
Något som också framkom under intervjuerna var att utevistelsen också beskrevs som ett “andrum” i               
och med dagens stora barngrupper, känslan som beskrevs var att när de väl kommer ut finns det                 
“space” att kunna återhämta sig som pedagog då barnen beskrevs som mer självgående utomhus.              
Även den höga ljudnivå, de trånga ytorna och upplevelsen av mer konflikter inomhus var något som                
gjorde att pedagogerna valde att gå ut.  
 

Finns massor att göra men när man väl kommer ut är det så skönt så man känner, spring och hopp o lek med                       
er ungar. (Rosa) 

 
Kravet från vårdnadshavare var något som var återkommande i intervjuerna, pedagogerna kände            
krav på att uppfylla detta önskemål och kunde även se tillbaka när de själv hade småbarn hur viktigt                  
de tyckte det var att barnen hade varit ute minst en gång per dag. Upplevelsen var att pedagogerna                  
fick dåligt samvete om de hade varit inne en hel dag.  
 

Om man håller på med ett projekt inne och jag säger att vi inte varit ute så godtas det inte riktigt av                      
föräldrarna då utevistelsen uppfattas som viktigast. (Rosa) 

 
Infektionsrisk och hälsoskäl var ytterligare en anledning varför man valde att vistas utomhus i              
förskolan.  

Gårdens erbjudanden och användande 
När vi tar en titt på gårdens erbjudanden och användning kan man snabbt se att pedagogerna nämner                 
lösa material som något de anser används mest. Sand, grus, vatten, pinnar, gräs, tegelstenar och               
byggmaterial är några av de erbjudanden som nämns i intervjuerna. Pedagogerna berättar att de              
nyligen fått några gunghästar, krokodiler och en klätterställning nergrävd i marken men de används              
knappt, det som används mest uppfattar dem är det lilla skogsområde som finns på gården. Här                
används stenar och stubbar att klättra på samt det lösa naturmaterialet som finns att tillgå.  
 

Dom här gunghästarna används inte så ofta utan det är väldigt få tillfällen under den tid man är ute som                    
dom använder det, det dom mer använder det är ju som sagt, de tar del av den skogsdelen med kapade                    
stubbar o stockar som ligger åh så. (Maria) 
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Det som också pedagogerna framhåller som populärt material är hink och spade men också cyklar är                
något som används mycket. Pedagogerna framhöll dock att cyklarna kunde ta ”över”            
utomhusvistelsen då många av barnen kunde cykla hela dagarna och för att det ofta uppstod fler                
konflikter kring dem än vid annan lek, därför hade många av förskolorna cykelfria dagar för att                
barnen skulle välja något annat att göra. Små hus där det finns utrymme för rollek är något som                  
uppskattas på förskolorna. Där leker barnen oftast kiosk med olika ihopblandade soppor och liknande              
från naturens resurser.  
 

Ibland kan jag tycka att cyklarna förstör mer än de tillför, det blir mer konflikter. Vem ska ha cyklarna? Den                    
har cyklat länge, så på så vis, tycker jag cyklarnas vara eller att inte vara. (Rut) 

 
På en av förskolorna arbetar man med att göra rum i rummet ute, där det ska finnas olika                  
erbjudanden lite här och där på gården. Det finns exempel en bygghörna med löst material där det                 
erbjuds att bygga och spika. Här tar man också ut stafflin och färger så barnen kan måla.  
 

Gården är uppbyggd utifrån läroplansmålen, så det finns matematik, tillfällen till att uppleva matematik, det               
finns att måla, det finns att bygga, det finns att utforska sand, jord, vatten. (Rebecka) 

 
Det som också lyfts fram är att de statiska sakerna inte används så värst mycket på gårdarna. Det är                   
gungor som ses som ganska attraktivt bland de statiska tillverkade sakerna annars ser de mest att                
barnen tar tillvara på naturens egna material och miljöer. 

 
Det som är slående är att det väldigt väldigt sällan blir konflikter, det kan vara upp mot 60-70 barn på                    
gården samtidigt, men det är aldrig några konflikter, de har alltid någonting att göra. Vi pedagoger och                 
vuxna står och tänker ´men herregud vilken tråkig gård vi har, vi har inga klätterställningar, de har ju                  
ingenting att göra` men ändå gör de någonting hela tiden. (Markus) 

Finns pedagogisk planerad verksamhet ute?  
En av funderingarna vi tog med oss till intervjuerna var om förskolorna förhöll sig till någon                
pedagogisk planerad aktivitet ute. De gensvar vi fick var att de sällan hade någon planerad aktivitet                
ute, då tiden ute på gården ansågs som barnens “frirum” och deras tid för lek. Om det var en                   
pedagogisk aktivitet inplanerad lämnade man oftast förskolegården och gick till närliggande           
naturområden istället.  
 
Det framkom att de inte hade någon planerad aktivitet på förskolegården om de inte lämnade gården,                
men de såg ändå en pedagogisk tanke kring utevistelsen på gården, genom några citat visar vi här hur                  
några pedagoger tänker:  
 

Lärande sker också ute, man tränar det sociala samspelet. (Malin) 
 
Det är tid för rörelse, alltså att få springa av sig och få frisk luft. Röra sig mycket kroppsligt, mycket                    
motorik..att man tänker att det är en hälsobit, då är det ju en pedagogisk tanke i det också. Jag tycker att vi                      
planerar och prioriterar utevistelsen för att den är viktig i många avseenden, både lek, social kompetens och                 
att man lär sig hantera konflikter på ett helt annat sätt ute. (Rut) 
 
Alla moment är ju lärande, inte en transportsträcka till man kommer ut, inte att vi tjoppar på dem kläderna                   
för att vi snabbt ska komma ut snabbt, då lär de sig ju ingenting. men nu lär de sig att hålla ordning på                       
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grejerna, lär sig att klä på sig, hjälpa någon kompis, vänta på varandra och så, kanske gå på toaletten innan.                    
Allt detta är en del av att gå ut. (Markus) 

 
Rebecka berättar att det ofta inte sker någon planerad aktivitet på gården som är planerad av                
pedagogerna men att de byggt upp gården utifrån läroplanen och att gården exempel erbjuder              
tillfällen för barnen att lära matematik, skapa och att utforska naturvetenskap.  
 
Rita berättade att hon tyckte att det var svårt med just planerade aktiviteter ute på förskolegården för                 
att barnen förknippar gården med lek, och att det därför var svårare att hålla barnen kvar i tanken                  
kring aktiviteten. Man valde därför att lämna gården när man planerat in aktiviteter tillsammans med               
barnen för då upplevde pedagogen att barnen var mer taggade och fokuserade på uppgiften. Men för                
att man skulle kunna ta tillvara på gården till planerat lärande ansåg pedagogen att om man redan                 
med små barnen började ha planerade aktiviteter ute skulle det bli lättare att följa det upp i åldrarna.  
Rut nämnde att de ibland kunde planera att leka någon organiserad lek tillsammans med barnen               
innan de fick leka fritt, något som ofta uppskattas av barnen. För då kunde de få in lärande i leken,                    
utan att det blev ett “ansträngt” lärande för barnen.  
 
Det kom fram att det pedagogiska lärandet skedde utanför förskolegården om de hade planerat              
någon aktivitet. Eftersom de såg förskolegården som en plats där fri lek, motorik och social               
kompetens fick bli lärandefokuset. Men att mycket även handlar om pedagogens engagemang till             
utevistelsen, då man kanske har en tradition och kultur som säger att planerat lärande sker inomhus.  

Pedagogernas medverkan och engagemang 
Att pedagogens engagemang spelar stor roll i barnens utevistelse var något som informanterna ansåg              
som viktigt, då det är de som bygger upp och introducerar barnen till miljön. Har man som pedagog                  
en positiv inställning till att vara ute, blir det även roligt för barnen att vara ute.  
 
Samtidigt framkom att pedagogernas medvetet var mer avvaktande och de höll sig mer i bakgrunden               
ute, än vad de gör inne. Det framkom också att pedagogens medverkan och engagemang varierade               
beroende på vilken ålder man hade på barnen man jobbade med. Medverkan och engagemanget              
framstod större när man jobbade med de yngre barnen, oftast för att de behövde den där tryggheten                 
och närheten till en pedagog. En utevistelse med de yngsta barnen kunde antingen se ut på det viset                  
att pedagogerna bara satt och sjöng eller dansande, för att barnen skulle bli trygga i miljön. Då blir det                   
pedagogen som drar igång en aktivitet för att locka barnen till lek, det kunde vara en aktivitet där                  
pedagogen själv drog runt på barn som satt på en madrass, eller att pedagogen började springa upp                 
och ner för en kulle för att få med sig barnen och starta en lek utav det.  
 

Är inte lika delaktig som pedagog ute medvetet och omedvetet. Tänker, kan jag bidra med något här? Om                  
inte då tar jag ett steg tillbaka, men faller tyvärr ofta tillbaka och är inte delaktig i den utsträckning man                    
borde eller vill. Det beror på kulturen tror jag. (Maria) 

 
Ser man till de större barnen ansåg pedagogerna att det var viktigt att ge dem tid för fri lek. För                    
utevistelsen sågs också som barnens andrum, där de kunde få sin paus från de trånga utrymmena                
inne och att kunna vila både öron och hjärna från det stoj som oftast kan upplevas inne. Pedagogerna                  
ansåg därför att det var viktigt att låta barnen var lite mer för sig själva och att det var tillåtet med                     
mycket mera spring ute. Pedagogerna uppmanade ofta barnen att spring och hoppa när de var ute,                
just för att begränsningen till det finns inne. Något som de upplevde att barnen uppskattade när de                 
uppmuntrade till fysisk rörelse. Här påpekade även pedagogerna att när de uppmanade till spring så               
pratade de ofta med barnen varför det var bra, för musklerna och energins skull. Trots att utevistelsen                 
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ses som en tid för både barn och personal att “slappna av” lite så framkom det att det inte går att                     
koppla bort sitt pedagogiska ledarskap bara för att man är ute. Utan hellre att man kan ha det                  
påkopplat men att man som pedagog finns lite i bakgrunden bland barnen.  
 

“Ute är det ju, det heter ju, det är ju fri lek ute och då ska inte jag vara med och störa och lägga mig i. Om                           
det inte kommer någon och frågar klockrent “kan inte vi leka”?, jamen okej då. Men jag går inte in och petar                     
och jaha vad gör ni då och går in i deras lek, då stör jag som vuxen och det blir inge bra. (Rut).  

 
Pedagogerna ansåg att hålla sig i bakgrunden var en viktig del för just dem i utevistelsen, detta på                  
grund av att barnen själva behöver få tid till att lära sig samspela med kompisarna. Men också för att                   
pedagogerna ofta upplevde att om de är med och petar i barnens lekar så dör de oftast ut och barnen                    
blir mer tafatta och kommer inte på något att leka med. Pedagogerna berättade också att när de var                  
ute med barnen så drog de ofta iväg från pedagogerna och höll till på ställen där de kunde leka ostört,                    
vilket ansågs som positivt och kändes som ännu en anledning till att inte störa, för att barnen själva                  
ville leka ifred.  
 

Barnen tar större utflykter ute, de går längre ifrån mig ute än vad de gör inne. Men det är ju givetvis för att                       
gården är större än vad det är inomhus. Men det är väl det som är med att vara utomhus, man ska kunna dra                       
sig undan lite mer. (Ronja) 

 
Pedagogerna uttryckte att just en avvaktande attityd ansågs som positiv för barnens utevistelse, men              
det fanns även de som uttryckte att mycket av den här stilen att hålla sig i bakgrunden handlar om                   
pedagogernas ork.  
 

Jag upplever att pedagogerna inte vill vara “pedagog” ute och ta ansvar för lärandet. När man kommer ut                  
blir det som en andhämtning och man står hellre och pratar med de andra pedagogerna. (Maria) 

 
Pedagogernas engagemang och medverkan till och i utevistelsen har vi här fått en bild av att den kan                  
vara både medveten och omedveten. Detta är även något som hör till nästa tema som vi ska redogöra                  
för, att pedagogerna ser en begränsning i utomhusmiljön, men där de även anser att det är de själva                  
som sätter begränsningarna. 

Utomhusmiljöns begränsningar  
En återkommande mening i intervjun angående detta var “jag upplever att det är en väldigt svår bit att få                   
till”. Där vi fick ta del av att det är många olika regler som begränsar förskolans utomhusmiljö.                 
Speciellt i den kommun där vi genomförde våra intervjuer. Pedagogerna tog upp och delade sitt               
missnöje kring kommunens råd där de tagit bort mycket av det material som pedagoger, barn och                
föräldrar tillverkat tillsammans för att skapa en bättre utomhusmiljö för barnen. Sådant som             
pedagogerna ansåg vara berikande och roligt material för barnen valde kommunen att ta bort på               
grund av skaderisk och för att vissa material kunde innehålla giftiga ämnen. Det kunde vara material                
som plankor, däck, plaströr, tegelstenar, lastpallar mm. Naturliga material som pedagogerna ansåg            
viktiga för barnens fantasi och kreativitet, men det var även de material som barnen lekte mest med.                 
Pedagogerna berättar att när de blev tvungna att ta bort allt detta fick de andra lekmaterial som                 
kompensation för detta. Men detta var fasta lekplatser/lekmaterial som olika gungbrädor, gunghästar            
och nedgrävda krokodiler, material som barnen idag inte ens leker med.  
 
En annan begränsning som kom upp var även olika lagar. Där en pedagog uttryckte sig såhär: 
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Ibland kan jag tycka att EU reglerna begränsar oss, därför att då ska saker vara på en viss höjd, tex                    
bebisgungorna. Det blir för högt för oss att lyfta i barnen, och en större påfrestning. Men barnen älskar ju att                    
gunga. (Rut) 

 
Många av pedagogerna upplevde just detta att de får avslag av högre instanser så fort de vill lägga till                   
något i deras utomhusmiljö. Att de på grund av några som sitter på kontor måste begränsa sig när de                   
själva är med barnen hela dagarna och ser vad det är de leker mest med och behöver för att berika sin                     
lek och utveckling. 
 
Något som framkom var att det inte alls verkar vara samma stopp att använda sig av natur- och                  
återvunnet material över hela Sverige, utan att det är just i denna kommun som de sätter stopp. Detta                  
är också en bidragande faktor till att pedagogerna inte känner något sug till att utveckla utemiljön då                 
de ofta blir inbjudna till föreläsningar om just utomhusmiljön, men känner att de inte alls kan                
verkställa de idéer de fått under föreläsningarna. Såhär sammanfattar en pedagog det: 
 

Ibland när jag tittar på eller är på föreläsningar eller när jag tittar i media på olika inspirationsbilder från                   
andra förskolor, deras utomhusmiljö, där verkar de tydligen ha andra regler. För de kan ju bygga upp inne                  
ute, på ett sätt som vi inte får göra. Det är synd om vi alla har olika förutsättningar. (Maria) 

 
Trots att EU:s och kommunens regler ansågs som ett hinder till att utveckla miljön, fanns det även                 
andra faktorer som spelade in. Pedagogerna nämnde att planeringstider och möten ofta styr när              
utevistelsen ska ske, vilket egentligen inte har någon inverkan på miljön, men de kände en               
begränsning i att det styr utevistelsen. Där även pedagogers arbetstider och raster hämmar förskolans              
utevistelse gällande utflykter.  
 

Traditionen den här kulturen gör att man ser att lärandet ofta sker inomhus istället för att man ser den                   
utomhus, Jag skulle gärna vilja ta barnen till sjöar istället för att man ska sitta och läsa i böcker tillexempelt                    
om små krypen i sjöar eller vattendrag, att man då skulle kunna ha dom nu går vi till sjön eller till                     
vattendraget men då är det så mycket annat som styr och då.. då serveras lunchen, då kommer nästa lärare                   
och tar över istället för att man väver ihop det till ett. (Maria) 

 
Den främsta anledningen till att pedagogerna kände att utomhusmiljön ofta står stilla var just nu på                
grund av både kommunens nya regler och EU:s regler. Då de ansåg att EU:s regler sätter stopp för                  
mycket kreativitet på gården, just för att mycket anses vara farligt. Då detta kopplas till de naturliga                 
och återvunna materialen. Pedagogerna gjorde det tydligt med att de material de inte får ha, vill de                 
ha! De material som inte har någon förutbestämd egenskap, det är det materialet som förskolorna vill                
åt, men som de inte får använda.  
 

Men egentligen är det ju mer de här sakerna som kommun säger att vi inte får ha som vi vill ha. Det kan                       
man ju se, alltså det ser man ju, det som barnen tycker är roligt är naturliga saker. Om jag nu får gå till min                        
förskola då så är det ju inte så många som leker med surfingbrädorna och helikoptern heller, nej! Men i                   
roddbåten var det jättemånga, och däcken, där var det ju hela tiden lek. Så att ibland så, jag förstår att                    
miljötänken att man ska ha hållbar miljö och att det ska bli giftfritt och allt det där, men om man ser till vad                       
barnen tycker om att greja med så var det ju de sakerna. Och då måste ju gården kunna erbjuda det. (Rut) 

 
Rita uttryckte samma missnöje men menade också att mycket hänger på pedagogerna. Hon menade              
att antingen så kan man ju haka upp sig på detta och bara tänka “nej nu kommer de ta bort det här också”                       
eller så kunde man enligt denna pedagog tänka utanför boxen och försöka hitta andra sätt att lösa                 
frågan på. Som att till exempel plantera en pil, som barnen sedan kan ha som koja. “Bara man vill, så                    
tror jag att man kan!”. 
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Den önskade förskolegården 
Under tiden vi pratade om utomhusmiljöns begränsningar kom pedagogerna ofta in på vad de själva               
ville att en förskolegård skulle erbjuda barnen samt vad de skulle vilja tillföra i sin egna miljö för att                   
den skulle utvidga miljöns handlingserbjudanden.  
 
Som nämnt ovan slog pedagogerna ett slag för den naturliga miljön, att de alla ville ha en                 
förskolegård där det fanns ett litet skogsområde med träd, buskar, stubbar och grönområden. Just för               
att dessa områden uppskattas av barnen och för att där kan barnen leka alla möjliga lekar. I dessa                  
områden får barnen använda fantasin, där kan en stock bli allt från en buss till en häst.                 
Naturområdena hade även en annan viktiga funktion, då barnen kunna söka sig till skugga, men även                
för att buskar och träd bildar små vrår och gömställen, vilket barnen ofta drar sig till.  
 

Dom hära konstlade sakerna dom är ju gjord, dom är ju avsedda för en sak. “Här ska du klättra”, dom                    
signalerar så tydligt mycket av dom här sakerna. “Här ska du klättra” o då klättrar barnen [...] Hade jag                   
möjlighet att få ett skogsområde med en omkullvält stock till exempel, amen då kan man få ett eget rep och gö                     
en egen häst. Man kan ju vara hästar på maskerad, man kan vara en buss, men det går, då får dom använda                      
fantasin, den här som försvinner efter ett tag. (Maria) 

 
Trots att naturområdena och naturmaterialen stod högst upp på önskelistan för pedagogerna vi             
intervjuade, var de även måna om att det skulle finnas gungor, cyklar, klätterställningar, rutschkana,              
lekstugor, sandlådor och gräsmatta samt asfalt. Men här fanns det även ett motstånd i att de statiska                 
sakerna endast är utformade för en sak, tex klätterställningen, den säger bara “här ska du klättra”. En                 
del pedagoger såg ett motstånd i det just för att det inte fanns utrymme för “tänka själv” vid                  
användning av dem och för att det oftast uppstod mycket konflikter kring dessa. Å andra sidan såg de                  
vinningen i det för barnens grovmotorik.  
 

Det ska inte vara den traditionella gården med bara en sandlåda, gungor och cyklar utan man ska också                  
kunna göra många andra saker som till exempel ha en uteateljé, det ska finnas bygghörna, affärer och så.                  
(Rebecka) 

 
Ronja var den som stod ut lite från de andra, när hon inte tyckte att förskolegårdens utformning av                  
naturmiljö kontra statisk miljö var avgörande, utan för henne berodde det helt på hur bra uppsikten                
över gården var. Hur lättjobbad gården var, hur stor den var och hur många skymda ställen som                 
fanns. Pedagogen upplevde att då skulle utevistelsen endast gå ut på att springa runt och hålla koll på                  
alla barn och räkna in dem. Med en gård som var överblickbar menade hon att pedagogerna kunde                 
vara mer här och nu, vara mer närvarande och tillsammans med barnen men även för att kunna se                  
vad som händer, fri lek under ansvar.  
 
Rita var också inne lite på det här med översikten och hur överblickbar gården var. Men den här                  
pedagogen kände mest att hon ville att alla miljöer och leksaker skulle vara anpassade till alla åldrar                 
så att barnen kunde leka på samma ställen och inte bli så utspridda på gården. För som det var nu                    
upplevde den här pedagogen att vissa ställen var som “paxade” för en viss åldersgrupp. Vilket kunde                
leda till att när man på eftermiddagarna var ensam ute inte kunde vara med barnen utan blev                 
tvungen att mest gå omkring för att se så att både de större och de mindre barnen hade det bra på sina                      
ställen. Så det Rita ville lyfta var att få till en miljö som lockade både stora och små lika mycket. 
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Diskussion 
I följande del kommer vi att jämföra och analysera studiens resultat mot den tidigare forskningen som                
gjorts på området i förhållande till vårt syfte. Vi har valt ut det vi tycker är de mest centrala delarna                    
och valt att diskutera detta.  

Utevistelsens syfte och prioritet i dagens förskola  
I flera studier som gjorts har man kunnat se att utomhusvistelsen har en positiv inverkan på barnens                 
utveckling. Skolinspektionen (2012) har gjort en granskning som visar att förskolor runt om i Sverige               
tillbringar mycket tid utomhus men att detta ofta sker oreflekterat och inte har något tydligt syfte ur                 
lärande synpunkt. I vår studie upplevde pedagogerna att de sällan hade någon planerad pedagogisk              
aktivitet ute, den främsta anledningen till detta var enligt pedagogerna att tiden ute på gården ansågs                
som barnens “frirum” och deras egna tid till lek. Det framkom att en anledning till att utevistelsen kan                  
ses som barnens “frirum” är den kultur som råder, som i sin tur säger att planerat lärande sker                  
inomhus. Vi kan i vår studie se att förskolorna prioriterar tid till utomhusaktivitet vilket betyder att                
mycket tid i dessa förskolorna tillbringas ute, men att de sällan har något tydligt syfte ur lärande                 
synpunkt. Det finns förmodligen olika sätt att se på detta, antingen ser man det som att barnen går                  
miste om planerad pedagogisk aktivitet eller så får de mer tid och utrymme till den fria leken. Är det                   
barnens frirum eller vuxnas andrum? Barn uppskattar den fria leken, men de uppskattar även andra               
aktiviteter. Den fria leken är en viktig del i barns utveckling och lärande det vet man, den prioriteras                  
dock i högre grad utomhus än inomhus och det får oss att tänka på om pedagogerna försöker                 
motivera en utomhusverksamhet som egentligen är underutnyttjad eller om den fria leken är så              
värdefull som de själva påstår. Utomhus finns oändliga möjligheter till att utforska miljöer och              
material tillsammans med barnen, att vara medforskare och utmana barnen i deras tänkande borde              
vara en självklarhet även utomhus på gården. Allt från en myra till löven på träden kan skapa en lång                   
forskningsprocess tillsammans mellan vuxna och barn, men det gäller att vi som pedagoger är här och                
nu tillsammans med barnen. Vad är det som säger att kulturen inte kan ändras? Dagens inomhusmiljö                
upplevs minst lika utformad som utomhusmiljön för den fria leken. Om man kan få till en blandad                 
miljön inomhus för både lek och lärande borde man även kunna få till det i utomhusmiljön. Men då                  
gäller det att man kan se förbi den kultur som råder och skapa en ny där pedagogiken ges lika mycket                    
utrymme inne som ute.  
 
I vår studie framgår att syftet med utomhusvistelsen är att röra på sig, få frisk luft, träna motoriken                  
och den fria leken. Något annat lärande med att gå ut uppfattades inte hos pedagogerna vi                
intervjuade, utevistelsens “andrum” betonades vilket de menade var ett tillfälle för pedagoger och             
barn att komma undan från den stressiga innemiljön med hög ljudnivå och många barn på trång yta. I                  
studien kan man läsa att en förskolegård är uppbyggd utifrån läroplanen och att miljön erbjuder ett                
pedagogiskt lärande. Kanske är det därför pedagogerna i denna studie väljer att inte gå in med för                 
mycket pedagogiskt planerat lärande utomhus, då de har en baktanke med att gården är uppbyggd               
för att främja barnens utveckling i och med olika miljöer och material som i sin tur stimulerar deras                  
lärande och utveckling. Detta innebär att det planerade lärande inte behöver struktureras då barnens              
fria lek i dessa miljöer möjliggör minst lika goda chanser till utveckling och lärande. Här får man                 
kanske se det som att bara att få komma ut är ett lärande i sig, att få röra på sig och träna motoriken                       
kan vara förskolornas syfte till att gå ut, då man kanske ser till att det sker ett annat lärande inomhus.                    
Mårtensson (2004) funderade kring detta och betonade att det kan vara vuxnas tillit till just               
utomhusmiljön som gör att man inte behöver planera och organisera utevistelsen då det är lätt att                
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förlita sig på naturens erbjudande. Där den fysiska miljön agerar huvudroll blir inte pedagogiken och               
pedagogernas insatser lika uppenbara eller behövda menar Mårtensson.  
 
En annan anledning som skulle kunna vara orsaken till att det ofta inte förekommer någon               
pedagogisk planerad aktivitet utomhus skulle kunna vara pedagogernas uppfattning av          
förskolegården och dess användande. Pedagogerna påstod att barnen förknippar förskolegården med           
fri lek och därför uppfattades det vara svårt att hålla fokus på styrda aktiviteter på gården. Det                 
framgick att pedagogerna föredrog att lämna gården om det skulle göra någon typ av aktivitet som                
var planerad eller om man skulle utforska något tillsammans med barngruppen, då man ansåg att               
förskolegården var en plats där fri lek, motorik och social kompetens var i lärandefokus. Men frågan                
är om det går att bryta en sådan typ av trend som uppstått och är det ett giltigt skäl att fortsätta som                      
tidigare för att barnen är vana vid ett visst sätt? Hela tiden skolas nya barn in i förskolans                  
verksamheter, barnen saknas erfarenhet av hur ett liv på förskolan är. Det är vi pedagoger som styr in                  
barnen i dess rutiner och vanor som förskolan byggt upp, det är vi pedagoger som måste börja                 
förändra om vi vill se skillnad. Visst, Rom byggdes inte på en dag och inte heller kommer förskolan                  
förändras över en dag men en sak är säker, vill man förändra något måste man börja någonstans.                 
Samtidigt som man bör fundera på hur man vill förändra och hur man kan förändra får vi heller inte                   
glömma bort att leken fortfarande är viktig och bör finnas kvar, frågan är bara hur stor plats den fria                   
leken ska ta. Li, Hestenes och Wang (2016) är positiva till lekens stora utrymme i utomhusvistelsen då                 
de håller lekar som låtsaslek högt. Li et al. menar att låtsasleken ges större och mer möjligheter till                  
utveckling ute samt att utomhusmiljön bidrar till att barnen får större urval av scenarier där               
låtsasleken får utrymme och kan gestaltas. Holmes och Procaccinos (2009) och Niklasson och             
Sandberg (2010) lyfter att förskolebarn behöver utevistelsen då den förser många möjligheter till lek,              
de menar att barn utvecklar sin lekfullhet och upplever känslor av frihet då utomhuslek upplevs som                
mer tillåtande för aktiv och fysisk lek. 

Gårdens användande och erbjudanden  
I Björklids studie (2005) framgår det att kvaliteten på förskolegårdar varierar stort. I vår studie kunde                
vi se att kvalitén på gårdarna var snarlika och att samtliga såg samma erbjudanden och användning                
av materialen på gårdarna. Det som kom fram under våra intervjuer var att pedagogerna uppfattade               
att barnen helst lekte med lösa material, material som inte har någon förutbestämd mening, som till                
exempel sand, grus, pinnar, tegelstenar och annat byggmaterial. Här poängterades även att barnen             
ofta drog sig till skogspartier eller buskar på gården, där de tog vara på naturens material för att                  
skapa lekar. Att ta tillvara på naturens tillgångar och lösa material är något som ses som viktigt för                  
barnens utveckling och lärande (Zamani, 2016; Björklid, 2005; Mårtensson, 2004; Eriksson Bergström,            
2013). Att kunna ta tillvara på naturens material och låta barnen omvandla det till det dem tycks                 
behöva i leken ses som lärorikt för barnens idéskapande och sociala kompetens. Detta var även något                
som pedagogerna nämnde under intervjuerna, att de tycker att de naturliga materialen tillför mer till               
barnens lek, i just den bemärkelsen att de själva får möjligheten att förvandla det till vad de själva                  
önskar i leken. 
 
På några av de förskolor vi gjorde intervjuerna på fanns det även statiska miljöer, men som sällan                 
användes av barnen. Vi kopplar det till vad Eriksson Bergström (2013) och Mårtensson (2004) tar upp                
om just statiska miljöer. De menar att vid statiska miljöer uppstår det ofta frustration hos barnen då                 
konflikter lättare uppstår och miljön blir svår att förstå för barnen. Kanske uppstår denna frustration               
på grund av att den statiska miljön inte kan omvandlas till vad barnen vill och konflikter uppstår för                  
att barnen inte kan kommunicera och förvandla miljöns erbjudande. Detta kan vara det som är               
anledningen till varför både pedagoger och barn inte ser användningsområdet för dessa statiska             
miljöer och material. De känner inte att miljön erbjuder något i deras lekar och väljer därför att inte                  
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vistas vid och med dem. Kanske är det därför som pedagogerna i vår studie önskade att deras                 
förskolegård skulle innehålla mer naturliga miljöer där barnen skulle ha tillgång till skogsområden             
med buskar, träd, stubbar och grönområden och miljöer där de kan skapa små rum. 
 

Önskad förskolegård 

Trots att pedagogerna från vår studie var nöjda med sina förskolegårdar hade de även några               
önskningar om hur de skulle vilja utvidga miljöns handlingserbjudanden. Som nämnt ovan värderade             
pedagogerna den naturliga miljön högt på förskolegårdarna, men de slog även ett slag för att ha kvar                 
några fasta konstellationer på gårdarna, som gungor, klätterställningar, lekstugor och rutschkanor.           
Trots att pedagogerna lyfte dessa konstellationer kände de även ett motstånd till att ha kvar dem då                 
de inte såg någon utveckling i barnens lek kring dessa, men där de såg en vinst i att ha kvar den på                      
grund av barnens motoriska utveckling. Kopplar man detta till Zamanis (2016) undersökning om             
olika zoners handlingserbjudanden kan man å ena sidan se fördelarna med att ha tillgång till endast                
naturliga material och miljöer. Å andra sidan kanske man kan se en kombination mellan både               
naturliga miljöer och de statiska miljöerna. Då de statiska miljöerna kan vara till hjälp för att komma                 
igång med lekarna och se att “här kan vi leka kiosk eller brandstation” och det naturliga materialet                 
kan berika lekens innehåll. Har barnen tillgång till båda delarna upplever de kanske inte heller               
samma konkurrens om materialen (Björklid, 2005), då en blandad miljö fortfarande är berikande för              
barnens fantasi och engagemang i leken (Zamani, 2016). 
 
Kanske är det detta både pedagogerna och Zamani (2016) uppfattar när de faktiskt upplever att               
barnen använder sig mycket av lekstugor, klätterställningar och cyklar, som även pedagogerna vill             
ska finnas tillgängliga för barnen. Att de är material och miljöer som gör det lättare för barnen att                  
överskrida åldersgränser och samsas om de leksaker och miljöer som finns på gården. Men även att                
det som Li et al. (2016) lyfter med naturliga miljöer att det främjar jämställdheten mellan könen där                 
både pojkar och flickor hittar sin roll. Finns det då tillgång till både naturliga och statiska miljöer kan                  
alla på förskolan, oavsett ålder, samsas om miljöerna och materialen.  
 
Samtidigt som förskolegårdens utformning och innehåll verkar spela en stor roll för hur barnen agerar               
och reagerar i den har pedagogernas uppfattningar om vad en förskolegård bör innehålla stor roll för                
vad som faktiskt prioriteras i gårdens uppbyggnad. Vad pedagogerna anser viktigt på gården blir              
sedan målsnöret för hur den bör se ut. Beroende på om man prioriterar de naturliga miljöerna,                
statiska miljöer, lek eller lärande, samhörighet och gruppkänsla eller pedagogernas uppsikt och            
kontroll. 
 
Ska man som pedagog tänka att förskolans utomhusmiljö ska vara utformad och uppbyggd av en               
naturlig miljö som blir mer följsam i barnens lek, där barnen kan skifta användningsmöjligheterna i               
materialen (Eriksson Bergström, 2013). Eller ska man skapa en miljö som anpassas efter barnens              
fysiska lek (Waters & Maynard, 2010) eller en miljö där man ser till förskolans jämställdhet (Li et al.,                  
2016), där alla barn oavsett ålder och kön kan leka tillsammans och hitta en gemensam lek. Att ha en                   
miljö som kombineras av alla dessa miljöer, där det ena inte utesluter det andra, kanske är att föredra.                  
Trots allt så är det många barn från ett år upp till fem år som ska samsas om gårdens material och                     
miljöer. Där barn kan behöva assistans till leken med hjälp av redan skapta miljöer och material. Att                 
endast ha lösa material kanske inte kan uppfylla allas behov under en utevistelse.  
 
Kanske kan man tänka att förskolegårdens storlek samt dess uppbyggnad av skymda platser blir              
avgörande för hur man tänker kring dess utformning. Att naturliga och statiska miljöer inte är               
avgörande utan huruvida den är lättjobbad för pedagogerna. Att utevistelsen även blir en positiv              
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upplevelse för pedagogerna där de inte behöver känna en stress i att leta barn över hela gården utan                  
att en gård med bra överblickbarhet leder till att pedagogerna kan vara mer här och nu och vara mer                   
tillsammans med barnen. Här är det pedagogens förhållningssätt och arbetssätt som formar            
utomhusvistelsen (Engdahl, 2014), samt hur barnen uppfattar och hur de får utnyttja gården             
(Copeland et al., 2011). 

Pedagogernas medverkan och engagemang i utevistelsen 
Att pedagogernas engagemang, förhållningssätt och arbetssätt är avgörande för hur förskolegårdarna           
upplevs synliggörs under vår studie. Det kan vara både från hur den är utformad till hur                
pedagogerna förhåller sig ute och vad de ger barnen för utrymme. Mårtensson (2004) beskriver att               
pedagoger ofta tar en mer övervakande roll ute och att de mer håller koll på barnens välbefinnande.                 
Detta menar hon är på grund av att pedagogerna har en slags tillit till utomhusmiljön som gör att man                   
förlitar sig på naturens handlingserbjudanden och ser därför inte att man behöver planera och              
organisera utevistelsen. Detta var även något som framkom från de intervjuer vi sammanställt, att              
pedagogerna tar en med avvaktande roll ute. Men detta var inte på grund av att de endast förlitar sig                   
på naturens handlingserbjudanden utan för att de ville ge barnen chansen att ha inflytande över sin                
utevistelse och ge dem utrymme för den fria leken. Detta är något som Engdahl (2014) framhåller som                 
en av anledningarna till att pedagogerna ofta blir mer tillbakadragna utomhus, just för att man vill                
främja lek utomhus. Men detta berodde även på vilken ålder man jobbade med på förskolorna, för                
pedagogerna upplevde inte samma tillbakadragande när de jobbade med de yngsta barnen. Då             
upplevde de att pedagogens engagemang och medverkan var a och o för att få en bra utevistelse. Här                  
kan man se att Copeland et al. (2011) tankar kring en bra utevistelse hänger på pedagogernas                
inställning. Just i detta fall med yngre barn gäller det att ta tillvara på det positiva från                 
utomhusvistelsen så att barnen får en bra uppfattning och upplevelse, att man som pedagog verkligen               
ger barnen chansen att utnyttja utevistelsen och ge dem utrymme till att utforska gården och dess                
handlingserbjudanden. Då gäller det också att man som pedagog har ett förhållningssätt där man              
tillåter barnen att utforska och undersöka gården.  
 
Något man kunde se i vår studien var just det att pedagogerna var mer passiva utomhus och inte ville                   
komma in och “störa” i barnens lek då de var rädda att leken skulle dö av eller styras för mycket av                     
dem själva. Det finns både för och nackdelar med att ha ett sådant typ av förhållningssätt, inom                 
Reggio Emilia pedagogiken pratas det mycket om att vara medforskande pedagog, att utforska och              
upptäcka tillsammans med barnen för att kunna utmana barnen i deras tänkande. Om man som               
pedagog då har ett övervakande förhållningssätt är känslan att det blir svårare att kunna vara               
medforskare tillsammans med barnen då det krävs närvaro för att dels kunna fånga upp deras               
intresse samt för att kunna utmana barnen i deras tankar och funderingar just där och då. Å andra                  
sidan drar barn sig till skymda platser och det kan man kanske tolka som att det vill vara ifred                   
(Brodin & Lindstrand, 2008) och det har dem väl också rätt till, plus att barnen också lär sig mycket av                    
att leka själv, allt från konflikthantering till samarbete sätts på prov då ingen vuxen finns nära                
tillhands och löser detta till dem. I Björklids (2005) studie kunde man se att där det fanns ställen att                   
leka avskilt från vuxna pågick bland annat lekarna längre. Att inte ha full insyn i barnens lek är säkert                   
något som oroar, saker kan hända när vi pedagoger ej ser på. Det var också något som pedagogerna                  
poängterade då de tyckte uppsikten var viktig på en förskolegård och kanske kan det beror på oron                 
att inte ha full kontroll om vad som försiggår.  
 
I vår studie framgick även det som Engdahl (2014) lyfter ur sin studie, att pedagogerna upplevde det                 
svårt att skapa en utomhusmiljö där både lek och lärande tillgodosågs så att både stora och små                 
kunde använda den. Antingen kan det vara på grund av att man prioriterar den fria leken mer ute och                   
ser till den pedagogiska verksamheten inne (Maynars & Waters, 2007). Eller så är det på grund av det                  

22 



 

 
 

som Thomas (2010) beskriver som pedagogernas osäkerhet i utomhusmiljön, att de inte vet om de ska                
agera som medforskare eller lärare. Att man hamnar i ett mellanting där man är för medveten om hur                  
man som pedagog kan styra, ändra och kanske till och med förstöra leken och att man därför väljer att                   
ta ett medvetet steg tillbaka för att ge leken den respekt och lyhördhet som den behöver (Johansson &                  
Pramling Samuelsson, 2006). Trots att pedagogerna vi intervjuat var mycket medvetna om detta och              
såg både för- och nackdelar med det kände de att det var de själva som ibland kunde vara de som                    
satte stopp för utomhusmiljöns utveckling, att pedagogernas engagemang och ork blev en            
begränsning i sig.  

Utomhusmiljöns begränsningar 
Det som pedagogerna uppfattade gällande utomhusmiljöns begränsningar var att det kändes svårt att             
forma utemiljön på ett bra sätt då mycket av deras “egna” material inte längre är tillåtna att använda                  
sig av på förskolegårdar då nya lagar och regler (Boverket, Konsumentverket & SKL, 2016) sätter               
stopp för detta. Alltså det material som pedagoger, föräldrar och barn tillsammans hjälp till att bygga                
upp för att utforma en bättre utomhusmiljö. Mycket av detta material visade sig vara sådant som                
pedagogerna upplevde att barnen använde sig mycket av men som högre instanser alltså satte stopp               
för. Enligt pedagogerna leder detta till att de tappar sin motivation till att utveckla miljön ute,                
frustration över att dessa regler inte upplevdes vara likvärdig över hela landet är också något som                
pedagogerna störde sig på. Det framkom också att när de sitter på föreläsningar om utemiljön verkar                
de ha andra förutsättningar gällande material då de får använda sig av bland annat “hemmabyggen”.               
Vilket känns lite konstigt då detta borde vara en relativt lätt punkt för att närma oss att alla förskolor                   
blir mer likvärdiga. Ibland känns det som att Sverige är ett land där säkerheten blir väldigt                
hämmande samtidigt som man själv absolut tycker att säkerheten är en viktigt del, men frågan är hur                 
mycket vi ska skydda våra barn. Pedagogerna i studien upplevde själva däremot inte att              
“hemmabyggen” leder till fler skador eller olyckor på förskolorna. Det skulle vara intressant att veta               
om det hände mer olyckor på förskolegårdar innan dessa regler och lagar verkställdes.  
 
Dessa lagar och regler är exempel på det som Lundgren (1999) kallar ramfaktorer. Där staten och                
kommunen (i detta fall) har bestämt hur och vilka material och miljöer som kan finnas på en                 
förskolegård. I just detta fallet känner pedagogerna på förskolorna i studien att deras möjligheter till               
att utveckla förskolegården hämmas av att just högre instanser bestämmer hur den bör se ut. Medan                
de på förskolorna anser att det material de blir tvungna att ta bort är de material som berikar barnens                   
utevistelse mest. Här borde det finnas ett bättre samarbete och en bättre kommunikation instanserna              
emellan, från förskolorna och upp, där man kan resonera kring detta och komma fram till en lösning                 
då staten och kommunen inte upplevs ha någon större koll på hur materialen egentligen används på                
förskolan. Givetvis bör man se till de förordningar som finns angående giftfria förskolor, där vissa               
material på utrustningarna kan ha blivit för slitna för att användas dagligen på en förskola. Men                
samtidigt så kan man se över hur materialen används. Under våra intervjuer kom gamla däck upp i                 
samtalen, där pedagogerna ansåg att de fortfarande kunde få finnas kvar på förskolorna då barnen               
använd dem som hoppredskap eller kiosk och inte som något de brukade stoppa i munnen. Detta var                 
kommunens anledning till att de inte fick ha kvar däcken, ifall barnen skulle äta på dem eftersom de                  
är giftiga. 
 
Om man som förskola och kommun kan ha en kommunikation med varandra där pedagogerna kan få                
förklara syfte och användning av material och miljöer som de själva bygger upp på förskolorna känns                
det som att man kan minimera de begränsningar ramfaktorerna medför. Samtidigt som man kan få en                
mer jämlikt bestämmelse över hela landet, då pedagogerna i studien idag upplever att kommunerna              
inte ställer samma krav på säkerheten angående “hemmabyggen” och där pedagogerna inte känner             
någon lust till att utveckla förskolegårdarna.  
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Avslutande reflektion 
Vi har i denna studie tagit del av några pedagogers uppfattningar kring förskolans utevistelse genom               
att ha studerat, analyserat och tolkat hur pedagogerna uttryckt sig. Vi är medvetna att detta varit ett                 
bekvämlighetsurval och kan ha lett till en viss likriktning i resultatet. Vi hade kunnat utökat vårt urval                 
av pedagoger och på så vis fått en bredare bild av området, exempelvis hade vi kunnat intervjuat                 
Ur-och-skur pedagoger för att se om de tänker och planerar på något annat sätt. Denna studie har gett                  
oss en bredare bild av hur utevistelsen kan se ut i verksamheter i svenska förskolor. Det finns mycket                  
regler och lagar som upplevs hålla pedagogerna tillbaka samtidigt som pedagogernas egna            
engagemang och fantasi upplevs påverka en hel del av verksamhetens utformning. Pedagoger som             
deltog i vår studie ansåg att de oftast medvetet valde att ta ett avståndstagande gentemot barnen när                 
de var ute. Anledningen till detta var för att de ville låta barnen ta tillvara på den fria leken, där                    
barnen själva fick vara agenter över sin lek samt vilket material de ville använda i leken. Pedagogerna                 
upplevde att det naturliga materialet användes mer av barnen ute än de statiskt redan förutbestämda               
materialen som fanns att tillgå på förskolegården. Något som pedagoger lyfte var just betydelsen av               
att barnen använde dessa naturliga material, då det ledde till lustfyllda lekar där barnen själva kunde                
omvandla materialen till det de ansåg sig behöva i leken.  
 
Utomhusvistelsen prioriteras högt av samtliga som deltog i vår studie, där syftet var att barnen främst                
skulle få frisk luft och tillåtelse till att röra sig grovmotoriskt. Att ett större syfte inte uttrycktes om                  
utevistelsen kunde pedagogerna förklara med att gården ansågs som barnens “frirum”, där de fick              
möjligheten att springa och hoppa, leka större och längre lekar, men också att bara andas och vara i                  
lugnet som oftast uppstod utomhus. Om pedagogerna ville åt något speciellt lärande så valde de               
oftast att lämna gården, för att barnen upplevdes mer fokuserade då.  

Framtida studier 
Under perioden som vi har jobbat med den här uppsatsen har vi fått en tydlig bild av vad pedagoger                   
som jobbar i förskolan prioriterar angående just utevistelsen. Trots att de ibland möter motgångar från               
högre instanser är de medvetna om att de själva kan vara de som ligger på bromsen och inte orkar ta                    
tag i utemiljöns utformning. Men detta är kanske på grund av att det inte finns något på papper som                   
visar vilka miljöer och material som är farliga och skadliga för barnen. För att få en större förståelse                  
för varför en del material kanske inte lämpar sig för förskolegårdar skulle en forskning kring dessa                
lagar vara nödvändig, där man redogör för fördelar och nackdelar med att ha dem på en förskolegård.                 
Där känner vi att vi skulle vilja se mer forskning kring om det hände fler olyckor på förskolegårdarna                  
innan dessa regler och lagar verkställdes. Samtidigt som det skulle vara bra för alla förskolor att få                 
tydligare riktlinjer om vad och varför vissa saker inte får användas.  
 
En fråga som för oss blev stor efter att vi analyserade vår data var just varför den planerade                  
verksamheten oftast skedde inomhus och inte utomhus då vi genom forskning kan se att              
utomhusmiljön är en bra lärandemiljö för barnen. Vi skulle vilja se en framtida forskning som även                
redogör varför det ser ut på det här viset och hur man kan ta den planerade verksamheten till                  
utomhusmiljön.  
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Tack! 
 
Vi vill tacka de pedagoger som medverkat i studien, som gett oss värdefulla samtal kring förskolans                
utevistelse. Vi vill också tacka vår handledare Marcus Sundgren som gett oss vägledande hjälp och               
motivation genom arbetet.  
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Bilaga 1 
  

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Allmänna frågor: 
Namn 
Ålder 
Utbildning 
Hur länge har du arbetat förskollärare/barnskötare? 
  
Huvudfrågor: 
Vad tänker du om utevistelse i förskolan? 
vad betyder det för dig? 
  
Hur upplever du utomhusvistelse i förskolan? 
Hur prioriteras den? 
Finns det al.ltid en tanke bakom den? 
  
Vad tycker du att en förskole gård ska erbjuda barnen? 
Naturliga kontra tillverkade miljöer 
  
Handlingserbjudanden 
Vad upplever ni att barnen använder sig mest för typ av miljöer/material 
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