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I., Persson & S., Jansson (2017). Utomhusvistelse: En kvalitativ intervjustudie med sju 

förskollärare om deras förhållningssätt till utomhusvistelse i förskola. Högskolan i 

Gävle.  

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares förhållningssätt till 

utomhusvistelse. Vi har utgått från tre frågeställningar: Hur arbetar förskollärare med 

utomhusvistelse? Vilka attityder har förskollärare till utomhusvistelse? Svårigheter vid 

utomhusvistelse? För att få svar på studiens syfte genomfördes sju stycken 

semistrukturerade intervjuer som innebär att informanterna får mer frihet och kan 

påverka ordningen och innehållet av frågor. Vi har utgått från ett bekvämlighetsurval 

eftersom det kan vara en svårighet för förskollärare att ha möjlighet att ställa upp i en 

intervju, mycket på grund av tidsbrist i verksamheten. Vi har utgått och tagit hänsyn till 

de fyra forskningsetiska principer, vilket betyder att samtliga informanters identiteter 

skyddas. Genom samtliga intervjuer framgick det att informanterna ansåg att 

utomhusvistelsen påverkade barn positivt samt att de förespråkar för att gå ut minst en 

gång om dagen. Möjligheter och fördelar visade sig ofta vara att barn blir friskare, 

piggare och friare i sina aktiviteter, samt att allting som går att göra inomhus, går att 

utföra i utomhusmiljön. Det visade sig att vissa hade möjlighet att göra utflykter till 

naturen, medan andra inte hade samma förutsättningar att ta sig utanför gården eller till 

närliggande platser. Andra svårigheter har visats vara kläder efter väder, klimat, 

ostimulerande förskolegårdar samt osynkade arbetsgrupper. Det som också framkom ur 

intervjuerna var att informanterna anpassar utomhusvistelsen och sina förhållningssätt 

olika beroende på dagar och situationer. En dag kunde dem vara medupptäckare 

tillsammans med barnen och en annan dag kunde dem ta sig an rollen som 

observerande. Slutsatsen av denna studie visar sig vara att informanterna har positiva 

attityder till utomhusvistelse i förskolan samt att de utgår från liknande förhållningssätt, 

trots att de har olika förutsättningar till att bedriva utomhusvistelse. De anpassar 

verksamheten utifrån vad de har, för att skapa en meningsfull utomhusvistelse för alla.  

 

______________________________________________________________________ 

Nyckelord:  

Förskola, Utomhusvistelse, Utomhusaktivitet, Förhållningssätt, Attityder, Förskollärare. 
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1.Inledning 

I Skolverket (2016) förklaras det att förskolan ska erbjuda barn olika växlande 

aktiviteter under dagen och även utrymme som ger de möjlighet till kreativitet i lek och 

lärande, fantasi och egna planer i både inomhusmiljö och utomhusmiljö. 

Utomhusvistelsen ska vara betydande för fri lek i både den planerade miljön och 

naturmiljö.  

 

Utomhusvistelsen är en viktig del i förskoleverksamheten och en plats som ska erbjuda 

utmaning, frihet, lekfullhet och inspiration för alla barn (Brügge & Szczepanski, 2011). 

Brügge och Szczepanski (2011) menar att forskning visar på att utomhusverksamhet 

och rörelse påverkar stress, hälsa, motorik och lärande positivt. Vilket bidrar till att det 

inte ska finnas hinder till att ta med sig lekfull och lärorik undervisning utomhus. Det 

finns många pedagogiska miljöer att använda sig av utomhus, på förskolegården och ute 

i naturen kan man arbeta på många sätt. Däremot är det viktigt att förstå att för vissa så 

är inte naturen en naturlig miljö, då gäller det att hitta ett arbetssätt som passar och utgår 

från olika perspektiv och som bidrar till ett positivt förhållningssätt. Det är även viktigt 

att tänka på att inomhus- och utomhusperspektivet samspelar med varandra (Brügge & 

Szczepanski 2011).  

 

Kläder och väder är två faktorer som förskollärare måste anpassa sig efter när 

utomhusvistelse ska bedrivas (Granberg, 2000). Barn har olika förutsättningar till kläder 

och tillgångarna kan därför se olika ut. Klimat och årstider kräver planering och 

anpassning efter barnens olika behov, detta är något som förskollärarna måste ta hänsyn 

till för att det ska bli en meningsfull utomhusvistelse för alla barn (Granberg, 2000). 

Intresset har väckts och därför har vi valt att undersöka dessa områden genom att 

intervjua förskollärare om deras förhållningssätt till utomhusvistelsen. Vi hoppas även 

att denna studie ska ge oss möjlighet till att få en bredare förståelse till vårt blivande 

yrke som förskollärare och att detta ska ge oss en inblick i vardagen om förskollärares 

förhållningssätt till utomhusvistelsen.  
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2.Bakgrund 

Under denna rubrik redovisas den litteratur och forskning som studien tagit del av. 

Inledningsvis beskrivs de prioriterade mål som framgår i läroplanen och som berör 

utomhusvistelse i förskola. Därefter följer två rubriker: svensk syn på förskolors 

utomhusvistelse och internationell syn på förskolors utomhusvistelse. Under dessa 

rubriker kommer det att handla om hur svenska och internationella förskolor och 

förskollärare ser på utomhusvistelse, förhållningssätt, möjligheter och positiva attityder 

samt hinder och problem.  

 

2.1 Läroplanens prioriterade mål om utomhusvistelse 

I Skolverket (2016) framgår det att verksamheten ska formas av en pedagogik där 

omsorg, omvårdnad, lärande och fostran skapar en helhet tillsammans. Förskolans 

verksamhet ska planeras på så sätt att den utmanar och samtidigt stimulerar barns 

lärande och utveckling. De olika miljöerna i förskolan ska vara innehållsrik, öppen och 

inbjudande. Verksamheten ska gynna leken, det lustfyllda lärandet, kreativiteten samt 

stödja barns intresse för att lära och erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. 

Verksamheten ska även erbjuda barnen växlande aktiviteter i både inomhus- och 

utomhusmiljö. I anledning av att dem ska kunna använda sig av sina egna fantasier och 

sin kreativitet till lek. Utomhusvistelsen ska även bidra till andra aktiviteter som går att 

genomföra i både planerad- och naturmiljö. 

 

2.2 Svensk syn på förskolors utomhusvistelse 

I svenska förskolor anses det vara en självklarhet att man ska ha utevistelse varje dag, 

men att det skiljer sig åt från grundskolan då eleverna har mer utomhusvistelse vid 

raster, vilket betyder att elever tar en paus från en planerad aktivitet (Mårtensson, 2004). 

Utevistelsen utgör en stor del av förskolans verksamhet tillsammans med andra 

aktiviteter. Mårtensson (2004) menar att utevistelsen ingår i förskolans rutiner då den är 

inräknad i planeringen och det är pedagoger som organiserar utevistelsen. 

Förskolegården, och även platser runt omkring, har en stor betydelse för vilka 

förutsättningar som dessa platser erbjuder och hur det påverkar barnens välmående, men 

samtidigt hur inne- och utomhusmiljön integrerar och samverkar i den lärande 

processen (Szczepanski, 2014). Szczepanski (2014) beskriver utomhuspedagogiken där 

utemiljön och utomhusvistelse är sammankopplade, han hävdar att utomhuspedagogik 
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bidrar till mer fysiskt aktiva lek- och lärmiljöer. I dagens stillasittande samhälle är det 

viktigt att ta till vara på alla olika miljöer utöver förskolan gård för att barnen ska få 

möjlighet till grönområden och även kunna röra på sig, dessa miljöer kan även bli till 

lärmiljöer där pedagogerna kan ha planerade aktiviteter där det sker ett lärande 

(Szczepanski, 2014).  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godèe (2008) skriver om olika arbetssätt att 

förhålla sig till vid utomhusvistelse för att skapa meningsfulla aktiviteter. Det finns både 

utforskande- och undersökande arbetssätt att använda sig av tillsammans med barnen. 

Dessa två arbetssätt innebär att man är en aktiv förskollärare, som visar engagemang 

och ett stort intresse att lära tillsammans med barnen. Båda arbetssätten brukar 

vanligtvis börja i en fråga, upptäckt eller i något problem som kan uppstå i kontakt med 

ett fenomen, händelse eller material. Granberg (2000) beskriver att arbeta med barn 

utomhus kräver också planering för förskollärare, samt en aspekt som kan påverka 

utomhusvistelsen för både personal och barn är väder och kläder. Eftersom kläder och 

tid bör anpassas efter väder, är det viktigt att planera väl och inte visats ute för länge. 

Vissa barn har inte kläder som är anpassade för väder och klimat, något som personalen 

får ta hänsyn till och anpassa aktiviteter efter (Granberg, 2000).  

 

Barns lärande och utveckling i utomhusvistelse är något som Engdahl och Ärlemalm-

Hagsèr (2008) lyfter och hur förskollärarna ska påverka detta. Det krävs förskollärare 

som är mer medvetna om hur man ska arbeta med utomhusvistelse i förskola. Det 

förskollärarna också behöver tänka på är att använda sig av ett pedagogiskt arbetssätt 

som gör att barnens erfarenheter och intresse tas tillvara på och att förskollärarna 

använder sig av detta i verksamheten. Förskollärarna behöver även visa att de är 

intresserade och bli medupptäckare tillsammans med barnen (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsèr, 2008) . Som pedagog är det viktig att kunna se vilka fördelar det finns med 

utomhusvistelse och kunna ta till vara på dem (Brügge & Szczepanski, 2011). Att kunna 

ta med sig det som utförts utomhus och ta med sig in kan vara helt otänkbart för vissa, 

medan andra ser det som ett sätt att upptäcka nya och intressanta saker att bygga vidare 

på tillsammans med barnen (Brügge & Szczepanski, 2011). Brügge och Szczepanski 

(2011) beskriver genom att plocka in och ut aktuella material ges barnen möjlighet att 

utforska och utveckla sina intressen, något som även bidrar till barns inflytande. Vidare 

beskriver Brügge och Szczepanski (2011) om att använda sig av det medupptäckande 
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arbetssättet för att stärka samspelet mellan vuxna och barn, inspirera och bibehålla barns 

nyfikenhet och lust att undersöka. Svedberg (2016) skriver även hon hur betydelsefullt 

det är som förskollärare att ha ett förhållningssätt i förskola som utgår från barns 

intresse, erfarenheter, tankar och idéer när man utformar verksamheten i utomhus- och 

inomhusmiljön. Granberg (2000) förklarar att förskollärares förhållningssätt till 

utomhusvistelsen är positivt bidragande för barns utveckling, motorik, hälsa samt 

sociala samspel med andra. Att ta ut verksamheten som bedrivs inomhus till 

utomhusrummet är något som Granberg (2000) också beskriver om som att traditionella 

vistelsemönster och något som inte ska ses som en svårighet av förskollärare. Brügge 

(2011) anser att kläder efter väder är betydelsefullt för att utomhusvistelsen ska kunna 

fungera. Om barn fryser eller svettas är risken stor att deras utomhusupplevelse 

påverkas negativt, något som kan påverka helhetsuppfattningen av utomhusvistelse. Det 

är därför viktigt att föräldrar och förskollärare samspelar och klär barnen i rätt och 

bekvämt skick (Brügge, 2011).  

 

Granberg (2000) hävdar att barn som vistas utomhus är betydligt friskare än andra barn, 

liksom även att koncentrationsförmågan är större hos barn som har möjlighet till en 

varierad vistelse i förskolan. Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) beskriver att 

förskolebarn som har förmånen att spendera mycket tid ute visar sig vara mer friskare 

jämfört med barn som spenderar mindre tid ute samt att barn som får leka mer fritt i 

naturmiljö utvecklar sin motoriska sida, till skillnad från barn som bara leker i miljöer 

som är konstruerade.  

 

2.3 Internationell syn på förskolors utomhusvistelse 

Ihmeideh och Al-Qaryouti (2016) har gjort en undersökning i Oman om hur 

förskollärare arbetar med utomhusvistelse samt vilka svårigheter och hinder som 

påverkar förskollärare och barn att vistas utomhus. De hinder och svårigheter som 

förskollärarna upplever är det extrema utomhusklimat och att det inte finns tillräckligt 

med material att använda sig av i utomhusvistelsen.  McClintic och Petty (2015) har 

utfört sin studie i Texas och har undersökt förskollärares syn på utomhusvistelse och hur 

de upplever utomhusvistelsen tillsammans med barnen. Studien synliggjorde att 

förskollärarna gärna var ute med barnen, men att det fanns mycket i utomhusmiljön som 

hindrade dem, liksom även föräldrars förväntningar om att beskydda barnen. 

Förskollärarna menade även att utomhusvistelsen var viktig och positiv för barnens 
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hälsa, deras lekfulla och aktiva tid i förskolan, samspel med andra. men att lärorik 

undervisning utfördes allra bäst och helst inomhus i en styrd miljö anpassad för barns 

läroprocesser.  

Maynard och Waters (2007) har undersökt i sin studie hur förskollärare i Södra Wales 

arbetar med utomhusvistelse. De har kommit fram till att förskollärare saknar ett 

Skandinaviskt synsätt till utomhusvistelse, erfarenheter och att de inte ser samma 

möjligheter med att undervisa utomhus. Författarna menar att skandinaviska 

förskollärare använder sig av utomhusmiljöns alla möjligheter och material, samt att de 

anpassar undervisning till utomhusrummet. Något som förskollärarna i studien inte tog 

till vara på, utan att de främst använde sig av mer traditionella undervisningsmetoder 

mer anpassade för inomhusmiljö. I studien visades det att vissa förskolor  inte vistades 

ute från november till mars då förskollärarna ansåg att klimatet var ett hinder. Samt att 

barnen inte hade tillräckligt med kläder som var anpassade för “dåligt” väder, som kan 

innebära kallare klimat. Andra svårigheter som påverkar förskollärarna att arbeta med 

utomhusvistelse är förskolornas gårdar eftersom det till största del bestod av asfalt och 

betong och det såg förskollärarna som en svårighet och det var inte medvetna om det 

fördelar med förskolegårdens användningsområde. Maynard och Waters (2007) lyfter 

också om de svårigheter som förskollärarna såg med utomhusmiljöns storlek och hur 

det påverkar barnens utveckling och lärande. Vid de förskoleområden som 

förskollärarna arbetade inom var heller inte anpassade för att ge barnen tillgång till 

omvärlden och de fick inte möjligheten att växla mellan inomhusaktiviteter och 

utomhusaktiviteter.  

Ernst (2014) har undersökt i sin studie från Minnesota om förskollärares förhållningssätt 

och erfarenheter till utomhusvistelse i förskolan samt vilka problem som finns och kan 

uppstå i praktiken. Författaren har kunnat se att möjligheterna till att utföra en 

meningsfull utomhusvistelse varierar beroende på plats och att förutsättningarna är 

ojämna förskolorna emellan. Tillgång till utomhusmiljöer, möjligheten att komma iväg 

till skogar och parker, brist på tid, utformade förskolegårdar, väder och kläder är något 

som förskollärarna beskriver som påverkande faktorer för att bedriva en 

utomhusverksamhet. Författarna anser att förskollärarnas förhållningssätt borde 

omvandlas mer positivt för att utomhusvistelsen ska bli givande. 
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Ihmeideh och Al-Qaryouti (2016) beskriver om förskollärarnas förhållningssätt som 

både styrande och övervakande, beroende på situation och dag, men att förskollärarna 

skapar material som barnen använder sig av i sin lek. När det kommer till delaktighet i 

barnens lek och aktiviteter var det mindre vanligt att förskollärarna deltog. Vissa av de 

medverkande förskollärarna ansåg även att utomhusvistelse är den tid då barn bör få 

leka fritt, med detta menar förskollärarna att det inte har fått några riktlinjer från varken 

deras utbildare eller deras föreskrivna läroplan om hur de bör utforma och ska arbeta 

med utomhusvistelse i förskola. Norðdahl och Jóhannesson (2016) har undersökt i sin 

studie om hur isländska förskollärare arbetar med utomhusvistelsen i verksamheten och 

vilket förhållningssätt som förskollärarna använder sig av. När förskollärarna i studien 

arbetade med utomhusvistelse tog de ofta med sig barngruppen utanför förskolans 

område. Även om de var fullt medvetna om vilka risker det finns med att bedriva 

aktiviteter utanför förskolegården, ansåg de att det inte ska ses som svårigheter, snarare 

möjligheter. När förskollärarna tog med sig barngrupper utanför förskolans område 

kunde de bland annat gå iväg till lekplatser, gräsmarker, heder och liknande platser. 

Förskollärarna i studien ansåg att det var till stor fördel för barnen att få leka fritt, 

utforska och även få möjlighet att använda sig av sina tidigare egna erfarenheter.  

Lysklett och Berger (2017) har undersökt i sin studie om naturförskolor i jämförelse 

med vanliga norska förskolor som fokuserar på naturen och utomhusvistelser, samt hur 

de utformar en pedagogisk verksamhet utomhus så gott som dagligen. Förskollärarna 

som arbetar vid naturförskolor förklarar bland annat om sina förhållningssätt och sina 

inställningar till utomhusvistelsen. De beskriver hur viktigt det är för dem att samspela 

med barnen och anpassa verksamheten efter rutiner, behov, tider, väder och intressen. 

De förklarar att ingen dag är den andra lik och att man måste vara flexibel. Det upplever 

att inomhusaktiviteter är mer styrt inom vissa ramar och att utomhusvistelse ger mer 

frihet. När personalen och barngruppen har aktiviteter utanför förskolegården har 

personalen gemensamt med barnen gjort upp regler och rutiner som barnen ska anpassa 

sig efter för deras säkerhets- och trygghet skull. Detta leder till att barnen får förtroende 

och möjlighet att ta mer ansvar. 

Kiewra och Veselack (2016) lyfter i sin studie från USA hur betydelsefullt det är som 

förskollärares att använda sig av ett förhållningssätt som främjar barns kreativitet och 

deras inställning till utomhusvistelsen. När förskollärare bedriver utomhusvistelse 
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tillsammans med barn så uppmuntrar förskollärare till de tillgängliga naturmaterialen. 

Utifrån naturmaterialen ska barn kunna använda sin kreativitet och fantasi för att skapa 

sina egna lekar. Det är avgörande om förskollärare stödjer barns fria kreativitet i 

utomhusvistelse. De förklarar om att bara använda sig av styrda aktiviteter hämmar 

barnens kreativitet och fantasi. De menar även att det är viktigt som förskollärare att 

både kunna vara observant och stödja barn i deras lekar utomhus. 

Norðdahl och Jóhannesson (2016) förklarar att de sett att utomhusvistelsen främjar 

barns hälsa, välbefinnande, barns samspel tillsammans med andra, mod till att lek och 

lärande. Förskollärarna förklarade att de ofta prioriterar att var ute på utflykter utanför 

verksamhetens förskolegård för att utforska natur och miljö, något som visar sig ha en 

mycket positiv påverkan på barn och samspelet dem emellan. Utflykter utanför 

förskolegårdar stärkte barngruppen sammanhållning, barns förståelse och kunskaper om 

natur och hållbar utveckling, samt det platser som de besökte ofta erbjuder barn nya 

erfarenheter som de kan ta del av och även ta lärdom av. Förskollärarna tog 

kontinuerligt med barngruppen ut dagligen och hävdade att mycket av det som kan 

utföras inomhus kan även göras utomhus. Maynard och Waters (2007) beskriver även 

dem i sin studie att utomhusvistelse ger en positiv påverkan på barnens utveckling och 

lärande, men är det krävs att förskollärare har erfarenheter av utomhusvistelse och 

känner till det fördelar och möjligheter att arbeta med utomhusvistelse. 

 

3.Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till 

utomhusvistelse i förskolan.  I Studien kommer vi också att behandla två 

frågeställningar: 

 Hur arbetar förskollärare med utomhusvistelse? 

 Vilka attityder har förskollärare till utomhusvistelse? 

 Svårigheter vid utomhusvistelse?  

 

4.Metod 

Under denna metod-del ges en närmare förklaring på det olika steg som har bearbetat i 

studien. Nedan ges en även närmare förklaring på val av semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer, utformning av missiv och intervjuguide, genomförande av intervjuer, urval 
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av informanter, forskningsetik, trovärdighet och tillförlitlighet, bearbetning av 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer och analysmetod. 

 

4.1 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Val av metod för denna studie är semistrukturerade kvalitativa intervjuer, detta har 

beslutats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2011) beskriver om denna 

metod där informanterna har möjlighet att påverka intervjuns upplägg och frågornas 

innehåll, samt att vi som intervjuare ska erbjuda flexibilitet då frågor som inte ingår kan 

bli aktuella vid informanternas initiativ. Med semistrukturerade intervjuer ges 

medverkande informanters frihet att svara som de anser. Trost (2010) lyfter även om 

kvalitativa intervjuer som handlar om att få en förståelse om människors sätt att agera 

och tänka i olika sammanhang. Den kvalitativa intervjun bygger också på öppna frågor 

och svar. I en kvalitativ intervju ska man låta informanten styra intervjun för att uppnå 

ett samtal som känns naturligt och där alla känner sig bekväma (Trost, 2010). 

 

4.2 Utformning av missiv och intervjuguide 

 Ett missiv sammanställdes (se bilaga 1) där information och syfte om studien 

förklarades. Därefter kontaktades sju biträdande rektorer via mail med det 

sammanställda missivet. I mailet tillfrågades biträdande rektorerna att ta kontakt med 

utbildade förskollärare i sina förskoleområden, som därefter frivilligt tog kontakt för att 

boka in ett möte för intervju.  

 

Sedan sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 2) med nio frågor som användes som 

stöd vid varje intervjutillfälle. Det tillvägagångssätt som använt för att utforma denna 

intervjuguide, var att först ställa frågan: Vad vill vi få ut av vårt syfte och våra 

frågeställningar? Bryman (2011) har varit till stöd för att få den korrekt utformad, både 

skriftligt och i genomförandet. Bryman (2011) beskriver att en intervjuguide ska 

användas som ett stöd där frågorna ska beröras i en semistrukturerad intervju. Sedan 

strukturerade frågorna upp i den ordning som ansågs passade bäst och intervjufrågorna 

formulerades på ett sätt som gjorde det lätt att få svar på studiens syfte. Som hjälp 

användes även handledare för att sammanställa intervjuguiden genom att utbyta tankar 

och idéer på förslag om frågor. Löfgren (2014) skriver om hur en intervjuguide är ett 

stöd och även en hjälp till att följa tråden genom hela intervjun. Löfgren (2014) 
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beskriver också att om man vill får ut mer av intervjun är det bra att inte vara för 

detaljerad, så att man klarar av att behålla den färsk i minnet. 

 

 4.3 Genomförande av intervjuer 

En pilotintervju genomfördes genom att intervjua en förskollärare med hjälp av den 

utformade intervjuguiden och sammansatta frågor. Tanken med att utföra en 

pilotintervju är först och främst att prova hur intervjun fungerar och se vad frågorna ger 

för svar. Löfgren (2014) skriver att en pilotintervju görs för att testa sin intervjuguide, 

sig själv som intervjuare och man får även testa sin utrustning.  

Löfgren (2014) förklarar också att man bör börja med att genomföra pilotintervjun och 

det moment som man tänk med en person som man känner sig trygg med för att våga 

göra misstag och även lära sig av dem. Pilotintervjun tog 12 minuter och utförandet 

kändes som planerat. Då pilotintervjun fungerade som förväntat, valdes den att ha kvar i 

studiens syfte. Något som Trost (2010) förklarar att om pilotintervjuer blir som 

genomtänk kan materialet få finnas kvar i studiens syfte och därmed inte försummas. 

Pilotintervjun genomfördes på en tisdag eftermiddag i ett personalrum vid en förskola i 

Sverige. Förskolläraren hade tagit del av missivet och tagit kontakt via mail för sitt 

frivilliga deltagande. I missivet, och innan intervjun, informerades förskolläraren att 

medverkan sker konfidentiellt, vilket innebär att informanternas identitet skyddas och 

att intervjun endast kommer att användas i syfte till vår studie. Informanterna 

informerades även om påbörjad inspelning samt inspelningens avslutning. 

 

Några dagar efter genomförandet av pilotintervjun påbörjades studiens intervjuer.  

Innan varje intervjutillfälle informerades samtliga informanter om intervjuns innehåll, 

detta för att informanterna ska få möjlighet att förbereda sig i det valda ämnet. 

Informanterna informerades även om hur lång tid intervjun beräknades ta, vilket var 

cirka 15 minuter,  samt att informanterna själva fick komma med förslag om tidpunkt 

för genomförande. Löfgren (2014) förklarar att tid är viktigt för att informanter ska 

kunna fundera och reflektera över vad de vill uttala sig om i intervjun. Det är även 

betydelsefullt hur mycket tid man väljer att avsätta för intervjuerna och vilken tid och 

dag man väljer att genomföra dem. Vid sex av sju intervjutillfällen har båda författarna 

tillsammans med informanterna befunnit oss i de olika verksamheternas mötesrum 

bakom stängda dörrar och endast författarna och de frivilliga informanterna varit 

närvarande. Båda författarna har valt att medverka eftersom det skulle ge ett bredare 

perspektiv, samt att det skulle vara till fördel att upptäcka felaktigheter som skulle 
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kunna uppstå. Vid en av alla intervjuer kunde endast en författare delta. Den intervjun 

genomfördes i hemmiljö tillsammans med en informant efter arbetstid. Detta valdes för 

att det passade informanten bäst. En av intervjuerna var även en gruppintervju som 

genomfördes med två informanter samtidigt. Detta för att informanterna själva fann det 

tidsmässigt mest lämpligt för deras planering. Bryman (2011) förklarar att en 

gruppintervju kan vara ett gott tillvägagångssätt att använda sig av om det är till fördel 

för informanterna. Under genomförandet av samtliga intervjuer användes 

mobiltelefoner och funktionen röstmemon för att spela in, med anledning av att det 

skulle bli lättare under själva transkriberingsprocessen. Informanterna blev tidigt 

informerade om att ljudupptagning skulle användas vid intervjuerna, med anledning av 

att intervjun ska påverkas negativt samt att informanterna inte skulle uppleva att det 

kom som en oväntad nyhet vid intervjutillfället. 

 

4.4 Urval av informanter 

Studien har utgått från två urvalskriterie som är ett så kallat bekvämlighetsurval 

eftersom det kan vara svårt att få förskollärare att ha möjlighet att kunna ställa upp i en 

intervju på grund av att det inte finns tillräckligt med tid, vilket innebär att deltagandet 

är frivilligt (Trost, 2010). Bekvämlighetsurvalet har valts på grund av informanternas 

frivilliga deltagande. Den andra urvalskriterien innebär att samtliga informanter i  

intervjustudie är högskoleutbildade förskollärare, eftersom syftet med studie är att 

undersöka förskollärares förhållningssätt till utomhusvistelse. Antalet medverkande 

förskollärare är sju och de arbetar vid fyra olika förskoleverksamheter. Detta var det 

antal som valde att ta kontakt för frivillig medverkan. Tre av dessa förskollärare arbetar 

vid småbarnsavdelningar och fyra vid avdelningar med äldre barngrupper. Alla 

medverkande informanter arbetar vid kommunala förskolor, ingen är Ur- och skur-

inriktad. Dessa förskolor är placerade i olika delar av en stad i Sverige och har olika 

förutsättningar till utomhusvistelse.  

 

4.5 Forskningsetik 

Innan studiens kvalitativa intervjuer genomfördes studerades Vetenskapsrådet (2017) 

fyra principerna. Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet handlar om att ge en tydlig förklaring om 

vad studiens syfte kommer att innefatta (Vetenskapsrådet, 2017). Vilket gjordes genom 
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att informera informanterna om att studien kommer att handla om förskollärares 

förhållningssätt till utomhusvistelse. Nästa steg var samtyckeskravet som innebär 

självvalt samtycke för alla medverkande deltagare (Vetenskapsrådet, 2017). Hänsyn har 

tagits då endast frivilliga informanter har deltagit. Konfidentialitetskravet handlar om att 

den medverkande identiteten skyddas och att pseudonymer ersätter riktiga namn 

(Vetenskapsrådet, 2017). I studien har fiktiva namn använts för de medverkande 

förskollärarna. Under samtliga transkriberingar har fiktiva namn använts för att det inte 

på något sätt ska gå och koppla till förskollärarnas identitet, vilket gör att studien 

uppfyller konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet 

endast får brukas i studiens syfte och inte missbrukas i andra sammanhang 

(Vetenskapsrådet, 2017). Detta gjordes genom att innan varje intervju skulle påbörjas 

informerades informanter om att det material som samlas in genom intervjuerna endast 

kommer att användas i studiesyfte. Noggrannhet om försiktighet om att ingen av 

informanterna skulle utsättas för något som får dem att känna sig obekväma eller 

kränkta. Informanterna fick även information om att de inte behövde svara på något som 

kändes privat eller jobbigt. 

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Studien har utgått från reliabilitet som handlar om trovärdighet, och validitet som 

handlar om tillförlitlighet (Stukát, 2005). Studien anses ha en god trovärdighet och 

tillförlitlighet, med god tillförlitlighet menas att studien undersöker syftet och det är 

förskollärares förhållningssätt till utomhusvistelse i förskola. Att ha undersökt det som 

studien är i avsikt för har stor betydelse (Stukát, 2005). När man genomför en kvalitativ 

studie är det även viktigt att data som samlats in utförts på ett sätt som både är relevant, 

seriöst och går att förlita sig till (Trost, 2010). Detta gjordes genom att intervjuerna 

spelades in med hjälp av ljudupptagning, som gav möjlighet till att transkribera det 

insamlade materialet ordagrant. Eftersom samtliga intervjuer har transkriberats 

ordagrant har det gjort att studien har kunnat utgå från förskollärarnas direkta citat, 

något som leder till en starkare trovärdighet i studien.  

 

Samtliga intervjuer har utförts bakom stängda dörrar, något som stärker att 

förskollärarna svarat sanningsenligt, men att man samtidigt måste ha i åtanke att det inte 

behöver vara så att dem svarat sanningsenligt (Stukát, 2005). Det är svårt att veta om de 

medverkande förskollärarna faktiskt arbetar som de säger att de gör, då inga 
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observationer i praktiken har utförts. Med detta menas att deras ord inte behöver 

överensstämma med verkligheten. I studien har utgått och tagit hänsyn till de etiska 

forskningsprinciperna, vilket stärker tillförlitligheten och trovärdigheten. De 

intervjufrågor som studien har utgått från har i första hand godkänts av handledaren, 

något som kan öka resultatets syfte, tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

4.7 Bearbetning av semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Varje intervju har transkriberats, med det menas att ljudupptagningar blir till läsbara 

textfiler. Varje intervju transkriberades enskild, ord för ord, för att hålla varje intervju 

färsk i minnet och för att göra det enkelt att kunna tyda eller gå tillbaka till de olika 

intervjuernas innehåll. Varje intervju delades upp för att utföra transkriberingarna så 

effektivt som möjligt. Sammanlagt blev transkriberingen av alla intervjuer 19 sidor. 

 

4.8 Analysmetod 

Efter all transkriberingsprocess bearbetades allt material som gått från ljud till text. 

Varje intervju lästes igenom, analyserade och kategoriserade efter informanternas olika 

svar och skapade rubriker med hjälp av kodning. Under varje rubrik har vi lagt in 

informanternas svar.  

 

Studien har utgått från grundad teori, med detta menar Thornberg och Forslund 

Frykedal (2014) att det datamaterial man har samlat in kodas i olika kategorier och detta 

sker genom att man analyserar likheter och skillnader som struktureras och begränsar de 

material som har samlats in till ett antal kategorier. De kategorierna som har använts är: 

utomhusvistelsen utanför förskolegården, utomhusvistelsen på förskolegården, material 

och aktiviteter, olika roller vid utomhusvistelse, svårigheter med utomhusvistelse och 

fördelar med utomhusvistelse. Kategorierna har skapats efter syftets frågeställningar 

samt informanternas svar på intervjufrågorna. 

 

5.Resultat 

Vi har valt att namnge informanterna med fiktiva namn. De namn som vi använt oss av 

är Saga, Anna, Marie, Barbro, Eva, Linda och Sandra för att det inte ska gå att koppla 

till deras identiteter. Fiktiva namn har även valts för att användas vid citat som relevanta 

till studien.  
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De flesta förskollärare visades vara överens i våra valda frågor, trots skilda intervjuer, 

och var väldigt positiva till utomhusvistelsen. 

 

5.1 Utomhusvistelse utanför förskolegården 

Denna kategori och rubrik berör hurvida förskolorna arbetar med utomhusvistelse 

utanför förskolegården. Utifrån intervjuerna har informanterna många gemensamma 

svar och likheter, men även en del skillnader då förskolorna har olika förutsättningar att 

ta sig till naturområden och närliggande platser. Vissa av informanterna lägger tid på att 

åka utanför förskolegården eftersom det anser att deras gård inte är tillräckligt 

inspirerande och samtidigt påverkar barnen positivt, medan andra inte har samma 

förutsättningar och måste prioritera annorlunda.  

 

Under studiens sju intervjuer visade det sig att de flesta informanter var eniga med att 

det är viktigt att lägga hög prioritet på att åka bort från förskolegården och besöka olika 

platser, eftersom de har olika förutsättningar och ofta att förskolegårdarna inte är 

tillräckligt inspirerande och består till stor del av asfalt och mindre del av grönområden. 

Några av informanterna ansåg att det är viktigt att utgå från barns intresse när man 

arbetar utanför gården. Det resulterar i ett fortsatt arbete mellan pedagoger och barn 

genom att de tar med projekt, material och pedagogisk dokumentation från 

utomhusvistelsen utanför gården till den planerade inomhusmiljön. 

 

De flesta beskrev om olika påverkansfaktorer som utomhusvistelsen utanför gården har 

och vad den ger för barngruppen. En informant ansåg att det var en säkerhetsrisk att ta 

sig utanför gården eftersom förskolan ligger i närheten av vattendrag och bryggor. Men 

att samtliga var eniga om att naturmiljön har god påverkan på barnen och något som 

förskolan vill erbjuda barnen så mycket som möjligt. Mycket för att det gynnar barnens 

hälsa och för att många barn inte har möjligheten att uppleva varken skog eller natur 

privat. Några lyfte att det var helt avgörande för barnen att de fick möjligheter till 

naturupplevelser i förskolan då många av föräldrar inte prioriterar att ta med sig barnen 

ut i naturen och den friska luften. Samt även att barngrupperna stärks av att vidga 

vyerna och få ta del av andra miljöer.  

 

“...När vi går iväg till platsen med våra stora barn blir det ett helt annat lekklimat. Och 

vi har klurat på det där, vad är det som gör det..? Alltså, dom samarbetar, dom är 
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jättetrevliga mot varann. Jamen, allting går så bra och det är inte dem här lekarna som 

blir på gården… Det där håller vi faktiskt på att klura på själva...” 

 

Vid detta citat förklarar informanten Linda om när den förskola hon arbetar på tar med 

sig de större barnen utanför gården. Hon beskrev att hon upplever att miljöombyte 

skapar nya samspel och nya lekmöjligheter, som annars inte inträffar på den planerade 

gården. Hon förklarade även att förskolepersonalen tillsammans har ventilerat över 

denna företeelse och att de försöker ta reda på hur och varför, samt om de kan få in 

samma genuina känsla i utomhusvistelsen på gården.  

5.2 Utomhusvistelse på förskolegården 

Under denna valda kategori och rubrik kan vi synliggöra att samtliga medverkande 

informanter beskriver deras förskolegårdar som oinspirerande samt i olika skick som 

påverkar barngrupperna negativt. Trots det så försöker dem göra det bästa utifrån 

situationen och vara ute på förskolegården i princip varje dag, mer eller mindre. De 

förespråkar för att det är viktigt för barnen att dagligen komma ut i friska luften och röra 

på sig.  

Samtliga sju informanter är eniga om att deras förskolegårdar inte är anpassade för 

barngrupper eller utformande för att bedriva utomhusvistelse. En informant beskrev om 

detta att deras förskolegård är oinspirerande, vilket gör att man inom arbetslaget bör 

samtala om hur man ska använda den för att på bästa sätt skapa en god 

utomhusvistelse.. Utifrån detta som informanten beskrev så vet vi inte vad informanten 

kommer fram till om hur man skapar en god utomhusvistelse, eftersom det inte 

framkommer i intervjun.  

Trots en oinspirerad förskolegård går alla ut varje dag tillsammans med sina 

barngrupper för att göra det bästa av situationen samt att arbeta med läroplanens alla 

mål utomhus. Det är viktigt att inte begränsa sig i utomhusvistelsen, utan att istället ta 

tillvara på förskolan alla miljöer och anpassa och erbjuda meningsfulla aktiviteter, 

styrda som icke styrda, detta är något som informanterna lägger stor vikt på.  

 

5.3 Material och aktiviteter 

Under denna kategori och valda rubrik har vi sammanställt förskollärarnas 

förhållningssätt till material och aktiviteter utomhus. De flesta beskrev att det vanligtvis 
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tar ut olika material till utomhusvistelsen: material som finns inomhus, material som 

finns ute i förrådet eller material som finns tillgängligt utomhus i naturen.  

En förskolegård bör innehålla material som bjuder in till lek, lärande, utmaning samt 

lyfta barns intressen, något som samtliga informanter lyfter i sina intervjuer. Vissa 

beskriver att de har alldeles för liten tillgång till material som stimulerar till lek på deras 

gård, men att de därför brukar ta ut material från inomhusmiljön som utgår från barnens 

olika intressen, något som kan variera från dag till dag. Informanterna använder sig 

även av det material som finns tillgängligt såsom naturmaterial för att på så sätt 

inspirera och väcka nyfikenhet hos barnen. Alla informanter nämner även om hur 

barnens olika åldrar påverkar vilka material och aktiviteter som förskollärarna måste 

anpassa sig efter. Yngre barn kan behöva en viss sorts aktiviteter och material för att få 

deras utomhusvistelse meningsfull, medan äldre barn kan behöva något annat mer 

utmanade. Därför är det viktigt att förskollärare anpassar efter vad som behövs. 

Planerade utomhusaktiviteter är något som förskollärarna utgår från, men att 

aktiviteterna kan se olika ut beroende på barnens förutsättningar. Aktiva barn som rör 

sig väldigt mycket kan behöva en urladdning utomhus för att få vardagen att fungera. 

För dem kan fria aktiviteter vara en väsentlig del i förskoleverksamheten.  

 

“Om vi är tillåtande och om det finns saker att göra, då blir barnen engagerade. Det är 

ju när det är torftigt och när vi bara står och tittar och inte gör något. Då blir inte 

barnen engagerade. Det är mycket upp till hur vi är. Hur tillåtande och tillgängligt 

material är…” 

 

I detta citat förklarar Marie hur viktigt det är att personalen låter materialet vara 

tillgängligt och hur vi erbjuder barnen aktiviteter. Hon förklarade också att vårt 

förhållningssätt och engagemang påverkar barnens lekar, material och aktiviteter. 

 

5.4 Olika roller vid utomhusvistelse 

Alla medverkande informanter beskrev att det tog olika roller beroende på situationer i 

utomhusvistelsen. Ibland förklarade de att de var mer aktiva med barnen och utformade 

regel- eller rollekar utöver barnens intressen och dagliga humör. Andra roller som 

förskollärarna också beskrev att de använde sig av var passiv, iakttagande och 

observerande. 
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Informanterna använder sig av olika roller beroende på situation, barngruppen, vilken 

åldersgrupp som är ute på förskolegården samt hur man själv eller barnen mår. 

Informanterna utgår från roller som aktiv pedagog som kan innebära att både vara 

närvarande i styrda lekar tillsammans med barnen samt att observera barnens fria lekar. 

En annan roll som förskollärarna tar är observerande och iakttagande som är en god 

egenskap i utomhusvistelsen för att kunna se vad som sker i verksamheten och hur 

barnen samspelar med varandra samt om det uppstår konflikter. Därför behövs det 

ibland även en vuxenroll som går in och avbryter eller stöttar vid behov. 

 

Det är även viktigt som förskollärare att kunna anpassa sin roll i utomhusvistelsen, för 

att ta till vara på barnens perspektiv vid lekar och att inte förstöra lekar på grund av 

vuxnas perspektiv eller förutfattade meningar. Ytterligare en punkt som framkommer i 

intervjuerna är att förskollärarnas roller kan varierande beroende på vilka årsgrupper 

som de arbetar med ute på förskolegården. Vid utomhusvistelse tillsammans med äldre 

barn kan en mer aktiv roll med exempelvis regellekar och utmaning utföras, samtidigt 

som en utomhusvistelse tillsammans med de yngre barnen kan handla mer om omsorg. 

Oavsett åldersgrupper så är det viktigt att alltid finnas till hands och vara en rättvis 

förskollärare. Några av informanterna ansåg att vara en passiv förskollärare, kan både 

vara positiv och negativt. Vilket innebär att ibland behöver man ta rollen som passiv för 

att observera barngruppen och därmed se vad som sker. Men samtidigt benämns att en 

passiv roll också påverka, både arbetslag och barngrupp, negativt ifall att en 

förskollärare bara står oengagerat. En informant anser att man kan ta olika roller, men 

att man har lika mycket pedagogiskt ansvar utomhus i utomhuslekar som i inomhuslek 

och planerad verksamhet. Informanterna är ense om att oavsett vilken miljö man 

befinner sig i ska man som förskollärare vara närvarande och kunna finnas till hands 

och stötta barnen i deras lekar och aktiviteter. Det är därmed grundläggande att 

personalgruppen är samspelad och att de sprider ut sig på förskolegården samt vidtar 

olika roller som barngruppen behöver beroende på situation.  

 

“Det är viktigt att vi är medforskare. Att när man ser barn som bara står,  

så försöker man hitta något som engagerar dem...”  

 

Marie beskriver i detta citat om vikten av att engagera och inspirera barnen. Hon 

fortsätter sedan att förklara om att vara en medforskare tillsammans med barnen och att 
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ta en medforskande roll utomhus när det behövs, exempelvis när barnens fantasier och 

lekar tryter. Hon menar att det är viktigt att vi hjälper barnens lekar framåt, eller hitta på 

nya, så att utomhusvistelsen upplevs som något positivt.  

 

5.5 Svårigheter med utomhusvistelse  

Informanterna var till stor del eniga om svårigheter till utomhusvistelsen. Där bland 

barnens kläder som ofta inte var tillräckligt för varken kyla eller fukt. En annan 

svårighet som också framkommer utifrån intervjuerna är personalgruppen ibland kan 

vara osynkade och att man måste samspela för att utomhusvistelsen ska fungera.  

 

Alla sju informanter är eniga om att en svårighet med utomhusvistelse är kläder och 

som är en avgörande faktor för att utomhusvistelsen ska kunna fungera, något som kan 

bli ett ekonomiskt hinder för många barn. Vilket kan bli ett problem då en del 

vårdnadshavare inte förstår vikten av klädernas betydelse eller har råd att köpa kläder 

som passar det varierande utomhusklimat, något som påverkar verksamhetens 

utomhusvistelse. Förskollärarna ställs inför dilemmat om man ska gå ut med dem barn 

som har kläder och vara inne med dem utan kläder, eller om man ska stanna inne med 

hela barngruppen. Något som påverkar alla. Det framkommer även av informanterna att 

det inte bara är barnens kläder som är avgörande för att kunna bedriva utomhusvistelse, 

utan pedagogernas kläder är också avgörande. 

 

“Svårigheter är då att man inte har kläder helt enkelt, och det är inte vårt,  

utan det är facket och kommunen som ska se till att vi har kläder också.  

Man ska kunna sitta där i sandlådan och man ska kunna göra allting...” 

 

Utifrån detta citat menar Barbro att kommunen och högre uppsatta kan sätta käppar i 

hjulet för verksamheten, då att personalens kläder ibland inte räcker till för att kunna 

utföra alla aktiviteter tillsammans med barnen. 

 

En annan svårighet som framkommer i intervjuerna och som kan påverka 

utomhusvistelsen är när personalen och arbetslaget inte klaffar eller går ihop. Det krävs 

att pedagogerna samspelar tillsammans som en grupp, samt delar upp samtliga sysslor 

för att få utomhusvistelsen att fungera. Några informanter ansåg att vädret kunde bli en 

svårighet då deras förskolegårdar inte var anpassad för både varma och kalla klimat. När 
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förskolegårdar inte har skydd för varierande väder kan det leda till att utomhusvistelsen 

negativt. Vissa dagar när solen skiner kan de behöva stanna inne för att skydda barnen 

från att bränna sig. Ytterligare en svårighet som informanterna tar upp är om 

förskolegårdarnas ytor. Då alla fyra förskolegårdar är utformade på olika sätt kan en 

liten gård bli trång samtidigt som vid en större gård kan barnen lätt försvinna in i 

mängden om alla avdelningar är ute på gården samtidigt.  

 

5.6 Fördelar med utomhusvistelse 

Under denna rubrik har vi valt att ta med dem fördelar med utomhusvistelse. Flertalet av 

informanterna menar att utomhusvistelsen är viktig då den påverkar barnens välmående 

och hälsa. Samtidigt som den erbjuder sådant som barnen varken får eller kan göra 

inomhus. Alla är överens om att det är viktigt att vara ute minst en gång om dagen. 

 

“Barnen blir ju mindre sjuka av att vara ute, det är ju också en positiv grej… . 

Barnen blir ju lugnare, dem får ju ett helt annat lugn när dem fått varit ute...“ 

 

Anna förklarar genom detta ovanstående citat att hon märkt att barnen påverkas positivt 

av att vara utomhus, både ur ett hälsoperspektiv och ur ett psykologiskt perspektiv. 

Anna beskrev även att de brukar låta barnen sova utomhus i sina vagnar, eftersom det 

påverkar barnens hälsa positivt. Hon hävdar att barnen håller sig mycket friskare av att 

vila utomhus, än att de vilar inomhus i madrasser och filtar som kan sprida smitta och 

bakterier. Samtliga informanter är eniga om att barnens välmående och hälsa påverkas 

positivt av att vara ute.  

 

Ytterligare en fördel som framkommer i intervjuerna är att utomhusvistelsen erbjuder 

barnen en friskare livsstil, samt att de får röra sig vid större ytor och med hela sin kropp. 

Detta är något som positivt påverkar barnens grovmotoriska utveckling.  Informanterna 

ansåg även att allting som man gör i verksamheten inne går att ta ut till utomhusvistelse 

för att på så sätt skapa nya och intressanta aktiviteter. När barngruppen har varit ute en 

tid och kommer in i verksamheten igen, så märker dem att barnen blir lugnare, orkar 

leka och aktivera sig på ett helt annat sätt. Barnen får större plats att röra på sig ute än 

vad det får göra inne vilket påverkar dem positivt eftersom vissa barn behöver det 

behovet av att röra sig mycket.  
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“I alla väder är vi ute... i alla fall med de äldsta.  

Sen är det ju skillnad på en ettåring om det kanske blåser, det är kallt och det snöar…”  

 

Eva beskriver i detta citat att det är skillnad på de yngre och äldre barnen. De äldre 

barnen tycker att det är roligare och kan röra sig mer fritt, samt leka med vatten. Medan 

de yngre barnen ofta blir stela och kalla när de kläs i för mycket kläder vid kyla och 

regn.  

 

6.Diskussioner och slutsatser 
 

6.1 Metoddiskussion 

Det metodval som studien utgått från är semistrukturerade kvalitativa intervjuer, något 

som Bryman (2011) beskriver om. Öppna frågor har ställts för på så sätt kunna möta 

informanterna på ett sätt som fick dem att känna sig bekväma i intervjusituationen. De 

frågor som har används i intervjuguiden har fungerat bra, men kan i efterhand ha 

utformats på ett annat sätt genom att ytterligare en fråga tillkommit. Då informanterna 

tagit upp mycket om kläders betydelse i utomhusvistelse, hade en fråga om kläder 

kunnat utformas. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer har varit ett lättsamt och 

fungerande arbetssätt  eftersom det gav möjligheter att få en förståelse om 

informanternas förhållningssätt och deras attityder till utomhusvistelse.  Genomförandet 

av intervjuerna kan i efterhand  utförts annorlunda genom mer träning med 

intervjuguiden, men på grund av tidsbrist fanns det inte möjlighet. Efter intervjuernas 

gång blev genomförandet bättre och bättre, på grund av erfarenhet och rutin. Metodvalet 

har varit relevant, men hade kunnat genomföras på ett bredare sätt genom att kombinera 

både intervjuer och observationer, för att få mer material att arbeta med samt för att utgå 

från andra synvinklar. Det hade även varit intressant att jämföra förskollärares ord med 

den riktiga praktiken. 

 

Bryman (2011) förklarar att ljudupptagningar kan vara ett orosmoment för vissa 

informanter och att det kan leda till att intervjun blir negativt påverkad. Detta är inte 

något som har märkts av i studien, eftersom samtliga informanter förberetts. 

Ljudupptagningar som metod har valts för att kunna synliggöra allt som informanterna 
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säger, deras tonlägen och kunna lyssna igenom om och om igen, vilket kan vara svårt att 

få med vid fältanteckningar. Men samtidigt faller kroppsspråket bort när man använder 

ljudupptagningar. Risken som kan uppstå med ljudupptagning är att obehöriga kan 

komma med under intervjun. Därför har varje intervju utförts bakom stängda dörrar.  

Ljudupptagningar har fungerat väl i vår studie och att alla var positivt inställda till att 

intervjuas.  

     

Studiens urvalsmetod har utgått från förskollärare som frivilligt ställt upp som 

informanter. Eftersom studien har frivilliga informanter, finns risken att den endast 

innefattar engagerade förskollärare, något som kan göra att resultatet är positivt vinklat. 

Med detta menas att förskollärare som är positivt inställda till utomhusvistelsen, kan ge 

ett mer positivt resultat än vad verkligheten egentligen visar. Med en medvetenhet om 

detta, tros att en undersökning med en blandad grupp eller ett blandat synsätt till 

utomhusvistelsen hade kunnat ge ett helt annat resultat. Om urvalet breddats genom att 

intervjua annan verksam personal, exempelvis barnskötare och vikarier som arbetar 

inom förskola, hade kanske resultat sett annorlunda ut, eftersom fler frivilliga 

informanter hade kunnat utveckla ett bredare perspektiv på det område som undersöks.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att samtliga sju medverkande informanter visar sig positivt inställda till 

utomhusvistelse och att de använder sig av utomhusvistelse som en daglig rutin i 

förskoleverksamheten. De har alla liknande förhållningssätt, även om de arbetar i olika 

förskolor med olika förutsättningar till utomhusvistelsen, något som framkommer i 

resultatdiskussionen.  

 

Under den rubrik i resultatdelen som berör utomhusvistelsen utanför gården så 

förklarade de flesta förskollärare att de förespråkar för att ta med barngrupper och 

arbetade med platser utanför gården. De förklarade att barngrupper ofta påverkas 

positivt på många sätt av att besöka grönområden och platser som ligger utanför gården. 

Det är därför i anledning som dem valt att genomföra inplanerade utflykter i den dagliga 

verksamheten. Något som vi kan bekräfta till Norðdahl och Jóhannesson (2016) som 

kunde se i sin studie att utflykter utanför förskolans områden främjade barngruppens 

sammanhållning samt stimulerade till ansvar, nya erfarenheter och intressen. 
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Förskollärarna ansåg även att alla barn bör få möjlighet att uppleva naturen och 

utomhusmiljön, då vissa barn inte har samma tillgång eller förutsättningar att uppleva 

det som naturen har att erbjuda. Något som är ett prioriterat mål i läroplanen för 

förskolan, att alla barnen ska få en varierande vistelse i förskolan som pendlar mellan 

inomhus och utomhus aktiviteter (Skolverket, 2016). Detta kan även kopplas samman 

till Szczepanski (2014) som bland annat förklarar om dagens stillasittande samhälle i 

bland annat hemmiljön, och att det därför är viktigt att förskolepersonal tar till vara på 

alla miljöer, både vid förskolans gård men även miljöer som ligger runt omkring. 

Szczepanski (2014) förklarar vidare att detta påverkar barnens välmående och hälsa 

positivt då de får möjlighet att röra sig i olika miljöer och utforska olika platser.  

När det kommer till utomhusvistelsen på gården så anser de flesta medverkande 

förskollärare att deras förskolegårdar inte är anpassade för det ändamål eftersom det 

påstår att förskolegårdarna är för små, inte nog inspirerande och att vissa gårdar till stor 

del består av betong och asfalt, något som även Maynard och Waters (2007) beskriver i 

sin studie. Men trots det så anser förskollärarna att utomhusvistelsen är en viktig del i 

verksamheten och varje förskola har inplanerat att minst en gång om dagen så går vi ut. 

Mårtensson (2004) menar att utevistelsen ingår i förskolans rutiner och det är 

pedagogerna tillsammans som organiserar och även planerar utevistelsen i 

verksamheten.  

 

Förskollärarna i studie beskriver om en del dilemman och svårigheter som kan 

uppkomma vid utomhusvistelse. Det berör bland annat att alla barn inte har samma 

förutsättningar till kläder vid olika väder och årstider, vilket i sin tur kan styra 

barngruppens utomhusvistelse. Något som Granberg (2000) förklarar är en viktig punkt 

som förskollärarna måste vara lyhörda om, ta hänsyn till och planera tidsmässigt utefter. 

Annars är risken att barnen blir kalla, blöta, varma eller sjuka. Brügge (2011) bekräftar 

även detta och förklarar att det är viktigt att klä barnen efter väder och klimat. Hon 

menar att det annars finns risk att barnens utomhusvistelse blir hämmas och 

känslomässigt kopplas till en negativ och jobbig upplevelse.  

Två förskollärare beskrev även att deras förskolegård inte var anpassad till varken kalla 

eller soliga utomhusklimat. Ernst (2014) beskriver om att väder och utformningen av 

förskolegårdar kan vara två faktorer som kan påverka utomhusvistelsen negativt. De 

förklarade att de ofta vid sommartid får anpassa vistelsen efter värmen och ofta gå in för 

att barnen inte ska riskeras få solsting eller bli brända. Deras förskolegård är placerad i 
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ständigt dagsljus och har ingen tillgång till skugga. Något som Ihmeideh och Al-

Qaryouti (2016) bekräftar i sin studie om att vissa förskolegårdar inte är utformade för 

olika extrema klimat och något som förskoleverksamheter får anpassa sig efter.  

 

Samtliga förskollärare förklarade om vikten att tillföra olika material beroende på 

intressen och aktiviteter. De ansåg även att allting som går att göra inomhus går ta med 

ut och utföra i utomhusmiljön. En förskollärare beskrev att det bara är fantasin som 

sätter sina gränser. Naturmaterial är även något som flera förskollärare tar upp om som 

något som man kan utforskas tillsammans med barnen i utomhusmiljön. Brügge och 

Szczepanski (2011) beskriver om materialets betydelse och hur viktigt det kan vara att 

skifta miljön och ta med sig material både in och ut i verksamheten. De förklarade om 

att utforska aktuella material och fånga barns intressen och låta dem ha inflytande i sin 

vardag. Att använda sig av olika aktuella naturmaterial när man bedriver 

utomhusverksamhet är något som Kiewra och Veselack (2016) tar upp om i sin studie. 

Kiewra och Veselack (2016) menar att man som förskollärare ska kunna erbjuda 

tillgängliga material och uppmuntra barns kreativitet och fantasi till att skapa sina egna 

lekar. Något som Maynard och Waters (2007) också lyfter i sin studie om skandinaviska 

förhållningssätt som handlar om att kunna se möjligheterna i att undervisa i 

utomhusvistelse och ta till vara på de material som naturen erbjuder. 

 

Förskollärarna i studien beskrev om olika roller och förhållningssätt de tar vid 

utomhusvistelsen. De menade att deras roller varierar beroende på situationer, 

barngrupper och åldrar. De poängterade att man måste vara anpassningsbar, men att 

bland annat kan vara passiv och samtidigt observerande så att man inte tränger sig på i 

barns lekar. Det framkom även att vara observerande och iakttagande är en god 

egenskap i utomhusvistelsen för att kunna synliggöra vad som sker i verksamheten och 

hur barn samspelar med varandra. Något som Kiewra och Veselack (2016) hävdar är en 

viktig egenskap som förskollärare att både kunna vara observant och samtidigt stödja 

barnen i deras utomhuslekar.  

Förskollärarna förklarade även om andra roller, som att vara aktiv ute på förskolegården 

och delaktig i barnens lekar, samt att vara en medforskare och engagerad förskollärare. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsèr (2008) och Brügge och Szczepanski (2011) menar att 

använda sig av ett medupptäckande förhållningssätt innebär som förskollärare att kunna 

inspirera och väcka barnens nyfikenhet att undersöka och upptäcka nya saker ute i 
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naturen. Det är även något som vi kan koppla till Kiewra och Veselack (2016) som 

beskriver det som betydande för barnen när förskollärare använder sig av ett 

förhållningssätt som främjar kreativitet och samtidigt stärker barns positiva upplevelse 

till utomhusvistelsen. Elfström et al. (2008) hävdar även dem att ett utforskande och 

undersökande arbetssätt skapar meningsfulla aktiviteter och lekar tillsammans med 

barnen. De beskriver, som några av informanterna förklarat, att upptäcka något utifrån 

en händelse eller ett material kan ge intressanta undersökningar i utomhusvistelsen.  

 

En förskollärare hävdade att hon har lika mycket pedagogiskt ansvar i utomhusvistelse 

som i inomhusvistelse. Hon menade att var man än befinner sig i verksamheten, i styrde 

eller icke styra aktiviteter, inomhus som utomhus, så ska man förhålla sig och kunna 

skapa meningsfulla lekmöjligheter för alla barn. Enligt Skolverket (2016) ska 

verksamheten främja barns egen kreativitet till lek och lärande. Något som Svedberg 

(2016) anser är en viktig egenskap för att fånga barns intressen och skapa nya 

erfarenheter, vare sig man utformar verksamheten i inomhus- eller utomhusmiljön.   

Det som också framkom ur intervjuerna är att förskollärarna var eniga om att de tycker 

att utomhusvistelse påverkar barnen positivt ur ett hälsoperspektiv, något som 

McClintic och Petty (2015) beskriver i sin studie där förskollärarna anser att 

utomhusvistelsen är viktig eftersom den  påverkar barns hälsa positivt. Barn som ges 

möjlighet att spendera mycket tid utomhus visar sig vara betydligt friskare, till skillnad 

från de barn som inte spenderar tid utomhus under utsträckning (Quennerstedt et al. 

2011).  

 

Förskollärarna förklarade även att barnen upplevs som mycket lugnare och fokuserade 

vid aktiviteter, samt att de är mindre stressade och piggare när de spenderat tid i 

utomhusvistelsen. De beskrev även att det märks mycket väl när barngruppen inte fått 

möjligheten att vara ute, något som upplevs som negativ då barnen blir stressade och 

trötta. De förklarade att barnen behöver röra på sig i den utsträckning som 

utomhusvistelsen erbjuder. Flera förskollärare tog även upp hur utomhusvistelsen bidrar 

till stor fördel till barns grovmotoriska utveckling samt att de blir betydligt friare i sina 

uttrycksformer. Något som går att styrka till Quennerstedt et al. (2011) som hävdar att 

barn som har möjligheten att uppleva och utforska naturmiljön med hela kroppen 

utvecklar sin motoriska sida, i jämförelse med barn som bara erbjuds lekmiljöer som är 

planerade. 



 

29 

 

 

6.3 Vidare forskning 

Under studiens gång har det dykt upp några tankar och funderingar kring en fråga som 

framkom i intervjuerna. Det var att de flesta informanterna ansåg att deras förskolegård 

inte var tillräckligt inspirerande för en utomhusvistelse, men att de försökte samtala med 

sin arbetsgrupp om en förbättring. Det framkom aldrig om det gick vidare med det eller 

inte,  i så fall hur de skulle utformat förskolegården för att den ska bli mer inspirerande. 

Detta är en fråga som hade varit intressant att forska vidare på och se hur förskolorna 

hade gått till väga för att få en mer inspirerande och givande förskolegård som får 

utomhusvistelsen att fungera bättre. 

 

6.4 Slutsats 

I studiens slutsats ges först en återkoppling till syftet för att det ska bli lättare för läsaren 

att få en förståelse om vad studien har kommit fram till genom kvalitativa intervjuer och 

resultatdiskussion. Syftet med studie var att undersöka förskollärares förhållningssätt till 

utomhusvistelse i förskola. Studien har utgått från tre frågeställningar: 

 

 Hur arbetar förskollärare med utomhusvistelse? 

 Vilka attityder har förskollärare till utomhusvistelse? 

 Svårigheter vid utomhusvistelse? 

 

Utifrån det material som samlats in och från forskningen som tas upp i bakgrunden visar 

studien att de medverkande förskollärarna är engagerade förskollärare till 

utomhusvistelse och de flesta arbetar aktivt med utomhusvistelse i barns vardag. De 

använder sig av liknande förhållningssätt då det utgår från barns perspektiv, intresse och 

behov. Det visar sig i studien att de har olika förutsättningar för att bedriva 

utomhusvistelse, men att samtliga ändå finner det genomförbart då de anpassar 

verksamheten utifrån vad de har, för att skapa en meningsfull utomhusvistelse för alla. 

Alla beskriver att utomhusvistelsen är en viktig del i förskoleverksamheten och att det 

har en positiv inverkan på barnen. I studie framkommer det att samtliga medverkande 

förskollärarna för det mesta är positivt inställda till utomhusvistelsen. Det är vid några 

områden där förskollärarna är eniga om att det finns en viss problematik med 

utomhusvistelsen men att det gäller att anpassa verksamheten efter det.  

 



 

30 

 

6.5 Yrkesrelevans 

Som det framgår i inledningen har det varit i intresse att få en bredare förståelse och 

förberedande inblick i det blivande yrke som förskollärare. Studien har fått tagit del av 

den vardag och verklighet som utspelar sig i förskolans utomhusvistelse. Det finns 

mycket att ta hänsyn till och som påverkar, något som man som förskollärare måste 

anpassa sig efter. Att arbeta vid en verksamhet som har sämre förutsättningar till 

utomhusverksamhet är för många en vardag och förmodligen något som blivande 

förskollärare någon gång kommer att få uppleva. Med denna studie upplever vi att vi 

har fått ett annat tankesätt, att utomhusvistelse inte alltid är så enkel som man tror. 

Vilket gör att vi kan ta med oss detta ut i arbetslivet och se utomhusvistelsen med nya 

ögon och därmed göra det bästa möjliga av de situationer som erbjuds. 
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8.Bilagor 
 

 

 

                                                         
Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Gävle som läser sjunde och sista 

terminen och ska nu påbörja vårt examensarbete i pedagogik. Det ämne som vi har valt 

är utomhusvistelse. 

Vårt syfte med studien är att undersöka förskollärares förhållningssätt till 

utomhusvistelse i förskolan. Frågeställningarna som vi kommer att utgå från är: Hur 

arbetar förskolläraren med utomhusvistelse? Vilka attityder har förskollärare till 

utomhusvistelse? 

Vi skulle vara tacksamma om ni vill medverka i vår intervju och dela med er av era 

erfarenheter som förskollärare. 

Det är frivilligt att delta och det är du själv som bestämmer om du skulle vilja avbryta 

intervjun. Vi kommer att behandla informationen konfidentiellt och materialet kommer 

endast att användas i forskningssyfte. Intervjun beräknas ta ca 10-15 minuter och antalet 

frågor är nio stycken. 

Hör gärna av er till oss eller vår handledare om ni undrar över något eller vill veta mer. 

Vi skulle vilja ha besked om er medverkan innan måndag den 13 november. 

Kontakta oss med svar gällande er medverkan via mail eller telefon så bestämmer vi en 

tid för intervjun som fungerar bäst för er. 

 

Med Vänliga hälsningar, 

Isabel Persson: mailadress: ofk14ipo@student.hig.se 

Sara Jansson: mailadress: ofk14sjs@student.hig.se 

Handledare: Erika Björklund mailadress: Erika.Bjorklund@hig.se 
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En kvalitativ intervjustudie om förskollärares förhållningssätt  

till utomhusvistelse i förskolan 

 

Frågor: 

 Hur arbetar er förskola med utomhusvistelse? 

 Hur upplever du utomhusvistelsen? Vilka för- och nackdelar finns?  

 Vilka aktiviteter fungerar bättre respektive sämre att utföras utomhus? 

 Upplever du någon skillnad på verksamheten/barnen av att spendera mycket/lite 

tid ute? Ge exempel. Om nej, vad tror du att det beror på?  

 Hur anpassar du verksamheten efter väder och utomhusklimat? 

 Vilka roller tar du utomhus? Exempelvis aktiv, passiv, iakttagande, lekfull. När 

och varför tar du dessa roller? 

 Vilka svårigheter ser du med att arbeta med barnen utomhus? Ge exempel, vad 

sker i verksamheten. 

 På vilket sätt arbetar du för att få barn engagerade utomhus? 

 Har du någon mer fråga som berör ämnen som du vill ta upp? 

 

Stort tack för att du ville medverka i vår intervju. 

Med vänlig hälsning, Isabel Persson och Sara Jansson, Högskolan i Gävle.
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