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Sammanfattning 
 
Denna studie undersöker de pedagogiska tankar och uppfattningar som 
förskolepedagoger har gällande utevistelsen i förskolan. Studien omfattar tre 
parintervjuer och en gruppintervju med förskolepedagoger från fyra olika förskolor. 
Resultatet har visat att utevistelsen i förskolan inte planeras i samma utsträckning som 
inomhusvistelsen. Läroplanen i förskolan är tolkningsbar och när det gäller utevistelsen 
lämnas väldigt mycket till förskolepedagogernas egna tolkningar om hur de vill och ska 
arbeta med läroplanen när de befinner sig ute på förskolegården. Resultatet visar även 
att fri lek dominerar under utevistelsen och att pedagogerna gärna vill vara ”närvarande 
på avstånd”. Det har även framkommit att pedagogerna ser en del begränsningar som 
kan utgöra hinder för utevistelen. Dessa är bland annat stora barngrupper och att barnen 
inte ordentliga ytterkläder. Resultatet är analyserat utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv där det framkommit att utevistelsen genom vanemässigt handlande blivit en 
tradition som går på rutin.  
 
Nyckelord 
 
utevistelse, fri lek, förskolegård, läroplan, förskola 

 
 
Abstract 
 
Outdoor Time – Tradition or Pedagogical Asset?  
Preschool Pedagogues way of working during Outdoor Time 
 
This study investigates the pedagocial thoughts and opinions of nine preschool 
pedagogues from four different preschools, concerning the outdoor time. The result has 
shown, using interviews for gathering information, that the outdoor time in preschool is 
not to the same extent planned, as compared to the time spent indoors. According to the 
pedagogues, the curriculum for the Swedish preschool can be interpreted in many ways, 
therefore, it is up to the pedagogues to define what the curriculum means to them and 
decide how they want to work during the outdoor time. The result has also shown that 
free play is the dominating activity outdoors and that the pedagogues want to be 
“present from a distance”. It has also appeared that the outdoor time is limited because 
of difficulties such as large groups of children and a lack of proper clothes. The study is 
analysed from a social constructionism point of view and with this theory we have 
concluded that the outdoor time has, through habitualised actions, become a tradition in 
preschools.  
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1 Inledning 
 
De flesta förskolor har någon form av utemiljö där barnen ofta vistas under en stor del 
av dagen. I genomsnitt vistas ett barn ute på förskolegården cirka fem till sex timmar 
vid fint väder och runt tre timmar vid dåligt väder (Söderström, Mårtensson, Grahn & 
Blennow, 2004).  Vi har upplevt på olika förskolor att förskolepedagoger inte verkar 
använda utevistelsen som en medveten pedagogisk tillgång utan att den till största del 
verkar ägnas åt fri lek. Vi har fått intrycket av att barnen själva ska sysselsätta sig under 
utevistelsen och att pedagogerna inte interagerar med barnen lika mycket som inomhus. 
Utevistelsen verkar därför ses som en självklarhet som inte planeras eller reflekteras 
över på samma sätt som verksamheten inomhus. Läroplanen för förskolan nämner inte 
heller utevistelsen specifikt mer än på detta sätt:  
 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 
Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö. (Skolverket, 2010 s.7) 

 
I denna studie vill vi fokusera på förskolepedagogers perspektiv och arbete med 
utevistelsen relaterat till läroplanens mål och intentioner. Vi ser att detta har relevans för 
yrket inte bara genom de villkor det formar för utevistelsen, utan också med tanke på att 
barnen spenderar så mycket tid av sin förskolevistelse utomhus. 
 
 
1.1 Centrala begrepp och definitioner 
 
Begreppet utevistelse i denna studie innefattar endast den tid som barnen spenderar på 
den tillhörande förskolegården. Därför ingår inte exempelvis utflykter till skogen i detta 
begrepp.  
 
Enligt Mårtensson (2004) har förskollärare och barnskötare länge haft liknande 
arbetsuppgifter och ansvar på förskolan. Det är inte förrän på senare år som 
förskollärarens ansvar ökat och förtydligats. I denna studie använder vi därför ordet 
pedagog som ett samlingsbegrepp för förskollärare och barnskötare.  
 
Ett annat begrepp som kommer att användas är fri lek. Fri lek kan förklaras som att 
barnen ges möjlighet och utrymme att leka vad de vill. I den fria leken finns 
pedagogerna i närheten utan att interagera för mycket med barnen (Broberg, Hagström 
& Broberg, 2012). I denna studie innebär därför fri lek den lek som sker barnen emellan 
utan nämnvärd inverkan av pedagog och som barnen själva initierar och styr över. 
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2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att analysera förskolepedagogers perspektiv på 
utevistelsen och hur de arbetar med denna relaterat till läroplanen. Utifrån denna analys 
vill vi finna vilka möjligheter barn ges under förskolans utevistelse. 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar förskolepedagoger med utevistelsen och vilka motiv anger de för 
valda arbetssätt? 
 

• Vilken betydelse har utevistelsen enligt förskolepedagoger? 

• Hur tolkar förskolepedagoger utevistelsen i relation till läroplanen? 

 
3 Teoretiskt perspektiv 
 
 
3.1 Socialkonstruktionismen 
 
Vi har utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv i analysen av studiens resultat. 
Berger och Luckmann (1966) menar att verkligheten är en social konstruktion och att 
vårt samhälle byggs upp av dessa konstruktioner. Författarna menar således att om 
verkligheten är en social konstruktion måste också kunskapen i samhället vara det;  
 

But everyone in society participates in its 'knowledge' in one way or another. Put 
differently, only a few are concerned with the theoretical interpretation of the 
world, but everybody lives in a world of some sort. (Berger & Luckmann, 1966, 
s. 27) 

 
Berger och Luckmann (1966) hävdar alltså att vi alla lever i en värld och deltar i 
samhällets “kunskap”, som författarna även kallar sunt förnuft-kunskap,  men väldigt få 
är intresserade av att tolka världen ur ett teoretisk eller vetenskapligt perspektiv.  
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv förstås fenomen som en produkt av social 
interaktion och kommunikation. Detta innebär att det finns gemensamma, ofta 
outtalade, tolkningar och antaganden av fenomen eller begrepps innebörder. Sociala 
konstruktioner ligger ofta till grund i vårt samhälles uppfattningar om vad som anses 
vara normalt och onormalt, samtidigt är vi ofta omedvetna om dessa sociala 
konstruktioner som ständigt pågår runt oss. När man antar ett socialkontruktionistiskt 
perspektiv är avsikten därför att synliggöra vilken betydelse de sociala konstruktionerna 
har för våra uppfattningar och åsikter om världen omkring oss och hur vi agerar samt 
vilka roller vi tar utifrån dem. Socialkonstruktionister försöker därför se och 
problematisera hur våra sociala föreställningar påverkar oss och samhället (Allwood & 
Erikson, 2010).  En socialkonstruktionistisk ansats behandlar fenomen som uppfattas 
som självklara av samhället och syftet blir då att bevisa att det man tycker är självklart 
kanske inte är det egentligen (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
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Sociala konstruktioner är fenomen som en människa tillägnar sig under uppväxten och 
förmedlar vidare till nästa generation (Hwang & Nilsson, 2011). Människan utvecklar 
alltså kontinuerligt nya vanor och rutiner genom att observera andras agerande i 
liknande situationer (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
 
3.1.1 Typifiering, habitualisering och institutionalisering 
 
Alvesson och Sköldberg (2008) skriver om tre begrepp som kommer ur den 
socialkonstruktionistiska teorin; typifiering, habitualisering och institutionalisering. Vi 
delar vår livsvärld med andra människor och i mötet med dessa andra kategoriserar, 
eller typifierar vi dem efter det som är mest karaktäristiskt för dem i den rådande 
situationen; 
 

Vi “typifierar” enligt Berger och Luckmann dessa andra på olika sätt (...), t.ex. 
som svensk, brasilianare, man, kvinna, barn, vuxen, professor, sjuksköterska, 
militär etc. (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.86).  
 

Utifrån Berger och Luckmanns tankar förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) vidare 
att människan är ett vanedjur och när vårt handlande utgörs av just vanor eller 
vanemässighet kallas det habitualisering. I vardagen sker ständigt typifiering och 
habitualisering hos människan och när dessa sprids mellan människor uppstår fasta 
tanke- och handlingsmönster, så kallade institutioner. Denna process kallas för 
institutionalisering. Exempel på institutioner är skola, hälsovård eller en familj. “I varje 
institution förutsätts handlingar av en viss typ utföras av en viss typ av aktörer.” 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 86). 
 
Eftersom utevistelsen verkar vara vara en självklar del i förskolan har vi i denna studie 
satt fokus på hur pedagogernas tankar om utevistelsen kan tolkas utifrån den 
socialkonstuktionistiska teorin och tagit hjälp av begreppet habitualisering.  
 
 
4 Bakgrund 
 
Idag tillbringar barnen mer tid på förskolan eftersom föräldrarna förväntas arbeta både 
mer och längre. Detta utgör ett hinder för barns utomhuslek i hemmiljön, men eftersom 
många barn vistas hela dagar på förskolan öppnas nya möjligheter för lek på gården 
(Rivkin, 1995). Tidigare forsking om utevistelsen i förskolan lyfter fram ämnen som 
bland annat den fria leken, pedagogernas roll, utomhusmiljön samt utevistelsen ur ett 
säkerhetsperspektiv. I följande kapitel har vi sammanfattat tidigare forskning och har 
valt att använda oss av dessa ämnen som rubriker för att ge en tydligare överblick av vår 
studies utgångspunkt. 
 
 
4.1 Fri lek 
 
Mårtensson (2004) skriver att utevistelsen på förskolor underförstått innebär fri lek, det 
vill säga att barnen själva får bestämma vad de vill göra eller leka samtidigt som 
pedagogerna har en mer avvaktande roll. Även Berkhuizen (2014) och  Engdahl (2014) 
förklarar att den huvudsakliga tiden för utevistelsen består av fri lek. Inomhus är 
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verksamheten oftast planerad av pedagogerna från början, vilket inte sker i lika hög grad 
för utevistelsen menar Niklasson och Sandberg (2015). Även i McClintic och Pettys 
(2015) studie framkom det av pedagogerna att inomhusmiljön ansågs vara den plats där 
lärandet huvudsakligen sker. 
 
Barn som leker på förskolegården samspelar på olika sätt, både verbalt och med 
kroppsspråk och samspelen kan ske både i lugn och ro eller i full fart fram och tillbaka 
på förskolegården (Berkhuizen, 2014).  Under utevistelsen utvecklar barnen samspel 
och samvarokompetenser då de ofta får förhandla om leksaker, områden eller lekar. 
Detta innebär också att det ibland förkommer maktkamper och konflikter om olika 
områden, leksaker eller att barnen positionerar sig på ställen som de sedan inte delar 
med sig av (Engdahl, 2014).  
 
I lekens värld kan barnen utveckla och reflektera över ämnen som berör barnens 
rättigheter, delaktighet och inflytande. Under den spontana leken lär sig barnen att 
diskutera och argumentera, men även att uppmärksamma sina kompisars tankar och 
idéer. I leken finns varken rätt eller fel och reglerna definieras och omdefinieras för att 
passa barnen och deras lek, vilket barnen förmedlar till varandra genom deras 
kommunikativa förmågor. Men det är inte enbart barnens sociala kompetens som 
gynnas av leken utan de lär sig också grundläggande demokratiska principer (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Den fria leken är en förutsättning för barns 
utveckling och lärande. Det krävs att en pedagog är närvarande i barnens lek för att 
uppmärksamma om leken är i behov av stöttning eller stimulans, men även för att 
bevara lekens mest essentiella delar. Det är upp till pedagogen att finnas till hands för 
att undvika att barnens lek inte blir störd eller avbruten (Tullgren, 2004).  
 
Under utevistelsen finns olika regler och ramar som barnen måste förhålla sig till, vilka 
de ofta är väl införstådda med (Berkhuizen, 2014; Mårtensson, 2004). Till skillnad från 
inomhus kan barnen springa och använda en högre ljudnivå än vad som är accepterat, 
vilket tillåter barnen att leka ostört utan att vara oroliga för att bli tillrättavisade 
(Maynard & Waters, 2007). Utomhusleken låter både barnen och pedagogerna känna 
frihet då det oftast finns mer plats utomhus. Det i sin tur minskar risken för att stöta 
emot någon eller ta sönder något. Om utemiljön är säker blir pedagoger ofta mer 
tillåtande gentemot barnen. Detta kan göra att barnen vågar prova på sådant som 
normalt inte är accepterat av pedagogerna (Rivkin, 1995). 
 
 
4.2 Utomhusmiljön 
 
McClintic och Pettys (2015) forskning visar att barn gärna dras till utomhusmiljön och 
till skillnad från inomhusaktiviteter har det visats sig att barnen är mindre hämmade i 
aktiveter som sker utomhus. Under utevistelsen är barnen mer självsäkra och kan 
koncentrera sig längre. Maynard och Waters (2007) förklarar att utevistelsen erbjuder 
fler möjligheter till aktivitet, då barnen bland annat kan konstruera i en större skala och 
uppleva fenomen i naturen som exempelvis väder, skuggor och säsongsväxlingar. 
Mårtensson (2004) skriver att en förskolegård som låter barnen vara fysiskt aktiva 
skapar möjligheter till nya leksammanhang. Likaså har Szczepanski (2008) i sin 
forskning om utomhuspedagogik funnit att lärare och förskollärare lyfter fram att 
barnen kan lära med hela kroppen och att detta är viktigt för deras välbefinnande.   
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Enligt Niklasson och Sandberg (2010) är utomhusmiljön främst uppbyggd för att barnen 
ska kunna vara fysiskt aktiva och inte lika mycket för att barnen ska vara i en social 
samvaro. Även Clark (2007) skriver att utemiljön inte är skapad för social interaktion, 
framförallt inte mellan vuxna och barn. Författaren frågar sig därför hur förskolans 
utemiljö kan möjliggöra större social kontakt mellan barnen och mellan barn och 
pedagog. Hon menar att även om utemiljön anpassas, genom exempelvis fler bänkar för 
pedagogerna att sitta på där barnen befinner sig, krävs ändå en vilja från pedagogernas 
sida att engagera sig i barnens utomhuslek för att det ska ske en förändring.   
 
Enligt pedagogerna i Blanchet-Cohen och Elliots (2011) studie är det framförallt 
naturliga utemiljöer som attraherar barnen, vilket även forskarna bekräftar genom 
observationer och samtal med barnen. Barnen i studien föredrog att prata och 
kommentera naturliga platser och material och de såg att de gärna lekte med vatten, 
insekter, sand med mera. När det gäller aktivitet på gården är det ofta aktiviteter som 
främjar deras grovmotorik som barnen sysselsätter sig med, som till exempel springa, 
hoppa och klättra. Även Mårtensson (2004) skriver att när barnen vistas på 
förskolegården utövar de gärna med stor glädje springlekar, hoppar, klättrar och 
liknande.  
 
 
4.3 Pedagogens roll under utevistelsen 
 
Enligt Eriksson Bergström (2013) verkar pedagogerna under utevistelsen ha en roll som 
fungerar för att upprätthålla en ordning på gården. Både Engdahl (2014) och Berkhuizen 
(2014) har sett att pedagogernas arbetssätt till stor del består av att “hålla koll” på 
barnen, men att pedagogerna även kan ingripa och stötta barnen ifall de inte kan hantera 
en situation själva. Framförallt är det de yngre barnen i förskolan som behöver hjälp, 
stöd och omsorgshandlingar medan de äldre barnen lättare klarar sig själva. Dock finns 
det förskolegårdar som ibland är utformade på ett vis som gör att pedagogerna har svårt 
att få en god överblick, skriver Berkhuizen (2014),  och i dessa fall kan pedagoger 
medvetet positionera sig så att de kan se vad barnen gör.   
 
Engdahl (2014) skriver att pedagoger uppfattar att det är under barnens samspel 
sinsemellan och samspelet mellan barn och miljö som utvecklingen sker som bäst. Detta 
förklarar författaren är anledningen till att pedagogers roll under utevistelsen oftast 
handlar om att vara ett stöd till barnen. Samtidigt menar pedagoger att de har ett ansvar 
att skapa en god lek- och lärmiljö för barnen under utevistelsen. Berkhuizens (2004) 
studie visar att barnen har behov av samspel med pedagogerna, men att möjlighet till 
detta inte alltid finns. Huvudsakligen beror färre samspelsmöjligheter mellan barn och 
pedagog på om pedagogen samtidigt kan ha en god uppsikt över de andra barnen på 
gården.  
 
Forskning visar att pedagoger tycker om att vara ute tillsammans med barnen. Barnen 
dras till utomhusmiljön och att de visar stor entusiasm när de får leka utomhus. 
Pedagoger i olika studier anser att utomhusleken gör barnen lugnare och att det 
förekommer färre konflikter och konfrontationer än inomhus. Anledningen är att 
utomhusmiljön inte är lika begränsande som inomhusmiljön kan vara (Blanchet-Cohen 
& Elliot, 2011; Norling & Sandberg, 2015; Maynard, Waters & Clement, 2013).  
 
Under utevistelsen krävs det att pedagogerna har stor fantasi och flexibilitet då det ofta 
uppstår spontana lärtillfällen där pedagogen kan utforska något tillsammans med 
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barnen. Det ställer även höga krav på en närvarande pedagog för att möta barnen i detta 
utomhus (Norling & Sandberg, 2015).  Samtidigt finns det pedagoger som lyfter fram 
en annan aspekt av utevistelsen, att pedagoger även ser utevistelsen som en rast för dem 
eller ett tillfälle där pedagogerna kan prata med varandra medan de dricker kaffe. De 
pedagoger som försöker engagera sig i barnens utevistelse kan därför uppleva att de 
hålls tillbaka av sina kollegornas passivitet (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011). Även 
Norling och Sandberg (2015) påpekar företeelsen med att en del pedagoger kan vara 
passiva och intar en roll som “lekplatsövervakare” när barnen har utevistelse.  
 
Norling och Sandberg (2015) framhåller vidare att pedagoger verkar glömma bort 
vilken viktig roll de har på gården. I samtal och diskussioner med pedagoger lyfter de 
främst hur barnen lär varandra och bidrar till varandras utveckling. Pedagoger anser 
exempelvis att barnes språkinlärning gynnas genom att barnen får interagera och 
kommunicera med varandra under stor frihet utomhus. Å andra sidan menar författarna 
att det kan vara så att pedagogernas avstånd till barnen istället minskar möjligheterna 
för barnens språkutveckling eftersom interaktionen mellan pedagoger och barn också 
minskar.  Utomhusmiljön i förskolan kan således vara mycket betydelsefull för barns 
språkutveckling, men det är avgörande hur stor medvetenhet pedagogerna har om detta.  
 
 
4.4 Säkerhetsperspektiv 
 
I dagens samhälle blir barnen konstant övervakade och det blir även tydligt under 
utevistelsen i förskolan. Många forskningsstudier visar att utevistelsen genomsyras av 
pedagoger som övervakar barnen utifrån ett säkerhetsperspektiv (Engdahl, 2014; 
Maynard & Waters, 2007; Rivkin, 1995). Niklasson och Sandberg (2010) påpekar att 
utomhusmiljön i förskola och skola är skapad för att pedagoger ska kunna ha uppsikt 
över barnen vilket kan leda till att barnen inte kan leka ostört. Engdahl (2014), 
Blanchet-Cohen & Elliot (2011) samt Clark (2007) menar å andra sidan att det från 
pedagogers sida verkar finnas en vilja att barnen ska få leka fritt och ostört när de har 
utevistelse eftersom barnen då ges inflytande och möjligheter att klara av saker själva.  
 
Enligt Blanchet-Cohen och Elliot (2011) anser pedagoger att det är viktigt för dem att 
ha regler när barnen är ute för att undvika att det sker olyckor. Samtidigt anser 
pedagoger att det är centralt att barnen själva lär sig om vilka risker som finns och att de 
som pedagoger inte hämmar dem genom att begränsa barnen med för mycket regler. 
Rivkin (1995) förklarar dock att pedagoger har en vilja att barnen ska vistas i en riskfri 
miljö, men att detta samtidigt kan begränsa utmaningarna i leken som främjar barnens 
utveckling.  
 
Den tidigare forskningen har i detta kapitel behandlat olika ämnen som berör bland 
annat barnens fria lek och förskolepedagogers uppfattningar om utevistelsen. Denna 
teoribakgrund kommer att användas som en form för att säkerställa validiteten i studien 
men också för att ställas mot resultatet i den avslutande diskussionen.  
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5 Metod 
 
Studien som genomförts var kvalitativ då studiens syfte behandlar 
förskolepedagogernas uppfattningar, åsikter och resonemang angående utevistelsen på 
förskolan. Denscombe (2009) förklarar att en kvalitativ studie låter forskaren gå in på 
djupet i deltagarnas åsikter och uppfattningar om ett specifikt fenomen, vilket vår studie 
gjort då informanterna fick berätta utifrån deras perspektiv. I detta avsnitt redogörs och 
motiveras val av metod för studien. Vi redovisar hur informanter och förskolor utsågs 
samt presenterar dem i en kort beskrivning. I kapitlet diskuteras studiens validitet samt 
hur vi tog ställning till de forskningsetiska principerna. 
 
 
5.1 Intervju som metod 
 
Insamlingen av empiri gjordes med hjälp av kvalitativ semistrukturerad intervju som 
innebär att en del av frågorna formuleras i förväg, men att frågorna inte behöver ställas i 
en bestämd ordning utan följer naturligt med i samtalet. Fördelen med en 
semistrukturerad intervju är att informanterna har möjlighet att tala mer ingående om 
ämnena som behandlas (Denscombe, 2009). Kihlström (2007) skriver att den kvalitativa 
intervjun liknar till stor del ett vanligt samtal men till skillnad från det vardagliga 
samtalet har intervjun ett fokus. 
 
 
5.2 Genomförande av intervju 
 
Intervjuerna genomfördes på totalt fyra olika förskolor i södra Sverige och vi valde att 
besöka informanterna på deras arbetsplats. Fördelen med detta är som Lantz (2014) 
skriver, att eventuella otydligheter i intervjufrågorna kan enklare lösas i en 
besöksintervju än via e-mail och telefonkontakt. På tre förskolor intervjuades 
pedagogerna i par, medan antalet pedagoger var tre på en förskola. Innan 
genomförandet av intervjuerna formulerades intervjuguiden efter studiens 
forskningsfrågor för att säkerställa att frågorna som ställdes var relevanta. 
Intervjuguiden (se bilaga B) bestod av några få, övergripande frågor som vi utgick från 
och efter hand som pedagogerna svarade ställde vi även spontana följdfrågor. Innan 
intervjuerna påbörjades informerade vi deltagarna om vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer och vi frågade om deras tillåtelse att använda ljudupptagning. Genom att 
använda ljudupptagning kunde vi fokusera på intervjun och det underlättade även 
transkriberingen efteråt. Intervjuerna genomfördes under cirka 30-45 minuter eftersom 
vi vill ge deltagarna tid till att diskutera i lung och ro.  Under tre av intervjutillfällena 
deltog vi båda som intervjuare, men den sista intervjun genomfördes av en av oss. 
 
 
5.3 Urval 
 
Ett brev (se bilaga A) skickades ut via e-post till 33 förskolechefer i södra Sverige. 
Dessa valdes ut genom att vi sökte på internet efter förskolor i de kommuner inom tio 
mils radie från oss. På kommunernas hemsidor fick vi fram listor med förskolor och 
sedan valde vi ut de förskolechefer som hade en mailadress på hemsidan. I brevet som 
bifogades i e-posten förklarade vi vad studien skulle handla om och lät dem återkomma 



  
 

8 

om någon av deras förskollärare och/eller barnskötare var intresserade av att delta. 
Eftersom studien involverade all pedagogisk personal i förskolan intervjuades både 
barnskötare och förskollärare. Sammanlagt intervjuades sju förskollärare och två 
barnskötare på fyra kommunala förskolor i fyra olika kommuner. När vi skickade ut 
vårt informationsbrev krävde vi inte att få intervjua ett visst antal barnskötare och 
förskollärare utan vi ville ha båda arbetsgruppernas perspektiv. Vi valde att avgränsa 
urvalet till att inte inkludera förskolor som har en specifik pedagogisk inriktning 
(exempelvis montessoriförskolor) samt att förskolorna som kontaktades låg inom en 
rimlig resväg för oss. Vi valde sedan ut de förskolor som var snabbast på att svara oss.  
 
 
5.4 Presentation av förskolor och informanter 
 
Nedan följer en presentation av de förskolor och pedagoger som deltagit i studien. Både 
pedagogerna och förskolorna har fått fiktiva namn för att säkerställa deras anonymitet. 
 
 
5.4.1 Blomman 
 
Blommans förskola ligger i ett villaområde i en mindre stad och omfattar sju 
avdelningar. Förskolegården är ganska stor och uppdelad i tre delar. På Blommans 
förskola intervjuades två förskollärare, som vi kallar  Annika och Lisa, samt en 
barnskötare, Pernilla. Annika har jobbat som förskollärare i 32 år och arbetar för 
tillfället på en tre till sexårsavdelning. Lisa är en relativt nyutexaminerad förskollärare 
som har två års erfarenhet i förskolan som arbetar på en småbarnsavdelning. Pernilla har 
arbetat som barnskötare inom barnomsorgen i 29 år och finns på en tre till 
sexårsavdelning. 
 
 
5.4.2 Kastanjen 
 
Kastanjens förskola är belägen i ett villaområde i en mindre stad. Förskolan ligger i en 
enplansvilla som byggts om till förskola. Förskolegården är liten och löper runt 
byggnaden likt en trädgård. Här intervjuades Linda som är utbildad förskollärare med 
cirka 20 års erfarenhet som barnskötare och cirka 12 års erfarenhet som förskollärare. 
Här intervjuades även Sofie som är barnskötare med cirka 15 års erfarenhet. Linda och 
Sofie arbetar på en småbarnsavdelning. 
 
 
5.4.3 Tallen 
 
Tallens förskola är belägen i ett villaområde i en mindre ort.  Förskolan har tre 
avdelningar och deras förskolegård är relativt stor och de har även tillgång till ett litet 
inhägnat skogsområde i direkt anslutning till gården. På Tallens förskola intervjuades 
två förskollärare på samma avdelning. Josefine har arbetat inom barnomsorgen i 25 år 
och varit förskollärare i fyra år. Åsa har varit förskollärare 31 år. Både Åsa och Josefine 
arbetar på en ett till femårsavdelning med för tillfället många småbarn. 
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5.4.4 Måsen 
 
Förskolan Måsen ligger i en tätort nära ett villaområde och skogsområde. Förskolan 
innefattar fem avdelningar och har en förskolegård som är uppdelad i två delar, en till 
småbarn och en som används av de större barnen. På förskolans gård finns det en större 
gräsplan samt en skogsdunge. De intervjuade på förskolan Måsen är två förskollärare, 
Janet och Andrea. Janet har arbetat inom förskolan i 28 år, varit förskollärare i 16 år och 
nu arbetar hon på en småbarnsavdelning med barn i ett till två-årsåldern. Andrea har 
arbetat som förskollärare i tre år och jobbar med barn i åldrarna tre till fem. 
 
 
5.5 Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Undersökningen utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 
behandlar  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa principer  handlar i stora drag om att informanterna ska 
behandlas på ett respektfullt och etiskt sätt under och efter studiens gång 
(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet som bifogades till de utvalda förskolecheferna 
redovisades de forskningsetiska principerna övergripande och vid intervjutillfällena 
påmindes även informanterna om dessa. Vi förklarade för pedagogerna att de är och 
förblir anonyma både under studiens gång samt när studien avslutats. Informanterna 
fick även information om att deras deltagande inte var ett krav och att de när som helst 
fick avbryta sin medverkan i undersökningen. Vi förklarade att det insamlade materialet 
endast skulle användas till denna studie samt att material såsom ljudinspelningar och 
transkriptioner förstörs efter att rapporten är klar och publicerad. 
 
 
5.6 Metoder för att bearbeta och analysera data 
 
Efter varje intervju transkriberades materialet för att det skulle bli enklare att få en 
överblick över vad informanterna hade sagt. När insamlingsperioden var över gjordes en 
övergripande helhetsanalys, som enligt Malmqvist (2007) innebär att forskaren skapar 
sig en översiktlig bild av empirin  som samlats in. Under helhetsanalysen kunde vi se 
likheter och skillnader i förskolepedagogernas uttalanden som sedan bearbetades 
tematiskt för att få en struktur i resultatet. Dessa teman utgör sedan rubriker i 
resultatkapitlet. Mönster som urskiljdes i resultatet analyserades sedan med hjälp av en 
socialkonstruktionistisk ansats.  
 
 
5.7 Validitet 
 
Studien behandlar enbart nio förskolepedagogers åsikter och uppfattningar och därför är 
vi medvetna om att materialet som samlats in inte är generaliserbart för alla 
förskolepedagoger i hela Sverige. Vi hoppas dock att vi har funnit några generaliserbara 
kvaliteter i förskolepedagogernas uttalanden. Enligt Denscombe (2009) kan tidigare 
forskning fungera som ett stöd för att verifiera validiteten i informanternas intervjusvar. 
Då den använda metoden för att samla in information var besöksintervju skulle det 
kunna finnas en risk för vad Denscombe kallar intervjuareffekten. Informanterna kan 
svara olika beroende på hur de uppfattar oss som intervjuare. Det finns även en risk att 
informanter svarar utifrån vad de tror vi som intervjuare vill höra. Detta har vi i vår 
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studie försökt förhindra genom att inte skicka ut intervjufrågor i förväg och att 
informanterna på plats har fått tid att fundera. Vårt resultat bearbetades även tematiskt 
vilket Denscombe förklarar innebär höjer validiteten eftersom forskaren då kan visa att 
flera informanter delar ungefär samma idéer. 
  
 
6 Resultat 
 
Vi har valt att presentera resultatet utifrån de tre forskningsfrågor som omformulerats 
till tre huvudrubriker. I resultatet har vi funnit olika teman vilka sedan presenteras i 
underrubriker. För att styrka vårt resultat använder vi oss av citat från de olika 
pedagogerna. 
 
 
6.1 Förskolepedagogers arbetssätt och motiv  
 
De teman som framkommit i samband med hur pedagogerna arbetar och vilka motiv de 
har för valda arbetssätt presenteras i följande underrubriker: säkerhetsperspektiv, fri lek, 
närvarande pedagog och spontana lärtillfällen samt förutsättningar och begränsningar 
för utevistelsen. 
 
 
6.1.1 Säkerhetsperpektiv 
 
Flera pedagoger berättade att barnens trygghet och säkerhet är en väsentlig del av 
utevistelsen och som mycket fokus hamnar på. Pedagogen Lisa berättade att det blir 
som en övervakning av barnen under utevistelsen och att det beror på olika faktorer. 
Bland annat nämner hon att förskolans placering inte är optimal då det finns starkt 
trafikerade vägar intill förskolan och att förskolans gård brister ur ett 
säkerhetsperspektiv på grund av att det finns trasiga staket och grindar utan hasp med 
mera. Dock ansåg Linda och Sofie att de känner sig säkrare med barnen på ute 
förskolans gård jämfört med inomhus på grund av att det inomhus finns hårda golv, 
vassa kanter, vaskar och bord med mera som barnen kan slå sig på. 
 
Linda och Sofie ansåg att de måste ha en god överblick över barnen när de vistas på 
förskolegården. Eftersom deras gård löper runt förskolebyggnaden är det svårt för dem 
att ha uppsikt om barnen springer bakom huset. För att kunna ha uppsikt över alla 
barnen har de därför valt att begränsa förskolans gård genom att placera en grind som 
förhindrar barnen att ta sig utom sikt för förskolepedagogerna. Även om de flesta andra 
pedagoger i studien talade om att det var av stor vikt ha noggrann uppsikt över barnen, 
var det en som stack ut och uttryckte sig såhär om detta;  
 

Åsa: Ja, när vi slår ihop oss på somrarna med andra förskolor får dom [andra 
pedagogerna] lite kalla fötter för “kan ni inte ha grind här? Kan ni inte ha stopp 
där? Måste dom…” alltså dom blir så va, för dom är vana vid att (...) så får dom 
[barnen] inte va där och så får inte dom va där men.. för då kan ju de vuxna stå i 
en klunga och prata (...). 
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Åsa uttrycker här istället det motsatta mot Linda och Sofie då de på hennes förskola 
försöker att inte begränsa barnens utrymme eftersom det är upp till pedagogerna att 
anstränga sig för att se vad barnen gör istället för att stå och prata med varandra. 
 
 
6.1.2 Fri lek 
 
Alla pedagogerna var eniga om att de flesta planerade aktiviteter utomhus i största 
utsträckning sker när de gör utflykter till skogen eller liknande och inte när de befinner 
sig på förskolans gård. Under utevistelsen på gården låter pedagogerna barnen själva 
bestämma vad de vill göra; 
 

Janet: Vi tycker att det är viktigt när barnen själva.. att dom har inflytande och 
ibland upplever jag att vi styr upp verksamheten mer inomhus. Så utomhus 
upplever jag att där är det lite mer fritt, att man får välja lite mer själv.  

 
Janet lyfte här att barnen ges mer inflytande då de får bestämma själva när de är ute på 
förskolans gård och att det är verksamheten inomhus som styrs upp av pedagogerna. 
Kollegan Andrea berättade även att hon ibland är med och startar upp lekar med de 
äldre barnen men drar sig undan när hon känner att barnen klarar sig själva. 
Uppstartning av lekar framhöll även Linda som förklarade att det kan behövas eftersom 
en del barn är i större behov av stöd och stimulans för att komma igång och leka än 
andra. Dock underströk hon att de inte bör styra upp för mycket utan att ge barnen 
utrymme till att utveckla leken själva.  
 
Flertalet av de intervjuade pedagogerna förklarade att deras huvudsakliga uppgift på 
förskolans gård är att ”hålla koll” på barnen i deras fria lek och cirkulera runt på gården; 
 

Andrea: (…) man har ju den här överblicken och går runt och kollar till dom 
kanske är med lite ibland och smakar lite kaka och sen så går man vidare lite, 
alltså man cirkulerar runt lite mer kan jag säga. 

 
Som citatet ovan visar förklarar Andrea att hon brukar cirkulerar på förskolegården för 
att se till så att alla barnen har något att göra, men även för att stötta i leken om det 
behövs eller då det uppstår konflikter mellan barnen. Samtidigt förklarade hon att en 
annan anledning till att hon cirkulerar är för att se så att ingen skadar sig.  
 
 
6.1.3 Närvarande pedagog och spontana lärtillfällen 
 
De flesta pedagoger ansåg att det är av stor vikt att vara närvarande med barnen under 
utevistelsen. Andrea och Janet diskuterade även att det är stor skillnad mellan 
småbarnsavdelningar och syskonavdelningar;   
 

Andrea: Yngre barn söker sig mer alltså till de vuxna, behöver dom mer men 
våra [stora barn] söker sig mer till varandra och så. Sen är vi givetvis med ibland 
men inte alls på samma vis som med dom yngre.  
Janet: Jag menar, jobba på småbarn som jag gör då, vi är ju kanske mer aktiva 
med barnen på utevistelsen (...) små barn behöver ju oss, vill vara med väldigt 
mycket och se vad som händer, hjälpa dom (...) man sitter mycket i sandlådan, 
man behöver ju hjälpa ta fart på gungan för det kan de ju inte själva (…) 
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Janet och Andrea upplevde att de yngre barnen är mer i behov av vuxennärvaro än de 
äldre barnen eftersom de yngre behöver mer hjälp generellt att sysselsätta sig. De små 
barnen kräver därför mer aktiva pedagoger än de äldre. Andrea berättade även att hon 
ibland känner att hon till och med stör de äldre barnen i deras lek när hon försöker 
engagera sig.  
 
Flertalet pedagoger nämnde att arbetssättet under utevistelsen också handlar om att ta 
tillvara på de spontana lärtillfällen eller lärprocesser som dyker upp. Såhär uttryckte sig 
Sofie och Josefine om det spontana lärtillfället; 
 

Sofie: (…) man blundar ju inte för det som händer, alltså har de hittat någonting 
som är intressant och då hänger man på och kanske tar det snäppet högre. 

 
Josefine: (…) ibland hittar de något roligt och då har vi kanske sådana här burkar 
med förstoringsglas som man kan samla djur i och titta på spindlar och så har vi 
kanske någon bok då så ska man leta upp vad det är för något och vad det heter 
och… någon faktabok till det. 

 
I citaten ovan förklarar Sofie och Josefine att det kan ske olika lärande i spontana 
siuationer som de som pedagoger inte kan vara förberedda på utan får ta det som det 
kommer och utveckla på det sätt som passar. Även Lisa berättar att det är betydelsefullt 
att vara närvarande med barnen “här och nu” för att inte missa de spontana lärtillfällen 
som uppstår när barnen är i nuet under utevistelsen. Hon förklarade att man får ta varje 
tillfälle i akt och att det därför är väldigt svårt att planera utevistelsen. Om man planerar 
för mycket och det inte blir som man tänkt sig kan det leda till onödig stress förklarar 
hon. Även Linda lyfte betydelsen av att kunna ta tillvara på ögonblicken och inte 
detaljplanera eftersom det oftast blir fokus på något helt annat när barnen intresserar sig 
för något än det pedagogerna planerar i förväg.  
 
 
6.1.4 Förutsättningar och begränsningar för utevistelsen 
 
Under samtliga intervjuer talade pedagogerna om olika förutsättningar eller 
begränsningar som finns och som kan påverka möjligheterna till hur de kan arbeta under 
utevistelsen. En viktig aspekt som flera pedagoger nämnde var att förskolegården ska 
räcka till alla avdelningars barn eftersom man ofta är ute under samma tider. Därför kan 
det ibland uppstå problem eftersom barngrupperna är så stora idag. Annika berättade till 
exempel att de är ofta de är väldigt många barn på deras gård då de har totalt 119 
inskrivna barn på förskolan och att alla barn ska samsas om samma gård. Därför 
förklarade hon att när det ska ske planerade aktiviteter utomhus är det bättre och lugnare 
att gå iväg till exempelvis skogen med bara “sina” barn. Vidare uttryckte Annika även 
att de som pedagoger gärna vill vara närvarande och ta tillvara på spontana 
lärsituationer som uppstår, men att detta inte alltid är möjligt eftersom det inte finns 
tillräckligt med pedagoger på förskolegården och att det finns ett antal barn som 
pedagogerna alltid måste följa och stötta.  
 
Gårdens storlek och utformning är också en viktig faktor när det kommer till vilka 
förutsättningar eller begränsningar som finns för utevistelsen enligt pedagogerna. På två 
förskolor, Blomman och Måsen, är förskolegården uppdelad så att en bit av gården är 
inhägnad och anpassad till småbarnen; 
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Lisa: Våra minsta som vi precis har skolat in som kanske är där runt ett, ett och 
ett halvt, deras behov är ju mer… att utforska den lilla gården vi har. Vi har en 
liten rutschkana, vi har, alltså precis där inne.. det är tryggt och bra där för dom, 
så kan dom ändå stå och spana lite på dom större barnen. 

 
Lisa lyfter här fram betydelsen av att de små barnen ska få vänja sig vid sin “lilla gård” 
och bli trygga där först innan de ger sig ut och utforskar den “stora” gården.  
 
Janet berättade att hon gärna går iväg till skogen med småbarnen eftersom de inte har 
någon skog på sin del av gården. Hon berättade också att småbarnen behöver 
miljöombyte under utevistelsen och att de tycker det är roligt att få komma utanför 
förskolans grindar. 
 
En annan förutsättning till utevistelsen som lyfts fram av pedagogerna är att barnen har 
bra ytterkläder så de inte fryser eller blir blöta. Det räcker med att ett barn inte har några 
ordentliga kläder för att hela barngruppen ska drabbas. Lisa förklarade att om ett barn 
inte har ordentliga kläder måste en pedagog stanna inne med barnet vilket gör att det 
blir färre pedagoger till de övriga barnen som är ute, vilket inte alltid fungerar. 
Pedagogerna ansåg att kläder efter väder är något som bör vara självklart, men som 
föräldrar inte verkar förstå. Lisa ansåg bland annat att föräldrarna inte alltid prioriterar 
barnens kläder på förskolan. Pernilla visade dock förståelse för att inte alla barn har bra 
kläder;   
 

Pernilla: (...) Och det är föräldrar som inte har så mycket pengar och det kostar 
allt det här med regnkläder och stövlar som ska vara hela och sånt, när dom får 
några andra så är det hål i dom och så kommer nya kostnader. Det är inte så lätt 
att få ihop allt sånt här. Men det är ju A och O att de är bra klädda för då fryser 
dom inte och dom blir inte blöta. 

 
Pernilla visade här förståelse för att problemet med att vissa barn inte har ordentliga 
kläder kan ha att göra med att föräldrarna inte alltid har ekonomin till det.  
 
De tre pedagogerna på Blommans förskola diskuterade också problemet med att de inte 
får ha sin förskolegård ifred då det sker återkommande förstörelse på gården av 
ungdomar som använder gården när förskolan är stängd. Detta leder till att de inte gärna 
vill satsa varken pengar eller energi på förskolegårdens pedagogiska miljö som i sin tur 
drabbar barnens utevistelse.  
 
 
6.1.5 Sammanfattning av arbetssätt och motiv  
 
Det arbetssätt som dominerar under utevistelsen i denna studie är att pedagogerna 
cirkulerar och håller uppsikt över barnen medan barnen har fri lek på förskolans 
gård.   Pedagogernas roll är att vara “närvarande på avstånd” vilket innebär att 
pedagogerna är mer avvaktande under utevistelsen men gör små nedslag i barnens lek 
eller tar tillvara på spontana lärsituationer medan de cirkulerar. Planerade aktiviteter 
sker sällan under utevistelsen på gården utan pedagogerna arbetar oftare utifrån de 
spontana lärtilfällena som uppstår när barnen leker fritt. Anledningarna eller motiven till 
pedagogernas arbetssätt är ett behov att “hålla koll” på barnen så att de inte slår sig eller 
för att hjälpa och stötta dem i leken, men också de förutsättningar och begränsningar 
som de ser. Dessa förutsättningar eller begränsningar är bland annat att det är många 
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barn på gården samtidigt, att barnen inte har ordentliga kläder, skadegörelse på gården 
samt gårdens storlek och utformning.  
 
 
6.2 Betydelsen av utevistelsen  
 
I följande avsnitt behandlas utevistelsens betydelse enligt pedagogerna. De teman som 
återkom i förskolepedagogernas utsagor berör pedagogernas och barnens hälsa samt 
även barnens rörelsebehov. 
 
 
6.2.1 Att vara ute är bra för hälsan 
 
De flesta pedagogerna i studien ansåg att utevistelsen behövs för att den är nyttig och 
bra för hälsan; 
 

Åsa: Sen är det en väl… det finns en tradition i det… i barnomsorgen att 
utevistelse är nyttigt liksom, det ligger någonstans i generna i att man är ute, det 
är bara så.  

 
I citatet uttrycker sig Åsa reflekterande över att utevistelsen har blivit en tradition i 
förskolans verksamhet och att just vara utomhus anses vara nyttigt för barnen.  En 
pedagog ansåg även att man blir friskare av att vistas utomhus. 
 
Ungefär häften av de intervjuade pedagogerna nämnde frisk luft som en av 
anledningarna till att de går ut och fyra pedagoger berättade att de upplever att både 
barnen och de själva blir trötta på eftermiddagen om de inte har fått vistas utomhus 
tidigare samma dag.  Josefine och Åsa påpekade även att de upplever att barn idag inte 
får lika mycket utevistelse hemma som barn fick förr; 
 

Åsa: Det är många barn som inte är ute.. hemma… 
Josefine: Jag tror det har ändrats också. Det är mycket tv-spel, tv… 
Åsa: Sitta… 
Josefine: Dom sitter mycket hemma. Så jag tror att det är ännu viktigare att dom 
får komma ut och röra sig. 

 
På grund av att barnen idag vistas mer inomhus när de är hemma ansåg Åsa och 
Josefine att det därför är extra viktigt att barnen åtminstone får utevistelse i förskolan.  
 
Flera pedagoger berättade att de under utevistelsen inte känner av stressen på samma 
sätt som de kan känna av inomhus. Andrea förklarade att på hennes avdelning väljer de 
att gå ut en dag när alla är närvarande eftersom hon upplever att det inte finns tillräckligt 
med plats då både barn och pedagoger är “kloss i kloss”. Både Annika och Lisa 
berättade att de upplever att de barn som är ”stökiga”, oftast trivs bättre utomhus och att 
det kan ha och göra med den begränsade ytan som finns inomhus. Vissa barn är helt 
enkelt “utebarn” berättade Lisa. Linda och Sofie upplevde också att stressfaktorn är 
lägre när de vistas utomhus eftersom gården inte är begränsad på samma sätt som 
avdelningen är. Slutligen ansåg alla pedagoger att ljudnivån inte är alls så störande 
utomhus som inomhus.  
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6.2.2 Barns rörelsebehov och att våga utmana sig själv 
 
Både Åsa och Janet lyfte barnens rörelsebehov som en av anledningarna till att de går ut 
på förskolegården;  
 

Janet: (…) man får låta lite mer, man får springa runt, så viktigt för 
grovmotoriken och så få springa av sig och… ja, härja runt lite mer än vad man 
kanske får lov att göra inne. 

 
Janet förklarade här att det finns regler som skiljer sig beroende på om man är inomhus 
eller utomhus då utemiljön är mer tillåtande när det gäller att springa och röra sig.  I 
enlighet med Janet betonade även Åsa att det är viktigt att tillåta barnen att röra på sig. 
Hon förklarade att förskolegården har en tillåtande atmosfär där barnen får göra vad de 
vill, till en viss gräns och inom ramen att de inte skadar någon annan. Hade det inte varit 
tillåtet för barnen att klättra eller åka rutschkana på vilket håll de ville ansåg Åsa att 
barnens utveckling hämmas. Dessutom poängterade hon att barnen själva måste få 
känna av var deras förmåga tar slut. I likhet med Åsa berättade Linda att barnen måste 
få möjlighet att våga röra på sig och lära känna sin kropp;  
 

Åsa: Dom klättrar inte högre upp än vad dom vågar, och dom vågar ju mer och 
mer, (...) ja nu ser vi inte den lekställningen där.. för den är från två till fyra år så 
det är ingen utmaning för våra stora. Så är där som torn så… ja då klättrar dom ju 
ända upp däruppe. 

 
Linda: Ge dom möjlighet att få testa och känna, lära känna sin kropp och våga. 
Och det är som när man gör saker här på gården så vill man ju att dom ska kunna 
själv så mycket som möjligt och vi försöker organisera det så man kan klättra upp 
och gunga fast man bara är ett år.  

 
I dessa två citat uttryckte pedagogerna vikten av att låta barnen utmana sig själva och 
hur viktigt det är att som pedagog att låta barnen göra det. Samtidigt måste pedagogerna 
se till att ge barnen de förutsättningar de behöver för att klara det.  
 
6.2.3 Sammanfattning av utevistelsens betydelse 
 
Förskolepedagogerna ansåg att utevistelsen är betydelsefull för både barnen och dem 
själva. Utevistelsen gör att både barn och pedagoger får frisk luft, möjligheter att röra 
sig och den bidrar till mindre stress hos pedagogerna eftersom det finns större utrymme 
och ljudnivån är lägre. Enligt pedagogerna är utevistelsen är också betydelsefull i det 
avseendet att de ska ges möjlighet att klara sig själva men även att få röra sig som leder 
till att de kan utmana sig själva, framförallt grovmotoriskt.  

 

6.3 Tolkningar av utevistelsen i relation till läroplanen 
 
Endast två pedagoger nämnde kort att språkutveckling och utveckling av socialt 
samspel under utevistelsen kunde relateras till läroplanen. I pedagogernas tal om 
läroplanen relaterat till utevistelsen har vi funnit tre teman i som förekommit under alla 
intervjuer. I följande avsnitt presenteras dessa teman närmare.  
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6.3.1 En tolkningsbar läroplan 
 
De flesta av pedagogerna var eniga om att förskolans läroplan inte skriver mycket om 
utevistelsen och bland annat Janet förklarade att det är upp till dem själva att tolka 
läroplanen. Utevistelsen sågs av pedagogerna som ett krav då barnen behöver en väl 
balanserad dag.  
 
I pedagogernas utsagor behandlas läroplanen relaterat till utevistelsen på två olika sätt;  
 

Janet: Ja…man kan ju se det på lite olika sätt. Egentligen. Jag menar, vi ska ju 
ge barnen motorisk…alltså tillfälle till motorisk träning och kunna ut och röra sig 
mycket, och vi ska ju ge dom de här naturupplevelserna med… allting med 
växter och det här så att jo, det skulle jag nog säga att vi ska gå ut. Även om det 
inte står just att du ska gå ut varenda dag.. men nej det skulle jag nog säga.. så det 
kanske är en tolkningsfråga, skulle jag nog säga. Tolkar det med våra mål att vi 
ska gå ut.  
Andrea: Precis för att det är svårt att uppfylla en del av våra mål om vi bara 
skulle sitta inne hela tiden och kolla på iPaden eller på blommor alltså det blir 
inte den upplevelsen alltså så att det står ju inte som du säger alltså rakt upp och 
ner… men… jo.  

 
Janet och Andrea reflekterar här både över huruvida läroplanen tar upp att barnen ska ha 
en utevistelse i sig men också hur själva läroplansmålen kan appliceras på utevistelsen. 
Linda och Sofie menade även att utevistelsen kan ses som ett komplement till 
innevistelsen och förklarade att genom utevistelsen utvidgar förskolepedagoger barnens 
upplevelser och låter barnen erfara allt på ett annat sätt;  
 

Sofie: (...) ja allt som finns i läroplanen kan du ju ha ute, du kan ta ut den. (...) om 
man läser om en snigel i en bok, så ute kan man ju känna hur det är och studera 
kanske lite närmare. 

 
Sofie uttrycker här att under innevistelsen kan barnen lära sig om exempelvis sniglar på 
ett mer teoretiskt sätt genom exempelvis bokläsning, och att under utevistelsen kan 
barnen lära sig om sniglar konkret då de kan hitta sniglar ute och känna på dem och 
uppleva med sina sinnen.  
 
 
6.3.2 Matematik, teknik och naturkunskap 
 
Alla pedagoger talade om matematik och naturkunskap när det kom till utevistelsen 
relaterat till läroplanen och några nämnde även teknikmålen. Lisa och Josefin svarade 
bland annat såhär;  
 

Lisa: (...) sen har vi ju en del inslag i läroplanen också med naturvetenskap och 
man kan tolka det precis som man vill, men mycket matematiken och det kan 
man ju passa på att använda utomhus, och sinnena alltså man upplever mycket… 

 
Josefine: Matematiken har du ju… verkligen ute. Både inne och ute. 

 
Här talar pedagogerna om att matematiken och naturkunskapen kommer in under 
utevistelsen. Båda pedagogerna uttrycker även i citaten att matematiken är något som 
kan användas både inne och ute.  
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Pedagogernas tal om dessa tre ämnen handlar till stor del om att själva utomhusmiljön 
är en viktig del då den kan erbjuda möjligheter till att lära om dessa ämnen; 
 

Janet: Man kan ju få in mycket sådana bitar och åka nerför rutschkanan… går 
det snabbt eller går det sakta, alltså friktion, och alltså mycket inom dom 
bitarna… naturvetenskapen där får du in mycket bitar, som man på ett eller annat 
sätt kan få barnen att förstå (...). 
 

Janet berättar här att en lekställning som rutschkanan kan erbjuda lärande i teknik. 
Dessutom berättade hon vidare att utomhusmiljön kan erbjuda lärande i naturkunskap 
då de kan lära om vatten och skiftningar i naturen.  
 
Pedagogerna berättade också att lärande om naturen och naturupplevelser är något som 
inte kan uppfyllas i samma utsträckning genom att sitta inomhus. Samtidigt förklarade 
bland annat Josefine och Åsa att de som pedagoger inte alltid uppmärksammar eller ser 
dessa bitar under utevistelsen; 
 

Josefine: (...) sen har vi ju naturvetenskapen…hela den biten. Biologi, fysik... 
tekniken tycker vi är lite svårt och… 
Åsa: Alltså det är väl lite det att vi är för dåliga på det själv. Vi ser inte tekniken 
annars så har vi ju teknik hela tiden med cyklar, grävskopa (...).  

 
I citatet reflekterar Josefine och Åsa över att eftersom de själva inte känner sig kunniga i 
dessa ämnen kanske gör att de inte heller alltid uppmärksammar det i vardagen.   
 
 
6.3.3 Att få röra sig och utveckla sin grovmotorik 
 
Under samtliga intervjuer talade pedagogerna även om barnens utveckling av motoriska 
färdigheter och barnens behov av att få röra sig när det gäller hur de ser på läroplanen 
kopplat till utevistelsen;  
 

Andrea: Så jag tänker det här grovmotoriska, uppfylls ju verkligen på våra 
gårdar just det här att det finns stenar och klättra på, och backar och kullar gå 
uppför och nerför och så att den delen i läroplanen uppfylls ju verkligen… skulle 
jag vilja säga.  
Janet: Jag menar vi ska ju ge barnen motorisk… alltså tillfälle till motorisk 
träning och kunna ut och röra sig mycket. 

 
Framförallt framhävs grovmotoriken och pedagogerna förklarade detta med att barnen 
har större möjligheter utomhus att springa, hoppa och klättra än inomhus.  
 
 
6.3.4 Sammanfattning av tolkningar av läroplanen  
 
Samtliga förskolepedagoger var överens om att läroplanen inte skriver mycket om 
utevistelsen och att de själva har tolkat läroplanen utifrån deras eget kunnande. Det 
framkom att pedagogerna ser på utevistelsen utifrån två perspektiv. Det ena var om 
läroplanen kräver att barnen ska ha en utevistelse i sig, och det andra var om hur 
strävansmålen kunde uppfyllas under utevistelsen. Dock visade det sig även att de flesta 
pedagoger ansåg att målen uppfylls utan att de tänker på det. De konkreta delar i 
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läroplanen som lyftes fram mest av pedagogerna var naturvetensksapsorienterade 
ämnen och matematik samt mål som handlar om att barnen ska utveckla grovmotoiska 
färdigheter och kroppsuppfattning.  
 
 
7 Analys 
 
I vårt resultat har vi funnit att pedagogerna har liknande uppfattningar och talade om 
förskolans utevistelse på ett likartat sätt. Det finns någon enstaka åsikt eller utsaga som 
skiljer sig från de andras på ett mer markant sätt, men i stor utsträckning var 
pedagogernas åsikter väldigt lika varandras. Fastän de intervjuade pedagogerna arbetar 
på fyra olika förskolor i fyra olika kommuner fanns det en gemensam uppfattning om 
vad utevistelsen är och bör vara, trots att läroplanen för förskolan inte skriver mycket 
om den. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) tolkas fenomen eller begrepp i den 
socialkonstruktionistiska teorin utifrån att de är skapade i ett socialt samspel.  Sett ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv kan pedagogernas liknande svar därför tolkas som 
att det finns outtalade överenskommelser samt gemensamma tolkningar bland 
pedagoger angående utevistelsen i förskolans verksamhet.  
 
I vår analys lyfter vi under varje huvudrubrik, som är kopplade till våra 
forskningsfrågor, intressanta delar och mönster från resultatet och kopplar dem till den 
socialkonstruktionistiska teorin. 
 
 
7.1 Arbetssätt och motiv som en social konstruktion 
 
Pedagogernas arbetssätt domineras av att vara avvaktande och cirkulera när barnen 
leker fritt. Vår tolkning är att pedagogerna anser att den fria leken är något som är bra 
och som barnen behöver och som vuxna inte ska störa för mycket. Pedagogernas syn 
och tankar om den fria leken under utevistelsen leder till vårt antagande om att den för 
pedagogerna är självklar och den ”normala” aktiviteten under utevistelsen. En pedagog 
lyfte till och med fram att utevistelsen är en tradition, något som “alltid har varit så”. Vi 
tolkar det som att pedagogernas arbetssätt och motiv under utevistelsen är något som 
inte ifrågasätts eller reflekteras över i större utsträckning hos pedagogerna, utan har 
blivit vanemässig. Detta skulle kunna ses som att det har skett en habitualisering där 
pedagogerna handlar efter rutiner och vanor som blivit fasta tanke- och 
handlingsmönster.  
 
 
7.2 Utevistelsens betydelse ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
 
Berger och Luckmann (1966) skriver att det mesta av människors handlande utgår ifrån 
vad författarna kallar sunt förnufts-”kunskap”. Majoriteten av förskolepedagogerna 
anser att utevistelsen är bra för både pedagoger och barn ur ett hälsoperspektiv. I 
pedagogernas tal om utevistelsens betydelse tolkar vi det som att pedagogerna vill att 
barnen ska få utlopp för sitt rörelsebehov. Pedagogernas åsikter verkar grunda sig i en 
socialt vedertagen kunskap om att frisk luft är bra för hälsan och att barn behöver 
“springa av sig”. En stor del av pedagogernas uttalanden verkar även grunda sig i 
personliga upplevelser och erfarenheter av de negativa effekter, både hos de själva och 
hos barnen, som kan uppstå om de inte går ut. Till exempel att pedagogerna känner av 
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en ökad stress, trötthet och att smittorisken ökar.  Vi ser detta som att pedagogerna här 
utgår från sunt förnufts-”kunskap” då pedagogerna talar utifrån personliga erfarenheter 
och självklarheter och inte från teoretiska fakta.  
 
 
7.3 Utevistelsen i läroplanen ur ett socialkonstrukionistiskt perspektiv  
 
Läroplanen för förskolan behandlar i princip ingenting om hur utevistelsen ska gå till 
och det blir därför upp till förskolepedagogerna att tolka detta själva.  Det intressanta är 
att trots pedagogerna i studien arbetar i olika kommuner har de ändå tolkat utevistelsen 
relaterat till läroplanen ungefär likadant. Kopplat till den socialkonstruktionistiska 
teorin tolkar vi läroplanen relaterat till utevistelsen som att det finns gemensamma 
socialt konstruerade uppfattningar pedagogerna emellan om hur läroplanen kan 
tillämpas under utevistelsen.  
 
Pedagogerna nämner framförallt matematik, teknik och naturkunskap men även motorik 
när de talar om läroplanen. Några pedagoger sticker ut och talar kort om sociala samspel 
och språkutveckling. Vi reagerade över att pedagogerna nämnde att läroplanen finns 
med hela tiden, att den kommer in utan att de tänker på det och att allt i läroplanen kan 
tas ut under utevistelsen, men samtidigt nämner ingen till exempel skapande, musik 
eller bygga och konstruera som också är delar av läroplanen. Vi tolkar det som att 
pedagogerna lyfter fram de delar i läroplanen (matematik, teknik, naturkunskap och 
motorik) som är självklara att barnen lär eller tränar när de befinner sig på 
förskolegården, de delar som “kommer in ändå”. Till exempel att när barnen är ute på 
gården springer de runt och leker, det vill säga motoriken tränas. När barnen är utomhus 
ökar både barnens och pedagogernas möjligheter att lära om/uppmärksamma naturen 
och naturkunskap, alltså att detta kan anses som något relativt självklart under 
utevistelsen. Precis som pedagogernas arbetssätt och betydelsen av utevistelsen verkar 
pedagogernas tolkningar och tillämpande av läroplanen gå på rutin och kan därför också 
ses som en del av de fasta tanke- och handlingsmönster som utevistelsen utgörs av.  
 
 
8 Diskussion 
 
Vårt diskussionskapitel är uppdelat i två underrubriker; resulatdiskussion och 
metoddiskussion. I resultatdiskussionen kommer vi att knyta an vår studie till tidigare 
forskning och i metoddiskussionen kommer vi att problematisera vårt val av metod i 
denna studie. 
 
 
8.1 Resultatdiskussion 
 
Vi ser en tydlig koppling mellan tidigare forskning och hur pedagogerna i vår studie 
arbetar med utevistelsen i förskolan och detta skulle kunna förklaras genom att 
förskolepedagogerna har fått ta del av andras kunskaper genom utbildning eller annan 
personal i förskolan. Precis som Alvesson och Sköldberg (2008) menar med att 
människan ständigt utvecklar nya kunskaper genom att iaktta andra människors 
agerande i liknande situationer. Vi ser även att förskolans läroplan har präglat 
pedagogernas arbetssätt till en viss del, men eftersom läroplanen endast nämner 
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utevistelsen enstaka gånger har många förskolepedagoger gjort egna tolkningar om hur 
de ska arbeta. 
 
 
8.1.1 Pedagogernas arbetssätt och motiv  
 
I vårt resultat framkom det att mycket av pedagogernas förhållningssätt under 
utevistelsen är kopplat till barnens säkerhet. Det visade sig att majoriteten av 
pedagogernas arbetssätt till stor del handlar om att cirkulera och “vaka” över barnen 
under utevistelsen medan barnen har fri lek. Vi relaterar detta till det Berkhuizen (2014) 
skriver där hon påpekar att pedagoger positionerar sig på ställen runt om på 
förskolegården för att kunna ha så bra uppsikt som möjligt över barnen och vad de 
gör.  I vår studie visade det sig att förskollärarna har olika motiv till detta; att barnen 
inte ska skada sig, att de ska kunna vara närvarande i spontana lärsituationer men också 
för att stötta barnen i konflikter och dylikt. Utifrån vår socialkonstruktionistiska analys 
har vi kunnat se att bakgrunden till att detta verkar komma ifrån att utevistelsen är en 
tradition i förskolans verksamhet. Denna slutsats gör vi utifrån att i stort sett samma 
arbetssätt och motiv förekom på alla fyra förskolor vi intervjuade på då pedagogernas 
uttalanden var mycket lika varandra, men också utifrån att en pedagog som arbetat länge 
inom förskolan påpekade detta.  
 
Tidigare forskning säger att barns huvudsakliga sysselsättning under utevistelsen är fri 
lek och att pedagogens roll är avvaktande men samtidigt närvarande om det uppstår 
situationer där de behövs (Mårtensson, 2004; Engdahl, 2014; Berkhuizen, 2014). En 
intressant aspekt av pedagogernas tal om arbetssätt och motiv är dock att pedagogerna i 
studien hänvisar till att barnen ska få leka fritt och att det gynnar grovmotoriken, 
matematik, naturkunskapsutveckling med mera, men de talar väldigt lite om den fria 
lekens betydelse i sig. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att den 
fria leken även ger upphov till sociala förmågor och ett demokratiska principer hos 
barnen då de skriver att barn i lekens värld lär sig diskutera, argumentera, kommunicera 
genom att de uppmärksammar varandras tankar. Vi tänker oss ändå att pedagogerna i 
studien är medvetna om den fria lekens betydelse, men att det inte reflekteras över på 
samma sätt som konkreta ämnesmål som till exempel matematiken. Detta eftersom vi i 
vår analys synliggjort att pedagogernas arbetssätt i många avseende verkar vara 
grundade i rutiner och vanor. 
 
Att barnen får leka fritt på gården går hand i hand med de spontana lärtillfällena som 
pedagogerna pratar om. Vi ser det som att barnen har fri lek och att pedagogerna agerar 
i första hand på barnens initiativ. Pedagogernas initiativ till interaktion med barnen 
verkar komma när de cirkulerar och “kollar till” barnen, men att det i huvudsak är när 
barnen uppmärksammar något eller slagit sig och liknande som pedagogerna agerar. 
Som pedagogerna uttryckte sig fanns det också en rädsla för att störa barnen i deras lek, 
men som Tullgren (2004) skriver är pedagoger en tillgång för att stödja barnen så att 
deras lekar inte störs eller avbryts.  
 
Det har i studiens resultat visat sig att pedagogernas arbetssätt när det gäller att vara en 
närvarande pedagog skiljer sig mellan de yngre respektive de äldre barnen i förskolan. I 
enlighet med Engdahl (2014) och Berkhuizen (2014) nämner även pedagogerna i denna 
studie att de yngre barnen kräver mer stöd och hjälp än de äldre vilket gör att 
pedagogerna är mer aktiva med de yngre barnen. Samtidigt skriver Berkhuizen (2014) 
att barnen behöver samspela med pedagogerna, men att det inte alltid är möjligt på 
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grund av att de samtidigt måste ha koll på andra barn som rör sig på gården. Här 
upplever vi att det blir en krock mellan att vara en närvarande pedagog när 
uppmärksamheten från pedagogen samtidigt måste riktas mot att kolla till de andra 
barnen. Å andra sidan skriver Clark (2007) att förskolegårdar inte är konstruerade för 
social interaktion och särskilt inte mellan barn och vuxna. Därför kan det vara så att 
förskolegårdarnas utformningar i sig utgör ett hinder för att vara en närvarande 
pedagog. Eftersom vi i analysen sett att arbetssätt och motiv grundar sig i en vana hos 
pedagoger är vi dock osäkra på om interaktioner mellan barn och pedagoger hade ökat 
om förskolegårdarna förändrats. 
 
  
8.1.2 Utevistelsens betydelse  
 
Något som samtliga pedagoger i studien ser som utevistelsens fördelar är att den bidrar 
till en bättre hälsa för både barn och pedagoger. Detta motiverar förskolepedagogerna 
genom att de upplever att smittspridningen är lägre, barnen kan röra sig och att luften är 
friskare utomhus. Att barnen ges möjlighet till fysisk aktivitet under utevistelsen är 
inget konstigt då både Clark (2007) och Niklasson och Sandberg (2010) förklarar att 
utomhusmiljön till största del är konstruerad just för rörelse. Barnen har enligt 
pedagogerna i studien ett rörelsebehov som under utevistelsen kan tillfredsställas genom 
barnens fria lek.   
 
Några förskolepedagoger har uppfattningen om att barnen hemma inte är fysiskt aktiva 
eftersom det finns andra saker som lockar, exempelvis tv-spel. Rivkin (1995) förklarar 
att barnens avsaknad av utomhuslek i hemmiljö oftast beror på tidsbrist hos föräldrarna 
som spenderar långa dagar på sitt arbete. Däremot förespråkar Skolverket (2010) att det 
är förskolans plikt att kunna komplettera hemmet för att ge barnen största möjlighet att 
utvecklas på bästa sätt. En tolkning från vår sida är att det är ett sådant klassiskt 
uttalande att tv-spelandet hindrar barnens utevistelse hemma, och att pedagogerna 
kanske romantiserar över sin egen barndom och att “det var bättre förr”.  
 
Utevistelsen, för förskolepedagogerna, bidrar även till en bättre arbetsmiljö där 
ljudnivån och stressen inte är lika påtalande. Barn som anses vara “stökiga” upplevs 
enligt pedagogerna trivas bättre under utevistelsen och detta tolkar vi kan ha och göra 
med att även barnen upplever mindre stress utomhus. Vi tolkar det som att utevistelsen 
blir en slags lösning för förskolepedagogerna när inomhusvistelsen blir för intensiv.  
 
 
8.1.3 Tolkningar av utevistelsen i relation till läroplanen 
 
De flesta pedagogerna i studien lyfte fram motorik, matematik, naturvetenskap och 
teknik som de mest centrala målen i läroplanen och som pedagogerna såg mest spår av i 
barnens lek under utevistelsen. Vi frågar oss varför enbart dessa ämnen lyfts fram när 
det egentligen finns mycket mer som behandlas i läroplanen. Att barnen tränar sin 
motoriska förmåga under utevistelsen är något som vi skulle kunna ta för givet eftersom 
utevistelsen gör det möjligt för barnen att springa och leka. Något annat som vi funderar 
över är om det finns ett “tryck” över specifika ämnen i läroplanen som anses vara 
viktigare än resterande strävansmål. När läroplanen för förskolan reviderades 2010 
lades en större tonvikt på språk, matematik, naturvetenskap och teknik 
(Utbildningsdepartementet, 2010) vilket vi ser spår av i pedagogernas uttalanden. 
Återkommande under arbetets gång har vi funderat över varför pedagogerna inte 
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nämner mål som handlar om exempelvis utveckling av barnens skapandeförmåga. 
Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att  I analysen har vi sett att mycket i 
utevistelsen handlar om ett traditionsmässigt handlande och skulle kunna bero på att 
pedagogerna har svårt att bryta dessa mönster och använda utevistelsen till annat, som 
att exempelvis måla och skapa. Samtidigt kan det traditionsmässiga handlandet 
förklaras utifrån pedagogernas upplevelser att utevistelsen kantas av en hel del 
begränsningar, såsom stora barngrupper och för lite personal, vilket kan göra det svårt 
för pedagogerna att arbeta med utevistelsen på det sätt de skulle vilja.  
 
 
8.2 Metoddiskussion 
 
I vår undersökning användes intervju som metod för att samla in information. Resultatet 
som framkom hade varit svårt att uppnå med andra insamlingsmedel som exempelvis 
observation och enkät eftersom studiens syfte behandlar förskolepedagogers egna 
beskrivningar och tolkningar relaterat till utevistelsen och förskolans läroplan. Genom 
att vi använde oss av intervju måste vi anta att pedagogerna svarat så sanningsenligt 
som möjligt. Vi har funderat över hur resultatet hade sett ut om vi hade gjort en 
jämförande studie där vi hade kompletterat våra intervjuer med observationer av 
pedagogernas arbetssätt under utevistelsen. På så vis hade vi kunnat ställa pedagogernas 
svar mot det vi hade sett ur vårt perspektiv och då sett om pedagogernas uttalanden 
“stämde” med hur de agerade.   
 
Intervjun som metod har varit en fördel i arbetet med pedagogerna då den personliga 
kontakten har motverkat eventuella missförstånd. Nackdelen med den valda metoden 
har varit svårigheten att få förskolepedagogerna att ställa upp i intervjuerna då vi valde 
att skicka ut presentationen av vårt arbete via e-post. Man skulle kunna tro att många 
valde att ignorera våra utskick men risken finns även att våra mail sorterats som 
skräppost. Detta hade naturligtvis kunnat hanteras på ett annat sätt, exempelvis genom 
telefonkontakt med förskolecheferna ett antal dagar efter utskick för att kunna få ett mer 
direkt svar.  
 
Intervjuerna skedde till stor del i par, med undantag för den första intervjuen, där tre 
pedagoger deltog. Gruppintervjuer har varit mycket gynnsamt för vårt resultat då vi 
upplevde att vi fick mycket information på enbart fyra intervjutillfällen. Vi upplevde 
även att det blev diskussioner mellan pedagogerna vilket gjorde att de kunde spinna 
vidare på varandras tankar. En nackdel var dock att pedagogerna ibland hade en tendens 
att hålla med varandra i sina svar. Hade vi som motsats till gruppintervjuer, använt oss 
av enskild intervju hade det insamlade materialet kanske inte varit så omfattande, och 
att vi då hade fått göra fler intervjuer än fyra.  
 
Vi som forskare valde att intervjua pedagogerna tillsammans för att vara säkra på att vi 
fick svar på alla frågor, en som kunde anteckna vid sidan om, och även för att kunna 
uppmärksamma eventuella gester och kroppsspråk. Vi ville även att det skulle bli en så 
jämn maktbalans mellan oss och informanterna som möjligt för att undvika 
intervjuareffekten som Denscombe (2008) skriver om. Han menar att om det uppstår en 
stor maktobalans under intervjun kan informanten/informanterna inta ett defensivt 
förhållningssätt och enbart svara utifrån vad informanten tror är rätt.  
 
I studien lät vi både förskollärare och barnskötare delta eftersom båda yrkeskategorierna 
finns med under utevistelsen. Det blev dock en obalans i antalet förskollärare och 
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barnskötare vilket fått oss att reflektera över om det påverkat resultatet. Vi upplevde 
även att barnskötarna inte sa lika mycket som förskollärarna i de två intervjuer där både 
förskollärare och barnskötare deltog. Detta funderar vi på om det hade att göra med att 
det fanns en outtalad maktskillnad mellan förskollärarna och barnskötarna under 
intervjuerna, där barnskötarna kände sig i underläge gentemot 
förskolläraren/förskollärarna. Vi funderar därför också på om resultatet hade blivit 
annorlunda om vi intervjuat förskollärare för sig och barnskötare för sig eftersom vi tror 
att barnskötarna haft mer att säga då.  
 
 
8.3 Professionsrelevanta konsekvenser 
 
Professionsrelevanta konsekvenser som vårt resultat skulle kunna medföra är att 
förskolepedagoger i högre grad reflekterar över utevistelsen och om dess syfte enbart är 
utveckling av motorik, matematik, teknik och naturvetenskap. Pedagogerna i förskolan 
kanske även börjar utmana den traditionella utevistelsen och tänker i nya banor om hur 
utevistelsen skulle kunna utvecklas till en resurs i barns utveckling och lärande. 
 
 
8.4 Slutsats och förslag på vidare forskning 
 
De möjligheter barn ges under utevistelsen i förskolan beror på olika faktorer som 
framkommit i denna studie. Det har visat sig självklart att barn som går i förskolan i 
Sverige får möjlighet att vistas och leka utomhus i stort sett varje dag, men utifrån 
resultatet i denna studie och även tidigare forskning är utevistelsen relativt 
traditionsenlig. De möjligheter barnen har under utevistelsen är alltså inte speciellt 
varierande utan det är i huvudsak fri lek som gäller. Dock har barnen i den fria leken 
möjlighet till att röra sig och utveckla sin kroppsuppfattning men även undersöka med 
hjälp av pedagoger sådant de kanske upptäcker och finner intressant när de leker. Men 
för att barnen ska få den möjligheten krävs det att pedgogerna är närvarande och att de 
kan vara det, vilket inte alltid är säkert på grund av olika begränsningar som 
pedagogerna måste förhålla sig till.  
 
Eftersom barnen har så pass mycket fri lek skulle det vara intressant att undersöka hur 
barnen upplever den fria leken under utevistelsen genom att försöka inta deras 
perspektiv på utevistelsen. En sådan studie skulle förslagsvis kunna genomföras utifrån 
intervjuer för att synliggöra barnens perspektiv på utomhusmiljön, pedagogernas roll, 
och huruvida de känner sig övervakade på ett sådant sätt att de blir störda i sin lek.  
 
Det skulle också vara intressant att utöka studien med att göra observationer för att 
synliggöra pedagogernas faktiska agerande under utevistelsen och sedan jämföra detta 
med pedaogernas åsikter och tankar. I studien kunde vi inte urskilja om pedagogerna 
ansåg att utevistelsen var som en rast för dem själva där de kan dricka sitt kaffe medan 
barnen leker, som tidigare forskning bland annat har pekat på, men en 
observationsstudie hade kanske kunnat ge en bättre bild av detta. Dock förefaller det 
vara som vi antog i inledningen av studien att pedagogerna håller sig på avstånd och 
barnen inte får möjlighet till planerade pedagogiska aktiviteter på samma vis under 
utevistelsen som när de är inomhus.    
 



  
 

24 
 

Referenser 
 
Allwood, C.M & Erikson, M.G (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi 
och andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berger, P.L. & Luckmann, T (1966). The social construction of reality: a treatise in the 
sociology of knowledge. London: Penguin. 
 
Berkhuizen, C (2014). De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården. 
Licentiatavhandling Malmö : Malmö högskola, 2014. Malmö. 
 
Blanchet-Cohen, N. & Elliot, E (2011). Young Children and Educators Engagement and 
Learning Outdoors: A Basis for Rights-Based Programming. Early Education and 
Development, 22:757-777. 

Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A (2012). Anknytning i förskolan: vikten av 
trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Clark, A (2007). Views from inside the shed: young children’s perspectives of the 
outdoor environment. International Journal of Primary, Elementary and Early Years 
Education, 35:349-363. 
 
Denscombe, M (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Engdahl, K (2014). Förskolegården: En pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet 
och inflytande. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2014. Umeå. 
 
Eriksson Bergström, S (2013). Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och 
begränsningar i förskolans fysiska miljö. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2013. Umeå. 
 
Hwang, P. & Nilsson, B (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Kihlström, S (2007). Intervju som redskap. I: Lära till lärare: att utveckla läraryrket –  
vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (47-69). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lantz, B (2014). Den statistiska undersökningen - grundläggande metodik och typiska 
problem. Lund: Studentlitteratur. 
 
Malmqvist, J (2007). Analys utifrån redskapen. I: Lära till lärare: att utveckla 
läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (s.122-132). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Maynard, T. & Waters, J (2007). Learning in the outdoor environment: a missed 
opportunity?. Early Years: An International Research Journal, 27:255-265. 
 



  
 

25 

Maynard, T. Waters, J. & Clement, J (2013). Moving outdoors: further explorations of 
‘child-initiated’ learning in the outdoor environment, International Journal of Primary, 
Elementary and Early Years Education, 41:282-299. 
 
McClintic, S. & Petty, K (2015). Exploring Early Childhood Teachers’ Beliefs and 
Practices About Preschool Outdoor Play: A Qualitative Study. Journal of Early 
Childhood Teacher Education, 36:24-43. 
 
Mårtensson, F (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. 
Diss. Alnarp : Sveriges lantbruksuniversitet, 2004. 

Niklasson L. & Sandberg A (2010). Children and the outdoor environment. European 
Early Childhood Education Research Journal, 18:485-496. 

Norling, M. & Sandberg, A (2015). Language Learning in Outdoor Environments: 
Perspectives of preschool staff.  Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 9:1-6.  

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M (2003). Det lekande lärande barnet: i 
en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 
 
Rivkin, M.S (1995). The great outdoors: restoring childrens right to play outside. 
Washington DC: National Association for the Education of Young Children. 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 
 
Szczepanski, A (2008). Handlingsburen kunskap: lärares uppfattningar om landskapet 
som lärandemiljö. Lic. avh. Linköping : Linköpings universitet, 2008. Linköping. 

Söderström, M. Mårtensson, F.  Grahn, P. & Blennow, M (2004). Utomhusmiljön i 
förskolan: betydelse för lek och utevistelse. Ugeskrift for Læger, 166:3089-3092. 
 
Tullgren, C (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Diss. 
Lund: Lunds universitet, 2004. Malmö. 
 
Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling. Bakgrund till ändringar i 
förskolans läroplan. Stockholm. 
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-    
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A: Brevutskick 
 
2015-09-08 

 
      
Hej!  
 
Vi heter Hanna Jönsson och Laurine  Sölvegård och läser sista terminen till 
förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Under hösten 2015 skriver vi vårt 
examensarbete som handlar om förskollärare och barnskötares pedagogiska 
uppfattningar om utevistelsen i förskolan. Vi vill därför i vår undersökning genomföra 
intervjuer med förskollärare och barnskötare på olika förskolor i Skåne och Blekinge. 
Vi önskar att intervjua två pedagoger samtidigt då intervjun ska ta formen av en 
diskussion. 
 
Vi kommer att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer som innebär att: 
 

• deltagarna får information om vad studien handlar om och vad den ska användas 
till 

• deltagarna förblir anonyma i studien 
• deltagarna får ge sitt samtycke till att delta och informeras om att det är tillåtet 

att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång  
• vårt insamlade material enbart kommer att användas till vårt examensarbete 

 
Våra intervjuer kommer att spelas in via ljudupptagning och/eller antecknas och vi 
beräknar att de kommer ta ca. 45 minuter att genomföra. Vi planerar att utföra 
intervjuerna mellan vecka 39 och 40. Vårt examensarbete kommer att redovisas 
muntligt på universitetet, men också skriftligt i en uppsats.  
 
Vi skulle väldigt gärna vilja veta hur Ni tänker kring utevistelsen på Er förskola. Om 
någon på din förskola är intresserade att delta i vår studie så kontakta gärna oss snarast!  
Hoppas att vi hörs!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Hanna Jönsson   Laurine Sölvegård 
Tel: xxxx-xxxxxxx  Tel: xxxx-xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx@student.lnu.se E-mail: xxxxxxx@student.lnu.se 
 
Enklast är att kontakta oss via mail, men det går även bra att ringa!  
  



  
 

II 

Bilaga B: Intervjuguide 
 

Hur arbetar de och vilka motiv anger de? 
 

• Hur arbetar ni under utevistelsen? Kan ni berätta om en typisk utevistelse? 
o Vad brukar barnen göra under utevistelsen? 
o Vad brukar ni göra under utevistelsen? 
o Hur planerar ni utevistelsen på er förskola? 

 
Vilken betydelse har utevistelsen enligt förskolepersonal? 
 

• Vad är utevistelse för er? Vad innebär det? 
• Vad anser ni att syftet med utevistelsen är? 

o Vilka fördelar och/eller nackdelar ser ni med utevistelsen? 
 

Hur tolkar förskolepersonal förskolans uppdrag gällande utevistelsen i 
läroplanen? 
 
“Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Skolverket, 2010 s.7) 
 

• Hur tolkar ni vad läroplanen säger angående utevistelsen? 
• På vilket sätt arbetar ni med läroplansmålen under utevistelsen? 

 

Avslutningsfrågor 
 

• Hur ofta går ni ut på förskolegården, och hur länge är ni ute? 
• Vilken utbildning har ni? 
• Hur länge har ni arbetat som förskollärare/barnskötare? 

 
 
 


