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Sammanfattning 
Denna rapport är en kvalitativ studie genomförd i norra Sverige. Studiens syfte var att 
utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om pedagogiskt arbete i utemiljö. För 
att besvara rapportens syfte formulerades tre frågeställningar. Dessa handlade om 
förskollärarnas uppfattningar om vilken betydelse det har för barn att vistas utomhus, i 
vilken utsträckning förskollärarna upplever att de har miljöer som stöttar deras 
pedagogiska arbete samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna upplever de har för 
att bedriva pedagogiskt arbete utomhus. För att besvara dessa frågeställningar användes 
intervju som metod och fyra verksamma förskollärare har intervjuats. I studien 
framkommer att utevistelse värderas högt och utemiljön möjliggör ett lärande och tillåter 
lekar som skiljer sig mot inomhus. För att barnens utevistelse ska bli så innehållsrik som 
möjligt framhålls pedagogers förhållningssätt som en viktig grundsten. Ekonomi och 
säkerhet är exempel på hinder som pedagogerna i denna studie påverkas av i det 
pedagogiska arbetet i utemiljön. Sammanfattningsvis är utemiljön en plats som i sig själv 
bidrar till barns utveckling och lärande men kan också utmana och ställa krav på 
pedagoger.   
 
 
 
Nyckelord: Förskola. Närmiljö. Pedagogiskt ansvar. Utomhusmiljö.   
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Inledning  
Inom den svenska förskolan finns en tradition av utomhusvistelse och utomhusmiljön har 
en naturlig plats i den dagliga pedagogiken (Mårtensson, 2004). Men på vilket sätt 
används denna utomhusmiljö? I förskolans läroplan står det att arbetslaget i förskolan ska 
samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande samt att miljön ska 
vara öppen, innehållsrik och inbjudande (Skolverket, 2016). Läroplanen är gemensam för 
alla förskolor i Sverige och innehållet i den är något som alla måste förhålla sig till. Olika 
miljöer genererar olika förutsättningar vilket kan påverka det pedagogiska arbetet. 
 
Ärlemalm-Hagsér (2008) lyfter att det har varit diskussion kring förskolans miljö och hur 
miljön kan möta och utmana de kompetenta, aktiva och kunskapsskapande barnen. 
Författaren menar dock att utemiljön, med några få undantag, inte synliggjorts i denna 
diskussion på samma sätt som innemiljön. Denna beskrivning stämmer överens med mina 
erfarenheter från förskolan. Vad kan detta bero på? Är det en okunskap kring utemiljöns 
betydelse? Osäkerhet kring hur pedagogiskt arbete i utomhusmiljö kan genomföras? 
Mårtensson (2004) lyfter i sin avhandling att förskolegården blivit en allt viktigare del av 
många barns uppväxtmiljöer. Därför är det av stor vikt att det sker en reflektion kring 
utemiljön och att utemiljön ses och används som en del av förskolans helhet. På en del 
förskolor jag vikarierat på har utevistelsen använts som ett rum för rast för både pedagoger 
och barn, men vad händer med barnens lärande och det pedagogiska ansvar som finns, 
även utomhus? Dessa erfarenheter och funderingar har lett mig fram till detta arbete. Jag 
vill få en inblick i verksamheten och ta del av verksamma förskollärares tankar kring 
pedagogiskt arbete i utemiljö.  
 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om 
pedagogiskt arbete i utemiljö.  
 

Frågeställningar 

För att nå mitt syfte söker jag svar på följande frågor:  

- Vad är förskollärarnas uppfattningar om betydelsen det har för barn i förskolan att 
vistas i utomhusmiljö?  
 

- I vilken utsträckning tycker förskollärarna att de har utemiljöer som stöttar det 
pedagogiska arbetet?  
 

- Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna de har för att bedriva 
pedagogiskt arbete utomhus?  
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras litteratur och tidigare forskning som handlar om barns sätt att 
lära, vilken betydelse utomhusmiljö och pedagogers förhållningssätt kan ha för barns 
lärande samt hinder som kan uppstå.  
 
I texten används ordet pedagog för att beskriva de vuxna som arbetar inom förskolan och i 
arbetet skrivs det om tre typer av fysiska utemiljöer. Med förskolegård menas den miljö 
som ingår i den planerade förskoleverksamheten. Närliggande miljö är den miljö som 
ligger i närheten av förskolan och som förskolan har möjlighet att besöka. Denna miljö 
kan bestå av olika sorters miljöer. Med ordet naturmiljö menas en miljö som inte är 
påverkad av människor, exempelvis skogen.     
 

Att lära via kroppen 

Under de tidiga åren upptäcker barn världen. Individers erfarenheter, alla från olika 
kontexter, utökas under hela livet och förskolan har en stor betydelse för barns fysiska 
socialisation (Sandberg & Vuorinen, 2008). Det sätt som barn upptäcker världen på menar 
Fredriksen (2015) sker genom de erfarenheter barn får. Författaren menar också att detta 
erfarande sker genom kroppen. De erfarenheter barn får via sin kropp bidrar till barns 
förståelse och utveckling. Liknande beskrivning ger Hangaard Rasmussen (1993) som 
menar att genom att barn springer omkring, klättrar och undersöker skapas ett förhållande 
mellan barnet själv och omvärlden. På detta sätt mäter barn världen med sin kropp och 
upplever sig själv genom kroppen.  
 
”Learning by doing”, det vill säga att lära genom att göra eller utföra med sina händer, är 
ett sätt att förstå lärande som brukar tillskrivas John Dewey (Learning by doing, 2019) och 
enligt Brodin (2011) är begreppet en grundläggande idé med pedagogik utomhus. Genom 
detta arbetssätt förstärks lärandet i det samspel som finns mellan fysiska upplevelser och 
teoretiska kunskaper. Persson Gode (2011) framhåller att om förskolans verksamhet är 
tillräckligt varierad så får barnen en god förkunskap om de flesta ämnen de kommer möta 
i skolan och att detta förhoppningsvis ger barnen både lust och nyfikenhet att lära. Ett 
uppdrag som tydliggörs i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är att förskolan ska vara 
en rolig, trygg och lärorik plats för barn samt att förskolan har uppdraget att lägga grunden 
för ett livslångt lärande.  
 

Lekens betydelse 

Att leken har en stor betydelse för barns lärande står tydligt i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016). I den framgår det också att genom att använda leken som metod 
främjas barns lärande. Brodin och Lindstrand (2008) lyfter fram att i leken ingår många 
komponenter som påverkar barnets utveckling på många olika sätt. Några exempel som 
författarna ger på utvecklingsområden är bland annat känslomässigt, motoriskt, socialt och 
intellektuellt. Öhman (2011) ger förklaringen att lek snarare är ett tillstånd hos barn än en 
aktivitet och att det är av stor vikt för barns välmående och hälsa att de får leka.  
 
Karlsson (2008) lyfter fram att förskolans miljö, i form av lokaler, material och 
pedagogers förhållningssätt definierar hur barns relationer kan utvecklas till lek och 
lekinnehåll. Därför måste förskolan enligt Öhman (2011) också värna och utveckla barns 
olika lekmiljöer och skapa ett gott lekklimat i uteverksamheten. Björklid (2005, refererad i  
Sandberg & Vuorinen, 2008) menar att forskning visar på att barn som vistas i naturrika 
förskolegårdar inte bara leker mer utan också leker bättre i grupp, är uthålliga och tränar 
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sin koordination och balans. Dessa tendenser liknar de som Lindstrand (2004, refererad i 
Brodin & Lindstrand, 2008) fann i sin studie. Studien visar att vid utelek lär sig barn att 
samarbeta, de utvecklar sin kommunikativa förmåga samt skaffar sig vänner på ett mer 
utbrett sätt än vad barnen gör vid inomhuslek. Även Brodin och Lindstrand (2008) lyfter 
fram fördelar med utomhusleken, författarna menar att barnen får möjlighet att utföra 
livliga lekar som annars är omöjliga och/eller förbjudna inomhus. Vidare menar 
Mårtensson (2010) att den vidlyftiga utomhuslekens struktur öppnar särskilda möjligheter 
till lek som inkluderar barn med olika förutsättningar och ålder.  
 

Den fysiska miljöns påverkan 

Rummet är en ram som leken kan röra sig inom (Hangaard Rasmussen, 1993). Enligt 
förskolans läroplan ska den miljö som erbjuds inbjuda till lek och aktivitet samt att den 
ska utmana barnen och inspirera dem till att utforska sin omvärld (Skolverket, 2016). 
Dessa ord menar Björklund (2016) måste tolkas så att detta även gäller för förskolans 
utemiljö eftersom barns utveckling och lärande inte stannar vid ytterdörrens tröskel. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2010) framhåller att den pedagogiska miljön är 
viktig för barns lek och lärande. Den fysiska miljön är till för att stödja det pedagogiska 
arbetet vilket handlar om att stödja och stimulera barn i deras utveckling och lärande.  
 
Brodin och Lindstrand (2008) menar att i utomhusmiljö erbjuds barn stora och annorlunda 
möjligheter i sin lek jämfört med andra lekmiljöer. Vid utomhuslek kan barn utforska 
omgivningarna utifrån sina egna förutsättningar och utifrån sin utvecklingsnivå. 
Författarna belyser också att barn tycker om att leka på undanskymda platser där vuxna 
inte har full insyn i vad de gör och genom en kreativ lekerfarenhet ges barn chansen att 
pröva sina förmågor, pröva nya idéer och söka utmaningar. Brodin och Lindstrand (2008) 
lyfter också fram Lindstrand (2004) som anser att det som händer i leken på en lekplats är 
det som gör leken mäktig och betydelsefull. Lekplatsens design har dock stor betydelse för 
barnens utveckling på olika områden. Områden som exempelvis motorisk utveckling, 
arbetet med sociala relationer samt förmågan att bygga och konstruera. Den pedagogiska 
miljön vid förskolan går dock att utveckla med ganska enkla medel för att tillvarata 
barnens intressen för lek och utomhusvistelse, menar Persson Gode (2011). Exempel som 
författaren tar upp är bland annat att fylla sandlådan med gamla köksredskap eller ta 
tillvara på återbruksmaterial att bygga med.   
 
Änggård (2009) lyfter fram två studier (Grahn m.fl., 1997 ; Mårtensson, 2004) som båda 
visar på att barns sätt att leka skiljer sig åt mellan olika miljöer och att det är miljöerna 
som är den avgörande faktorn för detta. Båda dessa studier pekar åt att i naturmark så 
tenderar barn att leka mer fantasilekar jämfört vad de gör i den mer planerade 
förskolemiljön. En bidragande faktor till detta tycks vara dels den faktiska miljön. 
Eriksson Bergström (2013) lyfter i sin avhandling att i de mer oplanerade delarna av 
miljön så fanns det fler möjligheter för barn att utforma och använda den utifrån sina egna 
behov. Författaren menar att miljöer som är planerade av vuxna kan skapa frustration hos 
barn eftersom de är utformade av just vuxna och syftet med miljöns utformning kan bli 
svårt för barnen att se och finna lust i.  
 
En annan orsak till att barn leker fler fantasilekar i naturmiljö är det material som erbjuds 
för barnen att leka med. Mårtensson (2004) framhåller utifrån sin studie att lekredskap 
som är förknippade med bestämda föreställningar om hur de ska användas påverkar 
barnens lek genom att leken knyts till vissa platser och har förutbestämda händelsekedjor. 
Även Björklund (2016) belyser att det uppstår en skillnad i barnens lek beroende på 
material och att det material som barnen möter utomhus skiljer sig från det material som 
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de möter inomhus. De skillnader som författaren syftar på är att i inomhusmiljö tenderar 
materialen att vara mer förutbestämda och det finns oftast ett genomtänkt syfte och tanke 
med var och på vilket sätt dessa ska användas. Medan i utomhusmiljö tenderar materialen 
att vara mer fria. En pinne och en kotte kan vara en pinne och en kotte men det har 
benägenhet att locka fram fantasi hos barnen och kan också i leken användas som en häst 
och dess mat. Eriksson Bergströms (2013) analys visar på att med material som är 
fördefinierade skapas även lekar med snävare och mindre varierade syften. Till skillnad 
mot de fall där materialen inte var statiska så visar studien på att barnen stimulerades att 
upptäcka en mängd olika användningsområden. Mål och syfte med leken skedde mer i 
sampel mellan barnen. I och med att barnen inte ges föremål med förutbestämda 
användningsområden så lockar material från naturen till kreativitet och fantasiskapande 
hos barnen (Löfdahl, 2010). Dessa föremål transformeras till något annat än det de 
egentligen ser ut att vara och barns fantasi stimuleras (Sandberg & Vuorinen, 2008). 
Mårtensson (2004) framhåller dock att ju yngre barnen är desto färre är deras erfarenheter 
och i fantasileken tillsammans med andra så krävs det att man kan förmedla vad de 
transformerade lekredskapen föreställer. Därför belyser författaren att all lek inte kan ske 
enbart med naturmaterial utan att det behöver finnas en variation och leken bör 
kompletteras med tillverkade föremål. Framförallt för de yngre barnen och de barn som av 
olika anledningar har ett outvecklat verbalt språk.   
 
När det gäller förskolans uppdrag som handlar om att barn ska tillägna sig ett kunnande 
om naturen och människans del i detta (Skolverket, 2016) så är det genom att vistas i 
utomhusmiljö, få upplevelser och erfarenheter, som det skapas en relation med miljön och 
dess innehåll och ger barn en inbyggd känsla för naturen (Mårtensson, 2004). Med denna 
känsla är sannolikheten större att barnen kommer utveckla en förståelse för naturen, dess 
betydelse och betydelsen av och intresset för att bevara den än om de aldrig vistas i denna 
sorts miljö (Nyhus Braute & Bang, 1997). Nyhus Braute och Bang (1997) belyser att barn 
i dagens samhälle vistas större delen av sin vakna tid på förskolan och därför är det viktigt 
att barnen får med sig dessa upplevelser och lärdomar. Även Mårtensson (2004) lyfter i 
sin genomförda studie att förskolegården har blivit en allt viktigare del av många barns 
uppväxtmiljö och hon menar att planeringen av dessa miljöer har blivit mindre ambitiös 
under senare decennier. Vid jämförelse mellan förskolor så upplever författaren att de 
förskolor som byggdes när daghem, som förskolan till sin början hette, började byggas i 
stor skala så består dessa av friliggande lokaler, de har stora tomter och är placerade i 
lägen med en varierad miljö att tillgå. Medan förskolor som byggs i nutid allt oftare byggs 
integrerade i bostadskvarter, närliggande andra byggnader och utegården är liten, ibland 
saknas den till och med helt och barnen får dela sin utemiljö med kringboende.  
 
Tidigare nämndes utelekens möjlighet till att vara en plats som inkluderar barn med olika 
förutsättningar och ålder (Mårtensson, 2010). Brodin och Lindstrand (2008) framhåller att 
det är viktigt att vara reflekterande i detta och att analysera den miljö som används. För i 
vissa miljöer kan alla barn få vara med och leka men i andra miljöer blir en del barn 
uteslutna. Författarna belyser att för barn med funktionsvariation är miljöns utformning 
och eventuella begränsningar avgörande för barns möjligheter till lek och utforskande i 
förskolan. 
 

Att se och räkna närmiljön 

Att utforska naturen och upptäcka närmiljön är viktigt i de tidiga barnaåren och naturens 
rikedom stödjer utvecklingen hos det nyfikna barnet och blir ett redskap för lärande och 
utveckling (Brodin & Lindstrand, 2008). Om förskolan ska anses vara en rik plats med 
olika möjligheter för barn att skapa kunskap på behöver barnen få möta olika miljöer. 
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Därför menar Björklund (2016) att förskolans utemiljö och närmiljö bör inkluderas och 
ses som en helhet och dessa olika miljöer bör ingå i planeringen av förskolans 
uteverksamhet. Genom att se närområdet som ett komplement till förskolans egen utemiljö 
blir utemiljön innehållsrik och man får möjlighet att erbjuda barnen en variation av 
aktiviteter.  

 
En annan anledning till att räkna med och använda sig av närmiljön belyser Nyhus Braute 
och Bang (1997). De framhåller att när en lekplats väl anlagts så förändras den inte 
särskilt mycket och när barn vistas där en längre tid så tenderar lekplatsen att inte kunna 
ge några utmaningar till barnen längre. Något som kan påverka barns lärande och 
utveckling. Mårtensson (2004) belyser att skogen som plats är en stor tillgång vid 
pedagogiskt arbete med barn. En plats som både är en lekplats och en byggplats, ett 
laboratorium och ett äventyr, ett träningstillfälle för motorik och en härlig stund 
tillsammans. Beroende på var förskolan ligger så är det dock inte alltid så lätt att hitta 
skog på ett lämpligt avstånd (Persson Gode, 2011). Om skogen inte finns att tillgå, eller 
om närliggande omgivningar inte besöks är det extra viktigt menar Mårtensson (2004) att 
den anlagda förskolemiljön förändras och utvecklas så att den blir en pedagogisk plats 
som stimulerar och utvecklar barns lärande.  
 

Pedagogens roll 

Att arbeta som pedagog i förskolan är en sammansatt roll och det finns många uppgifter 
att förhålla sig till, till exempel hur man ska organisera den praktiska vardagen. Som 
pedagog har man också många sorters ansvar inför föräldrar, kollegor, kommunen och 
ledningen (Fredriksen, 2015). Framförallt har dock pedagoger uppdraget att ge barnen 
förutsättningar för lärande (Skolverket, 2016). Enligt Persson Gode (2011) så är barns 
lärande i mångt och mycket baserat på upplevelser så därför är pedagogers ansvar att se 
till att de miljöer där barnen vistas är så rika på lärandetillfällen och så varierade i 
utformandet som det bara är möjligt.   
 
Pedagogers förhållningssätt är en stor del av pedagogiskt arbete och barns lärande. Att 
som pedagog vara en medupptäckare i stället för en faktaförmedlare gör att barnen får 
utrymme att utveckla sin egen lärandeprocess (Persson Gode, 2011). Ett arbetssätt som 
enligt Nyhus Braute och Bang (1997) kräver ett mer gediget förarbete, större kunskap och 
en djupare pedagogisk insikt än om man genomförde sin verksamhet utifrån ett färdigt 
program från a till ö. I detta medupptäckande arbetssätt handlar det om att ta reda på svar 
tillsammans med barnen. Nyhus Braute och Bang (1997) lyfter att det naturligtvis kan 
vara bra om man som pedagog kan svara på barnens frågor men belyser att man som 
vuxen inte ska ta illa vid sig om man inte råkar kunna. Detta menar författarna ibland kan 
bli ett hinder för pedagoger som då väljer att undvika att gå ut i naturen med barnen.  
 
Det är också viktigt att vara medveten om att som vuxen är man en potentiell förebild och 
för att till exempel leken ska utvecklas i en barngrupp så krävs det en pedagogisk 
medvetenhet. Alla barn kan inte konsten att leka och därför är det viktigt att det finns 
pedagoger som visar, väcker intresse och stöttar i leken (Knutsdotter Olofsson, 2010).   
 
Enligt Björklund (2016) framhåller många pedagoger som har erfarenhet av att arbeta ute 
att de upplever ett annat klimat utomhus jämfört med inomhus. Enligt dessa pedagoger 
bidrar utomhusmiljön till ett klimat som för barnen upplevs mindre prestigefyllt och mer 
tillåtande. Det blir inte lika formellt som inomhus. Enligt Mårtensson (2004) tenderar 
dock pedagoger att inta en mer avvaktande hållning till det som händer i barngruppen 
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under utevistelse. Deras roll blir mer övervakande som handlar om att se till barnens 
säkerhet och allmänna välbefinnande (Mårtensson, 2010). Enligt Hangaard Rasmussen 
(1993) är utomhusmiljön en plats där pedagogiskt styrda aktiviteter sker betydligt mer 
sällan än inomhus. Mårtensson (2004) menar att det finns en allmänt spridd tillit hos 
pedagoger till att det i utomhusmiljön spontant uppstår värdefulla processer hos barnen. 
Det finns en förväntan om att barnen hämtar inspiration till leken i den fysiska miljön och 
utvecklar en meningsfull samvaro på egen hand.  
 
Vid pedagogiskt arbete i utomhusmiljö så belyser Nyhus Braute och Bang (1997) att 
pedagogers trivsel är en viktig faktor som allt för ofta glöms bort. Författarna menar att 
om de vuxna inte är motiverade att vara ute kommer inte heller barnen ut eftersom det är 
de vuxna som planerar och har makten över barnens vardag. 
 

Hinder som kan påverka det pedagogiska arbetet  

Björklund (2016) belyser ramar som kan påverka förskolans verksamhet. Exempel som 
författaren ger är tillgången på kompetent personal, antalet barn i barngrupper, förskolans 
fysiska förutsättningar i form av lokaler, utemiljö och närmiljö samt ekonomiska ramar. 
Gällande ekonomiska ramar så belyser även Nyhus Braute och Bang (1997) att denna ofta 
är en faktor som påverkar förskolans förutsättningar och de menar att allt för ofta hamnar 
uteplatsen i kläm på grund av detta.   
 
En annan faktor som kan påverka det pedagogiska arbetet i utomhusmiljö skriver Eriksson 
Bergström (2013) om i sin avhandling. Denna faktor är säkerhet. Författaren beskriver att 
pedagogerna som deltagit i studien ser många möjligheter i hur man skulle kunna förändra 
gården men att säkerhet är en faktor som begränsar möjligheten till förändring. Denna 
säkerhetsaspekt är också något som Nyhus Braute och Bang (1997) resonerar kring. 
Författarna skriver att förskolegården är formad utifrån att minimera barnens skaderisker. 
Exempel på anpassningar som författarna ger är godkända klätterställningar där vassa hörn 
är bortslipade. Att ojämnheter, stenar, buskar som sticks och annat tas bort från uteplatser. 
Vidare i sitt resonemang så lyfter författarna dilemman som de upplever kan uppstå på 
grund av detta. De ställer frågor som: Vad sker med barn som fått ”säkra” erfarenheter när 
de möter verkligheten utanför stängslet? Fråntas barnen erfarenheter de behöver? Vidare i 
sitt resonemang lyfter författarna att i naturlig miljö, som till exempel skogsmiljö, får barn 
möta andra utmaningar som är nödvändiga för deras utveckling och lärande (Nyhus 
Braute & Bang, 1997). Lundqvist och Nordänger (2011) skriver i sin artikel om uttrycket 
risksamhället. De har genomfört en enkätstudie där 450 lärare från förskola och 
grundskola deltagit. Resultatet visar att en stor andel av de lärare som deltog i studien har 
förändrat sin undervisning. Detta på grund av riskfaktorer som finns och en rädsla för att 
bli klandrad om någon olycka skulle ske. Även om denna osäkerhet var större hos lärare i 
grundskolan så fanns den också representerad hos förskollärare. En slutsats som 
författarna drog av denna studie var att många av de deltagande lärarna i dagsläget avstår 
från aktiviteter som från elevernas sida kan uppfattas som roliga och som bryter invanda 
mönster.  
 
En förutsättning för att utevistelsen ska bli en bra stund är att man har tillräckligt med 
varma och torra kläder. I vissa förskolor är det ett problem att barn saknar ändamålsenliga 
kläder och detta påverkar i sin tur det pedagogiska arbetet i utomhusmiljö (Nyhus Braute 
& Bang, 1997).   
 
Ärlemalm-Hagsér (2008) lyfter att det finns en risk att barns utevistelse och skogsbesök 
förblir oreflekterade på grund av en falsk tro att lek och lärande utomhus och i naturmiljö 
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enbart är god och könsneutral. Författaren nämner Bliding, Holm och Hägglund (2002) 
som framhåller att det finns studier som visar att i utemiljöer där vuxna inte är närvarande 
utsätts barn för kränkande behandlingar, mobbning och uteslutning. En faktor som är 
viktig att beakta och som kan bli ett hinder och skapa en negativ inverkan på barns lärande 
och utveckling. 
 

Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturell teori grundar sig utifrån Vygotskijs tankegångar kring människans 
utveckling och lärande. Han menade att barn föds in i en kulturell gemenskap och i denna 
gemenskap finns grunden för utveckling. Enligt Vygotskij påverkas människans mentala 
funktioner, exempelvis språk och tänkande, genom socialt samspel (Askland & Sataøen, 
2014).  
 
Inom sociokulturell teori används begreppet proximal utvecklingszon. Med det menas att 
genom vägledning och hjälp från andra i omgivningen kan barn ta till sig kunskap och 
utveckla sitt eget kunnande. Den sociala miljön får betydelse och en utveckling från det 
sociala till det individuella sker. Den stöttning som Vygotskij beskriver kan komma både 
från en vuxen eller en kompetent jämnårig (Askland & Sataøen, 2014).  
 
Vygotskij menar också att genom fantasi använder barn sina erfarenheter och i 
fantasileken sker en tolkning och bearbetning av verkligheten. Enligt honom är fantasi 
knutet till människans erfarenheter och med en rikare erfarenhetsvärld ökar 
fantasiförmågan. Med detta menar han att barns fantasi är fattigare än en vuxen människa 
eftersom deras erfarenheter är färre (Vygotskij, 1995).  
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Metod 
I detta avsnitt beskrivs den undersökningsmetod som valdes för studien samt hur 
undersökningen genomfördes. Det framgår också hur bearbetning och analys av materialet 
utförts. I slutet av avsnittet finns en redogörelse för de forskningsetiska principer som 
tagits hänsyn till samt en diskussion kring utvalda delar i metoden.  
 

Val av metod 

I inledningsskedet av denna rapport stod valet mellan observation och intervju, men för att 
nå studiens syfte valdes intervju som metod. Denna metod ansågs lämplig eftersom syftet 
var att ta del av rapportens ämne utifrån informantens egna perspektiv och upplevelser. 
Att intervjua någon handlar om att genomföra ett samtal, likt ett vardagligt samtal, men 
med en struktur och ett bestämt syfte samt att det sker utifrån genomtänkta frågor och med 
ett lyhört lyssnande. Detta tillvägagångssätt menar Kvale och Brinkman (2014) lämpar sig 
som en bra metod för att ta del av den intervjuades kunskaper. Ytterligare en anledning till 
varför intervju ansågs lämplig är att denna studie genomförs på vårvintern vilket på grund 
av snö begränsar förskolegården och tillgången till skogsmiljö. Genom intervju önskade 
jag få tillgång till förskollärares tankar som gäller för hela året och inte endast en 
avspegling av den period som är just nu. Vilket hade hänt om exempelvis observation 
använts som metod.   
 

Urval 

Inför denna studie gjordes ett kriteriebaserat urval (Christoffersen & Johannessen, 2017), 
att endast intervjua förskollärare. Detta dels på grund av att det är den yrkeskategori som 
jag själv kommer att ingå i efter min utbildning och därför kändes det intressant att få ta 
del av förskollärares tankar och erfarenheter. En annan anledning till detta urval var att jag 
fann det av intresse att samtliga informanter har en gemensam grund vad gäller 
förskollärarutbildning. Även om det finns en skillnad i när de gick sin utbildning, vilket 
också kan innebära skillnad i utbildningens innehåll, så har de ändå en gemensamhet vad 
gäller utbildning inom pedagogik samt ett ansvar för det pedagogiska arbetet i 
verksamheten.   
 
För att få ett urval med maximal variation avseende förskolornas utemiljö skedde ett 
medvetet urval vad gäller förskollärarnas arbetsplatser. För att få ta del av olika 
upplevelser i relation till olika miljöer, både förskolans utegård och den närliggande 
miljön, valde jag att intervjua förskollärare som alla arbetar på olika förskolor. Bland 
informanterna finns en spridning från förskolor som ligger i stadsmiljö till de som har ett 
kort avstånd till skog. Efter att ha tillgodosett kriteriet maximal variation gick jag vidare 
till att använda bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johannessen, 2017). Jag valde att 
kontakta tre av rapportens informanter som jag genom tidigare vikariat känner till och jag 
visste är utbildade förskollärare. Den fjärde informanten kontaktades efter att jag mottagit 
dennes kontaktuppgifter från förskolechefen.     
 

Genomförande 

När jag bestämt vilka förskolor jag önskade utföra min intervju vid kontaktades tre av 
informanterna personligen genom samtal samt mail. Vid denna kontakt informerade jag 
om arbetet, dess syfte samt ställde frågan om de var intresserade av att delta. Därefter 
skickade jag mail till dem alla som innehöll samma information som vid samtalet samt ett 
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informationsbrev (se bilaga 1). Då gavs informanterna ytterligare en möjlighet att ta 
ställning till om de önskade delta eller ej. Därefter skedde bokning av intervjutillfälle via 
mail. Den fjärde informanten tog jag kontakt med via mail först efter att jag mailat med 
förskolechefen. Detta för att jag hade önskan om en viss förskola och önskade få 
information om vilka förskollärare som arbetade där samt kontaktuppgifter till dessa. 
Förskolechefen återkopplade två namn, jag mailade till båda dessa och det mail som jag 
skickade innehöll den information som jag gett de övriga förskollärare vid det första 
samtalet, information om arbetet och arbetets syfte samt ett informationsbrev. 
Förskolläraren återkopplade via mail och tackade ja till att delta. Därefter höll vi 
kontakten och bokade in intervjumötet via sms.  
 
Samtidigt under processen som jag kontaktade informanter för studien författade jag en 
intervjuguide (se bilaga 2). Vid en intervju som denna är det viktigt att vara medveten om 
vilka frågor man ställer samt på vilket sätt detta görs så att man som intervjuare så mycket 
som möjligt minimerar risken att påverka informantens svar. Som Kihlström (2007) 
belyser är det viktigt i en intervju att inte styra intervjuns riktning genom att ställa ledande 
frågor. För att undvika detta skrev jag i min intervjuguide noga genomtänkta frågor som 
innan det första intervjutillfället godkändes av min handledare.  
 
Samtliga intervjuer skedde på förskollärarnas respektive förskolor och vid alla intervjuer 
satt vi avskilda från den övriga verksamheten. Innan intervjun besökte jag förskolornas 
utegård och gjorde en observation av denna. Syftet med detta var att förbereda mig genom 
att bekanta mig med den miljö som skulle diskuteras i intervjun. Med denna inblick kunde 
jag lättare förstå förskollärarnas beskrivningar och förklaringar av deras miljöer under 
intervjuerna. Min upplevelse är att detta gav mig möjligheten att kunna ge följdfrågor på 
ett sätt som jag tror annars hade varit svårt att göra. Inspelning skedde via mobiltelefonens 
inspelningsfunktion och detta gjorde att jag inte behövde lägga fokus på att anteckna utan 
kunde lägga allt mitt fokus på vårt samtal. Att spela in intervjun stärker också studiens 
reliabilitet enligt Kihlström (2007).  
 

Bearbetning av data/analysmetod 

Efter intervjun transkriberades samtalet. Vid analysen av det insamlade data användes 
meningskoncentrering. Intervjupersonernas yttranden drogs samman till kortare 
formuleringar (Kvale och Brinkman, 2014) och kategoriserades utifrån innehåll i relation 
till rapportens forskningsfrågor. Denna kategorisering skedde genom färgkodning och 
mynnade ut i teman som sedan tillsammans bildade rubriker i det fortsatta arbetet. Citat 
från intervjupersonerna lyfts fram i texten för att informanterna ska komma till tals. För att 
citaten ska bli mer läsvänliga är de bearbetade, dock utan att innehållet ändrats.  
 

Etiska överväganden 

Vid denna studie har de fyra forskningsetiska principerna som fastställts av 
Vetenskapsrådet legat som grund. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl Ordell, 2007). Den första etiska 
principen, informationskravet, handlar om att forskaren ska informera informanten om 
vilket syfte denna studie har och det gjordes i detta fall genom det informationsbrev (se 
bilaga 1) som skrevs inför intervjun och skickades ut via mail. I brevet fanns också en kort 
presentation av mig själv, det framgick att förskollärarens medverkan i studien är helt 
frivillig och att hen kan när som helst välja att avbryta sin medverkan, vilket ingår i 
samtyckeskravet. Information som också stod med var att allt inspelat material endast 
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kommer att användas vid denna studie och att dessa inspelningar vid kursens slut kommer 
att raderas, vilket är ett förtydligande av principen om nyttjandekravet. 
Konfidentialitetskravet som handlar om att informantens personuppgifter inte ska nå 
obehöriga har i denna studie verkställts dels genom att jag inte samtalat omkring vilka 
personer som jag intervjuat. Jag har också i den skrivna texten formulerat mig och använt 
fiktiva namn för att informantens identitet inte ska gå att utläsa i rapporten. 
 

Metoddiskussion 

För att besvara rapportens syfte, att få ta del av förskollärarnas uppfattningar, var intervju 
en bra metod. Detta skapade möjlighet till avskildhet, det fanns inga andra vuxna eller 
barn runtomkring och intervjun kunde ske ostört. Vid intervjuerna gav förskollärarna flera 
exempel på hur deras tankar kring utevistelsen verkställs i verksamheten. Det hade varit 
intressant att undersöka om förskollärarnas beskrivningar om hur de arbetar 
överensstämmer med hur de faktiskt gör. Om tiden funnits hade det därför varit intressant 
att också göra en observationsstudie.   
 
En nackdel jag upplevde med att använda intervju som metod är min brist på erfarenhet 
kring att intervjua. Som Kihlström (2007) lyfter fram så är det viktigt att tänka på vad 
kroppsspråket säger. Att jakande, nickningar betyder något och att stunder av tystnad är 
okej. Trots endast fyra genomförda intervjuer upplever jag ändå en viss skillnad mellan 
den första och sista intervjun. Jag blev mer bekväm och avslappnad i min roll som 
intervjuare vilket jag upplever påverkade mitt kroppsspråk på ett positivt sätt. Mitt sätt att 
förhålla mig till intervjuguiden förändrades också. Från att jag vid första intervjun kände 
att jag läste innantill för att inte missa någon fråga och förhöll mig till intervjuguidens 
struktur till att jag allt mer lärde mig innehållet utantill och därför inte var lika bunden till 
den under själva intervjun. Enligt Kvale och Brinkman (2014) så kan sättet man ställer en 
fråga påverka informantens svar. Att använda olika tonfall eller byta ut ett ord kan skapa 
en skillnad mellan genomförda intervjuer. Detta var jag medveten om och trots att jag 
upplevde mig mer avslappnad vid den sista intervjun så gjorde jag mitt yttersta för att 
ställa frågorna på samma sätt genom samtliga intervjuer. Jag är dock medveten om att 
detta kan ha haft inverkan på informanterna och på så vis påverkat studiens resultat.    
 
Att skriva intervjufrågor tycker jag var ett svårt moment. Som Kihlström (2007) belyser så 
handlar det inte om att skriva frågor som är frågeställningar utan att formulera frågor som 
ska ge svar på arbetets frågeställningar. En kunskap jag upplever kommer med erfarenhet 
och något som jag tyvärr inte har. Med stöttning av min handledare gjordes dock det bästa 
för att skapa en intervjuguide med givande frågor.  
 
Denna studie genomfördes på vårvintern när det fortfarande låg väldigt mycket snö på 
marken. Kan det ha påverkat resultatet? De frågor jag ställde var medvetet formulerade så 
att de skulle omfatta förskollärarnas uppfattningar utifrån hela året men min uppfattning är 
att svaren till stor del avspeglar den uteverksamhet som förskollärarna är i just nu. Den 
nuvarande årstiden påverkade också min observation av förskolans utegård. Vad fanns 
under de snöhögar som nu låg på gården? Detta gjorde att jag inte fick en bild över hur 
utemiljön ser ut under hela året. En avspegling som endast blivit korrekt om man 
genomfört återkommande observationer fördelat över alla årstider.   
 
För att öka denna studies trovärdighet har jag gjort mitt yttersta för att de beskrivningar 
jag gett ska vara transparanta och att studiens samtliga delar skall visa på god validitet. 
Patel och Davidsson (2003) framhåller att i en kvalitativ studie eftersträvas validitet i 
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forskningsprocessens samtliga delar och inte endast i datainsamlingen. Att lyfta fram citat 
från informanterna har också varit en del i att öka trovärdigheten.  
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Resultat 
I denna del kommer en sammanfattning av de genomförda intervjuerna att presenterats. 
Utifrån studiens forskningsfrågor och intervjuguidens frågeområden har informanternas 
svar grupperats och samlats under nedanstående rubriker. Samtliga namn på förskollärarna 
är fiktiva.  
 

Översiktlig presentation av informanter och deras arbetsplats 

Förskola A ligger i en liten by och består av två avdelningar som är uppdelade utifrån 
barnens ålder. Förskolläraren Alicia har arbetat som förskollärare i 17 år och arbetar i 
dagsläget i en barngrupp där barnen är 1-3 år. Förskolegården är stor och består av 
tillrättalagda miljöer så som gungor och sandlåda och skogen är en del av förskolegården.  
 
Förskola B ligger i ett mindre samhälle och består av fyra åldersindelade avdelningar. 
Förskolläraren Berit har arbetat som förskollärare i 4 år och arbetar idag med barn som är 
4-5 år. Förskolans utegård är stor och är inramad av staket. Innanför staketet finns det 
bland annat klätterställningar, sandlådor med olika typer av sand, kullar och gräsytor. En 
sida av förskolegården vetter mot en mindre skog.  
 
Förskola C ligger i ett samhälle och även den består av fyra åldersindelade avdelningar. 
Förskollärare Cecilia har arbetat som förskollärare i 30 år och arbetar idag med barn som 
är 1-2 år. Förskolans utegård är stor. Den är inramad av ett staket och på förskolegården 
finns det exempelvis gungor, klätterställning, rutschkanor, fotbollsplan, sandlåda. På 
baksidan av förskolegården finns en grind som direkt leder till en skog med ett stort berg.  
 
Förskolan D ligger i mitt i en stad och består av sex åldersindelade avdelningar. 
Förskollärare Doris har arbetat som förskollärare i 7 år och arbetar idag med barn som är 
3-4 år. Förskolegården är förhållandevis liten, inramad av ett staket och består av en 
planerad gård innehållande bland annat gungor, sandlåda, vattenpump, odlingslådor och 
material att stapla och bygga med.   
 

Betydelsen för barn att vara ute 

Samtliga förskollärare som deltagit vid denna studie tycker att utevistelsen har en stor 
betydelse för barn. Anledningar som tas upp är att det är bra för barnens hälsa, att vistas 
utomhus minimerar sjukdomar, konflikter mellan barn blir färre i utomhusmiljö, att miljön 
utomhus ger en annan frihet och möjlighet till rörelse för barnen än vad som ges inomhus 
samt att det skapas ett friare klimat än vad det ibland kan vara inomhus. Cecilia berättar: 
”Man kan springa hur mycket som helst utan att nån säger ´Spring inte!´ ´Skrik inte!´ Och 
det är fritt.” Berit: ”Nån gång per dag måste man få komma ut för att få röra på sig och 
andas. Bara en sån sak är viktig med utevistelse.”  
 
Majoriteten av de intervjuade förskollärarna upplever att det finns ett behov hos barn att 
röra på sig och att i utemiljön så är detta tillåtet och möjligt. Berit ger beskrivningen att i 
den barngrupp hon är verksam i just nu så finns det ett behov hos barnen att få arbeta med 
sin kropp och belyser att deras uppgift är att skapa möjlighet till detta men med ett 
säkerhetstänk i grunden. Berit berättar:  
 

Många barn upplever vi har behov av att bära grejer, bryta. … Stort. … Använda sin 
kropp. Och att man ska ha möjlighet till det ute utan att det blir farligt. Möjlighet till 
klättring utan att det blir farligt. (Berit) 
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En annan faktor som ett flertal informanter lyfter fram som en stor betydelse av att vistas 
utomhus är att det för barnen finns så mycket att upptäcka och lära i och av utemiljön och 
naturen. Att miljön i sig bidrar till lärtillfällen för barn och pedagoger. Alicia berättar: 
”Det finns så mycket att upptäcka och utforska och lära, mycket undervisningssituationer i 
att vara ute.” Doris framhåller att i deras arbetssätt så ses miljön som väldigt viktig och att 
miljön i sig förmedlar något och bidrar till lärande hos barnen. Doris: ”Miljön är ju den 
tredje pedagogen.”.   
 
Barns lärande framhåller Cecilia är något som sker hela tiden. Enligt henne så sker detta 
både genom planerade aktiviteter och i de spontana. Hon säger: ”Men som de här små är 
det ju, bara att klättra i snöhögar. Bara det ser man ju är spännande och utmanande för 
dem.” Det finns dock en variation bland informanterna kring hur stor del av utevistelsen 
som innehåller planerade aktiviteter jämfört med barnens spontana och fria lek. En 
informant delger att de vid planering av aktiviteter generellt inte tänker att de ska 
genomföras utomhus, bortsett från utflykter till närområdet. De övriga berättar att det sker 
planerade aktiviteter utomhus men de belyser att till den största delen så är det barnens fria 
lek som sker vid utevistelse. Majoriteten framhåller i samma resonemang att det är viktigt 
att man som pedagog är närvarande så att barnens intressen fångas upp vilket möjliggör att 
i det fria skapas tillfälle för utveckling och lärande. Alicia: ”Jag skulle säga att det kanske 
är 30 procent planerad pedagogstyrning och 70 procent inte. Men sen så är pedagogerna 
hela tiden. Jamen, man är med barnen, man nappar upp.” 
 

Barns lekar vid utevistelse 

Samtliga informanter lyfter fram vid frågan om barnens lek i relation till utomhusmiljö att 
barn generellt sätt leker mer fartfyllda lekar och att ytan som finns utomhus tillåter detta. 
Cecilia: ”Det blir ju mycket rörelselek ute. Och det tänker jag både stora och små. Mycket 
rörelse. Och där är det fritt”. Berit pratar om leken i relation till utrymme och berättar att 
på deras förskola har de samtalat om just utrymme i relation till barnens åldrar. Hon 
berättar: ”Vi resonera så på huset att ju äldre man blir desto mer utrymme behöver man för 
sina lekar”.  
 
Den naturliga skogsmiljön lyfter Cecilia som en plats som frambringar fantasilek hos 
barnen och att lekandet där kan ske hur mycket som helst. Flera informanter samtalar 
också kring det material som finns presenterat i skogsmiljöer och att materialet i sig själv 
bidrar till nya upptäckter. Alicia berättar: ”Man hakar på mycket vardagliga fenomen. Det 
blir mer sånt ute. Nu är det ju mycket snö. Smälta. Tina. Vad händer om man häller vatten 
här? Jamen, vi testar.”  
 
Två av informanterna pratar om vikten av ett medvetet genusperspektiv och att reflektera 
kring könsnormer och hur förskolan är en del av detta. Båda informanterna framhåller att i 
detta arbete så är material en viktig faktor och att det material som barnen leker med 
utomhus, framförallt i naturmiljöer, väldigt sällan är könskodade. Cecilia: ”Det blir ju 
mycket material som är i naturen. Inne, ja det kanske är mer färdiga leksaker.”. På Doris 
förskola har de medvetet valt bort material som är traditionellt könskodade. Berit lyfter att 
det är viktigt som pedagog att reflektera kring detta och att öppna upp för barnens lekar 
och inte utgå från förutbestämda normer. Berit: ”Inte styra in lekarna i fack. Dels inte 
begränsa barnens tankesätt och inte vårt eget också.” Men en informant lyfter också att i 
deras barngrupp där barnen är 1-3år skiljer sig behoven av rekvisita åt. De har barn som i 
sina rollekar är väldigt beroende av färdig rekvisita, leksaker som tydligt berättar vad de 
står för. Ett behov som de i dagsläget arbetar med för att kunna tillgodose i sin utemiljö. 
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Alicia: ”Mamma, pappa, barn. Klassiskt som de leker. Då behöver de ha dockorna. De 
behöver ha dockvagnen. De behöver ha dockkläderna.” 
 
Majoriteten av informanterna upplever att vid utomhuslek så tenderar det att uppstå andra 
kompiskonstellationer än inomhus. De berättar att denna skillnad uppstår mellan barnen i 
samma barngrupp men också eftersom att utomhus får alla barn på hela förskolan en 
möjlighet att träffas och leka tillsammans. Utomhusmiljön möjliggör lekkonstellationer 
som sträcker sig mellan barnens alla åldrar.  
 

Utomhusvistelsens plats i verksamheten 

Samtliga informanter berättar att utevistelsen är en självklar del i deras verksamhet varje 
dag. Generellt sett så vistas pedagogerna ute med sina barngrupper en gång på 
förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Fördelningen och den totala tiden som de 
vistas utomhus skiljer sig, dels mellan vilken ålder det är på barnen samt utifrån årstid och 
väder. De äldre barnen är i regel ute mer än de yngre. Cecilia resonerar kring vad orsaken 
kan vara att det finns en skillnad mellan de stora och de små barnen och deras tid utomhus 
på hennes arbetsplats. En anledning som hon nämner är att när det är kallt så har de äldre 
barnen lättare att hålla sig varma eftersom att de i regel rör sig mer än vad de små barnen 
gör.   
 
Bland informanterna finns det dock en förskola som särskiljer sig från de övriga vad gäller 
tiden för utevistelse. Alicia berättar att på deras förskola så har de byggt upp sin 
verksamhet så att minst hälften av deras verksamhetstid bedrivs ute. Alicia: ”Det är ett val 
vi har gjort framförallt utifrån föräldrars önskemål och utifrån att vi trivs väldigt bra med 
det.” De har en tydlig struktur i sin planering vilka förmiddagar, eftermiddagar eller 
heldagar som de är utomhus och då intas även måltider utomhus. Anledningen till att de 
inte tagit steget att bli en uteförskola fullt ut är för att de upplever att vid utevistelse så 
försvinner möjligheten till närhet på det sätt som ges vid inomhusvistelse. Något som de 
värderar högt och anser är viktigt, framförallt för de yngre barnen. Alicia: ”Att kramas. 
Finnas nära. Sitta ner och ta lugna stunder. Det tycker vi är jätteviktigt.” 
 
Vid intervjun med Doris framkommer det att utformningen av deras utemiljö har en 
självklar del i deras regelbundna planeringsarbete. Hela förskolan är indelade i tre 
planeringsgrupper och en pedagog från varje avdelning deltar i varje grupp. En av dessa 
grupper arbetar med pedagogisk miljö och då finns en uppdelning så att en grupp arbetar 
med inomhusmiljö och en annan med miljön utomhus. Detta skapar enligt Doris ett arbete 
som gör att fokus inte försvinner från något område. Doris berättar:  
 

Prata miljö både ute och inne. Det är så lätt att baka ihop det men en har verkligen 
inne och en har ute så att man verkligen ska kunna sära på det. Annars kanske det 
lätt blir att vi börjar med inomhus och sen tar vi ute. (Doris) 

 

Pedagogens förhållningssätt 

Samtliga informanter anser att pedagogers intresse för att vara utomhus avgör hur mycket 
tid barnen får spendera utomhus och hur utomhusvistelsen formas. Om man som pedagog 
inte har intresse av att vara ute så blir det lätt att utomhusvistelse inte prioriteras. Cecilia: 
”Om jag tycker att det är viktigt att vara ute, då genomsyrar ju det också avdelningen.”  
 

Vi har ju olika intressen av att vara ute. Det kan märkas när någon som är drivande 
kanske inte är här. Då blir det lätt att ´vi sätter oss och pysslar istället´. (Alicia) 
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Väder är en faktor som under ett par intervjuer kommer fram som en anledning till att en 
del pedagoger väljer att inte gå ut. Dåligt väder som gör att det är mer bekvämt att vara 
inomhus eller att man planerat för en aktivitet och det inte är det väder man tänkt sig vid 
planeringen. Berit säger: ”Fast man kan känna själv, nej vi går inte ut. Det blev inte det vi 
tänkt idag. Men att man då kan styra om aktiviteten även om det regnar.” Alicia berättar 
att en tydlig struktur kring utformningen av dagen är ett arbetssätt som hos dem motverkar 
att det blir en förändring vad gäller deras grundtanke kring fördelningen mellan inom- och 
utomhus.  
 
Intresse och kunskap är två områden som under intervjuerna framkom som olika 
anledningar för hur innehållet vid barnens utomhusvistelse utformas. Cecilia framhåller att 
har man som pedagog ett intresse för något så är chansen större att det blir något man 
genomför tillsammans med barnen: ”Om inte jag till exempel är intresserad av att odla 
eller ser till att det finns en isbana, då blir det ju inte.” Om man inte är flera på 
avdelningen eller förskolan som delar intresse så beskriver Cecilia att det finns en risk för 
att det endast blir en person som är drivande och att arbetsbördan i längden blir för tung. 
Vad gäller kunskap och hur det påverkar barns upplevelser och lärande så är det en 
informant som menar att vad barnen får uppleva och lära skiljer sig beroende på vilken 
utbildning förskolepersonalen har. Dels vilken utbildning personalen har gällande 
utomhuspedagogik vilket påverkar utformningen och val av aktiviteter, men också 
pedagogernas ämneskunskaper. Berit: ”För ju mer man kan ju mer kan man ju visa på för 
barnen och spinna vidare på deras frågor.” Även förmågan att anpassa aktiviteter menar 
Berit varierar beroende på utbildningsbakgrund.   
 
I utomhusmiljön är närvaro från pedagoger något som flertalet av informanterna belyser 
som en viktig del i det pedagogiska arbetet. Fysisk närvaro för att finnas till om något 
skulle hända men framförallt en närvaro i barnens lekar och upptäckter. En tydlig 
rollfördelning är något som både Alicia och Doris lyfter fram som en viktig punkt i deras 
arbete utomhus. Doris berättar att när de är utomhus så sprider pedagogerna ut sig så att de 
täcker upp all yta utomhus. Om pedagogerna står på samma ställe har de inte så bra 
överblick över förskolegården på grund av dess form. Uppdelningen möjliggör också för 
varje pedagog att vara närvarande i barnens lekar och upptäckter. Doris: ”Vår roll är ju att 
vara medforskare och medupptäckare tillsammans med barnen.” Vetskapen om att 
pedagogerna inte förväntas röra sig mellan olika platser medför att de kan fångas av 
barnens upptäckter, vara här och nu och inte behöver dela sitt fokus på annat. Doris 
berättar vidare: 
 

Det gäller att ha en samsyn mellan alla pedagoger och att man har en dialog mellan 
varandra när man är utomhus. Måste jag tillexempel gå in, då säger jag bara det så går 
någon annan dit jag var. (Doris) 

 
Alicia berättar att på deras förskola så har de en tydlig rollfördelning vad gäller de 
pedagogstyrda aktiviteterna utomhus. Alicia: ”Annars är risken att om vi står fem 
pedagoger ute jamen jaha, vem gör det? Vissa är ansvariga och då turas vi om månadsvis.” 
Enligt Alicia så medför denna tydliga struktur att aktiviteterna blir av och att alla i 
personalen vet vad som förväntas vilket skapar trygghet hos personalen. Hon framhåller 
också att detta bidrar till god kvalité i de aktiviteter som genomförs.  
 
Hur stor del av utomhusvistelsens aktiviteter som är planerade av pedagoger skiljer sig 
mellan informanterna. Samtliga är dock överens om att den största tiden som barnen vistas 
ute så handlar det om barnens fria lekar. Doris berättar att de inte planerar in 
pedagogstyrda aktiviteter utomhus, bortsett från planerade utflykter till närområdet. Alicia 
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som arbetar på den förskola där cirka halva verksamhetstiden spenderas utomhus 
framhåller att hos dem är det procentuellt ca 30 procent av tiden utomhus som är 
pedagogstyrd och resten består av barnens fria lekar.  
 
Utifrån Cecilias erfarenheter så är de fysiska miljöerna viktiga för barns utveckling och 
lärande men hon tycker att det främsta verktyget för pedagogisk verksamhet är pedagogers 
intresse och engagemang. Cecilia:  
 

Utomhus. Då tänker jag att man tänker att det ska vara aktiv, att miljön i sig ska vara 
inbjudande. Men det gäller att vi vuxna är aktiva och det är vi inte alltid. (Cecilia) 

 
Samtliga informanter beskriver att i olika utsträckning så sker det att vuxna intar en mer 
passiv roll vid utevistelsen. Majoriteten av förskollärarna lyfter fram att en anledning till 
detta är för att utevistelsen ofta är den enda stunden på dagen där personalen mellan 
avdelningar träffas. Att denna stund utomhus blir en stund av verksamhetsplanering och 
logistiklösning. Cecilia berättar:  
 

Det kan också vara en orsak att den stunden möts hela förskolan. Det kan också vara 
så att hur löser vi imorgon. När ska vi hinna, hur gör vi. Rent organisatoriskt. 
(Cecilia) 

 

Fysiska miljöer som stöttar arbetet och möjlighet till förändring 

Alla informanter tycker att de har miljöer som inbjuder till möjligheter. Möjligheter för 
barnen att leka, att utforska och möjligheter till förändring och utveckling. Samtliga 
framhåller dock att det är en stor kontrast mellan årstider i barnens görande och 
möjligheter för görande. När gården är täckt av snö så blir gårdsytan mindre, aktiviteterna 
färre och det ställer ett annat krav på pedagogerna. Cecilia berättar: ”Vi måste lägga till 
mer på vintermiljö än vad vi egentligen behöver på sommaren. Kanske ta ut lite färg i 
snön.”  
 
Innehållet på förskolegårdarna varierar men samtliga talar om att det är viktigt med vilket 
material som finns för barnen att tillgå och hur materialet presenteras. Berit: ”Tänka på 
tillgängligheten när man ställer ut i förråden. Tillgänglighet för barnen. Att de ska kunna 
ta ut själv och plocka ihop själv.” Som en del i förändringsarbetet med miljön berättar 
Doris att de brukar genomföra miljövandring med barnen. Tillsammans med barnen gå 
runt i den befintliga miljön och prata om den för att ta del av barnens upplevelser, tankar 
och önskemål om förändring av miljön. Doris: ”Hur ser det ut här, vad behöver vi 
förbättra?” Två av informanterna talar om en vision om att skapa stationer som i sin tur 
skapar små rum i den stora miljön. Denna vision genomfördes på Doris förskola för en tid 
sedan med hjälp av barnens vårdnadshavare som samlat material och gemensamt byggde 
olika stationer på förskolegården. Ett liknande upplägg planeras att genomföras på Alicias 
förskola. Gemensamt för majoriteten av informanterna när det talas om möjlighet till 
förändring så är det att förändring måste ske med billigt material, gärna återbruksmaterial, 
då färdigköpta produkter kostar väldigt mycket pengar och förskolans verksamhet har en 
begränsad budget som ska räcka till mycket. Alicia: ”Man måste ju ha saker som håller 
och då kostar det pengar, om det ens finns. Ekonomin är också en stor faktor i utemiljön.” 
 
Säkerhet är en annan faktor som påverkar möjligheten till förändring. Två av de 
intervjuade förskollärarna upplever att säkerheten allt mer styr vad som är möjligt att 
genomföra och vad för sorts utrustning som får finnas och hur den utrustningen ska vara 
konstruerad. Dessa riktlinjer vittnar de båda förskollärarna har blivit allt fler under de 
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senaste åren och ingen av dem upplever sig ha någon förklaring till denna utveckling. 
Alicia: ”Det som är tråkigt är ju hela tiden alla säkerhetsregler. Vi har ju fått plocka bort 
jättemycket. Vår klätterställning fick vi plocka bort. Det var fel avstånd mellan ribborna.” 
Både Alicia och Cecilia belyser att de givetvis ser till barnens bästa och vill att miljöer och 
material ska vara säkert för barnen men det ställer också reglerna i relation till olika 
miljöer. Alicia: ”Det är ju tråkigt utifrån det som är naturligt för barnen. Eller naturliga 
miljöer för barnen.” Alicia berättar att det som hon beskriver som regler handlar om 
riktlinjer, alltså inte något man måste följa. Men att de väljer att gå efter dessa i 
förebyggande syfte för om någon olycka skulle hända så är det förskolan som är ansvarig 
för sin miljö.  
 

Den närliggande utemiljön 

Samtliga informanter beskriver att de har fler miljöer än förskolans utegård att tillgå. 
Några ger skogen som exempel och några andra berättar om flera olika sorters miljöer 
som exempelvis lekparker, hockeyplan, brandstation och ankdamm. Det finns en variation 
bland informanterna hur frekvent dessa närområden besöks. Cecilia berättar att skogen är 
den plats som de brukar besöka utanför förskolan men vintertid så sker inte dessa besök på 
grund av den djupa snön. Alicia berättar att de ofta rör sig i förskolans närmiljö och att 
varannan vecka har de en utflykt i närmiljön inplanerad. Doris, som arbetar på förskolan 
belägen i stadsmiljö, berättar att de regelbundet brukar besöka närliggande lekparker, en 
damm där barnen brukar mata ankor och ta promenader längst gatorna i förskolans 
närområde. En skogsmiljö är dock något som Doris nämner att de inte har tillgång till och 
det är något som hon personligen saknar. Doris: ”Vi har en liten dunge med träd som vi 
kan besöka men jag skulle inte kalla det för skog.”  
 
Berit berättar att under en längre tid var de tvungna att infinna sig i andra lokaler på grund 
av en omfattande ombyggnation på förskolan. Under denna period var utemiljön 
begränsad till en mindre gräsyta. Berit: ”Det hade ju varit dagmammor där tidigare så det 
fanns en igenväxt sandlåda och så. Det var våran utemiljö.” Under denna tid så var den 
närliggande skogen och lekparken en stor tillgång och platser som de ofta besökte. 
 

Möjligheter och hinder för att bedriva pedagogiskt arbete utomhus 

Att möjligheter finns för att bedriva pedagogiskt arbete utomhus är samtliga informanter 
överens om. Bortsett från de möjligheter som beskrivits tidigare i texten så lyfter två av de 
intervjuade förskollärarna fram genusperspektivet. Sett utifrån genusperspektivet är 
utemiljön en plats som på ett naturligt sätt inte innehåller förbestämda ramar vilket formar 
verksamheten på ett positivt sätt. Berit talar om skogsmiljön och tar upp att en fördel är att 
miljön i sig själv står för både material och saker att undersöka. Berit: ”Man behöver inte 
ha så mycket grejer för att förundras för saker utomhus.” 
 
Tillgång på personal i relation till barngruppen och de behov som finns är en svårighet 
som Cecilia belyser kan påverka det pedagogiska arbetet utomhus. Hon berättar att det 
som planerats måste alltid ställas i relation till hur varje dag och dess förutsättningar ser ut 
och ibland så innebär verkligheten att det man planerat inte kan ske utan saker måste 
ändras om. Cecilia berättar:  
 

Om du har många barn och några har svårigheter som gör att du måste ägna hela din 
tid åt då blir man ju mindre många i personalen. Så ser det ut. Så man får ju anpassa 
efter hur är det idag. Är det möjligt att göra det här? Man måste vara flexibel. 
(Cecilia) 
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Även Berit lyfter att tillgången till personal kan påverka deras utevistelse. Berit: ”Har vi 
personal för att ta oss ut? Har vi personal nog för att vara närvarande och förundras över 
det som händer när vi är ute?” 
 
Ett hinder som en förskollärare belyser är att de pedagogiska idéerna inte alltid går ihop 
med vad som är praktiskt genomförbart. Berit lyfter ett exempel som handlar om att de 
hade en idé om att placera ett trädäck utanför den befintliga inomhusateljén för att på så 
vis kunna nyttja det material som finns inomhus och lättsamt förflytta detta utomhus. På 
grund av förskolegårdens utformning och den snöskottning som måste kunna ske så är 
dock inte denna idé möjlig. Förskolläraren berättar om förslag på hur materialförflyttning 
till en utomhusateljé ändå skulle kunna ske men framhåller också att varje påslag av 
moment ökar risken för att det inte ska bli av. Berit:  
 

Man kanske får ha korgar färdiga och bära ut grejer till ateljén som är på gräsmattan 
eller nått sånt. Men då blir det ett moment till som kan tjorva till det för en. (Berit) 

 
Barnens tillgång till ändamålsenliga kläder är också ett ämne som kommer upp under 
intervjuerna. Förskollärarna berättar att om barnen inte har tillgång till kläder efter väder 
så påverkar detta utevistelsen och barnens upplevelse negativt. Det finns en variation 
bland informanterna hur utbrett detta problem upplevts genom åren men alla är de överens 
om att det är viktigt med en bra dialog med barnens vårdnadshavare för att detta inte ska 
uppstå. Om problemet med kläder uppstår så brukar det finnas kläder att låna på förskolan. 
Cecilia: ”Man måste ju också tänka att det faktiskt finns föräldrar och familjer som inte 
har ekonomiska resurser. Det viktiga i det här är att barnen inte far illa.” 
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Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet i relation till litteratur och tidigare forskning som 
presenterats i bakgrunden. Analysen är strukturerad utifrån studiens forskningsfrågor.  
 

Betydelse för barn att vistas utomhus 

Utifrån resultatet framgår det tydligt att samtliga förskollärare som deltagit i denna studie 
anser att utevistelsen har en stor betydelse för barn. Något som bland annat visas genom 
att utevistelsen har en självklar plats i den dagliga strukturen. En av de positiva 
anledningar som framkommer i resultatet är att i utomhusmiljön är det möjligt för barnen 
att röra sig fritt. De regler och tillsägningar som finns inomhus gällande att springa och 
skrika stannar inomhus. Den frihet som utomhusmiljön ger för barns livligare lekar är en 
fördel som också Brodin och Lindstrand (2008) lyfter. Att leka livligt och med hela sin 
kropp knyter an till Hangaard Rasmussen (1993) beskrivning av att barn lär genom 
kroppsligt erfarande och att det genom leken skapas ett förhållande mellan barnet själv 
och omvärlden.    
 
Genom att leka fantasilekar får barn, enligt Vygotskij (1995), möjlighet att bearbeta 
erfarenheter de bär med sig, leken blir en tolkning av verkligheten. Utifrån resultatet i 
Änggårds (2009) studier gynnas barns fantasilek av att vistas i naturmark. Detta är något 
som en informant talar om. Utifrån Cecilias erfarenhet så är skogsmiljö en miljö som 
lockar till fantasi och att leken hos barn tenderar att fortgå utan slut.  
 
I studien belyser samtliga informanter att barnens rörelsemönster mellan kompisar skiljer 
sig åt utomhus jämfört med inomhus. Tendenser som Brodin och Lindstrand (2008) 
belyser att Lindstrand (2004) fann i sin studie. Informanterna berättar att utomhus så 
brukar barnen ofta leka med andra barn än vad de gör inomhus. Andra konstellationer 
inom barngruppen men också med barn från andra avdelningar. Detta möjliggör ett 
lärande mellan barnen vilket Vygotskij framhåller som en viktig del för barns lärande och 
utveckling (Askland & Sataøen, 2014).   
 
Brodin (2011) skriver om ”Learning by doing”, det vill säga att ta till sig kunskap genom 
att göra och uppleva. Detta sätt att lära framkom under studien var ett självklart arbetssätt 
för samtliga informanter. När de talade om barns lärande så handlade det om att barn gör 
upptäckter, undersöker och på så vis skapas ett lärande. Vid studien så framkom det också 
att informanter såg en koppling mellan lärande och miljöer. I utemiljön uppstår ofta fler 
lärtillfällen av sig själv genom naturliga fenomen jämfört med vad det gör inomhus.  
 
I resultatet för denna studie bekräftas slutsatserna från Hangaard Rasmussen (1993) studie 
vad gäller fördelningen mellan pedagogstyrda aktiviteter och fri lek. Tiden som barnen 
vistas utomhus består till den största delen av barnens fria lekar och pedagogstyrda 
aktiviteter sker vid enstaka fall.     
 
För barns trivsel och lärande vid utevistelse är det viktigt med närvarande och intresserade 
pedagoger. Informanterna talar om att man som pedagog ska fungera som en 
medupptäckare och en medforskare i barnens görande. Något som får stöd i Persson Gode 
(2011) och Askland & Sataøen (2014). Mårtenssons (2004) genomförda studie visar på att 
vid utevistelse tenderar dock pedagoger att inta en mer avvaktande roll. Detta är något 
som informanterna i denna studie också talar om. Informanterna nämner även ett dilemma 
som kan uppstå och påverka den delaktiga pedagogen, det faktum att tiden vid utevistelse 
ofta är den enda tiden per dag pedagoger ges möjlighet att mötas mellan avdelningarna.  
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Miljöer som stöttar pedagogiskt arbete 

Som Johansson och Pramling Samuelsson (2010) skriver så är den fysiska miljön viktig 
för barns lek och lärande. I denna studie framkommer det att samtliga informanter tycker 
att de har miljöer som stöttar barnen både i deras lekar och utforskande vilket knyter an till 
miljöns betydelse som står i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Även om 
informanterna talade positivt om sina utemiljöer så framkom det från majoriteten att 
miljön alltid har utvecklingspotential och är ett område som alltid går att utveckla mer. 
Lindstrand (2004, refererad i Brodin och Lindstrand, 2008) skriver att lekplatsens design 
har betydelse för barns lek. Denna åsikt påvisas även hos majoriteten av informanterna. 
Att förändra och forma utegården lyfts som ett pågående arbete och att skapa stationer 
som bildar små rum i den stora utegården är både genomförda och pågående projekt bland 
informanterna. Att skapa små rum i miljön skapar möjlighet för barnen att skärma av 
omgivningen och leka lite undanskymt, vilket Brodin och Lindstrand (2008) menar barn 
har ett behov av att kunna göra.   
 
Samtliga informanter berättar om närmiljöer som de har tillgång till och att dessa brukar 
besökas. Denna syn stämmer överens med Björklunds (2016) resonemang kring närmiljö, 
att den bör inkluderas för att skapa en så rik miljöerfarenhet som möjligt för barnen. Bland 
informanterna fanns dock en spridning både vad gäller skillnader i de miljöer de brukar 
besöka samt hur ofta besöken sker. Orsaker informanter belyser som påverkar detta är 
faktorer som barngruppens storlek och tillgången till pedagoger. Detta får stöd i det som 
Björklund (2016) skriver om.  
 
I studien var det en informant som belyste att de på regelbunden basis har planeringstid 
som är avsatt för att handla om utomhusmiljön och dess utformning. Att det endast var en 
av de fyra informanter som deltog i denna studie som talade om detta stämmer överens 
med Ärlemalm-Hagsérs (2008) resonemang, att utemiljön och dess fysiska utformning 
sällan är ett ämne som det talas om.  
 
Björklund (2016) anser att när man planerar förskolegårdens miljö bör detta ske i relation 
med närmiljön och vad som finns att ta tillvara på i den. Detta var dock inget som någon 
av informanterna nämnde. I deras samtal kring utformandet av förskolegården så var det i 
relation till barnen och deras intressen, inte utifrån den närliggande miljöns utbud.   
 

Möjligheter och hinder vid pedagogiskt arbete utomhus 

Materialet i utomhusmiljö är något som både informanter och tidigare forskning lyfter 
som både möjligheter och hinder. Ur ett genusperspektiv så belyser två informanter att 
materialet utomhus bidrar till att minska könskodade mönster och lekar. Utemiljön 
beskrivs som en plats som på ett naturligt sätt inte innehåller förbestämda ramar. Både 
Mårtensson (2004) och Björklund (2016) skriver om material utomhus och vilken 
inverkan detta kan ha för barns lek och lekinnehåll. Att fantasileken gynnas av material 
som inte har förbestämda föreställningar om hur det ska användas framhåller både 
författarna och en informant. Ytterligare en fördel som lyfts med naturmaterial är att 
materialet i sig själv bidrar till lärande hos barnen. Dock så belyser Ärlemalm-Hagsér 
(2008) att det finns en risk med att tro att utelek och lek med naturmaterial enbart är god 
och könsneutral. Utan pedagogers närvaro och reflektion så riskerar även dessa miljöer 
och material att bidra till kränkande behandling, mobbning och uteslutning. En annan 
negativ sida med naturmaterial lyfter både en informant och Mårtensson (2004). Det 
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handlar om barn som saknar förmåga att transformera föremål och/eller förmågan att 
förmedla till sina lekkamrater vad föremålen förvandlats till. Något Vygotskij (1995) 
menar är kopplat till barns ålder och rikedom på erfarenheter. Detta medför att för att barn 
ska kunna leka utvecklande och lekfulla lekar så krävs det också att det finns tillgång till 
tillverkade och fördefinierade lekmaterial.   
 
I resultatet framkommer det att pedagogers intresse av att vara utomhus varierar mellan 
personer och kan påverka det pedagogiska arbetet både positivt och negativt. Som Nyhus 
Braute och Bang (1997) beskriver så är det de vuxna inom förskolan som har makten över 
barnens vardag och författarna menar att i grunden så är det de vuxnas intressen som styr 
verksamhetens utformning. Något som flera informanter delger att de upplevt.    
  
Olika utbildningsbakgrunder som finns hos personal i förskolan kan påverka det 
pedagogiska arbetet. Den enskilde pedagogens brist på kunskap är ett ämne som en 
informant menar kan bli ett hinder. Informanten nämner både teoretiska ämneskunskaper 
men även kunskaper om pedagogiskt arbete och förmåga att anpassa och forma 
lärandesituationer. Denna parameter nämner också Nyhus Braute och Bang (1997) men de 
menar också att faktakunskap är något som man som vuxen kan utforska och ta reda på 
tillsammans med barnen, en strategi för att undvika att detta blir ett hinder som leder till 
att pedagoger undviker att gå ut.  
 
Varken informanter eller tidigare forskning anser att en oföränderlig och statisk miljö är 
gynnsamt för barnens lärande. Det framkommer dock att förändring av utemiljö innehåller 
flera parametrar som försvårar och påverkar möjligheterna till förändring. En av dessa är 
ekonomi, en faktor som även Nyhus Braute och Bang (1997) skriver om. Informanterna 
belyser att material i utomhusmiljö, exempelvis klätterställning och gungställning, är 
kostsamma investeringar och möjligheten till att köpa in dessa redskap är extremt 
begränsade. Det förändringsarbete som är genomfört har skett med gemensam arbetskraft 
från barnens vårdnadshavare samt med material som privatpersoner tagit med och skänkt 
till förskolan. Ett tillvägagångssätt likt det som Persson Gode (2011) beskriver. En annan 
parameter som påverkar möjligheten till förändring av utemiljön är säkerhet och de 
riktlinjer som finns för förskolorna att följa. Två informanter lyfter ämnet säkerhet och de 
båda upplever att en förändring skett genom åren, riktlinjerna har blivit allt fler. Detta 
bekräftas av både Nyhus Braute och Bang (1997) och Eriksson Bergström (2013). 
Informanterna framhåller att för dem har säkerhetsreglerna påverkat utformningen av 
deras utemiljö. Ett faktum som knyter an till resultatet i Lundqvist och Nordängers (2011) 
undersökning.    
 
Att barnen har tillgång till ändamålsenliga kläder är viktigt för deras upplevelse av 
utevistelsen. Att frysa är inte roligt och har man inte roligt så finns risken att detta 
påverkar barnens lärande negativt. Nyhus Braute och Bang (1997) belyser att i vissa 
förskolor är det ett problem med att barn inte har rätta kläder efter väder. Detta är dock 
inte något som informanterna upplever som ett generellt problem. De framhåller att det 
har hänt men att det i dessa lägen funnits kläder på förskolan som barnen fått låna och 
genom en dialog med barnens vårdnadshavare så brukar inte problemet kvarstå.  
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Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt presenteras först slutsatser utifrån rapportens resultat och analys. Därefter 
förs en diskussion som är strukturerad utifrån forskningsfrågorna.   
 

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att utveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om 
pedagogiskt arbete i utemiljö. I resultatet framkom att samtliga förskollärare tycker att 
utevistelsen är en viktig del i förskolebarnens vardag, vilket realiseras genom att barnen 
vistas utomhus minst en gång varje dag. Fördelar som framkommer är bland annat att 
utevistelse är bra för barns hälsa och välbefinnande. Något som lyfts både i resultatet, 
litteratur och i tidigare forskning. Den fysiska miljön anses också skapa möjligheter för 
barns lärande. I miljön finns mycket att upptäcka och det uppstår fenomen som fångas av 
både barn och pedagoger. Utemiljön skapar också möjligheter för barnen att leka livliga 
lekar som inte är tillåtet inomhus. Olika miljöer skapar olika förutsättningar och därför 
menar Björklund (2016) att förskolans närmiljö bör inkluderas och ses som en helhet i 
utemiljön. I studien framkom att samtliga förskollärare nyttjar närliggande miljöer i sitt 
pedagogiska arbete och att dessa miljöer kompletterar förskolegårdens miljö. I förskolan 
är det arbetslagets uppgift att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande samt att 
den ska vara innehållsrik och inbjudande (Skolverket, 2016). I resultatet framkommer 
dock att förskollärarna upplever begränsningar i att påverka och förändra utemiljön. Detta 
handlar främst om bristen på ekonomiska resurser samt regelverk som finns gällande 
säkerhet. Pedagogers förhållningssätt och intresse betonas som två viktiga grundstenar i 
det pedagogiska arbetet utomhus. Att som pedagog ha ett intresse av att vistas utomhus, 
vilja förändra miljön och inta ett medforskande arbetssätt tillsammans med barnen 
framhålls som viktiga bitar för barns lärande och utveckling.  
 

Diskussion 

Betydelse för barn att vistas utomhus 

Utifrån informanternas beskrivningar av pedagogiskt arbete i utemiljö handlar inte detta 
om förmedlande av kunskap utan om att barns lärande sker genom upplevelser och 
undersökande, vilket Brodin (2011) lyfter som en grundläggande idé med pedagogik 
utomhus. Detta stärks även av informanternas beskrivning av de möjligheter som 
utemiljön i sig själv ger. De talar om fysikaliska fenomen som på ett naturligt sätt uppstår 
och upptäcks i naturmiljö, vilket inte sker på samma sätt inomhus.        
 
Att leken har en stor betydelse för barns välmående och hälsa samt för deras utveckling 
och lärande beskriver både Brodin och Lindstrand (2008) och Öhman (2011). En åsikt jag 
delar med författarna. I resultatet framkommer det att barns lek har en central roll vid 
utevistelse. Detta upplever jag visar på en medvetenhet hos förskollärarna om betydelsen 
leken har. Ingen av informanterna talar dock om den centrala roll som leken har i 
förskolans läroplan. Att lek bör ses som både innehåll och metod (Skolverket, 2016). Min 
uppfattning är dock inte att detta förbises utan tvärt om att styrdokumenten har en sådan 
självklar plats i verksamheten att den outtalat ligger som en grund för allt görande. 
 
Inom leken finns olika typer av lekar. Vygotskij (1995) skriver om fantasileken och dess 
betydelse och Brodin och Lindstrand (2008) belyser den livliga leken. I utemiljö beskriver 
samtliga informanter att barnen ges andra möjligheter utomhus jämfört med inomhus vad 
gäller rörelse. Inomhus finns regler för hur barnen får röras och vilken ljudnivå de får ha. 
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Regler som är anpassade efter det fysiska rummets förutsättningar och för att skapa en 
sådan bra arbetsmiljö som möjligt, både för barn och vuxna. Utifrån min erfarenhet 
tenderar barngrupperna i förskolan att bli allt större medan inomhuslokalerna är 
densamma. Detta innebär mindre yta för varje individ och barnens möjlighet att gå undan 
och vara ifred är nästintill obefintliga. Att det finns en skillnad i vad som är tillåtet 
inomhus och utomhus tycker jag tydligt visar på det fysiska rummets betydelse och den 
stora fördelen som utemiljö har. I utemiljö blir inte barn begränsade på samma vis som 
inomhus och det är en viktig aspekt att reflektera kring. En annan möjlighet som det 
fysiska rummet utomhus ger är att skapa ett intresse hos barn för aktiviteter som bidrar till 
rörelse. I dagens samhälle finns det stora möjligheter att ägna sig åt stillasittande 
aktiviteter vilket gör det viktigt att barnen ges möjlighet och får utrymme för att röra på 
sig och arbeta fysiskt med sin kropp.    
 
Genom att vistas i förskolans utemiljö ges barnen möjlighet att utvidga sitt sociala nätverk 
och skapa andra relationer än vad de gör inomhus. Något som både informanterna och 
Lindstrand (2004, refererad i Brodin & Lindstrand, 2008) belyser. Vid utevistelsen har 
barnen möjlighet att mötas mellan åldrar då utegården är en gemensam plats för hela 
förskolan. Samtliga förskolor som deltog vid denna studie bestod av flera avdelningar och 
alla arbetade utifrån åldersindelade barngrupper, vilket kan ha påverkat studiens resultat 
avseende denna fråga. Att arbeta utifrån åldersindelade barngrupper upplever jag 
underlättar arbetet med att forma den fysiska miljön så den blir inbjudande och utmanande 
för alla. Något jag erfarit som en större utmaning om åldersspannet hos barnen är stort. 
Men, vad händer med barnens lärande mellan varandra? Min upplevelse är att detta 
lärande till viss del går förlorat i ålderhomogena barngrupper. Som framhålls i den 
sociokulturella teorin (Askland & Sataøen, 2014) så har miljön och relationerna betydelse 
för barns lärande och även om möten med äldre kan ske utomhus så upplever jag att det 
tyvärr inte sker i den utsträckning som vore önskvärt.   
 

Miljöer som stöttar pedagogiskt arbete 

Samtliga informanter framhåller att de har miljöer som stöttar deras pedagogiska arbete. 
Detta tycker jag visar på en positiv inställning hos pedagogerna som väljer att se 
möjligheter i de miljöer som de har. Att de också i samma sammanhang nämner att det 
alltid finns utvecklingspotential och berättar om kommande idéer och förslag visar också 
på att miljön är föränderlig och måste vara föränderlig och anpassas utifrån de barn som 
ska vistas i miljön. För även om pedagogens roll är central så har miljön i sig själv en 
betydande roll. En informant talar om miljön som den tredje pedagogen, att miljön ska 
bidra till barns utveckling och lärande. Och med en statisk stillastående miljö anser jag att 
barns lärande riskerar att påverkas negativt.   
 
För att förändra förskolans utemiljö är det ofta ekonomin som styr, vilket nämns av både 
informanter och tidigare forskning. Denna faktor tycker jag är viktig att belysa då den har 
en stor makt över pedagogers arbete men inte är något som pedagoger direkt kan påverka. 
Som läroplanen skriver så ska förskolans miljö utmana och inspirera barnen till att 
utforska sin omvärld (Skolverket, 2016). Men, vad händer när pedagoger inte har 
ekonomiska förutsättningar för att skapa utmanande och inspirerade miljöer? Vems är 
ansvaret för att förutsättningar inte finns för att sträva mot läroplanens mål? Jag upplever 
att det finns en risk för att ekonomi styr och påverkar förskolans kvalité i utemiljön 
negativt.  
 
I vilken utsträckning närmiljön användes i det pedagogiska arbetet skiljer sig åt mellan 
förskolorna. Att närmiljön används tycker jag visar på en medvetenhet om möjligheten att 
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skapa en bredare upplevelse för barnen än om man bara stannar på förskolegården. Att det 
finns en skillnad i hur ofta barngrupper vistas i närmiljön upplever jag handlar om att 
närmiljön inte självklart ses som en del i förskolans pedagogiska arbete utan en plats man 
besöker i utflyktssyfte. Jag håller med Björklund (2016) som menar att förskolans 
närmiljö bör inkluderas i förskolans verksamhet och ses som en del av förskolans möjliga 
utemiljö. 
 

Möjligheter och hinder vid pedagogiskt arbete utomhus 

I utomhusmiljö finns flera fördelar avseende naturmaterial som finns att tillgå. Material 
som inte är köpt och fördefinierat, exempelvis pinnar, sand och vatten. Å ena sidan gynnar 
naturmaterial barns fantasi och de får möjlighet att öva och utveckla sin 
föreställningsförmåga. Även sett ur ett genusperspektiv så finns det många fördelar med 
naturmaterial då det inte finns förutbestämda användningsområden eller någon dold 
könskodning i materialet. Å andra sidan finns också ett dilemma kring dessa material. För 
de barn som av olika anledningar inte har förmågan att transformera föremål, att föreställa 
sig, eller att förmedla till sina kompisar vad föremålen i leken ska föreställa kan 
naturmaterial påverka leken negativt. Min uppfattning är att det kan leda till utanförskap, 
att leken avstannar eller i värsta fall att barnen slutar att leka. Att lekmaterial kan spela roll 
för barns förmåga att leka belyses i Mårtenssons (2004) studie samt av en informant. 
Informanten framhåller därför vikten av att det också måste finnas fördefinierade leksaker 
i utemiljön. En betydelsefull reflektion jag bär med mig i mitt fortsatta arbete inom 
förskolan.  
 
I förskolan arbetar man i arbetslag och min uppfattning är att det nästan alltid endast talas 
om alla positiva aspekter av att vara olika, att man kompletterar varandra. Detta håller jag 
med om men, det finns två sidor av ett mynt och därför tycker jag det var intressant att det 
i resultatet framkom ett dilemma som kan uppstå just på grund av olikheter. Att olika 
intressen kan skapa hinder i det pedagogiska arbetet. Cecilia talar om situationer när 
endast en person blir ansvarig för ett projekt och också förväntas ansvara och leda 
projektet i mål. Något som kan leda till att arbetsbördan blir för tung så att den pedagog 
som var intresserad tappar sitt intresse. Detta tycker jag belyser det som Persson Gode 
(2011) tar upp, att pedagogers förhållningssätt och intresse är en stor del av det 
pedagogiska arbetet. Jag tycker också att det visar på pedagogers roll och den makt som 
pedagoger har över innehållet i förskolebarns vardag och därmed makten över deras 
lärande. Något som är viktigt att reflektera kring så att inte de vuxnas behov och 
bekvämlighet går före professionens uppdrag.  
 
I utemiljö är det barnens fria lek som dominerar visar både resultatet och litteratur 
(Hangaard Rasmussen, 1993). Samma tendenser bär jag med mig från egna erfarenheter. 
Min uppfattning är att begreppet fri lek bör diskuteras och reflekteras i arbetslaget. På 
vilket sätt ser alla på begreppet och hur bör man förhålla sig. Som Mårtensson (2004) 
belyste så tenderar pedagoger att inta en mer avvaktande hållning till det som händer i 
barngruppen under utevistelse. Min uppfattning är att fri lek inte automatiskt behöver 
innebära att barnen ska leka fritt med ett avstånd till de vuxna utan att barnen kan leda 
leken och pedagoger är medforskare i lekinnehållet. Likt det som framkommer i resultatet 
att det är av positiv karaktär för barns lärande om man som pedagog är delaktig och 
närvarande i deras undersökande så anser jag att detta även avser barns lek.  
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Vidare forskning  

Mårtensson (2004) skriver i sin studie att hon upplever en skillnad i utemiljön när hon 
jämför förskolor som byggs i nutid och de som byggdes vid uppstarten av den svenska 
förskolan. Enligt författaren så har planeringen av utemiljön blivit mindre ambitiös under 
senare decennier och förskolegårdens yta har blivit mindre. Utifrån egna erfarenheter av 
besök, praktik och vikariat på olika förskolor så är detta en åsikt som jag delar med 
författaren. Därför vore det av intresse att som fortsatt forskning undersöka hur 
resonemanget om förskolans utemiljö förs vid nybyggnation av förskolor. Vad har 
utemiljön för plats i planeringsarbetet? Och vilka tankegångar och teorier ligger bakom 
den utformning som realiseras?  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
Hej! 
 
Mitt namn är Sofia Löfgren och jag studerar till förskollärare vid Umeå Universitet. Jag är 
i slutet på min utbildning, sista terminen, och skriver just nu Examensarbete för 
förskollärarexamen.  
 
Det ämne jag valt för mitt examensarbete är utomhuspedagogik och syftet med detta 
arbete är att få mer kunskap om förskollärares tankar om pedagogiskt arbete i utemiljö. 
Därför skulle jag bli väldigt glad och tacksam om jag fick möjligheten att intervjua dig 
som verksam förskollärare.   
 
Intervjun beräknar jag kommer äga rum i ca 30min – 1h och enligt vetenskapsrådets 
riktlinjer så kommer ditt deltagande att behandlas helt konfidentiellt. Ditt deltagande är 
frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Intervjun kommer att 
spelas in genom ljudupptagning och när kursen är avslutad kommer det inspelade 
materialet att raderas. Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  
 
Vänligen meddela mig när du läst denna information om du önskar delta eller ej.   
Tackar du ja kan vi då också tillsammans bestämma tid och plats för intervjun, självklart 
utifrån vad som passar dig och er verksamhet bäst.   
 
Tack på förhand.  
Hälsningar  
Sofia Löfgren 
Mail: xxxx@xxxx.xxx 
Mobil: xxx-xxxxxxx 
 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
1. Bakgrund 

a. Till att börja med får du väldigt gärna berätta kort om arbetslaget – antal 
pedagoger, utbildning och yrke.  

b. Antal år som du varit på denna förskola, antal år du totalt arbetat inom 
förskoleverksamhet.   

c. Berätta kort om barngruppen – antal barn, ålder, könsfördelning, olika 
kulturer, barn i svårigheter av olika slag. (Funktionsvariationer) 

d. Arbetar ni på denna förskola utifrån någon särskild pedagogisk filosofi? 
(Exempelvis Reggio Emilia, Montessori, I Ur och Skur)  

 
2.  Vad är förskollärarnas tankar om betydelsen det har för barn i förskolan att 

vistas i utomhusmiljö?  
a. Att vara ute, vad är dina tankar om vilken betydelse det har för barn?   
b. Vad är dina tankar och erfarenheter kring att arbeta i utomhusmiljö?  
c. Skulle du kunna beskriva vilket utrymme den utomhusförlagda delen har 

hos er?  
i. Hur ofta?  

ii. Hur långa stunder?  
iii. Skiljer det sig mycket åt mellan veckor? Olika dagar?  

1. Isf. Vad beror detta på?  
d. Skiljer det sig åt hur mycket ni är ute beroende på årstid?  

i. Isf. Vad beror det på?  
e. Kan du beskriva vad som brukar hända/göras när ni är utomhus?  

i. När ni är ute, är det planerade aktiviteter som brukar göras eller sker 
det spontant?   

f. Vad brukar barnen göra när de är utomhus? / Hur ser barnens aktiviteter ut 
utomhus?  

i. Upplever du någon skillnad i barnens lekar när de är utomhus 
jämfört med inomhus?  

1. Ge exempel! 
 

3. I vilken utsträckning tycker förskollärarna att de har miljöer som stöttar det 
pedagogiska arbetet?  

a. Beskriv er utomhusmiljö här på förskolan.   
b. Vilka (olika)miljöer har ni tillgång till? (även utanför förskolegården) 
c. Använder ni de olika miljöerna i det pedagogiska arbetet?  

i. Kan du ge exempel på när och hur?  
ii. Används de på samma sätt/i samma utsträckning oberoende på 

årstid?  
d. Förskolans utemiljö/utegård. Brukar ni arbeta med att förändra förskolans 

utomhusmiljö?  
i. Ge exempel på vad och hur ofta det brukar göras.  

ii. Om inte, vad är anledningen?  
 

4. Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna de har för att bedriva 
ett pedagogiskt arbete utomhus?  

a. Vilka möjligheter ser/upplever du att du har för att kunna arbeta 
pedagogiskt ute?  

b. Upplever du att det finns hinder/begränsningar för det pedagogiska arbetet 
utomhus?  



 

 

 

 
Eventuella följdfrågor/områden 

c. Kläder 
i. Vad händer om något/några barn inte har kläder så att hen inte kan 

vistas ute?  
1. Hur hanteras detta? Vad har ni för alternativ då?  
2. Hur påverkar det övriga barngruppen?  

d. Personal 
i. När ni är ute. Hur upplever du att möjligheten är att stanna upp vid 

några barn? Finns det möjlighet för dig att stanna upp? (eller 
behöver du vara på flera ställen/vara flexibel vid utevistelsen?)  

 
Har du något att tillägga? Är det något centralt som vi inte berört?  
Om jag skulle behöva komplettera någon fråga i efterhand, är det okej om jag kontaktar 
dig då?  
 

 

 


