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Abstrakt 
 
I denna studie var syftet att bidra med kunskaper om pedagogers mål med utevistelsen i 
förskolan. Studien grundar sig på kvalitativa intervjuer och observationer. I studien har två 
respondenter deltagit i de kvalitativa intervjuerna. Under observationerna har flera arbetslag 
varit delaktiga. De resultat vi fick visade att kunskap, hälsa och delaktighet är tre viktiga 
faktorer som påverkar barnens lärande i utevistelsen. Pedagogernas övergripande mål med 
utevistelsen var i denna studie att ha god kunskap i arbetslaget, att alla ska må bra samt ha en 
god syn på hälsa och att låta alla vara delaktiga i verksamheten.  

 

Nyckelord: Delaktighet, hälsa, kunskap, samspel, utevistelse.  
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1. Inledning 
 
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att pedagogerna ser utevistelsen som 
ett sätt att släppa på kontrollen över barnen, istället för att utnyttja pedagogiken och lärandet 
som det finns möjlighet till utomhus. Utifrån tidigare skrivna examensarbeten och våra egna 
erfarenheter har vi noterat att detta är relativit vanligt på många förskolor som vi har besökt. 
Litteraturen belyser inte fenomenet i sig utan kommer snarare med lösningar och förklaringar 
på hur en utevistelse kan se ut. Forskare och filosofer har länge menat att det är viktigt att 
barn får möjlighet att vistas utomhus. Trots detta är det ingen självklarhet för alla pedagoger 
att flytta pedagogiken utanför verksamhetens lokaler. Många pedagoger anser att pedagogik i 
utemiljö är omständligt och svårt. Det kan bero på att de inte är trygga i naturen och i sin 
närmiljö, eller på deras inställning till och bristfälliga kunskap om naturen (Ericsson, 2002 
och Brügge, Glantz & Sandell, 2011). 

 

Den fysiska omgivningen är avgörande för det utbyte barn får av naturen. I dagens samhälle 
handlar barnens utevistelse om att lägga grunden till vanor i vardagen och att skapa ett 
förhållningssätt hos individen som kan förenas med en hållbar livsstil. Barnens naturkontakt 
kan förhoppningsvis skapa en grund till en livsstil. Det handlar om att på ett fysiskt och aktivt 
sätt utgöra en självklar och positiv del av livet (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & 
Öhman, 2011). Vi utförde vår studie på en förskola där de jobbar mycket med utevistelsen. 
Förskolan hade hälsa som fokus och detta genomsyrade hela verksamheten. 

 

1.1. Arbetsfördelning 

Vi har skrivit detta examensarbete tillsammans och alla moment har genomförts gemensamt 
av oss båda. Under arbetets gång har ansvarsområden delats mellan oss två, men båda har 
varit lika involverade i alla delar. Detta har gett oss mycket gemensam kunskap tack vare att 
vi kunnat diskutera och bolla idéer sinsemellan. Det enda enskilda arbetet har varit att läsa 
empirin från transkriberingen för att sedan tillsammans sammanställa resultatet. 
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2. Syfte 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om pedagogers mål med utevistelsen i 
förskolan. 
 

2.1. Frågeställningar  

 
Vad är pedagogernas mål med barnens utevistelse? 

Vilka förutsättningar krävs i arbetslaget för att utevistelsen ska gynna lärandet? 

Hur genomförs pedagogernas mål med utevistelsen i praktiken? 
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3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning och litteratur sagt om 
utevistelse i förskolan. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2011), redogörs för att 
utevistelsen på förskolan syftar till att främja barnens utveckling, lärande och hälsa, i både 
planerad miljö och i naturmiljö. 

 

De flesta aktiviteter i förskolan går att anpassa till både inne- och utevistelse. Det är 
arbetslagets uppgift att tillsammans med barnen skapa möjligheter till att lärandet sker ute 
likaväl som inne. Den pedagogiska verksamheten upphör inte bara för att vi går ut, vi är 
pedagoger under hela arbetspasset och bör interagera lika mycket med barnen både ute som 
inne. Pedagogernas ansvar är enligt Lindewald, Krok och Björk (2005) att skapa 
förutsättningar för barnen och gemensamt hjälpa dem i det sociala samspelet. Vidare skriver 
de att utemiljön ger möjlighet för barnen att hitta nya kamratkonstellationer. Därför är det 
viktigt att som pedagog vara aktiv i leken. För att fånga lärandet behöver pedagogen vara 
både aktiv observatör och aktiv deltagare. 

 

3.1. Det kompetenta barnet 

Förskolor ska följa Läroplan för förskolan (Skolverket, 2011). I denna slås fast att alla som 
jobbar inom förskolan ska se barnen som kompetenta, samt ska stimulera och vägleda dem. 
Vidare framhävs ordet samspel ett flertal gånger och att detta är något som alla inom 
förskoleverksamheten ska arbeta med. Vi har tolkat ordet samspel som en blandning av 
kommunikation och interaktion mellan individer. Förskolan ska engagera sig i samspelet med 
hela barngruppen och hur det enskilda barnet kommer till uttryck. Ett viktigt mål med detta är 
att stimulera barnens samspel och inbjuda till utveckling och lärande.  
 
 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 
som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar 
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, 
samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 
sammanhängande (Skolverket, 2011, sid. 6-7). 

 

Att se det kompetenta barnet innebär att se barnet som en varelse, som från födseln är utrustad 
med egenskaper som är specifikt inriktade för mänsklig kommunikation. Barnet är en liten 
människa som lär sig i samspel med andra. Genom en meningsfylld samvaro lär vi av 
varandra. Barnet ses som en aktiv medspelare i lärandet som undersöker den sociala och 
fysiska omvärlden och bidrar därmed till sin egen utveckling (Sommer, 2005). 
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3.1.1. Utvecklingspedagogik 
 
Utvecklingspedagogerna Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) skriver om det 
lekande lärande barnet och lyfter fram barnet som kompetent. Pedagogen har en viktig roll i 
lärandet, dock är interaktionen och samspelet mellan alla individer i verksamheten viktig för 
att lärande ska ske. Det ska finnas en mening och avsikt med pedagogernas handlande och 
enligt utvecklingspedagogiken är en av pedagogernas uppgifter att rikta barnens upp-
märksamhet mot ett kunskapsinnehåll. 

 

Utvecklingspedagogiken har sin grund i fenomenografin, där fokus ligger på att synliggöra 
individers intentioner och perspektiv på omvärlden. Utgångspunkten i fenomenografin är 
erfarenheter och erfarande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) förklarar att 
det inte endast handlar om att se barnens tidigare erfarenheter och intressen utan även se, 
uppfatta, urskilja eller förstå någonting, såsom det framträder i barnets medvetande. När 
författarna redogör för ordet erfarenheter, syftar de inte enbart på barnens tidigare upplevelser 
och intressen utan också på känslan som en aspekt av erfarenheten. Barnen på förskolan får en 
mångfald av erfarenheter. Många av dessa erfarenheter upprepas varje dag och trots detta lär 
sig barnen något nytt varje gång det sker, eftersom de tidigare erfarenheterna har påverkat 
situationen och skapat ett nytt erfarande. Erfarenheterna sätter därmed spår i barnens 
medvetande.  
 

3.1.2. Sociokulturellt perspektiv 
 

Inom utvecklingspedagogiken och det sociokulturella perspektivet är språket centralt. Det är 
inte bara ett sätt att uttrycka sig utan även ett avgörande verktyg för tänkandet. Pedagogerna 
bör samtala med och ställa frågor till, barnen utifrån deras funderingar och erfarenheter. Barn 
utvecklar kunskap genom socialisation. Olika erfarenheter påverkar barnens utveckling och 
lärande. När barn lär skapar de kunskap om sig själv och lärandet fångas genom att skapa 
meningsfulla minnen och erfarenheter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

 

Kunskap kan förstås som en process som förutsätter en aktiv interaktion med andra människor och 
fenomen i omgivningen. Barn utvecklar kunskaper genom att umgås med andra människor, genom 
att samtala, leka, skapa, utforska, experimentera, iaktta, lyssna, urskilja, jämföra och reflektera 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, sid. 41). 

 

Det sociokulturella perspektivet inom lärande fokuserar på kommunikation. Individer och 
grupper samspelar och tillägnar sig fysiska och kognitiva kunskaper tillsammans genom 
kommunikation. Kunskap skapas genom samspel mellan människor. Denna kunskap blir 
sedan en del av den enskilda individen som visas i individens tänkande och handlande (Säljö, 
2005). 
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Det sociokulturella perspektivet är aktuellt i såväl dagens lärarutbildning som inom förskole-
verksamhet. Barnens utveckling influeras av den miljö där barnen växer upp, därför påverkas 
lärandet både kulturellt och socialt. Människans sätt att tänka, kommunicera och uppfatta 
omvärlden är formade av de sociala och kulturella erfarenheter människan har inom sig. Vi 
skapar vår egen omvärld och anpassar oss efter de förutsättningar som finns (Säljö, 2005). 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet finns det inget specifikt fokus på hur individen 
uppfattar någonting. Istället är kulturen, kommunikationen och sammanhanget i centrum. Med 
kultur menas den uppsättning av idéer, värderingar och kunskaper som vi får genom samspel 
med omvärlden (Säljö, 2005). Hela vår vardag rymmer många artefakter som också ingår i 
kulturen. Artefakter är olika verktyg såsom pennor, datorer och papper. Barnens tillgång till 
dessa artefakter är av största vikt. Det ger dem möjlighet att reflektera och förstå omvärlden. 
Kulturen är något som vi människor har skapat och som existerar för oss människor och 
omvärlden. Därför är kulturen både materiell och andlig (Säljö, 2005). Kommunikation är en 
av de centrala delarna i det sociokulturella perspektivet. Förmågan att dela med sig och kunna 
ta del av andras erfarenheter är också viktiga utgångspunkter (Claesson, 2007). För att skapa 
lärande bör det inte finnas gränser mellan lek och arbete, istället handlar det om att 
pedagogerna ska skapa möjligheter för kommunikation och reflektion.  

 

3.1.3. Reggio Emiliapedagogik 
 
Inom Reggio Emiliapedagogiken är huvudfokus riktat mot god lek- och lärmiljö. Pedagogiken 
använder uttrycket rummet är den tredje pedagogen. Det läggs stor vikt vid hur miljöerna är 
utformade.  

 

Det finns två olika pedagogiska miljöer som beskrivs i Lenz Taguchi (1997). Den första är 
den synliga miljön som innefattar möbler, rum och dess utformning. Den andra miljön kallas 
den osynliga miljön och består av barn och pedagoger. Inom Reggio Emilia används 
pedagogisk dokumentation flitigt för att synliggöra förändringar som sker i den osynliga 
miljön. Med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att göra den osynliga miljön synlig. 
Pedagogisk dokumentation används även som ett verktyg för att förstå den synliga miljön. 

 

Enligt Reggio Emiliapedagogiken ska pedagogerna inte påverka barnen i deras sätt att 
uttrycka sig, de ska inte heller värdera barnen utifrån vad pedagogerna tror att barnen vill. Det 
är istället miljön som ska hjälpa barnen att uttrycka sig. Reggio Emiliapedagogiken ser barnen 
som rika, kompetenta och nyfikna. Barnen behöver skapa egna erfarenheter för att lära, det är 
därför viktigt att pedagogerna hittar en riktning som hjälper barnen att utvecklas. Som en 
konsekvens av detta tänkande, vänder de sig emot användandet av färdiga leksaker och 
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lekmaterial. Barnen ska istället uppmuntras att själva skapa och använda sin fantasi (Kragh-
Müller, Ørsted Andersen & Veje Hvitved, 2012).  

 

3.1.4. Barnperspektiv och barns perspektiv 
 
Två återkommande förhållningssätt till barn, i det pedagogiska arbetet är barnperspektiv och 
barns perspektiv. Dessa förhållningssätt används för att förklara barns erfarande och 
upplevelser. Barns perspektiv går ut på att göra barnen delaktiga i verksamheten som 
demokratiska individer, både i förskolan och för framtiden. I dagens förskolor ska barns 
perspektiv vara ett självklart förhållningssätt bland pedagogerna. Pedagogerna ska utgå från 
barnens kunskaper och förmågor medan barnperspektiv förklaras som den allmänna 
uppfattningen av barnet som vi själva konstruerar.  

 
För att lyckas förhålla sig till barns perspektiv krävs att barnperspektivet är grundat på 
vardagliga erfarenheter och professionella insikter, alltså de realistiska insikter vi vuxna har 
om barns uppfattningar och erfarenheter. Målsättningen med barns perspektiv är att barnen 
ska få utveckla sin förmåga att uttrycka sina egna tankar och åsikter och påverka livet i 
förskolan förklarar Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011). Vidare redogör de 
för hur barnperspektiv är de vuxnas förståelse av barnens tankar, kunskaper och färdigheter 
samt att pedagogerna bör vara lyhörda och bekräfta barnens resonemang och intressen. Barns 
perspektiv representerar barnens egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin 
omvärld. 

 

Inom forskningen finns det en klar skillnad mellan barns perspektiv och barnperspektiv. Ett 
barnperspektiv ses som ett perspektiv som vuxna med stor kunskap om barn och deras liv kan 
anlägga genom att fråga sig ”Vad är bäst för barnet om jag reflekterar över min egen kunskap om 
barn?”. När forskare talar om barns perspektiv är det ingenting en vuxen kan anlägga utan att det 
finns ett barn närvarande. Barn agerar och uttrycker sig och vuxna tolkar det som barnet uttrycker 
som deras uppfattningar och röster. Det är det senare perspektivet som vi ser som viktigt vid 
granskningen av läroplanen (Pramling Samuelsson et al., 2011, sid. 36). 

 

3.2. Faktorer som påverkar utevistelsen 

Vårdnadshavarens attityd är en av de viktigaste faktorerna som påverkar barnens utevistelse, 
till exempel genom inställning till klädsel. Barn har genom tiden fått allt mindre utrymme för 
naturkontakt i vardagen. Detta kan bero på dagens familjekonstellationer och teknikens 
framväxt. Vårdnadshavares erfarenheter av utevistelser förs över till barnen. Om 
vårdnadshavaren själv har positiva upplevelser från sin barndom överförs det till framtida 
generationer (Mårtensson, 2011). Har barn upplevt en god barndom med goda minnen av 
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naturen och förskolan, är det enligt Halldén (2011) sannolikt att detta överförs till de egna 
barnen. 

 

I och med dagens teknologiska utveckling sker mycket digitalt, både för pedagogerna och 
barnen. Enligt Brügge et al. (2011) har detta blivit ett hinder för utomhuspedagogiken då det 
teknologiska arbetet oftast sker inomhus. De redogör att dagens utbildningskultur, där 
lärandet sker inom fyra väggar är relativt ung. Förskolan är ålagd av Skolverket att erbjuda en 
öppen och innehållsrik miljö, såväl inne som ute samt ge barnen möjlighet att lära känna sin 
närmiljö (Skolverket, 2011). Utevistelsen bör därför vara ett komplement till det traditionella 
lärandet inomhus. Det bör även ses som en naturlig del i allt lärande (Brügge et al., 2011).  

 

Pedagogers okunskap om utevistelsen är en faktor som kan påverka utevistelsen negativt, då 
det blir en osäkerhet hos pedagogerna när kompetensen sviker. Detta kan leda till att 
pedagogerna inte gör sitt jobb fullt ut, till exempel genom att lära ut fel eller genom att välja 
att minska utevistelsen med barnen. Barn ser pedagoger som förebilder i förskolan och om de 
förmedlar en negativ inställning till utevistelsen känner barnen detta och får då också en 
negativ bild av utevistelsen (Mårtensson et al., 2011). 

 
Mårtensson et al. (2011) skriver att en förutsättning för en intressant utemiljö är att barnen får 
utforska på egen hand. Ett återkommande tema i litteraturen visar att det krävs en bra miljö 
med varierade platser i barnens närhet, som barnen fritt kan använda och undersöka för att 
skapa lärande. Barn tillbringar mycket tid på förskolan och därför bör en planerad utevistelse 
prioriteras där. Enligt Mårtensson et al. är det stora olikheter avseende kvaliteten på 
utemiljöerna runt om i landet och det krävs kunskap i arbetslaget som ger pedagogerna mer 
självförtroende att förflytta verksamheten utomhus, om miljön tillåter det. 

 
Öhman (2011) skriver om Simmons (1998) studier, som handlar om vad som motiverar 
pedagogerna att använda utevistelsen som undervisningsmiljö samt vilka hinder och 
möjligheter pedagogerna ser med detta. Dessa studier har visat att kulturarv, kunskap och 
attityd har stor betydelse för vad lärandet baseras på. Lärande utomhus utformas med syftet att 
ge positiva erfarenheter av naturen redan från tidig ålder då detta ger barnen goda 
förutsättningar, trygghet och kunskap. Öhman (2011) beskriver att studierna visat att yngre 
barn har lättare att fokusera på det specifika målet med utevistelsen och får därmed en 
trygghet i miljön redan som ung. Äldre barn som inte upplevt utemiljö från tidig ålder och är 
ovana att vistas i naturen kan känna olust och osäkerhet när de väl gör det (Öhman, 2011). 

 
En annan faktor som påverkar utevistelsen är det grundläggande sociala konstellationerna på 
förskolan skriver Lisberg Jensen (2011). Det sociala samspelet både mellan pedagoger och 
barn på förskolan påverkar erfarenheter och utforskningar, vilket i sin tur har stor betydelse 
för barnens utveckling. Det är viktigt att barn känner samhörighet, närhet och trygghet för att 
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utvecklas i olika sammanhang, såsom utemiljön. Genom en bra sammanhållning i arbetslaget 
är pedagogerna bra förebilder. Dessutom underlättar det en situation där alla lär av varandra. 
För att få en god sammanhållning i arbetslaget behövs flexibilitet, kommunikation och att 
medlemmarna i arbetslaget kompletterar varandra. Det krävs en flexibel attityd mellan 
pedagogerna i arbetslaget då det tydligt visat att barngrupper påverkas av det och därför kan 
en flexibel attityd påverka lärandet negativt (Mårtensson, 2011).  
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3.3. Fysisk och psykisk hälsa 

Barn utvecklar både sin fysiska och psykiska hälsa utomhus. Bland annat utvecklar de sin 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom rörelseträning och annan fysisk 
aktivitet. Grindberg och Jagtøien (2000) redogör för att fysisk aktivitet inte enbart innebär att 
barnen ska springa ute på gården utan det kan vara allt från att klättra i klätterställningar och 
bygga sandslott till att gå balansgång på en stock.  

 

Även det sociala samspelet tränas ute, då roller och relationer förändras i gruppen när andra 
förutsättningar ges. När barnen känner sig fria och trygga utvecklas den sociala förmågan och 
det ger dem goda möjligheter till att delta i den sociala gemenskapen (Ericsson, 2002). Studier 
från flera länder indikerar ett samband mellan en lång livslängd och utevistelse. Även en 
minskad risk för psykisk ohälsa har kunnat påvisas (Tzoulas et al., 2007).  

 

Barton och Pretty (2010) är eniga med Tzoulas et al. (2007) att aktiviteter utomhus har visat 
sig leda till positiva fysiska och psykiska hälsoeffekter, både på kort och lång sikt. En nordisk 
studie visade att aktivitetsnivån på barn som spenderade en dag utomhus jämfört med de barn 
som spenderade dagen inomhus väsentligt ökade den fysiska aktivitetsnivån. (Mygind, 2007 
och Grønningsæter, Hallas, Kristiansen & Nævdal, 2007).  

 

Söderström (2011) skriver om studier med temat utevistelse förknippat med stress som utförts 
av Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) där det visat sig att individers 
stress minskar vid utevistelse. Genom att vara ute ökar andelen fysisk aktivitet då det inte 
finns begränsningar för rörelse, såsom väggar och tak som isolerar aktiviteterna. Ljudnivån 
blir dessutom betydligt lägre utomhus, vilket också reducerar stress både hos pedagogerna och 
barnen. Ytterligare positiva effekter av utevistelsen i naturen är ett stärkt immunförsvar, 
minskad konfliktbenägenhet samt förbättrad sammanhållning i verksamheten (Lisberg Jensen, 
2011). 
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4. Metod 
 
I metoddelen redogörs för hur vi har gått tillväga för att få svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar, samt hur vi har bearbetat empirin för att få fram ett resultat.   

 

4.1. Undersökningsmetod 

Vår avsikt var att skapa en djupare förståelse för de fenomen vi studerade, därför valde vi 
kvalitativ undersökning som metod. Kvalitativa intervjuer används ofta då strävan är att få 
respondenten att beskriva ett fenomen med egna ord (Marton & Booth, 1997). Patel och 
Davidson (2003) beskriver fenomenografi som en variant av kvalitativa undersökningar, där 
fokus riktas mot att studera uppfattningar. Begreppet uppfattning har en dominerande 
betydelse inom fenomenografin. Den fenomenografiska ansatsen utvecklades av den svenska 
pedagogen Ference Marton under 1970- talet, som ett sätt att studera lärande där fokus 
riktades på vad som lärdes istället för hur mycket som lärdes. I enlighet med detta tankesätt 
delar vi fenomenografins intresse för uppfattningar, men kommer inte fullt ut att genomföra 
en fenomenografisk undersökning där det är vanligt att uppfattningarna beskrivs i termer av 
centrala aspekter (Marton & Booth, 1997). 

 

4.2. Urval 

Vår studie genomfördes på en förskola i norra Sverige där de har ett Reggio Emilia-inspirerat 
arbetssätt. Förskolans fokus är både på inre och yttre hälsa. Pedagogerna använder utemiljön 
som ett pedagogiskt redskap och barnen har fått vara med och utforma miljön. Förskolan 
arbetar mycket med barnens inflytande och delaktighet och skapar medvetet miljöer där 
barnen får utforska och undersöka på egen hand. Denna förskola valdes på grund av det goda 
ryktet bland vårdnadshavare, pedagoger och andra förskolor i kommunen. Vi kontaktade 
denna förskola då den var en av de som jobbade mest aktivt med utevistelsen, enligt 
kommunens hemsida. Vi gjorde med andra ord ett riktat val av förskola där studien utfördes. 
Eftersom alla arbetslag i en förskola inte arbetar med samma mål, valde vi att intervjua och 
observera två pedagoger i samma arbetslag. Intervjuerna skedde enskilt och observationerna 
genomfördes under utevistelsen med barnen. Antalet pedagoger för intervjuerna utsågs med 
eftertanke, då vi inte ville få in varken för stor eller för liten mängd data. 

 

4.2.1. Intervjuer 
 
Kvalitativa intervjuer används då forskaren vill ha mer ingående svar. En fördel med 
intervjuer är att deltagarna ges fritt utrymme att delge sina åsikter och inte begränsas till 
bundna svarsalternativ (Kvale, 1997). Av den anledningen valde vi halvstrukturerade frågor. 
Med halvstrukturerade frågor ges respondenten möjlighet att fritt resonera utifrån sin bild av 



 
   

11 
 

verkligheten och dennes uppfattning av vardagen. Två respondenter intervjuades enskilt, 
sammanlagt blev intervjuernas längd 90 minuter. De frågor vi ställde var halvstrukturerade 
och varje fråga var relaterad till olika teman (se bilaga 2). Frågorna var förändringsbara till 
både form och ordningsföljd (Kvale, 1997). Vi som intervjuare försökte följa respondentens 
tankegång. Detta beskriver Lantz (2007) som att använda sig av ställningsföreträdande 
introspektion. Lantz förklarar det som ett verktyg för att förstå hur och på vilket sätt den 
sociala verkligheten påverkar och konstrueras ur respondentens perspektiv. Lenz Taguchi 
(2012) skriver att materiella föremål kan påverka interaktionen mellan människor och 
mänskligt meningsskapande. Hon menar att objekt kan förändra vårt tänkande och varande. 
Vi hade detta i åtanke när vi utförde intervjuerna. 

 

Det finns också problem med intervjuer. Ett av dessa problem är att det inte går att säkerställa 
hur sanningsenliga svaren blir. Respondenten och den som intervjuar sitter ibland mitt emot 
varandra och svaren som respondenten ger blir då ofta utformade utifrån vad de tror att 
intervjuaren vill höra. Kylén (1994) redogör för att en intervju med flera intervjuare, beroende 
på möblemang, kan upplevas som ett förhör av respondenten. Han ger exempel på att en 
soffgrupp eller ett runt bord ger en mer positiv och avslappnad atmosfär. Kvale (1997) 
beskriver att en god atmosfär byggs upp så att respondenten ska känna sig tillräckligt trygg att 
dela med sig av känslor. En annan aspekt av sanningsproblematiken är att respondenterna kan 
missta sig. Deras bild av sitt pedagogiska arbete kanske inte stämmer överens med 
verkligheten. De kanske tror att det de gör får positiv effekt, men i själva verket får arbetet en 
negativ effekt. 

 

Intervjuerna spelades in med en diktafon för att vi inte skulle gå miste om värdefull data. 
Ljudinspelning är ett bra verktyg, för varje gång den lyssnas igenom, hittas det något nytt. 
”Vårt begränsade minne påverkar inte inspelningen och situationen finns kvar för våra ögon 
och öron att ta del av” (Bjørndal, 2005, sid. 72.). Kvale (1997) beskriver att genom 
ljudinspelning kan intervjuaren koncentrera sig på dynamiken i intervjun och är därför mer 
närvarande. Respondenten blir mer avslappnad av en närvarande intervjuare och intervjun blir 
mer som ett samtal än som ett förhör.  

 

4.2.2. Observationer 
 

För att ta reda på hur pedagogerna använde utemiljön i praktiken, valdes även observation 
som metod. Detta kompletterar på ett naturligt sätt intervjuerna, eftersom pedagogernas 
utsagor om verksamheten kan prövas mot vad som faktiskt sker. Bjørndal (2005) förklarar att 
en faktor för att lyckas med observationen är att ha ett tydligt syfte av vad som vill uppnås. 
Vårt syfte med observationerna var att komplettera intervjuerna för att få en bild av 
pedagogernas praktiska verksamhet. Kylén (1994) menar att en observation inte kan förklara 
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eller värdera det som händer, däremot kan observatören själv göra värderingar och välja vad 
som ska redovisas.  

 

Genom att göra strukturerade observationer har vi möjlighet att se hur pedagogerna gör i 
praktiken. Det är mycket som händer, därför går allt inte att observera. Att observera 
bestämda aktiviteter är därför ett bra alternativ (Grindberg & Jagtøien, 2000). För att själva 
inte påverka situationen försökte vi inta ett icke-deltagande under observationerna (Bjørndal, 
2005), med andra ord försökte vi hålla oss i bakgrunden och störa verksamheten så lite som 
möjligt. Nackdelen med observationer är att det inte är en självklarhet att observationerna 
avspeglar verkligheten i form av de observerandes vanliga beteenden. Personer som blir 
observerade är medvetna om det och kan alltså låta denna medvetenhet påverka deras sätt att 
agera (Eidevald, 2013). Detta är något som även Kylén (1994) påvisar då han förklarar att 
både forskning och praktisk erfarenhet har visat att under medvetna observationer ändrar vi 
vårt beteende. För att inte fastna i våra egna förutbestämda meningar valde vi att använda oss 
av fria anteckningar, vilket Bjørndal (2005)  väljer att kalla för ostrukturerad loggbok. En 
sådan bygger fria anteckningar i vilka tankar fångas i stunden. Detta tillvägagångssätt 
användes för att det passade våra observationer bäst.   

 

4.2.3. Etiska överväganden 
 

I vår studie informerade vi respondenterna om deras anonymitet och bad om deras tillåtelse 
att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon. Vi har tagit del av och följt Vetenskapsrådets 
(2002) etiska riktlinjer som betonar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav.  

Informationskravet – detta innebär att informera de berörda, om syftet med studien. Det ska 
framgå att insamlad data inte används för något annat än studiens syfte, att 
forskningsresultaten kommer att offentliggöras samt hur och var. Detta gäller alla som berör 
studien (se bilaga 1).  

Samtyckeskravet – respondenten får själv välja i hur stor utsträckning medverkan ska vara, de 
får när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande. De deltagande får information 
om dess rättigheter innan studien utförs.  

Konfidentialitetskravet – deltagarna informeras om anonymitet, att materialet behandlas 
konfidentiellt och att de som utför studien har tystnadsplikt. Vid behov kan deltagarna ges 
fiktiva namn.  

Nyttjandekravet – det insamlade materialet används endast i forskningssyfte. De som utfört 
studien är de enda som har tillgång till empirin.  
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4.3. Bearbetning och analys 

Efter insamlingen av data transkriberade vi intervjuerna och observationerna. 
Transkriberingen gav oss nio sidor av text. Vi läste noggrant igenom texten enskilt för att 
sedan tillsammans gå igenom viktiga detaljer vi hittat. Vi ville inte påverkas av varandra 
därför gjorde vi det enskilt i hopp om att se saker som den andra inte sett.  

 

4.3.1. Innehållsanalys  
 

Vi gjorde en kvalitativ tematisk innehållsanalys där vi utgick från studiens frågeställningar. I 
analysen har vi försökt finna olika teman som kan sammanfatta pedagogernas svar och våra 
observationer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur den tematiska innehållsanalysen 
ger en djupare förståelse för innehållet. Först lästes texten igenom ett flertal gånger enskilt 
och sedan tillsammans där de teman som hittats synliggjordes, dessa teman relaterar till 
studiens syfte. Vi kommer i resultatdelen på ett djupare plan redogöra för alla dessa teman 
utifrån frågeställningarna och pedagogernas svar. 
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5. Resultat 
 

I resultatdelen har vi presenterat det resultat vi fått fram utifrån studiens frågeställningar, 
respondenternas svar och våra observationer. Här kommer de teman som innehållsanalysen 
gav upphov till att presenteras. Som tidigare nämnt intervjuade vi två pedagoger på en 
förskola. Vi kommer att benämna dessa som A och B. 

 

Dessa teman har vi kunnat urskilja utifrån fråga ett; vad är pedagogernas mål med barnens 
utevistelse? Hälsa, trygghet i naturen och varierande miljöer. Fråga två; vilka förutsättningar 
krävs i arbetslaget för att utevistelsen ska gynna lärandet? Arbetslagets attityd & kunskap, 
samverkan och planering. Fråga tre; hur genomförs pedagogernas mål med utevistelsen i 
praktiken? Delaktighet & kommunikation och trivsel & trygghet. 

 

5.1. Pedagogernas mål med barnens utevistelse 

5.1.1. Hälsa 
 

Hälsa utmärktes som ett tema då verksamheten aktivt arbetade med hälsa som mål. Hälsa 
förknippas med kroppsligt välbefinnande. Det är viktigt att alla i verksamheten mår bra. Båda 
pedagogerna svarade att hälsa är en viktig del av hela verksamheten och att hälsa är ett 
genomsyrande mål i alla aktiviteter de gör på förskolan. Pedagog A svarade att målet med 
barnens utevistelse var för det första att må bra. Barn med allergier mår till exempel bättre och 
sjukdomar sprids inte lika lätt när de är ute mycket. Pedagog B noterade att de har friska barn 
och liten sjukdomsfrånvaro både i barngrupp och i arbetslaget. Detta kopplade pedagog B till 
att en stor del av tiden på förskolan tillbringas utomhus. 

 

Vi har ett fantastiskt kök som också tänker på hälsa och att må bra, det är i största mån ekologiska 
och närproducerade råvaror de använder sig av. Det är så härligt att köket också tycker att det är 
bra. Det är så kul att vi har dem (Pedagog A). 

 

Pedagogerna inflikade vid ett flertal tillfällen att de i arbetslaget upplever att de själva mår 
bättre när de kommer hem från jobbet då de har varit ute hela dagen på förskolan. Båda trodde 
att det bland annat berodde på att ljudnivån inte är lika påtaglig ute och att frisk luft gör dem 
pigga.  

 

Det är inte bara den friska luften som gör att vi vill vara ute. Barnen får även träna det motoriska 
när det klättrar och leker i skogen. Vi mår bra av att vara ute, det har vi sett på barnen och hos oss 
som jobbar här (Pedagog B). 
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5.1.2. Trygghet i naturen 
 
Temat trygghet i naturen pekas av pedagogerna ut som ett viktigt mål för verksamheten. För 
att trivas i naturen och skapa ett meningsfullt lärande behöver barnen känna trygghet. Barnen 
och de vuxna ska känna trygghet och trivsel i skogen och andra miljöer som är outforskade. 
Pedagog B förklarade att arbetslaget ville få barnen att tycka om att vara ute i naturen, inte 
känna rädsla eller att det är jobbigt och farligt att vara ute. Pedagog A berättade att de 
försöker släppa på kontrollen över barnen och låta barnen vara mer självständiga. Genom att 
de låter barnen gå utanför staketet till förskolan ensamma och leka i skogen som låg just 
bredvid. Vidare förklarade pedagog A att de övar på att barnen får känna tillit till sig själva 
och till pedagogerna samt känna eget ansvar och frihet.  

 

Ibland kommer barnen och frågar om de får leka i skogen. Är det bara fyra eller fem stycken så 
går det bra, vi ser barnen hela tiden. Vi brukar säga åt dem att hålla sig nära så att vi ser dem hela 
tiden. Är det fler så följer vi ju med (Pedagog A). 

 

5.1.3. Varierande miljöer 
 
Varierande miljöer är någon som pedagogerna återkom till upprepade gånger i intervjuerna, 
det var något som verksamheten aktivt arbetade med. Det är viktigt att förskolegården kan 
erbjuda varierande miljöer. Båda pedagogerna ansåg att det är viktigt att variera miljöerna ute, 
för att barnen ska tycka att det är roligt att vistas där. Av den anledningen hade de olika 
utflyktsmål beroende på veckodag och även utomhusmiljön på förskolan var noggrant 
planerad och byttes ofta ut mot nya material och lekstationer för att barnen alltid skulle 
uppleva utevistelsen som rolig.  

 
Vi försöker att hitta på nya saker för barnen som är roliga att göra ute. En dag går vi till lekparken 
för att byta miljö lite, den andra dagen går vi till fotbollsplanen och leker. Är det kallt och rått ute 
så går vi till sporthallen. Ibland kan vi vuxna också känna behov av att byta miljö (Pedagog B). 

 

5.2. Förutsättningar som krävs i arbetslaget för att utevistelsen ska gynna 
lärandet 

5.2.1. Arbetslagets attityd och kunskap 
 
Temat arbetslagets attityd och kunskap lyfts fram av pedagogerna som ansåg att det var 
viktigt att arbetslaget innehar en god attityd och bra kunskap om utevistelsen. Pedagog B 
menade att det har en stor betydelse hur de i arbetslaget ser på utevistelsen, då de tror att 
attityden till utevistelsen smittar av sig på barnen. Pedagog B är noga med att förtydliga att 
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alla i verksamheten är positiva till utevistelsen och tycker att det är viktigt att vara ute. 
Pedagog B menade att handlandet går ihop med lärandet.  

 

Det går inte att säga att vi har begränsningar med den här fantastiska utemiljön som vi har. I så fall 
finns begränsningarna hos oss pedagoger, att vi kanske inte kommer oss för eller saknar kunskap i 
hur vi kan göra något. Vi ser inte begränsningar, utan vi ser lösningar (Pedagog B). 

 
Pedagogerna var ense om att kunskap i arbetslaget är en förutsättning för att verksamheten 
ska nå de uppsatta målen. De menade att de aldrig är helt fullärda, att det alltid finns ny 
kunskap att införskaffa och att detta tänk är detsamma i hela verksamheten.  

 

5.2.2. Samverkan  
 
Samverkan är ett tema som handlar om pedagogernas gemensamma mål och vårdnadshavares 
samspel med verksamheten. En god sammanhållning ger ett gott klimat på förskolan. Det 
krävs enligt båda pedagogerna att arbetslaget strävar efter samma mål och är eniga om hur 
målen ska nås. Pedagog A berättade att de får mycket positiv respons från vårdnadshavarna 
som är mycket delaktiga i utevistelsen.  

 

De uppskattar väldigt mycket att vi är ute under dagarna, för att föräldrarna hinner det kanske inte 
alltid själva, så detta är vi väldigt nöjda över. Ibland påpekar föräldrarna att barnen är pigga och 
glada när dem kommer hem från förskolan (Pedagog A). 

 
Båda pedagogerna sa i sina intervjuer att alla i arbetslaget ser utevistelsen som en självklarhet. 
Inte heller nyanställda eller vikarier ifrågasätter utevistelsen. Pedagog A är övertygad om att 
det är fördelen med utevistelsen som blir synlig snabbt och därför ifrågasätts den inte. 
Pedagog B förklarade hur uppskattat det är att alla i verksamheten är involverade i målen, 
även köket som anpassar måltiderna efter aktiviteterna de har.  

 

Köket packar våra matsäckar så vi behöver bara gå och hämta dem och de anpassar dem efter 
utflykt och miljö. Det är inte bara hamburgare och parisare utan det kan vara kebab, grönsaker och 
bröd också. Det är väldigt kul att vi har dem med på tåget också (Pedagog B). 

 

5.2.3. God planering 
 
Detta tema kategoriseras utifrån pedagogernas svar om vad som krävs av arbetslaget för en 
fungerande utevistelse. Tid och intresse för planering i arbetslaget är en förutsättning för en 
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god verksamhet. Pedagog A förklarade att arbetslaget kontinuerligt planerar för en ombytlig 
miljö. Det är en ständigt pågående process och den tiden det tar att planera avsätter de gärna 
för just detta ändamål. De lägger extra tid när det börjar närma sig en ny årstid för att skapa 
spännande och nya upplevelser för barnen. Eftersom det är en ständigt pågående process, är 
det inte endast på avsatt tid de planerar. Det finns i deras tankar hela tiden. Pedagog B var 
noga med att poängtera att även barnen är med i planeringen och deras idéer följs också upp.  
 
 

Vi har ju det här med hälsa som tema, så har vi ju några konkreta mål att vi ska hitta på att göra 
roliga saker hela tiden. Det beror på årstid. Som nu inför våren då måste vi börja planera redan nu 
vad vi ska ha. Vilka miljöer vi vill ha ute, vatten på två ställen ska vi ha och så vidare. På hösten 
och sommaren har vi ju skogen och dit får de gå själva med sina muggar, vi har ju blåbär och 
lingon just här, så de får gå och plocka blåbär och lingon om de vill (Pedagog A). 

 

5.3. Pedagogernas genomförande av mål med utevistelsen  

5.3.1. Delaktighet och kommunikation 
 
Delaktighet och kommunikation är ett tema som pedagogerna ansåg vara viktigt för att målen 
ska nås. Barn lär genom kommunikation och samspel, därför är delaktighet en förutsättning i 
förskoleverksamheten. Pedagogerna menade att barnen var delaktiga i hur de utformade 
utemiljön. Barnen fick komma med idéer och åsikter om utevistelsen för att de ska tycka att 
det är roligt att vara ute. Pedagog A berättade att de anpassade allt efter barnens behov 
eftersom det är för barnens skull verksamheten finns. Pedagog A förklarade att de gärna är 
delaktiga i barnens lek men att de ibland finns med i bakgrunden för att inte störa den fria 
leken men ändå finnas till hands vid behov.  
 

 
Vi försöker vara där och kanske ge dem lite ”hur tänker ni?” och sånt. Vi anpassar allt efter 
barnens behov eftersom det är för de vi är här och jobbar, därför vill vi att de ska känna att de har 
något att säga till om och påverka oss (Pedagog A). 
 

 
Observationerna synliggjorde vad pedagogerna berättat i intervjuerna. Det var tydligt att både 
barnen och pedagogerna trivdes med att vara ute och pedagogerna försökte hela tiden skapa 
trivsel i barngruppen. Alla barnen, oavsett ålder, var aktiva under utevistelsen och det var 
tydligt att det fanns något att göra för alla. Pedagogerna var lyhörda och uppmärksamma på 
barnen för att se till att alla barn var sysselsatta och hade roligt. Eftersom alla barn hade olika 
färger på utevästarna, beroende på vilken avdelning de tillhörde, blev det tydligt under 
observationerna att alla barn lekte med varandra oavsett vilken avdelning de tillhörde. Detta 
var något som båda pedagogerna också berättade om i intervjuerna. Att det fanns många olika 
kamratkonstellationer mellan barnen, trodde pedagogerna berodde på att alla avdelningar är 
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ute tillsammans. Gården var öppen och inte indelad i olika avdelningar, vilket syntes tydligt 
under observationerna då alla barnen rörde sig fritt överallt på gården.  
 
 

Att vi har valt att vara ute hela dagarna på måndagar är ju så perfekt för att då är de kanske ibland 
lite trötta efter helgen och har varit ifrån varandra så de har mycket att prata om. De är lite 
stökigare på måndagar. Och då är det så perfekt att vara i skogen (Pedagog B). 

 

5.3.2. Trivsel och trygghet 
 
Temat trivsel och trygghet menar pedagogerna går hand i hand i förskoleverksamheten. Under 
observationerna var det tydligt att barnen trivdes ute. Inte under någon av observationerna var 
det något av barnen som ville gå in eller klagade på att det var kallt. Snarare tvärtom. De kom 
med önskemål om att äta lunchen ute i skogen istället för att gå in. Det var tydligt att barnen 
hade roligt och ingen satt sysslolös och väntade på att något skulle hända. Barnen var 
upptagna med sina aktiviteter under tiden observationerna pågick och märkte knappt av att de 
var iakttagna. Förflyttningar mellan barnens aktiviteter skedde smidigt, det upplevdes som att 
de alltid hade något att göra, eftersom gården var öppen och inbjudande. 
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6. Diskussion 
 

I metoddiskussionen kommer vi att resonera kring de metoder vi använt i vår studie. I vår 
resultatdiskussion, där vi utgår från våra frågeställningar, kommer vi att redogöra för de 
resultat vi nått utifrån vår studie och tidigare forskning. 

 

6.1. Metoddiskussion 

Vi har använt oss av både intervjuer och observationer för att få en så tydlig bild som möjligt 
av pedagogernas arbete med utevistelsen. Två pedagoger från samma arbetslag intervjuades, 
dels för studiens begränsade omfattning, men också för att vi fått intrycket att alla arbetslag 
inte alltid arbetar utifrån samma mål. 
 
 
Tack vare användningen av enskilda intervjuer och observationer anser vi att vår studie har en 
bra verklighetsförankring som stämmer bra överens med de resultat vi fick. Med hjälp av 
diktafonen som spelade in intervjuerna kunde vi vara mer närvarande under intervjuerna. Vi 
upplevde att intervjuerna i helhet blev avslappnade. Kvale (1997) beskriver att ljudinspelning 
vid intervjuer kan göra dynamiken och närvaron bättre och kommunikationen blir mer som en 
dialog än en utfrågning.  
 
 
Vi upplevde att observationerna gick bra eftersom de var planerade i förväg. Vårt syfte med 
observationerna var att komplettera intervjuerna och få en bild av pedagogernas utövande i 
utevistelsen. Bjørndal (2005) skriver att en viktig del vid observationer är att ha ett tydligt mål 
med vad som ska uppnås med observationerna. Vi fick ett tydligt resultat. I och med att alla 
avdelningar var ute samtidigt, visades en tydlig bild på samspelet mellan avdelningarna samt 
pedagogernas roll i utevistelsen. Vi utförde strukturerade observationer och var icke 
deltagande för att ha möjlighet att anteckna observationerna. Vi är nöjda med detta val då det 
känns som att mängden empiri blev tillräcklig, tack vare att vi visste vad vårt syfte med 
observationerna var. 
 

6.2. Resultatdiskussion 

Vi har tidigare upplevt att många pedagoger ser utevistelsen som en paus från barngruppen 
eller något som ska ske dagligen, det har egentligen inte funnits någon tanke eller syfte med 
utevistelsen. I vår studie visade det sig att detta inte stämde på den förskolan där studien 
utfördes. Trots att vi gjort ett riktat val av förskola blev vi glatt överraskade när vi fick se hur 
involverade pedagogerna var i barnens utevistelse. Respondenterna i vår studie var väl insatta 
i hur mycket barnen utvecklas när de är ute och hur det påverkar deras livslånga lärande.  
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6.2.1. Vad är pedagogernas mål med barnens utevistelse? 
 

Målen med barnens utevistelse som de intervjuade respondenterna lyfte fram var fysisk och 
psykisk hälsa. Detta var ett mål som genomsyrade hela verksamheten och som berörde alla, 
men framförallt att barnen ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt. Skolverket (2011) 
slår fast att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla förståelse om sin egen hälsa 
och sitt välbefinnande samt att utveckla intresse, förståelse och ett varsamt förhållningssätt till 
naturen. En av respondenterna berättade att de själva mår bra i arbetslaget och har lite 
sjukdomsfrånvaro, troligtvis tack vare utevistelsen. Tzoulas et al. (2007) skriver att det finns 
tydliga resultat på att utevistelse leder till ökat välmående både hos vuxna som hos barn. 
 
 
Halldén (2011) skriver om barns relation till en plats och att det är en naturlig del i livet att 
vistas ute. I dagens samhälle är det dock inte en självklarhet att utevistelsen är planerad eller 
organiserad. Vidare skriver Halldén att studier har visat att naturen ger kvaliteter som är 
knutna till en god barndom som ger trygghet i vardagen. Skolverket (2011) nämner ett flertal 
gånger att barn ska känna trygghet i förskolan och vi anser att detta även berör utemiljön. 
Respondenterna som vi intervjuade svarade båda att ett av de viktigaste målen med 
verksamhetens utevistelse var att barnen ska känna sig säkra och trygga ute, både i skogen 
och i förskolans utemiljö. Ordet självständighet var ett ord som båda respondenterna använde 
under intervjuerna, att verksamheten strävar efter att barnen ska vara och bli mer 
självständiga. Vi anser att självständighet går hand i hand med trygghet och självständighet 
och trygghet lägger i förlängningen grunden för en god barndom.  
 
 
Brügge et al. (2011) skriver att utomhusmiljön kan erbjuda många olika varierande lekar tack 
vare att vädret förändras. Barnens lekar kan ta nya vändningar och nya lärandesituationer 
uppstår. Den stora variationen av miljöer som utevistelsen erbjuder ger barnen en positiv 
uppfattning av att vara ute. Våra observationer och svaren vi fick genom våra intervjuer 
pekade också i den riktningen. Utifrån det vi kunde se i observationerna anser vi att denna 
förskola hade en god utomhusmiljö där barnen erbjöds en stor variation av miljöer, vi tror att 
detta är av största vikt för att lärande ska ske. De olika lärmiljöerna på förskolan, både inne 
och ute, ger en plattform för nya upplevelser och meningsskapande för barnen. Dessa miljöer 
som skapats, både av barnen och av pedagogerna finns kvar i form av starka minnesbilder och 
lever vidare även i vuxen ålder. Kärleken till naturen är beroende av de minnesbilder vi har 
fått som barn (Halldén, 2011). Varierande miljöer är därför viktigt att ha.  
 
 
Respondenterna i studien var med på att låta barnen komma med egna förslag på hur 
utevistelsen ska planeras och se ut. Pedagogerna i verksamheten försökte vara lyhörda och se 
vad som saknades eller som borde förändras i utemiljön. Detta är, som tidigare nämnt, vad 
Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) redogör för som ett barns perspektiv. 
Det anser vi vara viktigt att ha som pedagog.   
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6.2.2. Vilka förutsättningar krävs i arbetslaget för att utevistelsen ska gynna 
lärandet? 

 
Respondenterna var eniga om att förutsättningarna i arbetslaget för att utevistelsen ska gynna 
barnens lärande var kunskap och attityd. De redogjorde, precis som Mårtensson et al. (2011), 
att barnen tar efter pedagogernas inställningar. På förskolan där studien utfördes var 
pedagogerna mycket trogna till naturen och hade både kunskap och intresse om utemiljön och 
naturen. Pedagogerna tyckte sig se att barnen tog efter och var positiva till utevistelsen. Det 
krävs en positiv inställning och goda kunskaper hos pedagogerna för att barnen ska erbjudas 
de bästa möjligheterna i utemiljön förklarar Brügge et al. (2011). Även Skolverket (2011) 
betonar kunskap hos pedagogerna i verksamheten. Pedagogerna behöver kunskap för att 
kunna lära ut och känna trygghet i utförandet. De bör också utbyta kunskaper mellan varandra 
i arbetslaget för att kunna ge barnen de bästa förutsättningarna. Vi såg under våra 
observationer att barnen var mycket positiva till utevistelsen. De var nyfikna och involverade 
gärna pedagogerna i leken med frågor och i diskussioner. Pedagog B berättade att 
begränsningarna endast finns hos dem som pedagoger och det är upp till dem att erbjuda 
barnen kvalitet på utemiljön.  
 
 
I bakgrunden skrev vi om olika studier som Öhman (2011) hänvisar till, där kulturarv, 
kunskap och attityden hos pedagogerna och vårdnadshavarna hade stor inverkan på lärandet. 
Under intervjuerna uttryckte pedagog A att vårdnadshavarna är delaktiga och att 
verksamheten får mycket positiv respons på upplägget av utevistelsen. Vi kunde även här se, 
utifrån våra observationer, att barnen hade goda förutsättningar för utevistelsen. De var rätt 
klädda för den temperatur och miljö som utevistelsen krävde för den aktuella dagen. Om 
vårdnadshavarna är positiva till utevistelsen kan det bland annat ses på barnens klädsel 
(Mårtensson, 2011). Vi anser att rätt klädsel är en av de viktigaste förutsättningarna för 
barnens utevistelse, då de små barnen inte kan uttrycka i ord om de fryser kan barnens 
signaler feltolkas t.ex. att de har tråkigt fast de egentligen fryser. Respondenterna i vår studie 
uttryckte att samspel i arbetslaget är en självklarhet för hela verksamheten. Nyanställda och 
vikarier har inte klagat på att utevistelsen på förskolan har tagit upp den övergripande tiden de 
vistas där. Lisberg Jensen (2011) skriver att de sociala konstellationerna på förskolan 
påverkas av utevistelsen i hög grad, speciellt om förskolan arbetar mycket med utevistelsen. 
Detta ger barnen och pedagogerna möjligheter till nya kamratkonstellationer som inte är 
möjliga inne på förskolan. I våra observationer kunde vi tydligt se att alla barnen umgicks 
med varandra, då avdelningarna hade olika färger på västarna som de hade på sig när de 
vistades ute. Även pedagogerna hade ett gott samspel sinsemellan. Mårtensson (2011) skriver 
att flexibilitet och kommunikation är två stora faktorer som ger arbetslaget ett gott samspel.  
 
 
De intervjuade respondenterna ansåg att det var viktigt att miljön utformades för barnen, 
utifrån deras intressen och behov. För att lyckas fånga barnens intressen och nyfikenhet tror vi 
att det krävs kontinuerlig planering av utemiljön, eftersom barnen utvecklas och får nya 
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erfarenheter och intressen hela tiden. Respondenterna berättade att de gärna engagerade 
barnen i planeringen för utformningen av utemiljön för att kunna fånga deras idéer och tankar.  
 

6.2.3. Hur genomförs pedagogernas mål med utevistelsen i praktiken? 
 

I bakgrunden skrev vi om utvecklingspedagogiken och det sociokulturella perspektivet, där 
barnet ses som kompetent och det är en liten person som lär genom samspel med andra, där 
barnens delaktighet är viktigt för dess utveckling och lärande (Säljö, 2005 och Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Det visades tydligt att förskolan har ett barns 
perspektiv då de ville att barnen skulle få uttrycka sina tankar och åsikter, som Pramling 
Samuelsson et al. (2011) även skriver om. När vi utförde våra observationer för vår studie fick 
vi en tankeställare. Vi upplevde att förskolan jobbade mycket med barnens delaktighet, på ett 
sätt som vi inte tänkt på tidigare. Vi insåg att ordet delaktighet går att förstå och genomföra på 
många olika sätt. I studien blev det inte på en gång synligt för oss hur de arbetade med 
delaktighet i verksamheten. Respondenterna poängterade i intervjuerna att de arbetade mycket 
med att involvera barnen och göra dem delaktiga. Det var under transkriberingen av vår 
empiri som vi upptäckte hur delaktiga barnen egentligen varit i utemiljöns utformning. De 
hade varit med och bestämt och kommit med idéer och tankar kring varje del av miljön och 
hur deras utevistelse skulle utformas. Det är inte uppenbart hur barnens delaktighet kommer 
till uttryck i praktiken, förrän det synliggörs och analyseras. Respondenterna tydliggjorde 
även sin delaktighet, både som aktiva och icke-aktiva deltagare i utevistelsen. Vi insåg 
skillnaden och betydelsen av delaktighet i förskolan.  

 

Kragh-Müller et al. (2012) skriver att inom Reggio Emiliapedagogiken skapar barnen egna 
erfarenheter för lärande och det är pedagogernas ansvar att ha ett tydligt mål med vad de vill 
att barnen ska utveckla och lära. Respondenterna framhävde att de var noga med att barnen 
skulle känna en trygghet på förskolan, med trygghet menade de allt från trygghet som 
omhändertagande, trygghet som ger dem möjlighet att våga uttrycka sig och röra sig fritt i 
verksamheten och bland barngrupperna till trygghet i naturen och i olika miljöer. Det visade 
sig i våra observationer att barnen kände sig trygga vid utevistelsen, de rörde sig mellan de 
olika avdelningars barngrupper, var sysselsatta och såg ut att trivas. 

 

6.3. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet har gemensamt att de båda berör tillförlitligheten i en utförd studie. I 
och med att studien baserats på vårt syfte och giltigheten anses som förhållandevis hög, även 
om studiens omfång av respondenter var låg. 
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Patel och Davidson (2003) menar att validitet i en kvalitativ studie handlar om att veta vad 
som undersöks och vad som är avsett att undersökas. Av den anledningen anser vi att vår 
studie har en god validitet. Detta för att vi var väl förberedda inför intervjuerna och hade 
relevanta intervjufrågor för studien (se bilaga 2). Som tidigare visat i resultatet, fördelade vi 
text och citat för att styrka det resultat vi kommit fram till. Genom att styrka texten med citat 
ges läsaren möjlighet att på egen hand tolka det resultat som uppnåtts (Patel och Davidson, 
2003). 
 
 
Det visade sig att den verksamhet som vi utförde studien på arbetade gemensamt mellan 
avdelningarna. Hade vi vetat detta på förhand skulle vi även kunnat intervjua pedagoger från 
olika arbetslag. Detta kunde ha gett studien större omfång och resultatet kunde ha blivit 
bredare. I vår studie intervjuade vi två pedagoger i samma arbetslag. Det är inte säkert att alla 
tycker likadant, men utifrån de resultat vi fått in och hur arbetslagen arbetade gemensamt i 
verksamheten tror och hoppas vi att vi ändå hade fått liknande svar av alla pedagoger i 
verksamheten.  
 
 
Svenning (1997) förklarar reliabilitet som en tillförlitlighet vid en mätning. Vidare ger han 
exempel på hur en studie ska kunna göras om och få samma resultat, om syfte och metod är 
detsamma, såvida ingenting förändras hos respondenterna.  Kvalitativa studier förklaras av 
Svenning som en mer illustrerande metod än generaliserande. Detta kan leda till att de krav 
och resonemang som ställs om tillförlitligheten inte gäller i lika stor utsträckning. Utifrån de 
kvalitativa intervjuerna vi gjort i studien och de resultat vi fått fram anser vi att 
tillförlitligheten på studien är god.  
 
 
Det finns faktorer som kan vara värt att tänka på, som kan ha påverkat resultatet. Dessa är 
bland annat att varken pedagogerna eller barnen kände oss sedan tidigare, även de metoder vi 
använt oss av i studien kan ha påverkat resultatet. Vi anser att dessa faktorer även kan ha 
påverkat studien positivt då det ibland är lättare att vara sig själv för någon okänd. 
 

6.4. Sammanfattande slutsats 

Utifrån frågeställningarna har vi fått ett tydligt resultat, där vi fick insikt i verksamhetens mål 
med utevistelsen, både praktiskt och tankemässigt. Verksamheten hade ett tydligt fokus på 
hälsa och de positiva aspekterna som utevistelsen bidrar till. I verksamhetens mål är även 
trygghet i naturen och varierande miljöer en viktig del i utevistelsen. Arbetslagets 
förutsättningar för att utevistelsen ska gynna lärandet är enligt respondenterna, en god attityd 
och kunskap. Samverkan inom arbetslaget är viktigt för att alla ska kunna arbeta efter samma 
mål. Planering kring utevistelsen kräver tid och intresse från arbetslaget för att skapa goda 
förutsättningar för barnen.  
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Under observationerna insåg vi att delaktighet tar sig uttryck i många former. Det är genom 
kommunikation som barnens tankar och åsikter synliggörs och blir delaktiga i verksamheten. I 
studien visades det tydligt både av pedagogerna och i observationerna att barnen var trygga 
med utevistelsen och trivdes väl. 
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7. Fortsatt forskning 
 

Då vi gjorde ett riktat val av förskola visste vi i förväg att förskolan arbetade mycket med 
hälsa och utevistelse. Därför hade det varit intressant att se om andra förskolor som inte 
jobbar lika aktivt med hälsa, visat samma resultat. Något som också hade varit intressant att 
forska vidare inom, är att se hur barnens fysiska och psykiska hälsa påverkats på sikt av 
förskolans mål med utevistelsen. Om det går att säga att förskolans fokus är det som bidragit 
till barnens mående. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Luleå Tekniska 
Universitet. Vi håller för närvarande på med vårt examensarbete som handlar om pedagogers 
mål med utevistelsen i förskolan.  

Vårt syfte är att undersöka hur pedagogerna arbetar med utevistelsen samt se hur de gör det i 
praktiken. För att få så mycket empiri som möjligt tänker vi använda oss av intervjuer och 
observationer som metod.  

Våra intervjuer och observationer sker konfidentiellt.  

Med vänliga hälsningar Emma Rondahl och Sandra Sandström 

 
 

  



 
   

 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Hur ser du på din roll i utomhusmiljön? 
2. Beskriv hur du upplever att utevistelsen stimulerar barns utveckling och lärande. 
3. Vad är ert syfte med att vara ute? 
4. Vad är era mål med barnens utevistelse? 
5. Bidrar alla i arbetslaget med att nå dessa mål? 
6. Upplever du att era mål med barnens utevistelse nås? 
7. Ser du några begränsningar med utevistelsen för att uppnå era mål? 
8. Hur mycket tid ger ni i arbetslaget för planering av utevistelsen?  
9. Hur ofta är ni ute med barnen? Hur lång tid under dagen? 
10. Hur utnyttjar ni er närmiljö? 
11. Beskriv hur en utevistelse vanligtvis ser ut hos er. 
12. Vad tror du att barnen tycker om att vara ute? 
13. Hur involverade är ni i barnens aktiviteter vid utevistelsen? 
14. Är det något annat som du vill dela med dig av till oss angående utevistelsen? 

 


