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Sammanfattning 

 

I dagens förskola och även i vår utbildning talas det mycket om barns inflytande men sällan i relation 

till utevistelsen. Utevistelsen är ett av de moment under dagen vi anser barnen har lite inflytande över. 

Pedagogerna styr över när och vilka som går ut och vi vill ta reda på hur pedagoger tänker kring barnens 

inflytande över sin utevistelse. Vårt syfte är att undersöka vad det är som påverkar om barnen får 

inflytande eller inte över sin utevistelse i förskolan. Vi vill få pedagogernas beskrivningar av vilka 

möjligheter de anser de har att ge barnen inflytande och även vilka faktorer det finns som påverkar detta. 

 

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod där vi använt oss av intervjuer, där vi intervjuat totalt 

sex stycken förskollärare på två olika förskolor i västra Sverige. Tillsammans med forskning som berör 

inflytande och barns utevistelse har vi använt oss av Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori 

när vi analyserat och diskuterat resultatet.  

 

Utifrån pedagogernas svar från intervjuerna har vi sammanställt ett resultat där vi kan se hur 

pedagogerna resonerar kring barns inflytande i förskolan. Det blev tydligt att begreppet barns inflytande 

ofta likställs med barns delaktighet, därav presenterar vi delaktighet i bakgrunden samt i resultatet. 

Resultatet vi kommer presentera visar på att det finns flera olika faktorer som påverkar pedagogernas 

möjlighet att ge barnen inflytande över utevistelsen. Orsaker som beskrevs där barnen fick mindre 

inflytande var bland annat svårigheter i organisationen samt pedagogernas oro över att släppa på 

kontrollen. Tillfällen då barnen kunde få mer inflytande var när barn och pedagog kommunicerade på 

lika villkor.  

 

Något som vi funnit intressant med studien är att samtliga pedagoger vi intervjuat upplever att de i 

utomhusmiljön tar sig en roll som övervakare, oftare än vad de interagerar med barnen. I samband med 

detta upplever pedagogerna att barnen utomhus har mer inflytande därför att pedagogerna inte går in 

och styr barnen i deras lekar.  
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INLEDNING  

Dagens förskola är en verksamhet med många barn och olika intressen, miljön är ofta utformad med 

olika typer av rum som barnen har tillgång till under dagen. Det är allt ifrån ateljé, hemvrå, rum för att 

sitta och äta/spela/rita, vattenrum med flera. Det som också finns är utegården, men den används oftast 

under särskilda tider och det finns inte samma möjlighet att välja utegården som “rum”. McClintic och 

Petty (2015) påpekar att den fulla potentialen i utomhusmiljön för barns lärande, inte fullt ut är förstådd 

av många pedagoger och ses därför inte som en prioritet i barns lärande. När några barn till exempel vill 

måla eller några vill leka i hemvrån, får de barnen som vill gå ut oftast vänta tills det är dags för att gå 

ut och under tiden göra något annat. Samma gäller för de barnen som lekte i hemvrån som nu måste 

bryta upp sin lek för att ta på sig och gå ut.  

 

I Läroplan för förskola (Lpfö98 rev. 2016) framgår det att förskolan ska skapa förståelse för vad 

demokrati är, barnen ska utefter sina förutsättningar ges ansvar för dels sina handlingar, dels för miljön. 

Det som intresserar barnen och vad de önskar, ska finnas i bakgrunden i skapandet av utomhusmiljön 

och finnas till hjälp när verksamheten planeras.  

 

Nuförtiden talas det mycket om barns inflytande i förskolan och något vi tycker är intressant är att det 

oftast används synonymt tillsammans med begreppet delaktighet. Arnér (2009, s. 14) styrker detta och 

förklarar vidare hur hon ser på begreppens innebörd. Delaktighet menar hon är när barnen får vara en 

del av någonting som redan är bestämt utav pedagogerna. Inflytande däremot menar hon handlar om att 

pedagoger bör tar tillvara på barns tankar, idéer och initiativ för att på ett konkret sätt kunna påverka sin 

tillvaro i förskolan. Under intervjuerna framkom det, precis som Arnér styrker, att pedagogerna hade 

svårt att definiera skillnaden mellan barns inflytande och barns delaktighet. Detta gör att vi väljer att 

lyfta begreppet delaktighet, både i bakgrunden och i resultatet för att visa på komplexiteten mellan 

begreppen.  

 

När det gäller barns inflytande sätts den sällan i relation till deras utevistelse. Vi har flera exempel från 

tidigare arbetsplatser samt vår VFU där utevistelsen inte är självvald av barnen och där den på vissa 

platser används som hot. Pedagogerna besitter makten genom att ge barnen inflytande över sin vardag. 

Vi anser att det som man kan göra inne kan man också göra ute, mycket beror på pedagogernas 

förhållningssätt. Det är som vi ser det pedagogerna och deras förhållningssätt som styr över huruvida 

barnen får eller inte får inflytande över sin vardag.  

Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vad det är som påverkar om barnen får inflytande eller inte över sin utevistelse 

i förskolan. För att ta reda på det kommer vi intervjua pedagoger i förskolan med stöd av följande 

frågeställningar:  

 

 På vilket sätt beskriver pedagogerna barnens delaktighet i utevistelsen? 

 

 Hur beskriver pedagogerna att barnen får möjlighet till inflytande i sin utevistelse? 

 

 Vad finns det för faktorer som påverkar huruvida pedagogerna låter barnen få eller inte få 

inflytande över sin utevistelse? 
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Teoriförklaring 

I vårt val av teori har vi valt att utgå från Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori. Vid 

intervjuerna ställer vi frågor som handlar om barns inflytande i de situationer som berör utevistelsen. I 

analysen av vårt material kommer vi med hjälp av teorin försöka se mönster och kopplingar till 

Habermas teori som vi presenterar nedan. När vi har analyserat intervjufrågorna och fått fram ett resultat 

kommer vi i resultatdiskussionen resonera kring resultatet i relation till Habermas sätt att styra individer 

med hjälp av kommunikation. 

Jürgen Habermas 

Enligt Habermas syn på kommunikation är den sammankopplad med makt och den kan vara både dold 

och medveten, så kallade talhandlingar. En pedagog kan exempelvis säga ”ta på dig kläderna” till ett 

barn. Pedagogens intresse ligger i att barnet ska skynda sig att klä på sig för att ”hinna” ut tillsammans 

med de andra barnen (Møller Pedersen 2004). Habermas tydliggör att det finns förväntningar och en 

vilja från de personer som ingår i en dialog, att dels bli rätt uppfattad, dels bli betrodd av den andre. Kan 

personerna räkna med dem finns det goda chanser till en givande dialog (Emilsson 2008).  

 

Kommunikation är ett centralt begrepp som Habermas belyser, där handlandet styrs av individens 

intentioner. Han talar om tre olika sätt att handla med kommunikation, instrumentellt handlande, 

strategiskt handlande och kommunikativt handlande. Inom instrumentellt- och strategiskt handlande är 

det framgången som ligger i fokus och intentionen i ett kommunikativt handlande har sympati och 

gemensam förståelse som mål (Emilson 2008). 

 

En instrumentell handling sker mellan en individ och ett objekt, exempelvis den mellan en individ och 

naturen eller mellan ett barn och en leksak (Emilson 2008). I en strategisk handling sker 

kommunikationen utifrån ett redan bestämt mål man vill uppnå som gör att personen man kommunicerar 

med objektifieras. Individen utnyttjar då den andre som ett objekt för att uppnå ett bestämt mål och för 

egen personlig vinning. Detta kallas för en förtäckt strategisk handling och kan likställas med 

manipulation. Det kan även vara att man har en bestämd avsikt när man påbörjar kommunikationen med 

en annan, utan tanken att manipulera den andre. Kommunikationen sker då med målet i bakhuvudet och 

omedvetet förvränger man sin kommunikation för att nå sitt mål (Emilson 2008).  

 

Det finns även öppen strategisk kommunikation där individen från början klargör att samspelet mellan 

dem har en bestämd riktning och avsikt. Målsättningen med de strategiska handlingarna är att uppnå 

bestämda syften, men med den öppna strategiska kommunikationen är man däremot tydlig från början 

med vad målet är, exempelvis en pedagog som säger till barnen att nu ska vi gå ut (Emilson 2008). Målet 

är då att barnen ska gå ut och pedagogen är tydlig med detta. Ett annat exempel är när en lärare berättar 

för eleven om dess framtida måluppfyllelse. 

 

Habermas talar också om kommunikativt handlande som sker mellan två individer. Kommunikationen 

präglas av ömsesidig förståelse och där de medverkande i samtalet bekräftas och man ser till allas lika 

värde. Målet med kommunikationen är att samspela på lika villkor av öppenhet och en ömsesidig 

förståelse för varandra, man vill därmed komma till en förståelseprocess där individer kan nå en 

intersubjektivitet. Intersubjektivitet innebär när individer kan ta ett ömsesidigt perspektivtagande vilket 

skapar något mellan dessa individer. De når då en ömsesidig förståelse där de får en gemensam 

kännedom och kunskap (Emilson 2008).  
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Forskningsöversikt 

Änggård (2014) beskriver den forskningen som finns kring förskolans utomhusmiljö och att det finns 

många studier inriktade på de positiva hälsoeffekter som kommer av att vistas ute, men hon anser att det 

behövs mer forskning inom området. Studier kring inflytande och delaktighet finns (Johansson 2011; 

Pramling Samuelsson & Sheridan 2003) men inte satt i relation till utevistelsen, det är den relationen vi 

vill undersöka, relationen mellan barns inflytande och deras utevistelse. 

Betydelsen av utevistelse 

Utevistelsen är en central del av vardagen för ett barn på förskolan. Klaar (2013) förklarar att vi som 

bor i de norra delarna av Europa, har goda möjligheter för att få uppleva och vistas i naturen fritt och vi 

därigenom har fått ett naturligt intresse för djur och natur. På förskolan styrs utevistelsen av fasta rutiner 

och andra krav i barnens tillvaro.  

 

McClintic och Petty (2015) beskriver hur utevistelsen erbjuder barn friheten att göra saker som de inte 

kan göra inomhus. Utemiljön erbjuder mer utrymme för barnen till rörelse och tillåter aktiva, energirika 

lekar. Barnens inlärning sker med stöd av de sensoriska upplevelser barnen utvecklar. Barnen kan 

använda alla sina sinnen och utomhusvistelsens fria ramar uppmuntrar till att uttrycka och uppleva med 

sina känslor. Utemiljön är inte lika begränsad till rum och områden som inomhusmiljön. Inomhus har 

var sak sin plats, vilket styr barnen till vilka områden deras lekar ska ske. McClintic och Petty (2015) 

förklarar barnens utevistelse som mer fri och barnen kan röra sig mer fritt i sin lek. Ljudvolymen är mer 

tillåtande samt intensiteten på leken kan vara högre utomhus än inomhus.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att miljön i förskolan ibland kan ses som den tredje 

pedagogen. Med rätt miljö kan man förmedla till barnen vad som är möjligt men att man oftast talar om 

innemiljön. McClintic och Petty (2015) förklarar att barn behöver få uppleva spontanitet, spänning, 

frihet och allt roligt utomhusmiljön kan erbjuda. Dock brister det i pedagogernas kunskap och 

engagemang för hur utemiljöns möjligheter tas tillvara på. 

 

McClintic och Petty (2015) klargör att uteleken erbjuder unika möjligheter till lärande och utveckling. 

Utevistelsen inkluderar barnens kognitiva, kreativa, fysiska och socioemotionella utveckling, som sker 

genom lek eller i sociala samspel med andra. Vidare är fysisk lek utomhus en bidragande del i barns 

utveckling av grovmotoriken. Vid fysisk aktivitet ökar även blodflödet till hjärnan som gynnar hjärnans 

aktivitet tillsammans med utvecklingen av finmotoriken. 

Barns inflytande och delaktighet i förskolan 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1996) är definitionen för inflytande att du alltid ska få en 

möjlighet att påverka. I Lpfö98 (rev. 2016) står det beskrivet att varje barn ska få den reella möjligheten 

till inflytande över och påverka förskolans verksamhet. Johansson (2011) problematiserar detta när hon 

menar att barn kan få inflytande tillfälligt, för att barnen ses som en kraft för att hålla ordning i 

barngruppen, exempelvis vid brist på personal. Johansson (2003) beskriver att pedagoger ibland 

använder sig utav barnens perspektiv i verksamheten men medvetet väljer att inte följa barnets vilja. 

Med det menar Johansson att barn behöver lära sig att det inte alltid kan bli som man vill. Deras 

perspektiv kan inte alltid tillgodoses utan ibland får barnen nöja sig med att göra sin röst hörd eller få 

delge sitt perspektiv.  
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När Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver barns inflytande menar de att barnen blir 

delaktig i både ord och som handling. För att barnen ska kunna få ett reellt inflytande krävs det vissa 

förutsättningar, bland annat att pedagogerna kan ta ett barns perspektiv. Johansson (2011) menar att 

barnen får chans till verkligt inflytande när de själva får göra val och ta beslut, men har pedagoger som 

stöd och visar att de tror på barnens förmågor. Johansson (2011) förklarar ett problem som många 

pedagoger ofta står inför, nämligen att respektera barnet som sin egen person med tankar och vilja. 

Samtidigt som de måste ta hänsyn till alla barn i barngruppen samt övriga vuxna, utefter vad 

verksamheten kräver. 

 

Johansson (2011) föreslår att pedagogerna kan undvika att ta beslut åt barnen och istället diskutera och 

resonera tillsammans med barnen och låta barnen själva stå för beslutsfattandet. Om pedagogerna ställer 

öppna och genomtänkta frågor till barnen om vad de vill göra, ges barnen ett reellt inflytande över 

verksamheten och ger dem på så vis en första inblick i hur demokrati fungerar. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003) påpekar att i de förskolor där barnen och pedagogerna tillsammans kunde fokusera 

mot samma intresse och diskutera kring det, fick barnen stora möjligheter till inflytande över 

verksamheten. Fortsättningsvis beskriver Johansson (2011) när vuxna släpper lite på kontrollen för att 

låta barnen ta plats med sina erfarenheter, betyder det inte att pedagogerna släpper på ansvaret eller 

lämnar ifrån sig makten till barnen. Istället handlar det om hur pedagoger skapar en gemenskap 

tillsammans med barnen. 

 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok (1995) är definitionen av delaktig någon som medverkar i eller till 

något. Delaktighet betyder att du aktivt medverkar, ofta med betoning mot känslan av att vara till nytta 

och ha medinflytande. Medinflytande definieras som någon med möjlighet tillsammans med andra 

kunna påverka utvecklingen, exempelvis på en arbetsplats. Dolk (2013) förklarar delaktighet i förskolan, 

och att det då handlar om vilken möjlighet man har att vara med och påverka verksamheten. Det kan 

handla om vilka normer som ska gälla eller vara med och påverka innehållet i verksamheten. 

 

En grundförutsättning för att barns perspektiv ska kunna komma fram är att de får vara delaktiga i 

verksamheten menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003), exempelvis i de pedagogiska 

processerna. De menar att delaktighet inte är likställt med att lyssna på barnen och låta dem bestämma. 

Istället handlar det mer om att man tror på att barnen klarar av vissa saker och med stöd och guidning 

från pedagogerna kan de klara av det. Delaktighet i pedagogiken innebär att vilja och ha möjlighet att ta 

tillvara på det som intresserar barnen, med andra ord inta ett barns perspektiv.  

Vikten av inflytande och delaktighet i förskolan 

Att ge barn möjlighet till inflytande tidigt och skapa ett förtroende för att de får vara med och påverka 

verksamheten, ger bättre förutsättningar för barnen när de börjar skolan. Studier har visat hur elever som 

får delaktighet och inflytande i skolan, resulterar i att barnen trivs bättre samt att deras lärande stärks. 

Det skapas även bättre relationer mellan elev och lärare, samt att ansvarskänslan hos eleven utvecklas. 

Med hjälp av att eleverna har möjlighet att påverka och där pedagogen lyssnar in eleverna i val av 

arbetssätt eller vad som ska göras ökar deras intresse och engagemang (Skolverket 2016). Johansson 

(2011) nämner pedagogisk atmosfär i förskolan vilket barn och pedagoger formar tillsammans. Det 

handlar om att som pedagog ta ett barns perspektiv och vara närvarande i det som sker både fysiskt och 

psykiskt. Det finns en gemenskap där både barn och pedagoger är intresserade av varandras synsätt. 

Lpfö98 (rev. 2016, s. 6) belyser att “Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 

motivation och drivkraft att söka kunskaper”. 
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Søbstad (2002) har gjort en studie där han intervjuade 110 barn som handlar om vem det är som 

bestämmer i förskolan. 75 procent svarade att det är de vuxna som bestämmer allt, fyra procent tycker 

det är de själva som bestämmer medan nio procent inte visste. Resultatet pekar på att de förskolor där 

kvalitén anses vara hög, har barnen möjlighet att vara med och bestämma och kan diskutera med 

pedagogerna. För att en framgångsrik dialog mellan barn och pedagog ska ske är det en förutsättning att 

man kommunicerar om samma ämne. Barnen anser sig vara delaktiga vid beslut och känner att de har 

möjlighet all förhandla. Det är ett likvärdigt förhållande mellan barnen och pedagoger som kännetecknas 

av turtagande och ömsesidighet. 

 

Äldre elever känner att de har mindre möjlighet att påverka regler och verksamheten vilket kan ses i 

ljuset av schemat som styr skoldagen. Förskolan har en ganska fri struktur till skillnad från skolan som 

är styrd med lektioner och ämnen. I förskolan kan man därför skapa ett öppet klimat där en gemenskap 

mellan barn - barn och barn - pedagoger utvecklas. I och med det är förskolan en bra plats att utöva 

delaktighet och inflytande om man som pedagog är öppen för det (Skolverket 2016).  

Pedagogers förhållningssätt till utemiljön 

McClintic och Petty (2015) förklarar att pedagogers uppfattningar om utomhusmiljön påverkar deras 

sätt att handla och deras beteende i utomhusmiljön. Barn behöver hjälp från vuxna för att få tillgång till 

utomhusmiljön. Pedagogerna är en viktig del i nyttjandet av utomhusmiljön och utomhusaktiviteter. Om 

utevistelsen inte prioriteras av pedagoger, kommer barn spendera mindre tid utomhus, dessutom 

kommer pedagogernas motivation till interaktion och stöd vara lägre vid barns lek utomhus. McClintic 

och Petty (2015) menar att den fulla potentialen i utomhusmiljön för barns lärande, inte fullt ut är 

förstådd av många pedagoger och ses inte heller som en prioritet i barns lärande. 

 

Vidare förklarar McClintic och Petty (2015) att pedagogernas tankar om barn, situationer och material 

påverkar hur de planerar, interagerar och hur de fattar beslut. Dessa tankar kan vara nyckeln till 

förståelsen av pedagogers olika förhållningssätt i förskolan. Johansson (2011) förklarar att pedagoger 

bör ha ett förhållningssätt där de inte stoppar barnet, utan istället utgår ifrån att barnet säkert har en tanke 

med det han/hon tänkt göra. Pedagogen kan möta barnet med en undran över barnets tankar, vilket gör 

att pedagogen kan stödja barnets lärande på barnets villkor och samtidigt uppmuntra till självständighet. 

Skolverket (2015) beskriver att en betydande del i tillvägagångssättet med undervisningen i förskolan, 

är att pedagogerna och barnens perspektiv är likvärdiga och på samma plan. McClintic och Petty (2015) 

påstår att om pedagoger erbjuder barnen utrymme, tid, material och tillfällen för lärande genom 

upplevelser utomhus, skapar de möjligheter för att länka samman effektivt lärande och lärande utomhus. 

 

McClintic och Petty (2015) menar att det i förskolan är vanligt förekommande att pedagoger anser att 

utevistelsen kräver mindre utav deras undervisning, än vad inomhusmiljön kräver. Pedagogerna kan 

under utevistelsen ta en paus och behöver endast hålla uppsikt över barnen medan barnen gör sig av med 

sin överskottsenergi. I Skolverkets (2015) undervisningsstöd belyser de samtidigt att pedagoger inte 

endast kan luta sig mot att barnen lär sig genom leken. Leken kan ta olika vändningar beroende på vilket 

typ av material barnen har tillgång till, vilka som är med i leken samt om där finns en pedagog som kan 

utmana dem i lärandet. 
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Pedagogernas inflytande över barngruppen 

Johansson (2003) påpekar att pedagogerna i förskolan träffar barnen flera timmar om dagen och lär 

känna dem väldigt väl. När det gäller barnens perspektiv betyder det inte att pedagogerna rättar sig efter 

det bara för att de intar barnens perspektiv. Istället kan kunskapen och kännedomen om barnet användas 

för att styra barnen dit pedagogerna önskar. I svenska förskolor kännetecknas verksamheten av respekt 

för barnen samt individens egen utveckling. Det är inte helt enkelt att följa barnens avsikter och 

erfarenheter, ett problem som finns är det normativa uppdrag pedagogerna ska följa, exempelvis 

förskolans läroplan och dess strävansmål. 

 

Johansson (2003) nämner hur vuxna kan lyssna till vad barnen vill men det är inte säkert det tas på allvar 

eller efterföljs, barnen lär sig därmed förhandla och resonera med hjälp av vuxna. Ett exempel Johansson 

nämner är vid en frukostsituation, ett barn vill inte äta utan håller på att laga egen mat i dockrummet. 

Pedagogen lyssnar och intar barnets perspektiv och bekräftar det som känns viktigt för barnet för 

tillfället. Pedagogen resonerar tillsammans med barnet och när barnet känner sig bekräftad och blir 

lyssnat på, väljer barnet att komma och äta medan “lekmaten” är på svalning. I själva verket blir det en 

form av förtäckt strategisk kommunikation (Emilsson 2008) när pedagogen får barnet att komma och 

sätta sig och äta sin frukost. 

 

Om barnen får vara med och påverka verksamheten samt förhandla med pedagogerna, skapas en känsla 

av delaktighet i verksamheten. Den delaktighet som förekommer oftast i förskolan är att barnen kan 

bestämma över sig själv, vilken aktivitet som ska göras eller vilken lek som ska lekas (Pramling 

Samuelsson och Sheridan 2003). När det inte går som pedagogerna önskar och de känner att de håller 

på att tappa kontrollen kan en maktkamp komma till uttryck. Då är det de vuxnas perspektiv som väger 

tyngst, oftast sker ingen kommunikation och om det gör det är det i form av uppmaningar (Johansson 

2011). 

Den reglerade innemiljön respektive friheten utomhus 

Många platser på förskolan har ofta en bestämd ordning som oftast är skapad av de vuxna som alla 

förväntas följa (Johansson 2011). Det finns exempelvis en plats där man förväntas måla, vilket är ateljén, 

ett rum/plats med dockor och utklädningskläder, plats för rollek osv. Johansson (2011) beskriver hur de 

olika rummen i förskolan oftast är kopplade till regler gällande vad som är tillåtet och inte att göra på 

platsen. Ute däremot är gränserna oftast väldigt suddiga och barnen kan nästan fritt flytta sig och de 

material de vill använda i sin lek eller utforskande. McClintic och Petty (2015) påpekar att friheten 

barnen upplever ute, uppmuntrar barnen till att uttrycka sina känslor. Barn som spenderar mycket tid ute 

ökar sin koncentrationsförmåga, är mer benägna att ta risker och prova samt kan själva i större 

utsträckning ta ansvar för sitt handlande. 
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Metod 

I detta kapitel beskriver vi vårt val metod och hur den är relevant för vår studie. En beskrivning av 

urvalet till studien nämns samt hur vi gått tillväga med våra intervjuer. Därefter beskrivs hur vi har 

förhållit oss till de etiska principerna i studien och hur vi analyserat och bearbetat det framkomna 

materialet. 

Intervju som metod 

Eftersom vi är intresserade av att undersöka vad det är som påverkar om pedagogerna ger eller inte ger 

barnen inflytande över sin utevistelse, blir vårt val av metod intervju. Vi anser att intervju är en lämplig 

metod för undersökningen, eftersom vi är intresserade av pedagogernas beskrivningar om vad det är 

som påverkar om barnen får inflytande eller inte. 

 

Vid en kvalitativ undersökning där man är intresserad av människors synsätt blir intervju en naturlig 

metod. Intervjun blir mer öppen om den sker i en för pedagogen känd miljö. Vid semistrukturerade 

intervjuer har intervjuaren en guide eller mall som den kan följa med möjligheten att avvika från den 

beroende på vad respondenten svarar. Intresset ligger mer i vad respondenten svarar och intervjuaren 

kan då ställa följdfrågor och på så sätt få syn på olika synvinklar. Det blir på så sätt också en mer flexibel 

intervju när de frågor man ställer kan generera följdfrågor, som i sin tur skapar en djupare intervju. 

Frågorna som ställs ska också vara öppet formulerade där respondenten kan svara utifrån sig själv, och 

där vi som intervjuar inte ställer ledande frågor (Bryman 2011).  

Urval 

I studien ingår sex stycken förskollärare i åldrarna 24 - 51 år. Vid val av respondenter tog vi kontakt 

med två förskolor vi var bekanta med och där vi sett att pedagogerna är positivt inställda till utevistelsen. 

Bryman (2011) kallar den här typen av urval för målinriktat urval, vilket innebär att respondenterna 

väljs utifrån hur de är relevanta och kan bidra till studien. De två olika förskolorna ligger i Västsverige 

varav den ena har en mer utpräglad utomhusprofil medan den andra är en förskola inspirerad av Reggio 

Emilia.  

Genomförande 

När vi konstruerade våra intervjufrågor började vi med att skapa tre olika kategorier, för att sedan 

formulera passande frågor till kategorierna, detta kallar Bryman (2011) för strukturerade frågor. 

Intervjun började med några inledande uppvärmningsfrågor kring pedagogen och dennes erfarenhet, 

därefter frågor om barns inflytande för att avsluta med frågor om utemiljön. Efter en kritisk granskning 

av de frågor vi skapat blev det till slut 15 frågor (se bilaga 1).  

 

Vi överlämnade ett missivbrev (se bilaga 2) där respondenterna informerades om studien och dess syfte. 

Därefter genomförde vi sex intervjuer på två olika förskolor med förskollärare. Vi beslutade att dela upp 

intervjuerna mellan oss då vi ansåg att det var ett mer effektivt arbetssätt. Enligt Bryman (2011) kan 

respondenterna uppleva en nervositet över att se en mikrofon framför sig vid en intervju. Vi valde därför 

att använda röstinspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner, då mobiltelefoner är ett vardagligt inslag 

och inte direkt kopplas till en intervju. Intervjuerna varierade i längd, den som varade i kortast tid pågick 

i 13 min och den längsta pågick i 40 minuter. Vid intervjuerna valde vi att sitta med respondenten 

diagonalt mot oss, vilket vi anser skapar ett lugn hos respondenten. De behöver inte känna sig uttittade 

och har möjlighet att vila blicken mot något annat. 
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Sedan gjorde vi även transkriberingen var för sig där vi lyssnade på vad som sagts under intervjuerna 

och skrev av detta ordagrant i ett dokument på datorn. Namn på personer, avdelningar eller andra 

specifika uppgifter har anonymiserats i transkriberingarna. Fiktiva namn kommer inte nämnas i arbetet 

men alla respondenter finns representerade i studien.  

Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) finns det fyra stycken huvudkrav som en 

studie som den här måste följa, de är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Med vårt missivbrev (se bilaga 2) informerade vi respondenterna om vår studie 

där vi beskrev vårt syfte samt en övergripande information kring studien. Vi meddelade även att 

deltagandet är frivilligt och att det insamlade intervjumaterialet endast kommer att användas till den här 

studiens ändamål. Samtyckeskravet innebär att våra respondenter har möjligheten att när som helst 

avbryta sin medverkan. Om någon väljer att avbryta sin medverkan, accepterar vi det och kommer inte 

på något vis pressa respondenten till att medverka. Med tanke på nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet har vi valt att förvara vårt material på våra datorer där personlig kod behövs för 

att logga in. Detta med anledning att ingen obehörig ska få tag på vårt insamlade material. Vi har även 

i vårt material anonymiserat pedagogerna men detta är inget som tas upp vidare i studien.  

Bearbetning av data 

Vid kodningen av våra intervjuer läste vi transkriberingarna själva och strök under sådant som vi ansåg 

vara relevant. Det Fejes och Thornberg (2015) kallar för öppen kodning, ord, meningar eller andra 

passande utdrag markeras. Med dem olika utdragen skapas olika arbetsnamn som ligger nära det 

insamlade materialet. Efter varje intervju gick vi tillsammans igenom vad vi funnit relevant och skapade 

koder i olika färger där varje färg representerar en kategori. Vi tittade även efter vilken typ av 

kommunikation som Habermas nämner, som vi kunde se att pedagogerna använder sig utav när de 

beskrev samtal de haft med barnen. När vi fått fram våra kategorier sammanställde vi dem i ett 

dokument, för att sedan få ut kärnan ur respektive kategori, som sedan sammanställdes under resultatet 

ihop med lämpliga citat. 
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Resultat 

Nedan följer fem rubriker som vi fått fram när vi har kodat materialet. Under respektive rubrik har vi 

sammanställt det centrala som har framkommit under intervjuerna och vi anser stämmer överens med 

vårt syfte. Rubrikerna som följer är Barns inflytande, Barns delaktighet, Svårigheter med att ge barn 

inflytande över sin utevistelse, Pedagogernas förhållningssätt och Pedagogernas ledarskap i utemiljön. 

Under varje rubrik finns citat tagna från intervjuerna med respondenterna. De flesta respondenterna har 

liknande tankar kring frågorna som ställdes och vi har valt ut de citat som styrker sammanhanget, alla 

respondenterna har blivit citerade.  

Barns inflytande 

Samtliga respondenter anser att det är svårt att definiera skillnaden på barns inflytande och barns 

delaktighet. Många nämner att delaktighet och inflytande går in i varandra och de används som ett och 

samma begrepp. När de beskriver inflytande förklarade de hur de genom dialog och tillit lyssnar till 

barnen. Därigenom kan de ge barnen inflytande och möjlighet att vara med och påverka men det är ändå 

pedagogerna som tar besluten. Däremot vid utevistelsen menar de att barnen har stort inflytande 

eftersom pedagogerna styr i väldigt liten utsträckning.  

 

“Jag kan ju prata med ett barn, diskutera samma som man gör med en vuxen… man bollar lite 

fram och tillbaka och sen kanske det ändå landar i att jag får bestämma någonting.” 

 

“... ‘nämen det går inte att leka jage inne, kan vi inte få gå ut leka det’ och då får de göra det.” 

 

“... nästan alltid fri, fritt, fri lek ute. Så det, vi styr ju inte det jättemycket.” 

 

Även förtroendet till det individuella barnet är avgörande för hur mycket eller lite inflytande barnen får 

i verksamheten, även om inflytandet inte alltid är kontinuerligt. Pedagogerna anser att det inte är något 

problem med att följa med barnen ut om det är barnens önskan. Dock krävs det vissa förutsättningar för 

det, exempelvis tillräckligt med personal eller om flera barn vill gå ut samtidigt. Väl ute anser de att 

barnen har mycket inflytande över sin utevistelse. Pedagogerna menar att barnen har inflytande på så 

sätt att de inte går in och styr i barnens lekar utan låter barnen leka fritt. Pedagogernas uppfattning om 

barns inflytande i förskolan är att det är komplext och svårt att jobba med. Innebörden i barns inflytande 

handlar inte om att barnen ska få bestämma allt, utan besluten tas av pedagoger. Barnen ska däremot få 

möjligheten att vara med och påverka och göra sin röst hörd. 

Barns delaktighet 

Som vi tidigare har nämnt har pedagogerna svårt att skilja på delaktighet och inflytande men barns 

delaktighet enligt pedagogerna handlar om att vara en del av gruppen och att skapa en vi-känsla. Det 

landar ändå i att pedagogerna säger att de använder begreppen ihop och att de är sammanvävda med 

varandra. Det visar sig att pedagogerna också anser sig själva ingå i skapandet av gemenskapen på 

avdelningen, inte bara barnen. De påtalar att de inte vill styra barnen i sin lek utomhus. Istället vill de 

vara närvarande och tillsammans med barnen i lekarna och andra aktiviteter, men de upplever att det 

finns vissa svårigheter med det. Pedagogerna menar att de sinsemellan har olika förhållningssätt när de 

är tillsammans med barnen på gården och det leder till att de ibland går runt och övervakar barnen.  

 

“... men oftast är det ju barnens delaktighet... ibland har vi ju styrda aktiviteter men där väljer de ju 

också om de vill delta i den,”  
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En av pedagogerna förklarar delaktighet utifrån hur hon är delaktig i verksamheten. Hon gör jämförelsen 

med att chefen lyssnar till henne och hon får komma med sina åsikter och önskemål, men det är chefen 

som står för beslutsfattandet. På samma sätt kan man göra barnen delaktiga i verksamheten, det är inte 

meningen att barnen ska bestämma i verksamheten. Pedagogerna kan lyssna till barnen och hörsamma 

deras tankar och åsikter och skapa en gemenskap tillsammans med barnen.  

Svårigheter med att ge barn inflytande över sin utevistelse 

Pedagogerna vill att barnen ska få inflytande över sin utevistelse, men de ser många svårigheter med hur 

de kan låta barnen få ett reellt inflytande. Ett stort hinder många angav var hur organisationen i förskolan 

är upplagd. En pedagog förklarar hur förskolan löser sin organisation genom att de passar varandras 

barn, när de har planeringar och andra nödvändiga administrativa uppgifter. Därmed anser hon att de 

stämplar utevistelsen som något barnen inte själva kan välja, utevistelsen blir då en lösning för 

pedagogerna, men för barnen blir den ett tvång. 

 

“Sen händer det ju också att de vill gå ut och så går det inte heller och lösa just då för att det 

är något som, ah men det är också organisationsmässigt.” 

 

Många pedagoger nämner att de käner att utevistelsen ofta blir ett tvång för barnen, det är inte ett moment 

i vardagen barnen själva kan styra över. Mycket på grund av personalbrist. Pedagogerna berättar att i de 

fall de är underbemannade eller ska hjälpa andra avdelningar och ha hand om alla barnen, väljer 

pedagogerna att vara utomhus därför det blir lättare att hålla koll på fler barn på samma gång. Även detta 

anser de kunde bli ett problem om barnen varit ute på förmiddagen i dåligt väder och inte har torra kläder 

för att kunna vara ute en gång till på eftermiddagen. Alla har inte möjligheten att ha kläder efter väder 

samt att inte alla har tillgång till extra kläder. De berättar också att de ser att barnen är mer villiga att 

vistas utomhus när de endast behöver ta på sig skor och jacka. Fastän barnen kanske har bra kläder 

visade det sig även att en del av pedagogerna känner press från föräldrar som de upplever påverka deras 

möjlighet att ge barnen inflytande. Vissa föräldrar har starkt uttryckt sina egna åsikter till pedagogerna 

om hur mycket eller lite de anser att barnen behöver vistas ute. 

 

“Men på grund av press från vissa föräldrar så har vi näst intill valt bort att de får välja hur 

länge eller hur kort de vill vara ute... Och då blir det ju att då väljer vi att de ska vara ute oavsett 

om de vill eller inte.” 

 

Det är även en pedagog som berättar om hur barnen störs av andra barn i deras lekar ute på gården. Detta 

har fått henne att reflektera över dilemmat hon sett inträffa ute på gården och konstaterar vikten av lekro 

såväl utomhus som inomhus. Hon menar att barnen måste få möjligheten att leka ostört och fritt från 

andra barn som kommer och stör. Pedagogen beskriver detta som en rättighet samt en del av ett 

inflytande över sin lek utomhus. 

Pedagogernas förhållningssätt till utemiljön 

Devisen “allt man kan göra inne kan man även göra ute” är ett uttryck alla pedagoger framhåller tydligt. 

Med hjälp av ett tillåtande förhållningssätt kan pedagogerna skapa en trygg och rolig utemiljö för barnen 

på utegården. Pedagogerna beskriver sin roll i förhållande till utevistelsen på ett sätt som kan 

sammanfattas som att de är nyfikna, lyssnar in barnen och oavsett hinder ser de möjligheterna med 

utemiljön. De beskriver även att deras förhållningssätt förändras när de går iväg med en grupp barn till 

skogen. Pedagogerna upplever det friare när de lämnar gården och därmed blir det enklare att göra 

barnen delaktiga om man går iväg med dem utanför gården.  
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Pedagogerna menar att genom delaktighet kommer inflytande. Om man kan skapa en gemenskap i 

gruppen kan barnen komma med sina tankar och då kan dem känna delaktighet enligt pedagogerna. 

 

“Jag försöker att fånga upp deras intresse och försöker vara delaktig i leken” 

 

“Utanför gården då blir man ju ännu mer delaktig ... då ser man ju sin egna lilla grupp på ett 

annat sätt, så då är man ju med dem.” 

 

Även om man kan göra allt ute som man kan göra inne beskriver de dock inga förslag på hur de rent 

konkret arbetar med det i verksamheten. Pedagogerna framhåller däremot för att skapa en trivsel på 

utegården krävs det att de är intresserade och nyfikna av det barnen gör. De menar att de behöver vara 

lyhörda gentemot barnen samt kontinuerligt reflektera över sitt förhållningssätt i utemiljön. 

Pedagogernas ledarskap i utemiljön 

Pedagogerna beskriver sin roll som ledare och att det är de som står för de slutgiltiga besluten. De 

förklarar att barnen inte alltid kan få ett reellt inflytande på grund av det uppdrag och de krav de känner. 

Det försvåras även utifrån de organisatoriska svårigheterna vi presenterat tidigare. Pedagogerna 

förklarar att de ofta styr över vilka barn som ska var ute och när, exempelvis när barnen springer runt 

inomhus. Pedagogerna anser att den typen av aktivitet lämpar sig bättre ute och bestämmer då att de 

barnen ska gå ut.  

 

“Vi kan inte alltid låta barnen springa ut och in hela tiden heller, det blir för rörigt” 

 

“... då väljer vi att de ska vara ute oavsett om de vill eller inte” 

 

Det framgick att pedagogerna hade svårigheter med att ge barnen ett reellt inflytande över utevistelsen, 

därför det innebär för dem att släppa ifrån sig en del av den kontroll som de vill ha över barngruppen. 

Pedagogerna tydliggör detta när de svarar att det mestadels är de som bestämmer vilka som ska gå ut 

och när. Även utifrån ett organisationsperspektiv ser pedagogerna problem med att ge barnen inflytande, 

det blir istället att pedagogerna “kör över barnen” som de själva sagt under intervjun. En av pedagogerna 

förklarar hur hon genom sitt sätt att tala styr barnen så att de barnen som egentligen inte vill gå ut, ändå 

väljer att gå ut.  

 

“... om det är bara 3 som ville gå ut av sig själva så ‘ah men visst’, men då kanske man kan 

locka med sig någon att ‘ah men de har en bra idé här’. “ 

 

Däremot påpekar pedagogerna att när barnen väl är ute släpper de på kontrollen och barnen får därmed 

ett större inflytande inom gårdens gränser. Pedagogerna tar en annan typ av roll och blir mer tillåtande 

men föredrar att observera barnen i sina lekar. Om exempelvis en konflikt uppstår har pedagogen kanske 

sett större delen av händelseförloppet. Pedagogerna vill låta barnen få agera fritt i så lång utsträckning 

det går, för att själva lära sig lösa sina problem. Om pedagogerna märker att barnen inte klarar av att 

lösa det själva eller går över gränsen för vad som är accepterat, går pedagogen in och medlar för att 

försöka skapa en intersubjektivitet.  

 

“Många gånger känner jag mig som en vakt och kollar att det inte blir konflikter och försöker 

ha en överblick över var alla barn är...” 
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Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna beskriver hur barnen är delaktiga i sin 

utevistelse genom att pedagogerna tillsammans med barnen skapar en vi-känsla. Barnen ska känna 

sig som om de är en del av gruppen och även pedagogerna är delaktiga i skapandet av gemenskapen. 

Pedagogerna upplever att det är lättare att göra barnen delaktiga om de lämnar gården och 

exempelvis går till skogen med en mindre grupp barn. Dessutom vill de vara delaktiga i barnens 

lekar ute men de ser problem med det då pedagogerna har olika förhållningssätt ute på gården. 

Vidare visar resultatet också att barnen får möjlighet till inflytande över sin utevistelse när barn och 

pedagog kan föra en dialog, där pedagogen kan lyssna till barnets perspektiv samt att de båda kan 

förstå varandras behov. Samtidigt beskriver pedagogerna hur det är de som står för det slutgiltiga 

beslutet, men barnen kan som sagt få möjligheten att påverka beslutet. Resultatet visar även att 

pedagogerna anser att barnen har stort inflytande över sin lek i utevistelsen, då pedagogerna inte 

går in och styr i barnens lekar.  

 

Avslutningsvis visar resultatet att om barnen ska kunna få inflytande över sin utevistelse krävs det 

enligt pedagogerna att det finns vissa förutsättningar i verksamheten. En faktor som påverkar är 

enligt pedagogerna bristen på personal. För lite personal gör att pedagogerna upplever en oro över 

att tappa kontrollen om de låter barnen få inflytande över dagen. Pedagogernas administrativa arbete 

kräver ofta att en annan avdelning är ansvariga för barnen, vilket enligt pedagogerna gör att barnen 

inte kan påverka sin utevistelse i samma utsträckning. Två andra faktorer som också togs upp av 

respondenterna var pressen från föräldrar samt bristen på kläder hos några barn, vilket gör att 

barnens inflytande över sin utevistelse påverkas.  
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Diskussion 

Nedan följer tre diskussioner, resultat- och metoddiskussion samt didaktiska konsekvenser relaterat till 

forskningsöversikten, teorin, metoden samt vårt sammanställda resultat. Vi kommer presentera 

resultatdiskussionen utifrån tre rubriker som är kopplade till syftet och våra frågeställningar gällande 

utevistelsen på förskolan. Först presenteras barnens delaktighet i beslut, därefter presenteras vilka 

möjligheter barnen har till inflytande och avslutningsvis faktorer som påverkar ifall pedagogerna ger 

barnen inflytande. 

Barns delaktighet i sin utevistelse 

Utemiljön har andra förutsättningar än innemiljön, ute tillåts barnen vara fria och vara aktiva på ett annat 

sätt (McClintic & Petty 2015). Respondenterna anser att det finns många positiva hälsoeffekter av att 

vistas ute och uppskattar själva att vara ute. De har inga problem med att välkomna barnens önskan att 

gå ut på gården. Väl ute är respondenterna mer tillåtande, barnen får röra sig fritt och respondenterna 

styr i väldigt liten utsträckning. McClintic och Petty (2015) förklarar att utomhusmiljön bjuder in barnen 

och uppmuntrar dem tack vare att begränsningarna är mindre. Det leder till att barnen är mer fria att vara 

spontana, upptäcka och utforska utemiljön. Även respondenterna bekräftar att det är lättare att sätta 

gränserna inomhus och de väljer att vara mer tillåtande och styr mindre i barnens lek i utemiljön. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) trycker på vikten av delaktighet i verksamheten för att 

barnens åsikter och perspektiv ska kunna synliggöras. Respondenterna menar att barnen är delaktiga 

eftersom de blir en del av sammanhanget, dels i gruppen, dels i en vi-känsla. I en grupp där man känner 

en vi-känsla och gemenskap är det tryggare för barnen att kunna delge sin åsikt. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003) menar att pedagogerna får möjligheten att följa det barnen intresserar sig för och 

kan på så sätt ta till vara på barnens perspektiv. Respondenterna beskriver hur de ute på gården kan 

organisera styrda aktiviteter efter barnens behov och intresse där barnen själva har möjlighet att välja 

och de vill vara med eller inte. Skolverket (2016) understryker att genom delaktighet ökar trivseln hos 

barnen om de känner att de får vara med och påverka, dessutom stärks relationen mellan barnen och 

pedagogerna. Om barnen får möjlighet att påverka exempelvis vad som ska göras ökar även barnens 

engagemang och intresse. 

 

I en norsk studie gjord av Søbstad (2002) visade det sig 75 procent av de 110 tillfrågade barnen ansåg 

att de vuxna bestämde allt i verksamheten. Johansson (2011) påpekar att om pedagoger ställer öppna 

frågor och är genuint intresserade av barnens åsikter får barnen möjligheten att berätta vad de vill göra 

på förskolan. Barnen upplever sig då vara delaktiga i verksamheten. Søbstad (2002) stödjer detta i 

resultatet i sin studie. Han hänvisar till de förskolor där pedagogerna lät barnen vara med och påverka i 

verksamheten, där ansåg barnen att de var mer delaktiga. En av respondenterna jämförde under intervjun 

barnens delaktighet i verksamheten med sin egen delaktighet på arbetet och hur det egentligen kan utgå 

från samma tanke eller princip. Hon menade att om hennes chef lyssnar till henne ibland och hon får 

komma med sina tankar och förslag, kan hon känna sig delaktig i verksamheten utan att hon bestämmer 

över den. På samma sätt tycker hon de kan jobba med barnens delaktighet. När barnen delar med sig av 

sina tankar så de känner att de blir lyssnade till och de känner de får vara med i gruppen, då kan barnen 

uppleva delaktighet. 
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Barnens möjligheter till inflytande över sin utevistelse 

McClintic och Petty (2015) pekar på hur pedagoger anser utevistelsen vara mer fri från undervisning i 

jämförelse med vad inomhusmiljön kräver. ’Allt man kan göra inne kan man också göra ute’ fick vi höra 

av samtliga respondenter men det framgick inte hur det tillämpas i verksamheten. Orsaken till det kan 

bero på att respondenterna berättade att de ofta kände sig som övervakare istället för att vara den där 

medupptäckaren som en del önskade. Enligt McClintic och Petty (2015) kan pedagoger skapa 

möjligheter till lärande utomhus om barnen bland annat blir erbjudna material, tid och utrymme. Några 

respondenter nämner att om de lyssnar in barnen och för en dialog med dem om vad det är de vill göra 

ute och vilka material de skulle vilja ha, ger de barnen möjlighet till inflytande över sin utevistelse.  

 

Johansson (2011) beskriver att det är viktigt som pedagog att vara öppen mot vad barnen har för 

intentioner. Om pedagogerna möter barnet med en fråga får barnet fundera och komma fram till vad det 

är barnet vill. Istället för att pedagogen sätter stopp i tron om att “någonting” kommer hända. En 

respondent nämnde hur man kan diskutera och resonera tillsammans med ett barn för att lyfta barnets 

åsikter och bekräfta barnet i situationen. Vidare berättade hon vikten av att skapa en tillitsfull relation, 

där barnen känner att pedagogen litar på dem och deras handlande.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) belyser att om barnens intressen blir hörsammade och 

diskuterade, skapas en större chans till inflytande för barnen. Öppen strategisk kommunikation som 

Habermas (Emilson 2008) förklarar, framgick när respondenterna beskrev att de lyssnar in barnen i vad 

de sa. Det blir en form av inflytande när barnen får göra sina röster hörda men respondenten avgör vad 

som är lämpligt. Det är inte alltid barnen kan få bestämma och det är inte det inflytande handlar om. 

Istället menar respondenterna att man som pedagog kan lyssna och ta till sig det barnen säger för att 

sedan utifrån det utgå hur utevistelsen planeras och struktureras.  

 

I resultatet framgår det att det är respondenterna som står för de avgörande besluten gällande utevistelse 

men barnen har en möjlighet att påverka, med hjälp av kommunikation mellan barn och pedagog. 

Däremot nämner Johansson (2011) hur pedagoger i dialog med barnen kan ge dem förslag och diskutera 

tillsammans, för att ge barnen en bra grund att själva ta beslut. Respondenterna beskriver dessutom hur 

de kan stödja barnen och visa hur man kan gå tillväga i vissa situationer. Fortsättningsvis menar 

respondenterna att de kan skapa en känsla av inflytande, om barnen får vara med vid beslutfattande 

gällande utevistelsen och de kan diskutera fram och tillbaka. Habermas (Emilson, 2008) förklarar den 

här typen av kommunikation som ett kommunikativt handlande, där pedagogen diskuterar uppriktigt 

med barnet om deras gemensamma vardag. Barnet får då möjlighet att komma med sina tankar och de 

kan skapa en gemensam förståelse om varandras behov. Johansson (2011) styrker det här med att trycka 

på att barn bör ha engagerade pedagoger som låter barnen prova och själva ta beslut. Hon menar att de 

barnen har större möjlighet till ett verkligt inflytande än de barnen som är begränsade i sina val.  
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Faktorer som gör att barnen inte kan få inflytande över sin utevistelse 

Respondenterna i undersökningen vill att utevistelsen ska vara något som barnen tycker är roligt och 

stimulerande. Däremot blir det lätt att utevistelsen blir ett moment som en lösning för verksamhetens 

uppgifter som barnen inte kan påverka, vilket kan ge negativa erfarenheter av att vistas ute. McClintic 

och Petty (2015) tydliggör om pedagogerna inte prioriterar barnens utevistelse resulterar det i att barnen 

inte väljer utevistelsen i lika stor utsträckning. Om pedagoger känner sig omotiverade till att vistas ute 

medför det att de inte ser några skäl med att vistas ute med barnen och inte heller vara engagerade i 

barnens lekar. Respondenterna nämner att ibland finns det barn som vill gå ut när det inte passar 

verksamheten. Exempelvis på grund av personalens planeringar, möten av olika slag eller att 

respondenterna har en särskild tanke med vad barnen ska göra. Det kan bero på som Johansson (2003) 

förklarar med det uppdrag pedagogerna ska fullfölja utifrån styrdokument, vilket skapar svårigheter med 

att följa barnens intentioner och erfarenheter. 

 

Olika svårigheter med att ge barnen möjlighet till inflytande över sin utevistelse framkom under 

intervjuerna. De var främst ur ett organisationsperspektiv, press från föräldrar samt beroende av kläder. 

Just när det gäller barnens kläder beskrev respondenterna att det skiljer sig mycket i vad de har för 

kläder. En del barn har inte tillgång till bra regnkläder, vilket gör att om det har regnat på förmiddagen 

och barnen vill gå ut igen på eftermiddagen går det tyvärr inte. Pressen från föräldrar gjorde att 

respondenterna i undersökningen kände att de behövde lyssna till föräldrarnas krav, i vilken utsträckning 

barnen skulle vara ute. De beskrev även att de då hade tagit bort möjligheten för barnen att välja när och 

hur ofta de skulle vara ute. Istället skulle de som Johansson (2003) nämner, att pedagogerna bör lyssna 

till föräldrarna och resonera tillsammans om hur de ser på situationen med utevistelsen men det är ändå 

pedagogen i sin profession som tar besluten. Istället för att föräldrarna ska bestämma kan förskolan som 

Lpfö98 (rev. 2016) beskriver “arbetslaget ska samarbeta med föräldrarna diskutera regler och 

förhållningssätt i förskolan.“  

 

Dock känner sig respondenterna ofta begränsade i arbetet med barns inflytande. Klaar (2013) beskriver 

hur utevistelsen på förskolan styrs efter var behoven ligger i organisationen. Respondenterna nämner i 

situationer där verksamhetens rutiner styr eller måste gå i första hand, är det svårt att lyssna in barnen 

och låta dem få inflytande över utevistelsen. Däremot i situationer som är stressiga och när det är ont 

om personal tycker ändå respondenterna att vissa barn kan få ett större inflytande, då de kan hjälpa 

pedagogerna att hålla ordning i gruppen. Johansson (2011) ser ett dilemma med att det blir ett tillfälligt 

inflytande och inte ett varaktigt inflytande, barnen ses då som en tillgång för att hålla ordning i 

barngruppen. 

 

Johansson (2011) beskriver i situationer där pedagoger känner hur de är på väg att förlora kontrollen 

över en situation, kan en maktkamp uppstå mellan barnen och pedagogen. Det blir då en 

envägskommunikation i form av tillsägelser till barnen där det är den vuxnes perspektiv som gäller. 

Respondenterna beskriver ofta i situationer när det är organisatoriska svårigheter, att det är de som 

bestämmer över när och vilka som ska gå ut. Detta kan likställas med öppen strategisk kommunikation 

som Habermas (Emilsson 2008) förklarar, pedagogen klargör vad det är som ska ske och det finns inget 

utrymme för dialog. Barnen har ingen möjlighet att påverka och respondenterna i studien har känt sig 

tvungna att bestämma för att se till gruppens bästa. Johansson (2011) förklarar att om pedagogerna 

fördelar och delar ansvaret tillsammans med barnen, men att pedagogerna ändå har huvudansvaret, kan 

barnen få möjlighet att komma med sina åsikter och erfarenheter. Vidare trycker hon på att bara för att 

pedagogerna delar kontrollen med barnen, innebär inte det att de släpper på ansvaret, för pedagogerna 

har alltid ansvaret. 
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Respondenterna uttrycker en oro över att släppa på kontrollen för de är oroliga att det som de nämner, 

“ska hända saker”. Samtidigt beskriver de hur de vill finnas där som stöd för barnen i deras utforskande. 

De vill lyssna till barnen och vid behov hjälpa dem vidare men ändå låta barnen prova sig fram. Förtäckt 

strategisk kommunikation som Habermas (Emilsson 2008) förklarar, visade sig när respondenterna 

försöker få barnen att göra som respondenterna ville. Respondenterna beskriver hur de kan använda sig 

av rösten och vara lugn till sitt sätt när man talar med barnen. Därmed kan de få med sig några barn som 

egentligen inte vill gå ut. Det sker i situationer när verksamheten kräver att några barn behöver gå ut 

medan några är kvar inne. Johansson (2011) belyser problemet med att följa barnens intentioner och 

samtidigt ha hela gruppens bästa i åtanke.  

 

Våra tankar om det vi har funnit extra intressant 

Utifrån diskussionen vi precis presenterat, finner vi det intressant att samtliga respondenter anger 

organisationen som en så stor bidragande orsak till att barnen inte får inflytande över sin utevistelse. Vi 

antog utifrån våra erfarenheter, att organisationen troligen skulle komma upp under intervjuerna, men 

inte i den utsträckning det gjorde. Bristen på personal har vi sett kan leda till att pedagogerna tar besluten 

gällande barnens utevistelse, utan att göra barnen delaktiga. Vi förstår när respondenterna säger att de 

inte alltid kan hörsamma barnens önskan och gå ut med några barn själv och då lämna kvar en pedagog 

inne med ett större antal barn. En respondent beskrev det som att alla barnen behöver ju inte gå ut på 

samma gång. Vi tänker att det kanske inte är alla barn som känner direkt att de vill gå ut, men kanske 

vill om en stund. Enligt McClintic och Petty (2015) dras barn till att vistas utomhus och om de får en 

konkret chans att välja, kommer barn i 50 % av fallen välja att vara utomhus. Det är ju ganska vanligt 

att barnen i förskolan frekvent byter lekar och rum att vara i, och finns det då en pedagog ute ser barnen 

möjligheten med utegården som ett rum. Det är viktigt att pedagogerna ser möjligheterna med utemiljön, 

vilket McClintic och Petty (2015) styrker när de menar att om utevistelsen inte är prioriterad av 

pedagoger ser inte heller barnen vikten av att vara ute. Detta leder i längden till att barn spenderar mindre 

tid utomhus. 

 

En annan intressant tanke respondenterna beskrev, var att de i utemiljön kände att de framförallt tog en 

roll som en övervakare. De valde att gå runt och observera barnen där de bland annat tittade på samspelet 

mellan barnen. Johansson (2003) beskriver att kunskapen och kännedomen pedagogerna får om barnen, 

kan de använda i situationer då de behöver styra barnen. Respondenterna berättade att de ibland 

interagerade i barnens lekar men att det var svårt på grund av att de på samma gång behövde hålla koll 

på barnen. Samtidigt kunde de beskriva att de lyssnade till barnen och inte såg några hinder, utan bara 

möjligheter med utevistelsen. Vi funderar på om det som respondenterna beskriver både är tagit i från 

deras verklighet blandat med hur de vill att det ska vara. Vi har svårt att se hur de både skulle kunna 

lyssna och vara nyfikna mot barnen i deras lek. Samtidigt som de beskriver att de oftast går runt och 

observerar barnen och ser svårigheter med att interagera med barnen.  
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Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra intervjuer i vår studie eftersom vi ville ta reda på vilka faktorer det är som 

påverkar om barnen får inflytande över sin utevistelse. Vid intervjuerna märkte vi att några av de frågor 

vi ställde gick in i varandra vilket gjorde att respondenterna redan svarat på en fråga som ännu inte var 

ställd. Detta uppmärksammade vi dem på när den redan besvarade frågan kom, men de flesta valde ändå 

utveckla det svaret vidare. Vid en del frågor hade pedagogerna svårt att svara på frågan som var ställd 

och började istället prata om något annat, dock fortfarande inom ämnet. Vi upptäckte först vid 

transkriberingen av våra intervjuer att vi inte hade följt upp frågan ordentligt och fått ett svar på frågan 

som vi ställt. Vi tror det kan bero på att vi inte är speciellt vana intervjuare vilket gjorde att vi höll oss 

till de intervjufrågor vi hade. De svar vi fick kändes bra under intervjun, det var först under 

transkriberingarna vi märkte att vi kunde följt upp frågorna i större utsträckning än vad som gjordes. 

Hade vi varit mer vana och bekväma med intervju som metod, kanske vi hade ställt fler följdfrågor för 

att få mer djupgående intervjuer och tydligare svar av pedagogerna. Om vi gjort en pilotstudie innan vi 

gick ut och gjorde intervjuerna kanske det hade visat sig tidigare vilka frågor som gick in i varandra. 

Det kunde lett till förändring av frågorna och kanske formulerat dem annorlunda. Bryman (2011) belyser 

vikten av att göra en pilotstudie som gör att studien i sin helhet blir bättre. Med hjälp av en pilotstudie 

kunde vi fått reda på om några frågor gav samma svar oavsett respondent samt sett om några frågor var 

svåra att svara på. Dessutom hade den gjort att vi som intervjuare känt oss mer säkra med intervju som 

redskap. Vid intervjuerna spelade vi in vad respondenterna sa som sedan transkriberades och där de 

intervjuade fick kodnamn som inte går att härleda. Materialet har förvarats på datorer som endast vi 

själva har tillgång till samt på våra mobiltelefoner som är låsta för utomstående (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Även om intervjuerna varierade i tid, 13 - 40 minuter långa, fick vi ändå in mycket material på alla de 

sex intervjuerna. Det gav oss mycket material som vi analyserade och även diskuterade sinsemellan, då 

svaren varierade mellan frågorna och väckte nya tankar. På det stora hela är vi ändå nöjda med de svaren 

vi fick in men det skulle varit intressant med observationer som komplement till pedagogernas svar. 

Med observationer hade vi kunnat se på vilket sätt det som pedagogerna beskriver om delaktighet och 

inflytande kommer till uttryck, men vi insåg hur tiden inte riktigt räckte till för det också. Bryman (2011) 

belyser vikten av att ha tillgång till en social miljö när observationer genomförs. Han berättar att 

miljöerna kan vara både av öppet- och slutet slag, där förskolan går under den slutna miljön vilket precis 

som det låter kan vara svårt att få tillgång till som forskare. Vår erfarenhet sedan tidigare är att pedagoger 

kan känna sig obekväma vid en observation, vilket var en av anledningarna till att vi inte valde 

genomföra observationer. En annan faktor är det att medgivandeblanketter måste lämnas ut till föräldrar 

som ska godkännas, samt att vi endast kan observera de barn som har ett godkännande från föräldrarna. 

Detta var avgörande för oss när vi diskuterade om vi skulle ha observationer som ett komplement eller 

inte. Hade det funnits mer tid kopplat till vårt arbete hade vi valt studera hur pedagogerna beskriver att 

de ger barnen inflytande i förskolan samt observerat hur det de sagt, ställer sig i relation till hur de gör.  
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Didaktiska konsekvenser 

Som avslutning på den här studien kommer vi presentera hur vi tänker att pedagoger kan arbeta med 

barns inflytande över sin utevistelse. Våra tankar om hur pedagoger kan arbeta med barns inflytande 

grundar sig i studiens resultat. 

 

Om pedagogerna ska kunna arbeta med inflytande i verksamheten och bland barnen krävs en diskussion 

i arbetslaget. De behöver diskutera begreppet inflytande och skapa en gemensam förståelse över vad 

inflytande betyder, samt hur de vill arbeta med barns inflytande. Det kan även vara bra om arbetslaget 

diskuterar sitt förhållningssätt gentemot barnen, vad barnen ska få inflytande över samt hur mycket 

inflytande ska barnen få. Även om våra respondenter var positivt inställda till utevistelsen visade det sig 

finnas hinder med att ge barnen inflytande över sin utevistelse, i form av att ta sig ut till gården.  

 

Vi tror att det kan underlätta i arbetet med barns inflytande om pedagogerna tar sig tid inför en ny dag 

och lyssnar till vad det är barnen vill göra, kanske vid en morgonsamling. Om pedagogerna kan vara 

öppna för barnens idéer och förslag men samtidigt lära barnen vad som är rimligt i det de föreslår, kan 

pedagogerna arbeta konkret med barns inflytande i förskolan. Som vi nämnt tidigare kan inte barnen 

alltid få som de vill och tanken med barns inflytande handlar inte om de ska få bestämma eller inte 

(Johansson 2003). Vi tänker ifall pedagogerna släpper in barnen i diskussionen där det normalt är 

pedagogerna som beslutar över dagens aktiviteter, kan det resultera i att barngruppen blir mer 

balanserad. Om barnen får känna att pedagogerna faktiskt lyssnar på deras tankar, är de mer öppna för 

att lära sig nya saker. De kan också lättare ta till sig ett nej om pedagogerna är öppna med att förklara 

för dem varför det blev ett nej denna gången. Nästa gång är det kanske troligt att det kan bli ett ja. 

 

Även i situationer när det är ont om personal anser vi att det bästa vore att hörsamma vad det är barnen 

vill göra. Pedagogerna kan förklara för barnen hur det står till under dagen. Kanske är det ont om 

personal och många barn på deras avdelning eller på en annan avdelning och de behöver hjälpas åt över 

avdelningsgränserna. Vi tror, med den erfarenhet vi har, att det bästa vore om pedagogerna är ärliga mot 

barnen om de svårigheter som kan finnas under dagen. Oftast förstår barnen problemet och kanske kan 

komma med förslag på hur de tillsammans kan komma fram till en lösning. Pedagogerna kan då arbeta 

med barnens inflytande på ett sätt som underlättar för dem i verksamheten samtidigt som barnens 

inflytande blir hörsammat. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor  

Uppvärmningsfrågor 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning för att arbeta i förskolan? 

 Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

 Hur länge har du arbetat på den avdelningen där du är nu? 

 Vad är din inställning till utevistelsen i förskolan? (Hur ser du på utevistelsen/anser du själv 

att det är kul att vara ute) 

 

Frågor om barns inflytande 

 Hur skulle du definiera skillnaden mellan barns delaktighet och barns inflytande? 

 I vilka situationer anser du att du har lättare att ge barn inflytande?  

o Respektive svårare…  

o Varför tror du att det är så? 

 

Utemiljön 

 På vilket sätt ger ni barnen möjlighet till medbestämmande vid val av utevistelse och ute-

aktivitet? 

 Hur gör ni vid utevistelsen? Delar ni upp er i mindre grupper? Går ni till skogen? Har ni 

planerade aktiviteter på gården? Kan du beskriva en typisk utevistelse? 

 Hur stor möjlighet anser du att barnen på din avdelning kan påverka sin utevistelse här på 

förskolan?  

o Hur länge de ska vara ute och när de ska vara ute. 

o Möjligheten att välja att vara inne eller ute. 

 Hur tar ni tillvara på barnens initiativ till att vara ute vid sämre väder? 

 Vad tycker du att du som pedagog har för roll i utemiljön/på gården? 

 Vad gör du när barnen är ute? 

 

 Är det något mer du vill tillägga till den här intervjun? 

  



 

 

Bilaga 2, Missivbrev 

 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Högskolan i Borås där vi läser vår sista termin. Vi håller nu på med 

vårt examensarbete där vårt arbete handlar om barns inflytande i relation till utevistelsen. 

 

Syftet med arbetet är att få kunskap om hur pedagoger tänker om barnens inflytande och 

medbestämmande över sin utevistelse på förskolan. Vi vill ta reda på hur pedagoger ser på barns 

inflytande och medbestämmande i samband med utevistelsen. Samt få insikt i hur pedagoger ger barn 

möjlighet till inflytande och medbestämmande över sin dag på förskolan. 

 

Vi har fördjupat oss i aktuell forskning om barns inflytande i förskolan, delaktighet, pedagogers 

förhållningssätt samt betydelsen av barns utevistelse i förskolan. För att nå vårt syfte vill vi ta hjälp av 

er pedagoger som är verksamma inom förskolan och har en förskollärarutbildning. Vi vill intervjua er 

pedagoger för att få eran syn och erfarenhet kring barns inflytande. Vi kommer ställa 15 frågor rörande 

ämnet, där vi hoppas att ni kan ge er bild av hur ni upplever arbetet med barns delaktighet i förskolan 

idag. Vi räknar med att intervjun kommer ta 30-45 minuter men det kan variera beroende på hur 

mycket ni delger oss. 

 

Vid intervjuerna följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att du som 

respondent deltar frivilligt i intervjun och att du när som helst kan välja att avbryta intervjun och ditt 

deltagande. Alla deltagare kommer att behandlas under konfidentialitetskravet, vilket innebär att 

personuppgifter och platser kommer att anonymiseras. Resultatet från intervjuerna kommer endast att 

användas i vårt forskningssyfte.  

 

Är det något ni undrar över eller vill fråga är ni välkomna att kontakta oss för mer information. 

 

Linn Johansson  S140***@student.hb.se 

Rasmus Jönsson S140***@student.hb.se 

 

Tack så länge! 

Linn & Rasmus 
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