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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vilka roller som pedagoger intar vid utomhusvistelsen på förskolans 
gård samt vilken uppfattning de har kring barns utomhusvistelse på förskolans gård. Studien 
grundar sig i en nyfikenhet kring hur pedagoger använder utomhusvistelsen på förskolans 
gård.  

Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusvistelsen och de olika roller som 
pedagoger intar på förskolans gård. 

Datainsamlingsmetoden bestod av både en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den 
kvantitativa insamlingen genomfördes med hjälp av observation på två olika förskolors 
gårdar, där det utfördes tre observationer på vardera förskola där varje observation omfattade 
en timme. Den kvalitativa delen bestod av intervjuer med samma sju pedagoger som 
observerades. 

Studiens resultat visar de deltagande pedagogernas uppfattning om utomhusvistelsen och de 
olika roller som de intar vid utomhusvistelsen på förskolans gård. De deltagande pedagogerna 
i denna studie beskriver de olika rollerna som intas under utomhusvistelsen, vilka var den 
medforskande alternativt närvarande rollen och den övervakande rollen. En pedagog som 
deltagit i studien förklarar att den övervakande rollen är den roll som intas vid flest tillfällen 
vid utomhusvistelsen på förskolans gård. Pedagogen förklarar vidare att en önskan och vilja 
finns om att den medforskande rollen skulle få ta mer plats. Detta är även något som resultatet 
av observationen visar, att den övervakande rollen är den roll som intas vid flest tillfällen på 
förskolans gård. 
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INLEDNING 
I svensk förskola är utomhusvistelser något som starkt förespråkas. I Läroplan för förskolan 
Lpfö 18 (2018) lyfts bland annat att ”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på 
ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande.” (Lpfö 2018, s. 
7). Det framgår även att ”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både 
utomhus och inomhus och i varierande miljöer.” (Lpfö 2018, s. 11). 

Dahlgren och Szczepanski (2004, s. 17) menar att utomhusvistelsen ger verklighetsbaserade 
upplevelser som i sin tur kan förena teori och praktik och kan leda till fördjupad kunskap, 
exempelvis när barnen är i skogen får de möjlighet att känna hur mossan luktar och om den är 
våt eller torr, kall eller varm. Med ett sådant synsätt blir utomhusvistelse en del i den 
pedagogiska verksamhet som kan ge barn möjligheter till lärande och upplevelser. Enligt 
Brügge och Szczepanski (2011, s. 25) sker dock den traditionella pedagogiken oftast inom 
förskolans fyra väggar, vilket i sin tur kan leda till att pedagoger till större del genomför 
undervisningstillfällena inomhus istället för att flytta ut undervisningen. 

Under vår tid som yrkesverksamma på olika förskolor har en nyfikenhet väckts kring hur 
utomhusvistelsen används som en del i den pedagogiska verksamheten. En upplevelse vi har 
är att uppfattningen om utomhusvistelsen och användningen av gården varierar mellan 
pedagoger och förskolor. Därtill har vi blivit medvetna om att det saknas studier som direkt 
undersöker utomhusvistelsen på förskolans gård. De studier som har framkommit genom 
sökningar handlar främst om utomhusvistelen i stort, de få studier vi funnit som innefattar 
förskolans gård beskriver endast några av de roller som pedagoger intar vid utomhusvistelsen 
på förskolans gård. 

Med ovanstående bakgrund anser vi att behovet av vår studie är stort, då den kan bidra till 
vidgade kunskaper om uppfattningar av och användning av utomhusvistelsen på förskolans 
gård. 

Syfte 
Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusvistelsen och de olika roller som 
pedagoger intar på förskolans gård. 

Frågeställningar 
• Vilken uppfattning har de deltagande pedagogerna kring barns utomhusvistelse på 

förskolans gård? 
• Vad använder de deltagande pedagogerna utomhusvistelsen på förskolans gård till? 
• Vilken roll intar de deltagande pedagogerna vid utomhusvistelsen på förskolans gård? 

Begreppsdefinition 
För att få en djupare förståelse för denna undersökning förklaras i detta avsnitt de 
nyckelbegrepp som används i denna studie. Dessa begrepp förklaras utifrån vår definition och 
beskrivs nedan hur de ska tolkas i denna studie. Vi har valt ut några begrepp som vi anser 
belyser de olika roller som de deltagande pedagogerna intar under utomhusvistelsen. Dessa är 
den medforskande pedagogen, den övervakande pedagogen, den vuxensökande pedagogen 
och den hjälpande pedagogen. Vidare beskrivs även begreppen pedagoger och 
planeringstillfälle då dessa är återkommande i vår studie och behöver förtydligas. 

 



 

2 
 

Pedagoger 
Pedagoger för oss innefattar den personal i verksamheten som arbetar tillsammans med 
barnen på förskolan. Med pedagoger menar vi barnskötare, förskollärare samt outbildad 
personal som ger barnen omsorg och stödjer dem i sina lärandeprocesser samt i deras sociala 
samspel.  Vanligtvis inkluderas inte alla dessa grupper i en definition av begreppet pedagoger. 
Vårt val av att ändå inkludera samtliga grupper i detta begrepp grundar sig i att vi inte vill 
skilja ut någon yrkesgrupp så att de kan identifieras i vårt material. Vi har även en 
förhoppning att detta val ska leda till en förenklad läsning för läsaren. 

Medforskande pedagog 
En medforskande pedagog för oss är en vuxen som utforskar tillsammans med barnen genom 
lek och ställer utmanande frågor samt lyssnar in barnens tankar och funderingar, som i sin tur 
skapar reflektion hos barnen och djupare kunskap kan uppnås.  

Övervakande pedagog 
Övervakande pedagog i denna studie innebär för oss att pedagogen intar en iakttagande roll, 
där den vuxna har uppsikt över barnen för deras säkerhet, exempelvis genom att observera så 
inget barn försvinner eller gör sig illa. 

Vuxensökande pedagog 
Den vuxensökande pedagogen för oss i denna studie förklaras genom att pedagogen söker 
kontakt med en annan pedagog, detta genom att exempelvis samtala med varandra.  

Hjälpande pedagog 
När pedagogen agerar hjälpande pedagog innefattar det för oss att finnas som stöd för barnet 
när det uttrycker att det behöver hjälp vid utomhusvistelsen, exempelvis genom att torka 
barnens näsor eller hjälpa till med vantar.  

Planeringstillfälle 
Planeringstillfälle innefattar när pedagogerna på de olika avdelningarna på förskolan sitter 
tillsammans och planerar verksamheten. Under dessa tillfällen sker ett samarbete mellan 
avdelningar då de hjälps åt att ta hand om varandras barn, vilket sker vid utomhusvistelse. 
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BAKGRUND 
I följande kapitel kommer vi redovisa den forskning vi funnit relevant i förhållande till 
studiens syfte och undersökningsområde, men även valet av teori för studien kommer att 
beskrivas i detta kapitel. Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om 
utomhusvistelsen och de olika roller som pedagoger intar på förskolans gård. 

Delar av forskningsmaterialet för området berör barns lärande och hälsa utomhus. Även om vi 
egentligen inte undersöker vilken betydelse utomhusvistelse har för just barns lärande och 
hälsa, har en del av den forskningen ändå tagits med i detta kapitel då den ofta även berör 
uppfattningar om utomhusvistelsen och pedagogens roll i barns lärande. Då vi endast funnit 
begränsad forskning som direkt berör just utomhusvistelse på gården, har vi även valt att 
redovisa relevant forskning kring utomhusvistelse i stort. I vår studie väljer vi att inta det 
sociokulturella perspektivet, valet grundar sig i att lärande sker genom samspel med andra 
samt att pedagogen har en roll i samspelet med barnen (Säljö 2015, s. 94). Lindqvist (1999, ss. 
253-254) beskriver Vygotskijs syn på pedagogens roll, där det framkommer att relationen 
mellan pedagogen och barnet har betydelse för barnets lärande genom att pedagogen agerar 
mediator, vilket är någon som förmedlar kunskap genom interaktion, samspel och samarbete. 
Säljö (2015, ss. 99-100) förklarar Vygotskijs proximala utvecklingszon genom att människor 
utvecklas hela tiden, genom att en mer erfaren och kunnig person stöttar och vägleder i 
lärandeprocessen. Enkelt förklarat ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det 
imorgon att kunna göra självständigt” (Vygotskij 2001, s. 333). 

Effekter av utomhusvistelsen 
Forskning om hälsa och välbefinnande 
Berg (2011, s. 10) förklarar att barns immunförsvar blir starkare genom den friska luften, att 
trängseln blir mindre samt att stressen och smittspridningen minskar. Barn och vuxna lever i 
en alltmer stressig tillvaro, i ett samhälle som ställer höga krav med högt tempo, men även 
med mycket stillasittande. Hon menar vidare att utomhusvistelsen kan vara nyckeln till en 
mer stressfri vardag och ett ökat välbefinnande. Detta genom att stresshormonet kortisol 
kraftigt minskar hos både vuxna och barn som vistas utomhus. Orsaken till minskandet av 
kortisol kan bero på ett flertal saker, exempelvis genom att intrycken minskar och att naturen i 
sig är lugnande, men även att ljudnivån blir lägre utomhus. Energin som uppkommer vid 
stress används och försvinner genom att vara aktiv och röra på sig utomhus (Berg 2011, ss. 
10-11). 

Waite (2011, s. 78) beskriver att vuxnas förhållningssätt och regler är något som förändras 
från inomhus till utomhusvistelsen. Vid vistelsen inomhus beskriver hon att vuxna ofta satt 
regler kring hur och vad som är tillåtet, där rörelse och ljudnivå är exempel på sådant som ofta 
regleras av vuxna. Vidare förklarar hon att annat råder vid utomhusvistelsen, att barnen ges 
möjlighet till ökad frihet då de får lov att höras och röra sig på annat sätt än inomhus. Detta är 
även något som McClintic och Petty (2015, s. 28) beskriver i sin studie, där de menar att 
utomhusvistelsen erbjuder barnen möjlighet till aktiv rörelse samt att högre ljudnivåer 
accepteras på annat sätt än vid inomhusvistelsen. Maynard och Waters (2007, s. 256) menar 
att utomhusmiljön ger barnet större yta att röra sig på, vilket i sin tur kan bidra till 
utvecklingen av sin motoriska förmåga. Berg (2011, ss. 9-10) förklarar att de öppna ytorna 
som utomhusvistelsen ger påverkar barnen att samspela med varandra. Säljö (2000, s. 81) 
beskriver att samspel sker genom interaktion med varandra där människor tar hjälp av olika 
fysiska och intellektuella redskap. Strandberg (2017, s. 149) förklarar i sin tolkning av det 
sociokulturella perspektivet att samspelet under processen främjar barns utveckling och 
lärande. Detta eftersom barnen får lov att använda sin fantasi och kreativitet genom att natur 
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material inte har bestämda regler för hur och vad de används till. Utomhusvistelsen leder även 
till färre konflikter, detta eftersom de öppna ytorna skapar mindre trängsel och större 
valmöjligheter för barnen om de vill leka själva eller tillsammans med andra (Berg 2011, ss.9-
10). 

Upplevelser  
Dahlgren och Szczepanski (2004, ss. 18-19) förklarar att barnen som får uppleva genom sina 
fem sinnen lukt, känsel, smak, syn och hörsel skapar helhetsupplevelser, vilket kan leda till 
ökad förståelse för omvärlden. De menar att det är av största vikt att barnen ska få erfara 
verkliga upplevelser genom alla sina sinnen för att kunna förstå, alltså att lära genom att göra. 
Ett exempel på detta är att barnen behöver fått uppleva hur skogen luktar, känns, låter och ser 
ut för att förstå ordet skogen och dess innebörd. Genom konkreta och autentiska upplevelser 
skapas förutsättningar och möjligheter för barnen att reflektera, eftersom sinnliga upplevelser 
tillsammans med kroppsliga rörelser bidrar till djupare tankar och reflektioner (Brügge & 
Szczepanski 2011, s. 51). Verklighetsbaserade upplevelser bygger på att barnen själva ska få 
uppleva genom sina sinnen på ett äventyrligt sätt (Änggård 2014, ss. 79-80). 

Forskning om pedagogers uppfattning och roller vid utomhusvistelsen 
Att ansvara för säkerhet 
Leggett och Newman (2017, ss. 24-25, 27, 30) beskriver hur pedagogers roll ändrades från 
vistelsen inomhus till utomhus. De förklarar att när pedagogerna befann sig inomhus med 
barnen intogs en lärarroll där en planerad undervisning bedrevs, men när pedagogerna kom ut 
blev det istället en övervakande roll som intogs. De beskriver flera orsaker till detta rollbyte, 
dessa orsaker handlar om barns säkerhet samt att pedagoger såg utomhusvistelsen som 
barnens fria tid där pedagoger inte vill störa i barnens lek (Leggett och Newman 2017, ss. 28-
29). Den övervakande rollen har vid flera studier varit den roll som pedagoger intagit vid 
utomhusvistelsen (Leggett & Newman 2017, s. 24; Maynard & Waters 2007, s. 261; Leggett 
& Ford 2013, s. 47; McClintic & Petty 2015, s. 24). Även Leggett och Ford (2013, ss. 47-48) 
beskrev att pedagogerna intog den övervakande rollen istället för lärarollen vid 
utomhusvistelsen. Pedagogerna i deras studie förklarade detta genom att 
undervisningstillfällena är en krävande process, vilket i sin tur leder till att både barn och 
lärare behöver tid för återhämtning. Vid utomhusvistelsen togs därför tillfället för egen 
återhämtning och där barnen kunde få leka och springa fritt. Vidare beskriver de att 
lärandetillfällen ofta missades, eftersom rollen som övervakande intogs vid flest 
tillfällen. Leggett och Newman (2017, s. 31) menar att den meningsfulla interaktionen mellan 
pedagog och barn också är något som ofta glöms bort och inte används i så stor utsträckning 
eftersom den övervakande rollen var störst vid utomhusvistelsen. McClintic och Petty (2015, 
s. 38) förklarar att pedagogen har en viktig roll att utbilda barnen vid utomhusvistelsen, både i 
spontan men även planerad aktivitet. Vidare menar de att säkerhet för barnen är något som 
vilar på pedagogen, vilket oftast sker genom övervakning. Även om övervakning är något 
som sker vid utomhusvistelsen för barns säkerhet har pedagogen ansvar att se till att barn får 
tillfälle och möjlighet till lärande genom lek (Leggett & Newman 2017, s. 31). 
  
Att stötta utveckling och lärande 
Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2015, ss. 93-
94), vilket beskrivs som ett verktyg för att förstå och tolka sin omvärld. Ett av de betydande 
medierade redskapen är det mänskliga språket både verbalt och icke verbalt. Mediering 
genomförs genom interaktion där människor förmedlar exempelvis kunskap genom att 
kommunicera och samspela med varandra. Genom att språket ses som verktyg kan det ge 
möjlighet till delaktighet vilket kan leda till meningsfullhet i barnens aktiviteter. Brügge 



 

5 
 

och Szczepanski (2011, s. 51) beskriver genom att pedagogen ställer öppna frågor under 
aktivitetens gång bidrar det till reflektion hos barnet. Lindqvist (1999, s. 80) beskriver ur ett 
sociokulturellt perspektiv att pedagogen har en central roll i barns lärandeprocess, då hon 
menar att pedagogen hjälper barnet att mediera och förmedla kunskap till barnet. 

Leggett och Ford (2013, ss. 47-48) lyfter även skillnader i antalet aktiviteter som erbjuds från 
inomhus till utomhus, skillnaden var att antalet lärande aktiviteter halverades vid 
utomhusvistelsen jämfört med vistelsen inomhus. McClintic och Petty (2015, ss. 25, 38) 
förklarar att pedagogerna i deras studie endast trodde att utomhusvistelsen var av betydelse 
för barns utveckling och lärande, vilket de förklarar bero på bristande kunskap kring barns 
utomhusvistelse i förskolan. Under studiens gång visade det sig att lärarna ansåg att inomhus 
var den plats där lärandet ägde rum och att utomhus var den plats där barnen fick utlopp för 
sin energi för att åter kunna komma tillbaka till inlärningstillfällen inomhus. De beskriver att 
pedagogerna i deras studie kämpade med att värdesätta utomhusvistelsen. Dyment och Potter 
(2014, s. 153) menar att det är av stor vikt att pedagogerna besitter rätt kompetens kring hur 
utomhusvistelsen bör användas och utformas för att kunna främja barns lärande. 

Berg (2011, s. 8) beskriver lärande i utomhusmiljön. Hon förklarar att barnen får lov att växla 
mellan olika aktiviteter och lekar på ett annat sätt än inomhus, genom att pedagogen ger 
barnen möjlighet till lugna lekar och aktiviteter till allt mer fysiska. Hon betonar att barn och 
vuxna får möjlighet att upptäcka naturen tillsammans, vilket kan leda till att värdefulla 
lärandetillfällen skapas. Vidare beskriver hon genom att pedagoger använder 
utomhusvistelsen som en resurs skulle det kunna bidra till helhetsupplevelser för barnet då de 
ges möjlighet att utforska och uppleva med hjälp av sina sinnen. Waite (2011, s. 79) förklarar 
att pedagogen ger barnen möjligheter till praktiskt görande under utomhusvistelsen vilket sin 
tur kan bidra till rika erfarenheter. 

MacQuarrie, et al. (2013, ss. 10, 15-16) menar att medforskande pedagoger är de som 
upplever och utforskar tillsammans med barnen. Genom att pedagogen och barnet upplever 
och utforskar tillsammans kan pedagogen ställa öppna och nyfikna frågor till barnet kring de 
upptäckter som görs vid utomhusvistelsen, vilket skapar reflektion hos barnet och som senare 
kan resultera till djupare förståelse för upptäckten och dess fenomen. 

Leggett och Ford (2013, ss. 43, 47) beskriver pedagogens roll genom att de ger barnet de 
verktyg som behövs för utveckla deras lärande samt pedagogens medvetenhet om de 
didaktiska frågeställningarna om hur, vad och varför ett lärande äger rum. Interaktion mellan 
pedagoger och barn är något som sker dagligen oavsett vart barnet befinner sig, genom 
interaktion kan pedagogen vägleda och stötta barnet i deras lärandeprocess. Enligt Hwang och 
Nilsson (2011, ss. 256-257) betonar Vygotskij värdet av samspelet mellan barn och vuxna. De 
beskriver att det är genom interaktionen, exempelvis mellan barn och vuxna, som kunskap 
skapas samt utveckling sker vilket utspelar sig via proximala utvecklingszonen. 

Att ge upplevelser 
Berg (2011, ss. 4-8) beskriver pedagogens roll i att barnen ska få använda sina sinnen vid 
utomhusvistelsen då dessa påverkar barnets minne. Detta genom att exempelvis barnet fått 
uppleva hur skogen låter och doftar kan barnet sedan associera det vid ett senare tillfälle när 
de läser en bok om skogen, då de kommer ihåg hur det lät och luktade i skogen och boken blir 
då mer levande. Änggård (2014, s. 88) beskriver att pedagogens roll även handlar om att 
skapa förutsättningar till att barnen ska använda sina sinnen vid utomhusvistelsen.   
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Genom en lustfylld undervisning menar Waite (2011, ss. 66-68) att fler sinnen kan stimuleras 
hos barnet. Hon beskriver vidare att de didaktiska frågeställningarna skapar en medvetenhet 
hos pedagogen om mål och syfte med aktiviteter vid utomhusvistelsen. Leggett och Newman 
(2017, ss. 30-31) menar att pedagogerna har en roll att undervisa barnen oavsett om barnen 
befinner sig i inomhus eller i utomhusmiljö. Nel, Joubert och Hartell (2017, ss. 6, 9) menar att 
både planerad aktivitet samt spontan/fri lek bidrar till sensorisk och motorisk utveckling hos 
barnet. Det framgår att det som är av betydelse är att barnen upplever en stimulering med sina 
sinnen tillsammans med rörelse, eftersom det är genom sina sinnen och praktiskt görande som 
ett lärande sker.  
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METOD 
I detta avsnitt beskrivs val av metod samt kommer de datainsamlingsmetoder som använts för 
denna studie att behandlas. Andra delar som kommer bearbetas under detta avsnitt är urval, 
genomförande, forskningsetiska principer, tillförlitlighet och giltighet samt analys och 
bearbetning av det insamlade materialet. 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusvistelsen och de 
olika roller som pedagoger intar på förskolans gård. Till denna studie valde vi att använda 
både kvalitativ och kvantitativ metod. Kihlström (2007, s. 48) förklarar att en kvalitativ 
intervju kännetecknas av att det finns ett förutbestämt mål och syfte med intervjun, samt att 
intervjuaren säkerställer att samtalet håller sig till ämnet. Under intervjun är det av stor vikt 
att det är pedagogernas uppfattning som framkommer, detta utan att intervjuaren påverkat 
dessa genom sina egna tankar och värderingar (Kihlström 2007, s. 48). Avsikten med de 
kvalitativa intervjuerna var att finna svar angående de deltagande pedagogerna uppfattning 
kring barns utomhusvistelse på förskolans gård samt vad de deltagande pedagogerna använder 
utomhusvistelsen på förskolans gård till.  

Även att den kvalitativa metoden skulle kunna bidra med information kring pedagogernas 
uppfattning om de olika rollerna valde vi ändå att komplettera med en kvantitativ observation. 
Detta eftersom den kan bidra med en förtydligande bild av undersökningsområdet, då den ger 
oss konkret material om den roll som dominerar på förskolans gård. Valet av att observera 
just pedagogers roller baseras på en nyfikenhet kring vilken roll som dominerar på förskolors 
gårdar och om den stämmer överens med vad tidigare forskning kommit fram till. Den 
kvantitativa observationen möjliggör svar kring frågan om vilken roll de deltagande 
pedagogerna intar vid utomhusvistelsen på förskolans gård, då fokus riktades på hur många 
gånger pedagogen intog en viss roll under en utomhusvistelse på gården. Observationsschema 
är en kvantitativ metod, vilket innebär att resultatet baseras på antal gånger en specifik 
händelse inträffar (Thornberg & Fejes 2015, s. 20). Kihlström (2007, ss. 31, 45) beskriver 
observation med hjälp av ett förutbestämt schema, vilket kommer användas som 
datainsamlingsmetod för denna studie. Kihlström (2007, s. 31) förklarar metoden observation 
som ett sätt att se på något med andra ögon. Valet av denna metod gjordes eftersom det skulle 
ge relevant data till denna studie, som i sin tur skulle hjälpa till att besvara studiens 
frågeställningar och syfte. 

Urval 
Till denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts, vilket innebär att förskolor som tidigare är 
kända har använts (Trost & Hultåker 2016, s. 31). Förhoppningen med detta 
bekvämlighetsurval var att det skulle bidra till ökad trygghet, tillit och öppenhet mellan oss 
och de deltagande pedagogerna.  

I denna studie ingår sju pedagoger som är verksamma på två olika förskolor i södra Sverige. 
De kategorier som ingår i begreppet pedagog är både barnskötare, outbildad personal samt 
förskollärare. Valet av att använda samtliga grupper gjordes för att skapa en vidare och mer 
verklighetstrogen bild av studiens undersökningsområde, då vi menar att ett arbetslag inte 
endast består av exempelvis förskollärare. Till studien gjordes sju intervjuer och tre 
observationer, under dessa tillfällen deltog samma pedagoger. I studien valdes två förskolor 
istället för enbart en, detta för att öka möjligheten till att få in tillräcklig data för att kunna 
genomföra studien samt för att öka tillförlitligheten. 
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Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs hur studien gick tillväga för att samla in data till denna undersökning. 

Studien inleddes genom att tidigare forskning lästes in samt annan relevant litteratur av 
området. Den tidigare forskningen inhämtades genom Högskolan i Borås digitala bibliotek, 
där det söktes efter relevanta studier med samma utgångspunkt som i vår undersökning. De 
utvalda studierna som användes i denna undersökning har genomgått en vetenskaplig 
granskning och anses därför som tillförlitliga. 

För att kunna urskilja likheter och skillnader i befintlig forskning sammanställdes materialet 
med hjälp av ett kategorischema, där antalet studier fördelades och dess data fördes in. Enligt 
Thornberg och Fejes (2015, s. 37) används kategorisering till att organisera materialet från 
den inhämtade forskningen. De menar att genom att skapa olika kategorier kan likheter och 
skillnader på ett enkelt sätt upptäckas, detta eftersom mängden text bryts ned i mindre 
beståndsdelar. 

Observation 
Den första datainsamlingsmetoden som genomfördes var observation. Valet att starta med 
observation som datainsamlingsmetod gjordes eftersom vi inte ville avslöja vilka 
intervjufrågor vi hade då dessa kunde påverkat pedagogernas agerande och även studiens 
resultat. 

I denna studie har vi observerat totalt sju pedagoger vid utomhusvistelsen på två 
förskolegårdar på de utvalda förskolorna. På respektive förskola genomfördes tre 
observationer, där varje observation varade i en timme.  

Innan datainsamlingen kunde påbörjas kontaktades respektive förskolas förskolechef, som då 
informerades om studiens syfte och vi efterfrågade samtycke för att genomföra den 
kommande undersökningen. Efter godkännandet från förskolecheferna informerades 
pedagogerna på de valda förskolorna. Informationen som pedagogerna fick var både muntlig 
genom samtal med oss och skriftlig genom vårt författade missivbrev (se Bilaga 1), vilket är 
ett informationsbrev där studiens syfte, innehåll och metod beskrivs (Trost & Hultåker 2016, 
ss. 110-113). Vi delade även ut en samtyckesblankett för påskrift till varje pedagog för att få 
skriftligt godkännande av deras deltagande i studien. Pedagogerna informerades om att de var 
anonyma i undersökningen och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om och när så 
önskades. 

Syftet med observationerna var att iaktta pedagogernas agerande vid utomhusvistelse på 
gården. Vid våra observationer använde vi oss av ett observationsschema (se Bilaga 3), där de 
olika kategorierna bestod av bland annat de roller som tidigare forskning menar att pedagoger 
intar vid utomhusvistelsen på förskolans gård, men även roller som vi under vår tid som 
yrkesverksamma uppmärksammat intas under utomhusvistelsen på förskolans gård. Dessa 
roller var den medforskande pedagogen, den övervakande pedagogen, den vuxensökande 
pedagogen samt den hjälpande pedagogen. Thornberg och Fejes (2015, s. 20) poängterar 
vikten av att observatörer diskuterar och definierar vad de olika kategorierna i 
observationsschemat innefattar och även vilken betydelse viktiga begrepp har innan 
observationen genomförs, detta för att få en så likvärdig bedömning som möjligt av det som 
observeras. När vi genomförde ovan beskrivna del blev vi medvetna om att de olika 
begreppen i vår undersökning definierades väldigt snarlikt. För att förtydliga och särskilja 
begreppen åt gjordes en hjälpande förklaring under varje kategori på observationsschemat.  
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Innan vi genomförde observationerna på våra deltagande pedagoger valde vi att prova 
observationsschemat på en annan förskola som liknade de förskolor som ingår i studiens 
urvalsgrupp. Detta för att ta reda på om schemat hade några brister, vilket var något som Patel 
och Davidson (2011, s. 97) framhöll som fördelaktigt vid användande av observationsschema. 
Genom denna provobservation framkom det att schemat var enkelt och att kategorierna var 
användbara för studien. 

Vid observationstillfällena intog vi det som Dovemark (2007, s. 138) beskriver som 
fullständig observatör, vilket innebär att observatören inte är aktiv vid observationstillfället, 
utan agerar endast som observatör. För att kunna inta rollen som fullständig observatör 
behöver man enligt Dovemark (2007, s. 138) vara väl medveten om ett antal viktiga punkter 
som påverkar rollen som observatör. Vi informerade de pedagoger som skulle delta i 
observationen att den observatörsroll som skulle intas endast bestod av att observera och inte 
att själva delta. Vi valde noggrant vår egen placering för observationen, vi stod en bit ifrån de 
deltagande pedagogerna, men samtidigt så pass nära att observationens syfte kunde 
undersökas. Vi tänkte dessutom på vårt eget kroppsspråk under observationstillfället och vi 
valde medvetet inte söka ögonkontakt med de pedagoger som observerades för att endast 
agera som fullständig observatör. För att kunna fylla i de deltagande pedagogernas rollbyten 
förflyttade vi oss på gården så att vi tydligt kunde se om och när dessa rollbyten ägde rum, 
men samtidigt på avstånd så att vi kunde behålla vår roll som fullständig observatör. När vi 
tydligt såg att pedagogerna gjorde ett rollbyte drogs ett streck under den berörda kategorin.  

Vädret vid observationstillfällena skilde sig åt, vid de första observationerna var det soligt 
med några få plusgrader, medan vädret vid de avslutande observationerna istället var regnigt 
och blåsigt. 

Intervju 
Den andra datainsamlingsmetoden som användes till denna undersökning var intervju, vilket 
bestod av sju intervjuer med pedagoger på två olika förskolor. Vi skapade intervjufrågor 
utifrån studiens valda syfte och frågeställningar. När frågorna var bestämda genomfördes en 
pilotstudie för att se huruvida frågorna kunde besvaras. Genom pilotstudien framkom det att 
frågorna inte varit tillräckligt specifika angående den plats studien fokuserade på. Inför 
intervjuerna till denna studie ändrades därför intervjufrågorna så att de kunde besvara studiens 
frågeställningar på ett bättre sätt (se Bilaga 4).  

Ett verktyg som användes vid samtliga intervjuer var ljudupptagning. De hjälpmedel som 
användes under intervjutillfället var ljudupptagning samt papper och penna. Valet av att 
använda dessa hjälpmedel baseras på en förhoppning om att få med pedagogens alla tankar 
och uttalanden (Kihlström 2007, s. 51). Hon menar att ljudupptagning har en positiv effekt, 
eftersom detta verktyg hjälper till att få med samtlig information från pedagogerna samt att 
det går att lyssna på intervjun vid upprepade tillfällen vid bearbetningen av materialet. 

Vid intervjutillfällena bokades två dagar upp eftersom studien utfördes på två olika förskolor, 
varje intervju tog cirka 20 minuter. De pedagoger som deltog i intervjuerna var samma 
pedagoger som tidigare observerats. Vid samtliga intervjuer deltog vi båda två, detta för att 
minska risken att information skulle gå förlorad och för att öka tillförlitligheten i intervjuerna 
(Kihlström 2007, s. 232). Den ena av oss agerade moderator som genomförde och spelade in 
intervjun och den andra agerade skribent som fokuserade på intervjupersonens kroppsspråk 
samt förde anteckningar av pedagogens svar. Vi valde att ha samma uppgift vid samtliga 
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intervjuer för att intervjun skulle utföras på liknande sätt. Efter att alla intervjuer var gjorda 
påbörjades bearbetningen av det insamlade materialet. 

Forskningsetik 
Enligt Löfdahl (2014, ss. 36-38) finns det riktlinjer som ska beaktas och uppfyllas innan, 
under och efter en studie utförs. Den första riktlinjen som tas upp är information och 
samtycke, vilket uppfylls genom att i både vårt missivbrev och vid den muntliga 
informationen beskriva undersökningens syfte samt hur den kommer att genomföras. Efter 
den muntliga och skriftliga informationen fick varje pedagog ta ställning till sin medverkan i 
undersökningen. När pedagogerna godkänt sin medverkan fick samtliga deltagare skriva 
under en samtyckesblankett (se Bilaga 2) som lämnades i samband med missivbrevet där det 
även framgick att de hade rätt att avbryta sin medvekan när och om de så önskar.  

Den andra riktlinjen som skulle uppfyllas var publicering och förvaring (Löfdahl 2014, ss. 36-
38). Detta uppfylldes genom att vi inte använder några namn på pedagogerna i 
undersökningen utan de är istället uppkallade som pedagog och en efterföljande siffra, detta 
eftersom samtliga pedagoger i studien ska behålla sin anonymitet. All insamlad data har 
endast används till studiens syfte och ändamål. All insamlad data har förvarats så att det 
endast är vi som utfört studien som har haft tillgång till den. Den kommer sedan arkiveras på 
högskolan i Borås och inte användas i andra syften än detta examensarbete. Utöver dessa 
principer och riktlinjer skedde reflektion över vårt eget förhållningssätt. För att kunna få syn 
på pedagogernas uppfattningar behövdes egen förförståelse och värderingar läggas åt 
sidan (Löfdahl 2014, ss. 36-38). Detta gjordes genom att fokus lades på vad pedagogerna sa 
och förmedlade under intervjuerna. 

Tillförlitlighet och giltighet 
Thurén (2007, s. 26) menar att tillförlitlighet baseras på att använda relevanta personer som 
kan bidra till att studiens resultat blir så korrekt som möjligt. Syftet med studien är att 
undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusvistelsen och de olika roller som pedagoger 
intar på förskolans gård. För en högre tillförlitlighet i forskningsområdet är det av stor vikt att 
pedagoger som är verksamma inom förskolan används. Giltighet innebär att syftet 
och frågeställningar står i fokus och att det är dessa som ska besvaras i första hand (Thurén 
2007, s. 26). För att öka giltigheten ytterligare genomfördes en pilotstudie. Genom att göra en 
pilotstudie menar Kihlström (2007, s. 231) att vissa svårigheter och möjliga hinder kan 
upptäckas och sedan förhindras inför den verkliga intervjun till huvudstudien. Pilotstudien 
innebar att upplägget med intervjufrågorna kunde kontrolleras för att se om syftet och 
frågeställningarna kunde besvaras. Vid pilotstudien upptäcktes att intervjufrågorna saknade 
specifikation kring den plats som var i fokus för denna undersökning, vilket var förskolans 
gård. Att prova sitt observationsschema betonar Patel och Davidson (2011, s. 97) som viktigt, 
eftersom det då visar sig om kategorierna är användbara samt enkla att förstå. När 
observationsschemat var klart provades detta schema i praktiken innan datainsamlingen till 
studien kunde påbörjas. Detta eftersom det endast är på detta sätt som svar på om kategorierna 
i schemat var korrekt utformade (Patel & Davidson 2011, s. 97). När observationsschemat 
hade provats kom det fram till att kategorierna var enkla och tydligt beskrivna och därmed 
kunde datainsamlingen till studien påbörjas. 

Analys 
Bie (2014, s. 53) förklarar att genom en analys bryts insamlad data ner till att bli ett mer 
hanterbart och överskådligt material. I detta avsnitt beskrivs hur det insamlade materialet 
bearbetats och analyserats. 
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Vid analys av observationsmaterialet gjordes en sammanställning av de streck som gjordes 
under respektive kategori under själva observationen. I denna process kvantifierades våra 
streck till siffror och tabeller (Thurén 2007, s. 17). Vilket gav oss en första överblick av det 
insamlade observationsmaterialet utifrån kategorierna: medforskande, övervakande, 
vuxensökande samt hjälpande. Därefter skapades ett stapeldiagram efter varje observation, 
genom att antalet rollbyten fördes in under varje kategori som sedan skapade en helhetsbild av 
observationstillfället (se Figur 3, Figur 4 och Figur 5). När samtliga observationer var 
genomförda sammanställdes de i ett gemensamt diagram för att skapa en mer överskådlig bild 
av våra resultat vid observationstillfällen (se Figur 1). Vidare i vår bearbetning av 
observationsmaterialet valdes att göra ytterligare ett stapeldiagram då vi ville göra en 
jämförelse kring pedagogers roller vid planeringstillfälle gentemot när ingen planering ägde 
rum (se Figur 2).  

I vår analys har vi inspirerats av en fenomenografisk analysmodell som är beskriven av 
Dahlgren och Johansson (2015, ss. 167–171) och som innefattar sju steg (kursiverade nedan) i 
en analys. Valet av att låta inspireras av denna analysmodell gjordes eftersom den på ett 
tydligt sätt underlättade att analysera intervjusvaren där skillnader och likheter i pedagogernas 
uppfattningar kring ämnet kunde hittas (Thornberg & Fejes 2015, s. 169). Vi började med 
att Att bekanta oss med materialet då vi lyssnade på ljusinspelningar och läste transkriberingar 
för att få en överblick av materialet. Därefter vidtog Kondensation då vi granskade materialet 
ytterligare och de väsentliga delarna av de deltagande pedagogernas svar klipptes ut. Vid 
steget Jämförelse granskades samtliga betydelsefulla urklipp från de deltagande pedagogernas 
svar, genom granskningen upptäcktes likheter och skillnader i deras 
intervjusvar. Under Gruppering grupperades de deltagande pedagogernas urklipp genom en 
sammanställning av deras svar som sedan skrevs in under olika rubriker. Genom att göra en 
avgränsning av de deltagande pedagogernas svar kunde de placeras under rätt kategori vilket 
skapade Artikulerade kategorier. Genom att Namnge kategorierna användes 
frågeställningarnas nyckelbegrepp för att skapa en tydlig bild av de deltagande pedagogernas 
svar. I den Kontrastiva fasen jämfördes alla urklipp med varandra och på så vis tydliggjordes 
det om de passade in i fler än en kategori. 
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RESULTAT 
I följande avsnitt redovisas det analyserade materialet och dess resultat som kan kopplas ihop 
till studiens frågeställningar. För att tydliggöra studiens frågeställningar har vi låtit kursivera 
dess nyckelbegrepp i denna introduktion. Resultatet redovisas under följande fyra rubriker: 
Uppfattningen om frisk luft och fri lek på förskolans gård, Faktorer som påverkar 
utomhusvistelsen och förskolegårdens användningsområde, Pedagogers medforskande och 
övervakande roller; Övervakande roll dominerar.  

Uppfattningen om frisk luft och fri lek på förskolans gård   
Fyra av sju pedagoger hade uppfattningen att frisk luft och rörelse var två av de betydelsefulla 
fördelarna som utomhusvistelsen gav barn. De stora ytorna som utomhusvistelsen ger var en 
fördel som två av sju pedagoger betonade. 

Det är viktigt med frisk luft och utomhusvistelsen ger barnen möjlighet att få 
springa av sig. 

(Pedagog 2) 

Fem av sju pedagoger uppger att deras främsta orsak till varför de går ut på förskolans gård är 
att barnen ska få frisk luft. Ett annat motiv till utomhusvistelse är att barnens ska få springa av 
sig och göra sig av med sin energi. En pedagog förklarar detta med att det skapar en lugn 
stämning inomhus, eftersom barn tenderar till att bli rastlösa. 

Barnen får lov att släppa ut sin energi utomhus det bidrar till ett lugn när vi 
kommer in igen. Barnen blir lätt rastlösa inomhus och jag ser att de vill vara ute 
och leka. 

(Pedagog 4) 

Två av sju pedagoger uppger att det främsta orsaken till utomhusvistelsen var att barnen 
skulle få leka fritt. Vid den fria leken menar pedagogerna att barnen får uppleva frihet i att 
själva får bestämma kring val och utförande av lek. 

Faktorer som påverkar utomhusvistelsen och förskolegårdens 
användningsområde 
Samtliga pedagoger uppgav att utomhusvistelse är något som sker dagligen, dock varierade 
utomhusvistelsens längd och antal gånger. En pedagog förklarar att vädret påverkar 
utomhusvistelsen, vid fint väder uppger pedagogen att de endast är inomhus för att äta. 

Att upptäcka naturen genom utomhusvistelsen är något som två av sju pedagoger beskriver 
som fördelaktigt, detta eftersom barn och vuxna tillsammans kan samtala kring allemansrätten 
samt att barnen kan utveckla en ökad förståelse kring djur och natur.  

Man kan prata om naturen när man är på andra ställen, allemansrätten, plocka 
skräp, värna om djur och natur. Man får med många bitar i utomhusvistelsen på 
förskolans gård. 

(Pedagog 7) 

Den nackdel som tre av sju pedagoger uppgett var att förskolornas gårdar inte sågs som 
utmanande, spännande och inspirerande för barnen. 

Gården ser inte ut som vi önskar, förhoppningsvis gör vi den mer spännande och 
utmanande. Fler arenor vid utomhusvistelsen är också något vi önskar. 

(Pedagog 3) 
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Att kunna utveckla gården beskrev en pedagog som en utmaning, då pedagogen uttryckte att 
ansvaret för barnens säkerhet kring det tillförda materialet är pedagogens ansvar. 
  

Önskar mer inspirerande utemiljö, vilket kan göras genom att samla in material 
exempelvis lastpallar. Men då vilar ansvaret hos oss om något skulle hända, så vi 
vågar inte tillföra det materialet. 

(Pedagog 1) 

Syftet med utomhusvistelsen beskriver två av sju pedagoger genom att barnen får undersöka, 
uppleva samt utforska utomhusmiljön, exempelvis genom sina sinnen. En pedagog beskriver 
att det finns ett pedagogiskt syfte vid utomhusvistelsen, detta förklarades genom att barnen 
ska få möjlighet till att upptäcka, utforska och undersöka genom sina sinnen. 

Man har ett pedagogiskt syfte. Det är ju mycket att upptäcka vind, vatten, årstider, 
växter. Fenomen som sand och vatten är mycket att upptäcka och utforska kring, 
exempelvis känna, väga, smaka, uppleva, utforska, undersöka. Det finns andra 
upptäckter ute än inne. 

(Pedagog 3) 

Barnens intresse var något som två av sju pedagoger beskrev låg i fokus vid både spontana 
aktiviteter samt vid planering av fortsatta aktiviteter vid utomhusvistelsen på förskolornas 
gårdar. 

När det exempelvis var snö ställde barnen frågan vad är snö? Vi klättrade, gled ner, 
gjorde en bilbana i snöhögen, forma snö är också att utforska. Det skapade ett 
samarbete där frågor som vad är detta? Vad kan det bli? bearbetades tillsammans i 
barngruppen. En annan upptäckt som barnen gjorde var vid vattnet då en spade 
sjönk och en spade flöt, plötsligt var flera barn igång och testade denna aktivitet. 

(Pedagog 3) 

Planering görs av kollegorna i arbetslaget, men även i samspel mellan pedagog och barn. 
           (Pedagog 5) 

 

Fyra av sju pedagoger uppgav att planeringen av aktiviteterna skedde under den aktuella 
utomhusvistelsen och baserades på barnens upptäckter och intressen. 

Vi brukar kunna ha sångsamlingar ute. Annars brukar vi följa barnens intresse och 
vart dem befinner sig. Därför blir det inte så mycket planerat utan mer inriktat på 
vart barnen befinner sig just då. 

(Pedagog 1) 

Tre av sju pedagoger förklarade att barngruppens storlek varierade beroende på vilken 
veckodag det var. Detta baserades på hur verksamheten i förskolorna såg ut och om det var 
något arbetslag som skulle planera eller inte. Pedagogerna uppgav att det alltid var minst två 
pedagoger vid utomhusvistelsen. 

Vi går ut dagligen. Barnen är uppdelade i mindre grupper tisdag-torsdag och då går 
vi ut ungefär 9-10.30. men oavsett dag är vi ute minst 1 timme. Vi delar 
barngruppen tisdag-torsdag och arbetar i pedagogpar och är då två pedagoger. De 
övriga dagarna sker planering och fler barn ute samtidigt därför försöker vi vara 
fler pedagoger, kanske tre då det behövs en vuxen på olika delar av gården. 

(Pedagog 3) 



 

14 
 

En pedagog förklarar att under planeringstillfällen hjälps pedagogerna åt med respektive 
avdelnings barn. Genom detta samarbete beskriver pedagogen att ett samarbete skapas mellan 
vuxna och barn. 

Det sker mer samarbete ute, exempelvis om de hittar en mask visar de andra 
kompisar. Det blir även möjlighet till samarbete mellan avdelningarna och nya 
konstellationer skapas. 

(Pedagog 2) 

Pedagogers medforskande och övervakande roller 
Pedagogerna beskriver att den roll som bör intas vid utomhusvistelsen är rollen som 
närvarande, medforskande och utforskande. När pedagogerna förklarar sin egen roll beskrivs 
den som lekfull och övervakande. Den övervakande rollen beskrevs av fem pedagoger som 
den roll de intar vid flest tillfällen vid utomhusvistelsen. En pedagog menar att övervakningen 
sker för barnens trygghet. 

Jag ska se till att barnen har roligt och känner sig trygga, frihet att leka med vad de 
vill och inta vara rädda att fråga mig saker eller om jag kan vara med i deras lek. 

(Pedagog 4)  

Pedagogerna beskriver att barns utomhusvistelse på förskolans gård ser olika ut beroende på 
barnets ålder. Fyra av sju pedagoger förklarar att yngre barn utforskar med hjälp av sina 
sinnen, där det krävs att pedagogen har ett större engagemang. De förklarar även att 
pedagogen styr leken på ett annat sätt tillsammans med det yngre barnet. 

Med de yngre barnen behöver vi pedagoger vara med lite mer och sätta igång dem. 
                                                                                                       (Pedagog 5) 

 Med små barn behöver vi pusha om vad som kan göras. 
 (Pedagog 2) 

En av sju pedagoger förklarar att yngre barn använder sina sinnen för att utveckla sitt lärande, 
vilket gör att pedagogen behöver befinna sig i nuet och uppleva tillsammans med barnet. 

De yngre upptäcker på ett annat sätt där allt är lite nytt, allt ska smakas och kännas 
på. Med de små är man mer och upplever i nuet. 

(Pedagog 3) 

Vid arbetet med äldre barn uppger fyra av sju pedagoger att barnen själva styr deras lek. 
Pedagogerna menar att deras roll inte behöver vara lika aktiv, utan att rollen som intas är mer 
observerade och övervakande. 

När äldre barn leker utomhus blir min roll mer passiv och mer observerande, 
eftersom barnen är så inne i sin rollek och då vill man inte ta över. 

(Pedagog 7) 

Pedagogerna beskriver två olika roller som intas under utomhusvistelsen, vilket är den 
närvarande alternativt medforskande rollen och den övervakande rollen. Den närvarande 
alternativt medforskande rollen beskrivs genom att pedagogen lyssnar och läser av barnets 
kroppsspråk samt att pedagogen finns där för att utveckla barnets lek. 

Närvarade är man genom att lyssna in barnen, utveckla deras idéer. En pedagog 
som inte är närvarande kanske bara bekräftar att det är en mask, men en närvarande 
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pedagog utvecklar genom att ställa nyfikna frågor om exempelvis vilken färg 
masken har och att man finns där för barnen. 

(Pedagog 2) 

En annan pedagog beskrev sin uppfattning om vad en medforskande pedagog innebar. 
  
Att vara en medforskande pedagog innebär för mig att ställa nyfikna frågor, 
exempelvis vid vattenpölen, om barnen upptäcker att något sjunker eller flyter ska 
den medforskande pedagogen tillföra extra frågor exempelvis vad händer om vi 
lägger sand i den flytande spaden? 

(Pedagog 3) 

Den andra rollen som pedagogerna beskrev var den övervakande rollen. Tre av sju pedagoger 
beskrev att övervakning och observation av barnen handlar om att pedagoger ska se till att 
inga faror uppstår.  

  
Pedagogen ska eventuellt aktivera barnen lite och hålla koll så inget händer. Man 
kan även hjälpa till om de vill gunga och sitta med och göra sandkakor. Det 
viktigaste är att hålla koll så inget händer. 

(Pedagog 6)   

Två av sju pedagoger förklarar att övervakningen beror på att det är för få vuxna vid 
utomhusviselsen på förskolans gård. En av dessa pedagoger förklarar även att eftersom 
övervakningen tar så stor plats kan inte den önskade rollen som medforskande pedagog intas 
på samma utsträckning. 

Att ha kul ute på gården är viktigt, men man måste också ha en helhetssyn så att 
man ser alla barn. Det är få pedagoger och en hel del gömda skrymslen och vrår. 

(Pedagog 1) 

Som pedagog har man ett stort ansvar så att inga barn springer utanför om 
exempelvis grinden står öppen. Ibland tar detta överhanden och man kan inte inta 
den roll som man egentligen vill utan blir mer övervaknande, detta kan bero på att 
det är för få vuxna. 

(Pedagog 3) 

Den lekfulla rollen är något som fyra av sju pedagoger förklarar som den roll som intas utöver 
den övervakande rollen. 

Jag är en pedagog som leker mycket med barnen. En lekfull pedagog är den som 
inte styr leken, utan låter barnen styra. 

(Pedagog 2) 

Övervakande roll dominerar 
Resultatet av samtliga observationer har sammanställts i ett stapeldiagram (se Figur 1). I 
diagrammet representerar den blå stapeln antalet gånger pedagogerna intog den medforskande 
rollen, den röda stapeln representerar hur många gånger pedagogerna övervakade och 
observerade barnen, den gröna stapeln representerar antalet gånger pedagogerna sökte sig till 
en annan vuxen och den lila stapeln representerar hur många gånger pedagogerna bistod 
barnen med hjälp i olika former såsom torka näsa, ta på vantar eller liknande. Under samtliga 
observationer var det den övervakande rollen som intogs vid flest tillfällen, vilket ligger i linje 
med det som framkom under intervjun då pedagogerna sa att de ofta intar denna roll. 



 

16 
 

Detta resultat gjorde att vi blev nyfikna och sammanställde ytterligare ett diagram (se Figur 
2), där vi kunde jämföra skillnader om pedagogerna har planeringstillfälle eller ej vid 
observationerna. Det framkommer att det är skillnader i resultatet när vi har jämfört dessa. 
Vid planeringstillfällen under observationerna är det en markant skillnad i att pedagogerna 
intar den övervakande rollen i nästan dubbelt så stor utsträckning än mot de andra rollerna. 
När inte planering sker under observationerna är det inte lika stor skillnad mellan de olika 
rollerna. Vid tillfället då det inte var någon planering under observationerna ökade den 
vuxensökande rollen. Den medforskande rollen intogs vid flest tillfällen när det inte är någon 
planering vid observationstillfället. När vi jämförde den hjälpande pedagogen intogs den vid 
fler tillfällen under observationer som skedde under planeringstillfällen. 

Figur 1: Sammanställning av samtliga observationer  

 
Figur 2: Sammanställning av planering vid observationstillfälle eller ej. 

Sammanfattning av resultat 
Studiens resultat visar de deltagande pedagogernas uppfattning om utomhusvistelsen och de 
olika roller som de intar vid utomhusvistelsen på förskolans gård. De deltagande pedagogerna 
i denna studie beskriver de olika rollerna som intas under utomhusvistelsen, vilka var den 
medforskande alternativt närvarande rollen och den övervakande rollen. Pedagogen beskrev 
att den övervakande rollen var den roll som intogs vid flest tillfällen under utomhusvistelsen 
för att säkra barnens säkerhet och trygghet. Dock beskrev en av pedagogerna att den 
medforskande rollen önskades intas i större utsträckning än den övervakande rollen. Genom 
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att vara en medforskande pedagog förklarade pedagogerna att nyfikna frågor kunde ställas 
som i sin tur kunde vidareutveckla barnens resonemang kring olika upplevelser. Pedagogerna 
uppgav att genom samarbete mellan olika avdelningar kunde det leda till att nya 
konstellationer i barngruppen kunde skapas, vilket bidrog till kunskapsutbyte mellan barnen. 
Två pedagoger uppgav att genom utomhusvistelsen kan samtal om djur och natur samt 
allemansrätten ske. Vissa dagar delades barngruppen in i mindre grupper baserat på om 
pedagogerna har planering eller ej.  

Genom en sammanställning av observationerna kunde vi jämföra om det fanns några 
skillnader beroende på om pedagogerna hade planeringstillfälle eller ej under 
observationstillfällena. Genom denna sammanställning kunde skillnader konstateras, bland 
annat att den övervakande rollen var den klart regerande rollen vid planeringstillfällen jämfört 
med då det inte skedde någon planering då rollerna mer jämt fördelade. Vi kunde även utläsa 
att den medforskande rollen fick större utrymme då det inte var något planeringstillfälle. 
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DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusvistelsen och de 
olika roller som pedagoger intar på förskolans gård. 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av datainsamlingen i relation till studiens bakgrund. Efter 
resultatdiskussionen följer en diskussion om metoden kopplat till problemområdet och 
avslutningsvis behandlas didaktiska konsekvenser. 

Resultatdiskussion 
För att skapa en tydlighet kring kopplingen mellan rubrik och frågeställningar väljer vi att 
även här kursivera frågeställningarnas nyckelbegrepp. Resultatet diskuteras nedan under 
följande tre rubriker: Pedagogers varierande uppfattning om utomhusvistelsen, Användning av 
utomhusvistelsen på förskolans gård och Pedagogens roll riskerar att bli övervakande istället 
för medforskande. 

Pedagogers varierande uppfattning om utomhusvistelsen 
I vårt resultat framkommer det att de deltagande pedagogernas uppfattning av 
utomhusvistelsen är att den är ett viktigt inslag i förskolan. En av orsakerna till att den anses 
som betydelsefull var att barnen behöver komma ut i den friska luften eftersom den ansågs 
vara både nyttig och viktig. I likhet med de deltagande pedagogerna finner även Berg (2011, 
s. 10) att den friska luften har stor inverkan på barns hälsa och välbefinnande. Den friska 
luften var något som de deltagande pedagogerna i vår studie återkommande lyfte fram som 
betydelsefull och som en anledning till att de faktiskt går ut med barnen. Vilket gör att den 
friska luften kan tolkas som en huvudorsak till varför utomhusvistelsen äger rum i förskolan. 

En annan uppfattning de deltagande pedagogerna hade kring utomhusvistelsen var att den 
bidrog med stor yta för barnen att befinna sig på. Detta medförde att barnen kunde springa 
fritt och göra sig av med energi, vilket i sin tur skapade ett lugn när de sedan kom in till 
förskolan igen. Detta är något som ligger i linje med vad som framkommer i McClintic och 
Pettys (2015, ss. 25, 38) studie. En skillnad vi funnit är att det inte endast beskrivs som att det 
ska bli ett lugnare klimat inomhus, utan även att detta medför att barnen kunde komma 
tillbaka till lärandetillfällen som sker inomhus. Detta menar McClintic och Petty (2015, s. 38) 
liksom vi kan bero på att pedagogerna i deras studie har bristande kunskap kring 
utomhusvistelsens betydelse. I vår studie ingick det både utbildad och outbildad personal, 
vilket vi menar kan ha påverkat resultatet. Det är vanligtvis skillnad mellan vilken kunskap 
utbildade pedagoger har kontra outbildad personal. 

Ytterligare en uppfattning pedagogerna som deltog i vår undersökning hade kring 
utomhusvistelsen var att den ger barn möjlighet till att upptäcka, undersöka och utforska. 
Denna uppfattning är något som vi funnit likheter med i vår tidigare forskning, då Berg (2011, 
s. 8) menar genom att låta barnen utforska och uppleva genom sina sinnen vid 
utomhusvistelsen bidrar det till helhetsupplevelser för barnet, vilket ses som värdefullt för 
barns lärande. 

I Lpfö (2018, ss. 7, 11) framgår det att barnen dagligen ska få vistas i både inomhus och 
utomhusmiljö samt att planeringen och genomförandet av barns utbildning i förskolan ska 
främja både deras utveckling, hälsa och välbefinnande. I tidigare forskning framgår det klart 
att den friska luften är till fördel för barns hälsa och välbefinnande, dock framgår det inte att 
den bidrar till barns utveckling.  
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Vårt resultat gav att de deltagande pedagogerna hade varierande uppfattning kring 
utomhusvistelsen. Vissa hade endast uppfattningen att utomhusvistelsen ger frisk luft och att 
utomhusmiljön ger barnen möjlighet till att få göra av med sin energi på. Andra såg 
utomhusvistelsen som en möjlighet till att barnen får upptäcka, undersöka och utforska 
utomhusmiljön då det finns andra saker att upptäcka utomhus jämfört med inomhus.  Vi 
ställer oss frågan till vad detta beror på? Handlar det om att pedagoger i verksamheten inte har 
tillräckliga kunskaper kring hur barns utveckling kan främjas vid utomhusvistelsen eller 
handlar det snarare om att utomhusvistelsen inte ses lika betydelsefull som inomhusvistelsen 
kopplat till barns utveckling och lärande? Resultaten i denna studie kan inte ge oss svaren på 
dessa frågor, men vi menar att det kan vara intressanta frågor att undersöka i en vidare studie. 

Användning av utomhusvistelsen på förskolans gård 
De deltagande pedagogerna i denna studie beskrev sin användning av utomhusvistelsen på 
förskolans gård som något som sker dagligen, dock uppger de att förskolegården inte är 
utmanande, spännande och inspirerande för barnen. Vissa av de deltagande pedagoger i denna 
studie förklarar att de gärna vill göra gården mer attraktiv för barnen men att de inte riktigt 
vågar göra detta, vilket de uppgav berodde på att ansvaret för barnens säkerhet var deras. På 
liknade sätt beskriver Leggett och Newman (2017, s. 31) i deras studie där det förklaras att 
pedagoger ansvarar för barnens säkerhet, men de förklarar även att barn ska få möjlighet till 
lärande genom lek. Vi menar att gården skulle kunna göras mer attraktiv och spännande utan 
att använda sig av material som pedagogerna var rädda att barnen skulle kunna skada sig på. 
Istället skulle de kunna använda sig av sig själva som pedagog, genom exempelvis olika lekar. 

Vad pedagoger har för syfte med utomhusvistelsen menar vi ligger till grund för vad 
pedagoger använder utomhusvistelsen på förskolans gård till. Några pedagoger som deltagit i 
vår studie beskriver att de har ett pedagogiskt syfte med utomhusvistelsen där barnen ska få 
upptäcka, undersöka och utforska utomhusmiljön. De förklarar även att barnens intresse ligger 
till grund både i vad som spontant undersöks på gården men även vid planerandet av fortsatta 
aktiviteter. Genom detta kan vi endast anta att de didaktiska frågeställningarna används, 
eftersom de själva inte tydligt använder detta begrepp. Dessa didaktiska frågeställningar 
förklarar Waite (2011, ss. 66-68) i sin studie som positivt, då dessa skapar en medvetenhet 
hos pedagogerna kring mål och syfte med aktiviteter vid utomhusvistelsen. I vår studie 
framgick det att pedagogerna gav barnen möjlighet till reflektion genom konkreta och 
autentiska upplevelser vid utomhusvistelsen, exempelvis genom aktiviteten med snön och 
vattenpölarna. Detta är något som ligger i linje med Brügge och Szczepanskis (2011, s. 
51) förklaring om konkreta och autentiska upplevelser, där de menar att upplevelserna kan 
bidra till djupare reflektion kring aktiviteten eftersom sinnena förstärker upplevelsen. Vilket 
även är i likhet med det sociokulturella perspektivet där Säljö (2000, s. 81) beskriver att 
människor tar hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap när de samspelar. 

Vår undersökning utfördes under dagar då det både var planeringstillfälle och inte 
planeringstillfälle. Då vi inte finner några beskrivningar i tidigare forsking kring hur 
utomhusvistelsen ska genomföras när pedagogerna har planeringstillfälle kan vi endast utgå 
från vad vår undersökning visar. Vissa deltagande pedagoger uppger att det sker fler 
samarbeten under de tillfällen då planering sker. Detta resultat gör att vi blir frågande om 
varför just fler samarbeten sker vid planeringstillfällen än vid tillfällen då ingen planering 
sker? Samarbete kan kopplas till det sociokulturella perspektivet eftersom detta perspektiv 
menar att lärande sker genom samspel och interaktion med andra (Säljö 2015, s. 94). I vår 
studie har vi tolkat att de deltagande pedagogerna har en bild av att barn lär av och med 
varandra genom samarbete och interaktion ute på förskolans gård, ett exempel på detta är då 
en pedagog beskriver att barnen gärna vill visa varandra sina upptäckter. Detta är något som 
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ligger i linje med Säljö (2015, ss. 93-94) där han beskriver mediering som ett verktyg som 
hjälper barnet att förstå och tolka sin omvärld. Han beskriver även att det är genom 
interaktion och samspel som pedagogen kan förmedla kunskap till barnen. Barnen ges då 
möjlighet till att kommunicera om de upptäckter som gjorts under samarbetet vid 
utomhusvistelsen. På liknande sätt beskriver även Strandberg (2017, s. 149) i sin tolkning av 
det sociokulturella perspektivet att samspelet mellan barn men även mellan barn och vuxen 
främjar barns utveckling. På likande sätt beskriver Hwang och Nilsson (2011, ss. 256-257) att 
samspelet är av betydelse då de menar att det är genom interaktion som utveckling sker och 
kunskap skapas.  

Pedagogens roll riskerar att bli övervakande istället för medforskande  
Resultatet visar att den övervakande rollen intas vid flest tillfällen i förskolans verksamhet 
idag, men att flertalet pedagoger vill att den medforskande rollen ska vara övervägande vid 
utomhusvistelsen på förskolans gård. Att den övervakande rollen intas vid flest tillfällen på 
förskolans gård är något som ligger i likhet med vad tidigare forskning kommit fram till 
(Leggett & Ford 2013, ss. 47-48; Leggett & Newman 2017, s. 31). Däremot finner vi 
skillnader i vad tidigare forskning och de deltagande pedagogerna i vår undersökning menar 
vara orsaken till att den övervakande rollen är den roll som dominerar på förskolans gård. 
Några av de deltagande pedagogerna påpekar att anledningen till detta främst beror på att det 
är för få pedagoger vid utomhusvistelsen på förskolans gård. Leggett och Newman (2017, ss. 
28-29) menar istället att den främsta orsaken till detta är att pedagoger inte vill störa i barnens 
lek då utomhusvistelsen ses som barnens fria tid. Vi kan se en skillnad när vi tittar på vårt 
observationsresultat (se Figur 2) där vi jämför vilka roller som intas vid flest tillfällen då 
pedagoger har planeringstillfälle eller inte. Detta visar att den övervakande rollen dominerar 
oavsett om det sker planering eller inte, men i olika utsträckning. En stor skillnad ser vi när vi 
tittar på den medforskande rollen, då det framkommer att denna roll var betydligt mindre i 
jämförelse med den övervakande rollen då planering ägde rum. Med detta resultat kan vi till 
viss del bekräfta vad de deltagande pedagogerna beskriver vara anledning till den 
övervakande rollens dominans, dock visade det sig fortfarande att den övervakande rollen var 
dominerande oavsett planering eller ej. Utifrån vårt resultat kan vi inte med säkerhet beskriva 
varför den övervakande rollen dominerar över de andra rollerna, utan vi tror att det handlar 
om en kombination av flera faktorer. Vi tror dels att det kan bero på att det är för få pedagoger 
och för många barn och dels på att det råder bristande kunskap kring utomhusvistelsen på 
förskolans gård. Andra orsaker som vi funderar kring är att pedagogers uppfattning av 
utomhusvistelsen varierar vilket kan vara av betydande roll i sig, exempelvis anledningen till 
varför utomhusvistelsen sker eller att utomhusvistelsen ses som barnens fria tid och att man 
som pedagog inte vill störa i deras lek.  
 
I Leggett och Newman (2017, ss. 24-25, 27, 30) studie beskrivs hur pedagogernas roll ändras 
från vistelsen inomhus till vistelsen utomhus, där det framkommer att pedagogerna går från en 
lärarroll inomhus till en mer övervakande roll utomhus. Då vi inte har undersökt skillnaden på 
vilka roller som intas när de deltagande pedagogerna är inomhus respektive utomhus gör detta 
att vi inte kan avgöra om dessa pedagoger byter roller från inomhus till utomhus. Dock hade 
detta varit en intressant del att tillföra i denna studie. 

Vi ser en skillnad i hur de deltagande pedagogerna beskriver arbetet med de yngre barnen 
jämfört med de äldre. De menar att vid arbetet med de äldre barnen intas en mer passiv roll 
men i arbetet med de yngre barnen en mer närvarande och engagerad roll. Genom detta 
resultat dras slutsatsen att de deltagande pedagogerna är mindre övervakade vid arbetet med 
de yngre barnen jämfört med de äldre. Baserat på hur de deltagande pedagogerna beskriver 
arbetet med de yngre barnen kan vi finna likheter med det Lindqvist (1999, s. 80) förklarar 
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utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Hon förklarar pedagogens centrala roll i barns 
lärandeprocess då pedagogen hjälper barnet att mediera och förmedla kunskap genom 
interaktion och samspel. Att pedagogerna har betydelse för barns lärande beskriver Lindqvist 
(1999, ss. 253-254) genom Vygotskijs syn på pedagogens roll som mediator, alltså någon som 
förmedlar kunskap genom interaktion, samspel och samarbete. Säljö (2015, ss. 99-100) 
förklarar Vygotskijs proximala utvecklingszon där det framgår att människor utvecklas hela 
tiden, detta genom att en mer erfaren och kunnig person stöttar i lärandeprocessen. Vygotskijs 
förklarar detta genom ”det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att 
kunna göra självständigt” (Vygotskij 2001, s. 333). Likheter finner vi även hos Brügge 
och Szczepanski (2011, s. 51) då de beskriver att öppna frågor under aktivitetens gång bidrar 
till reflektion hos barnet. De öppna frågorna är något som några av pedagogerna betonar 
under intervjuerna, där de väljer att kalla det för nyfikna frågor. 

Två roller som vi valt att ta med i vår studie men som vi inte funnit beskriven i tidigare 
forskning är den vuxensökande rollen och den hjälpande rollen. Valet av att även titta på 
dessa roller baseras på att vi upplever att det finns fler roller än den övervakande och 
medforskande rollen vid utomhusvistelsen. I vårt resultat framkommer det att den 
vuxensökande rollen intogs färre gånger vid första observationstillfället gentemot andra och 
tredje observationen. Orsaken till detta resultat kan bero på att pedagogerna kände sig 
tryggare och blev mer avslappnade i rollen att bli observerade. Vid tillfället då det inte var 
någon planering under observationerna ökade den vuxensökande rollen, vilket kan bero på att 
det var fler pedagoger ute samtidigt. 
  
Antalet gånger den hjälpande rollen intogs ökade vid varje observationstillfälle, vilket kan ha 
påverkats av vädret då det vid de första observationerna var soligt och några få plusgrader i 
jämförelse med de sista observationerna då vädret ändrats och regnade och blåste. Vi menar 
att det vid regnigt och blåsigt väder naturligt finns ett större behov från barnen att få hjälp 
med vantar och att torka sina näsor och att pedagogerna till följd av det behöver anta den 
hjälpande rollen i större utsträckning.   

En annan upptäckt vi gjorde var att den medforskande rollen intogs vid fler tillfällen då det 
inte var någon planering vid observationstillfället, även detta kan bero på att det är fler 
pedagoger vid utomhusvistelsen på förskolans gård. Med detta menar vi att pedagogerna gavs 
mer tid och utrymme till att inta denna roll, men även att det gav pedagogerna möjlighet till 
att fördela rollerna sinsemellan som i sin tur kunde resultera till att den medforskande rollen 
kunde intas vid flest tillfällen då ingen planering ägde rum. 

Metoddiskussion   
De metoder som valdes till studien var både en kvantitativ metod som genomfördes genom 
observation och en kvalitativ undersökningsmetod som genomfördes genom intervju. Detta 
val baserades på att vi ville finna svar på studiens frågeställningar och syfte. Vi anser att våra 
metodval gav oss svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Hade vi valt att endast göra en 
kvalitativ intervju hade viktig information om de deltagande pedagogernas olika roller gått 
förlorad. Om vi däremot endast valt att utföra en kvantitativ observation hade det troligtvis 
inte gett oss lika innehållsrikt material som den kvalitativa metoden medförde. Vi upplever 
det även som omöjligt att besvara frågan om pedagogers uppfattning om vi endast valt att 
göra en kvantitativ observation.  
 
Genom att vi diskuterade och definierade de olika rollerna som skulle undersökas medförde 
det till att observationerna kunde utföras och genomföras på liknande sätt (Thornberg & Fejes 
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2015, s. 20). För att se om vårt observationsschema var enkelt och tydligt att följa utfördes en 
provobservation på en annan förskola (Patel & Davidson 2011, s. 97). Genom denna 
provobservation framkom det att schemat hade tydliga kategorier som innehöll väsentlig 
information för att kunna utföra observationerna.  
 
Vid våra observationstillfällen intogs rollen som fullständig observatör, vilket innebär att 
observatören inte är delaktig i några samtal med pedagoger eller barn under observationen 
(Dovemark 2007, s. 138). Valet till att inta denna roll var att vi i så liten utsträckning som 
möjligt ville påverka observationens resultat med vår närvaro. Hade vi intagit någon annan 
roll som observatör där vi varit mer delaktiga kunde vårt resultat blivit annorlunda. Det kunde 
exempelvis bidragit till att information gått förlorad då vi fokuserat på annat än att endast 
observera deras rollbyten. 

En viktig aspekt för resultatet av observationerna i denna studie var att vissa 
observationstillfällen var förlagda till den dag då delar av pedagogerna hade 
planeringstillfälle, vilket genererade färre pedagoger på förskolornas gårdar. Valet av att 
observera oavsett planering eller ej grundar sig i att utomhusvistelsen sker alla dagar samt att 
det kunde ge oss fördjupat resultat av pedagogers olika roller på gården.  
 
Som vi tidigare beskrivit sker utomhusvistelsen varje dag, vilket även grundar sig i valet av 
att utföra våra observationer oberoende av väderlek för att vi i så stor utsträckning som 
möjligt ville spegla verkligheten. Hade vi endast observerat i exempelvis solsken kanske inte 
resultatet blivit detsamma som vårt nuvarande resultat blev. 
 
För att skapa oss en tydlig bild av observationernas resultat valde vi att sammanställa dessa i 
två stapeldiagram. I det första stapeldiagrammet fördes resultat från samtliga observationer in 
oavsett planering eller ej, eftersom vi ville se vilken roll som dominerade på förskolans gård. 
Studiens resultat gjorde oss nyfikna på om den dominerande rollen förändrades beroende 
vilken dag det var, vilket medförde att stapeldiagram nummer två skapades. I det andra 
stapeldiagrammet fördes summan från samtliga rollbyten in under kategorierna planering och 
ingen planering. Detta för att skapa en överskådlig och tydlig bild av vad detta resultat 
resulterade i. Utan dessa stapeldiagram hade det varit svårt att utläsa något resultat då det varit 
problematiskt att skapa sig en helhetsbild av observationerna. 
  
Vid intervjuerna valdes att medvetet delta båda två, dels för att öka dess tillförlitlighet samt 
dels för att minska risken att någon information skulle gå förlorad (Kihlström 2007, s.232). 
Detta val anser vi vara till fördel för vår studie eftersom detta gav oss möjlighet att inta två 
olika roller under samma intervju. Dessa roller bestod av en moderator som genomförde och 
spelade in intervjun och en skribent som fokuserade på intervjupersonens kroppsspråk samt 
att föra anteckningar av vad pedagogen sa vilket underlättat under vår transkribering. Under 
samtliga intervjuer valde vi att inta samma roll, detta eftersom vi ville att intervjun skulle 
utföras på liknande sätt för att skapa en tydlighet i materialet. Nackdelen med att vårt val att 
delta båda två var att det kunde medföra att pedagogen kände sig obekväm och i underläge 
eftersom vi var två vilket kunde upplevas som utpekande för pedagogen. Detta var dock inget 
som vi uppfattade under något intervjutillfälle. Vår upplevelse var att pedagogerna kände sig 
bekväma och trygga i rollen att bli intervjuade vilket resulterade i att intervjuerna upplevdes 
som vanliga samtal, vilket ansågs som positivt. En av anledningarna till varför de upplevdes 
trygga kan bero på att vi valde förskolor som vi kände till sedan tidigare och att vi var bekanta 
ansikten för de deltagande pedagogerna. Hade vi istället valt att använda förskolor som var 
helt nya för oss kunde det bidragit till att pedagogerna inte velat medverka i vår studie eller att 
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intervjuerna inte kunde fortskrida med samma smidighet som det gjorde under intervjun med 
tidigare kända pedagoger.  

De hjälpmededel som användes vid intervjun var papper och penna samt ljudinspelning av 
intervjun (Kihlström 2007, s. 51).  Att spela in intervjun visade sig vara ett klokt beslut, då det 
gav oss möjlighet till att lyssna igenom materialet vid upprepade tillfällen, vilket medförde att 
det skapade en tydlig bild av vad pedagogen sa under respektive intervju. Om vi endast valt 
att notera med hjälp av papper och penna hade vi inte haft möjlighet att lyssna igenom 
materialet vid ett flertal tillfällen och därmed kunde viktig information till studien gått 
förlorad. 

Didaktiska konsekvenser  
Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusvistelsen och de 
olika roller som pedagoger intar på förskolans gård. Det som framkommit genom studiens 
resultat är att den övervakande rollen dominerar på förskolans gårdar och att den 
medforskande rollen inte alltid kan prioriteras vid utomhusvistelsen. Under studiens gång har 
vi funnit olika orsaker till varför det ser ut som det gör, vilket framgår under vårt 
resultatavsnitt och vår resultatdiskussion. 

En möjlighet till att förändra detta ser vi genom att låta pedagogerna dela upp rollerna 
sinsemellan, då detta kan generera mer tid åt den roll man tilldelats istället för att behöva inta 
alla roller själv. Genom detta ser vi att den medforskande rollen skulle kunna intas vid fler 
tillfällen under utomhusvistelsen på förskolans gård. Detta arbetssätt förutsätter att det finns 
fler pedagoger utomhus samtidigt då det kan vara svårt att räcka till för alla barn. Detta 
eftersom det i studiens resultat framgått att när pedagoger upplever att det är för få pedagoger 
ute prioriteras den övervakande rollen då barnens säkerhet vilar på pedagogen och alltid 
måste gå i första hand. 

Vi tror att denna studie kan medföra en ökad medvetenhet hos pedagoger kring sitt eget 
förhållningssätt vid utomhusvistelsen på förskolans gård samt hur den används tillsammans 
med barnen. Vi hoppas att denna studie bidrar till ökat intresse och engagemang hos 
pedagoger för barns utomhusvistelse på förskolans gård. 

Genom att genomföra denna studie har vi kommit fram till att utomhusvistelsen på förskolans 
gård är ett relativt outforskat område vilket gör att vi ser möjligheter till framtida forskning 
inom detta ämne. 
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Bilaga 1 
 

 
Missivbrev            Datum 2019-02-12 
 
Vi heter Sofie och Therese och studerar till förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin 
för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusvistelsen och de 
olika roller som pedagoger intar på förskolans gård. 
Vi kommer att observera pedagoger under utomhusvistelse samt intervjua de pedagoger som 
deltagit i observationen. 
 
Det är viktigt att ni som vårdnadshavare och pedagoger vet att vi i vår undersökning utgår 
ifrån de forskningsetiska principerna, vilka innebär att: 

• Alla uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, 
så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

• De uppgifter som framkommit i undersökningen används enbart för denna 
undersöknings syfte. 

• Alla uppgifter kring deltagarna i undersökningen kommer att vara 
konfidentiella. Fiktiva namn på barn/elever, pedagoger och för/skola används 
så att allas identiteter skyddas. 

• Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta deltagandet. 
 
 
Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss via mail. 
Med vänliga hälsningar 
 

Sofie & Therese 
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HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek,         2019-02-12 
information, pedagogik och IT. 
Sofie Ivarsson och Therese Johnsson. 
 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
 

Som en del av kursen 11FB75, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för 
förskollärare vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syfte att undersöka pedagogers 
uppfattningar om utomhusvistelsen och de olika roller som pedagoger intar på förskolans 
gård. 
 

• För att finna svar på våra frågeställningar till studien kommer vi behöva observera och 
intervjua er. Under intervjun kommer vi använda oss utav anteckningar samt 
ljudupptagning. Under observationstillfällen kommer anteckningar tas. 

• Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 
bestämt dina svar på våra intervjufrågor samt samtycke till observation. 

 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 
som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt 
frivilligt att lämna 



 

 
 

samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer 
då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 
omedelbart ta bort uppgifterna. 
 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
 

____________________________ _____________________________ 

Underskrift   Namnförtydligande 

 

_____________________________ 

Ort och datum 

_____________________________ _____________________________ 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare 

 

Studentens namn 

_____________________________ _____________________________ 

 

Kurs och kurstillfälle 

_____________________________ _____________________________ 

 

Kursansvarig (namn, avdelning) 

_____________________________ _____________________________ 
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Vad observeras  Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 

Medforskande 
pedagog 
(är med i barnens 
lek och finns med 
som stöd) 
Undersökande 
pedagog  
(undersöker samt 
väcker barns 
nyfikenhet, en 
skapande pedagog) 

    

Övervakande 
pedagog 
(Iakttar barnen, 
räknar barn etc.) 

    

Vuxensökande 
pedagog 
(Pratar med 
kollegan) 

    

Hjälpande (hjälper 
barn med tex. 
vantar) 

    

Bilaga 3:Observationsschema 
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Intervjufrågor 

1. Hur ofta går ni ut på förskolans gård? När/Tid? Barngruppen storlek 

hela/halva? Antal pedagoger? Ålder på barnen? 

2. Varför går ni ut? Vad är det som gör att ni går ut med barnen? 

3. Har du något specifikt syfte med utomhusvistelsen på gården?  

4. Vilka planerade aktiviteter görs utomhus på gården? (Planerar du för 

utomhusvistelsen?) Hur? Vad? Varför? 

5. Ser du några fördelar med utomhusvistelsen på gården?  

6. Ser du några nackdelar/hinder med utomhusvistelsen gården? 

7. Hur deltagande/Vilken roll anser du att en pedagog bör inta vid 

utomhusvistelsen på gården?  

8. Hur ser du på din roll vid utomhusvistelsen på gården?  

9. Hur upplever du utomhusvistelsen på gården beroende på barngrupp, ex. 

ålder på barnen? 

Skulle du vilja tillägga något? 
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Figur 1: Sammanställning av samtliga observationer 

 

 
Figur 2: Sammanställning av planering vid observationstillfälle eller ej. 

 
 

 
Figur 3: Sammanställning av Observation 1 
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Figur 4: Sammanställning av Observation 2 

Figur 5: Sammanställning av Observation 3 
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