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Abstrakt 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring 

förskolans rutiner utomhus med fokus “Barn som inte vill vistas utomhus på förskolan”, vilket 

besvaras med forskningsfrågorna: Hur resonerar förskolepersonalen om hur de arbetar för att 

skapa attraktiva utomhusmiljöer och utomhusaktiviteter för att uppmuntra barnen att vistas 

utomhus? Hur resonerar förskolepersonalen om vilka faktorer som inverkar på barns 

utomhusvistelse? 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt grundar sig i Kenneth Gergens 

socialkonstruktionistiska ansats. Insamling av materialet har skett kvalitativt genom 

fokusgruppssamtal med förskolepersonal. Resultatet i studien visar tre olika teman: Kläders 

inverkan på barns utomhusvistelse, kommunikation och gemenskap och barn som inte vill 

vara utomhus i förskolan. Det mest framträdande och givande i resultaten av vår studie var på 

vilket sätt förskolepersonalen samtalade om faktorer som inverkar på utomhusvistelse i 

förskolan. Det var tydligt framträdande att förskolepersonalen såg både möjligheter och 

begränsningar med utomhusvistelsen. Vi drar därmed slutsatsen att förskolepersonal är i 

behov av att samtala om ämnet barn som inte vill vara utomhus på förskolan i respektive 

arbetslag, eftersom det förekommer delade uppfattningar och åsikter angående möjligheter till 

barns inflytande i utomhusvistelsen samt möjligheterna som finns för barnen att vistas 

utomhus. Vidare drar vi även slutsatsen att kläder, kompisar och en osäkerhet av vad som 

finns utomhus leder till att barn inte vill vara utomhus på förskolan. 
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Förord 

Vi vill inledningsvis börjar med att tacka våra handledare, Anniqa Lagergren och Liselott 

Fritzdorf, för stöd och vägledning under skrivprocessen. Vidare vill vi tacka 

förskolepersonalen som deltagit i vår studie genom att bidra med intressanta utsagor. Vi 

skulle även vilja tacka våra nära och kära för stöttning och förståelse. Avslutningsvis vill vi 

rikta ett stort tack till varandra för gott samarbete med många givande dialoger. Vi har genom 

hela skrivprocessen stöttat- och hjälpt varandra, vilket gör att vi har tagit ett likvärdigt ansvar 

för hela arbetet.   

  

Alice Törnqvist och Johanna Karlsson 
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1.    Inledning 
 

Rutiner i förskolan avgör vad barnen gör om dagarna. Rutiner och förskolepersonalens 

styrning går hand i hand och ju fler rutiner som förekommer desto tråkigare blir det för 

barnen. Utomhusvistelsen är ett exempel på en rutin som förskolepersonalen styr. Däremot 

börjar fler och fler förskolepersonal lyssna på barnen och arbeta mer utforskande tillsammans 

med dem. Det handlar om att ta reda på barnens intressen, uppmärksamma och utmana dem 

samt inkludera dem i meningsfulla aktiviteter (Nilsson, 2003, Maj). Änggård (2014) belyser 

att i den svenska förskolans verksamhet har intresset för utomhuspedagogiken vuxit under de 

senaste årtionden samt att det är lärorikt och utvecklande för barn att vistas utomhus i 

varierande miljöer. När barnen vistas utomhus utvecklar de sin motorik, fantasi, identitet samt 

sina emotionella och sociala färdigheter (Jayasurvia, Williams, Edwards &Tandon 2016: 

Wilkinson, 2013). Förskolans utomhusvistelse blir allt viktigare för barnen, eftersom många 

barn spenderar det mesta av sin tid inomhus (Jayasurvia, Williams, Edwards och Tandon 

2016). Dock menar Änggård (2014) att många studier inte är tillräckligt djupgående eller 

tillräckliga för att kunna säga om det är just utomhusvistelsen eller möjligtvis andra faktorer 

som är orsak till att barns deltagande i utomhuspedagogik ses som positiv och utvecklande. 

Det behövs därför ytterligare forskning inom området innan det bestämt går att fastställa att 

utomhusvistelsen inverkar på barns hälsa (Änggård, 2014). 

Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 

2016). Enligt Yildirim & Özylimaz Akamca (2017) ska förskolans personal skapa miljöer 

som bjuder in barnen till lek och lärande, där barnen får utmanas i sitt lärande för att kunna 

utvecklas.  

Utomhusvistelsen, som vi studenter utifrån våra erfarenheter från VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) har upplevt ingår i förskolans dagliga rutiner. Med koppling 

till det här har vi studenter varit med om barn som inte vill vistas utomhus på förskolan, som 

alltså inte vill medverka på rutinen utomhusvistelse i förskolan. Det här har vi 

uppmärksammat genom det barnen gjort vid utomhusvistelsen, till exempel ställt sig passivt 
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bredvid förskolepersonal eller sprungit in i tamburen istället för att leka med sina kompisar 

eller ägnat sig åt någon form av aktivitet. 

Forskningen vi har tagit del av ovan tar upp olika aspekter kring barns utomhusvistelse i 

förskolans verksamhet och i samband med våra egna erfarenheter av förskolans 

utomhusvistelse mynnar vårt problem ut i att förskolans utomhusrutiner riskerar att begränsa 

barns inflytande angående om de vill vara utomhus på förskolan eller inte. Det här ser vi 

betydelsefullt att undersöka då utomhusvistelsen utifrån den forskning vi tagit del av belyser 

bland annat att utomhusvistelsen ingår i verksamhetens rutiner och gynnar barns utveckling, 

vilket Jayasurvia, Williams, Edwards & Tandon (2016), Änggård (2014), Wilkinson (2013) 

och Nilsson (2003, Maj) belyser. 

 

Begreppsförklaring 

Med utomhusvistelsen syftar vi i den här studien på all förskolerelaterad utomhusvistelse. 

Med förskolepersonal menar vi den personalen som jobbar i barngruppen med barnen på 

förskolan till exempel barnskötare och förskollärare. Förskolepersonalen som deltar i studiens 

intervjuer benämns som både förskolepersonal och som deltagarna. Begreppet pedagog nämns 

endast då det förekommer i referenserna i vår studie.  

  

1.1 Syfte 
 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring 

förskolans utomhusrutiner med fokus “barn som inte vill vistas utomhus på förskolan”. 

 

 1.2 Forskningsfrågor 
 

• Hur resonerar förskolepersonal om hur de arbetar för att skapa attraktiva 

utomhusmiljöer och utomhusaktiviteter för att uppmuntra barnen att vistas utomhus? 

• Hur resonerar förskolepersonalen om vilka olika faktorer som inverkar på barns 

utomhusvistelse?  

  

2. Forskningsläge 
 



6 
 

Nedan kommer forskningsläget för problemområdet i studien. Avsnittet utgörs av rubrikerna 

“rutiner i förskolan”, “effekter av utomhusvistelse” och “barns möjligheter och begränsningar 

i utomhusleken”.   

 

Rutiner i förskolan 

Aktiviteter som sker dagligen på förskolan kan associeras med rutiner (Williams, 2001). 

Williams (2001) har i sin studie om barns spontana samlärande i förskolan kommit fram till 

att det finns både positiva och negativa aspekter med rutiner i förskolans verksamhet. De 

positiva aspekterna barnen får ut av rutiner i förskolan är att barnen socialisera sig med andra 

barn och förskolans kultur inom bestämda ramar. De negativa aspekterna barnen får ut av 

rutinerna i förskolan är att en del barn kan få svårigheter att bryta olika rutinmönster och 

rutinsituationer, barnen kan även uppleva exkludering i samband med rutinsituationer. 

Wildenger, McIntyre, Fiese & Eckert (2008) vars studie handlar om barns rutiner i hemmet 

samt övergångarna mellan hemmet och förskolan beskriver att om barnen i hemmet har 

fungerande rutiner underlättar det för barnen vid olika rutiner samt övergångar mellan 

rutinerna i förskolan. Från ett familjeperspektiv handlar rutinerna mer om när barnen äter och 

sover än från ett förskoleperspektiv där det handlar om när det är samling eller dags att gå ut, 

dock anses rutinerna som en viktig del för barnens välmående (Wildenger, McIntyre, Fiese & 

Eckert, 2008). Samtidigt som barnens rutiner i hemmet underlättar olika övergångar och 

rutiner i förskolan är det förskolans personal som ska se till att rutinerna samt övergångarna 

mellan de olika rutinerna blir så smidiga som möjligt, för både barnen och förskolepersonalen 

(Hatcher & Squibb, 2010). I Hatcher och Squibb (2010) utforskande studie ligger 

personaldiskussioner till grund för resultatet. Där samtalade personalen bland annat om 

övergången mellan inomhusvistelsen och utomhusvistelsen. En övergång som bland 

förskolans personal ses som mest utmanande, speciellt under vintern eftersom det är många 

barn som ska få på sig kläderna innan de kan gå ut, är påklädnadssituationen. Den här 

övergången som är en återkommande rutin i förskolan tar mycket tid och personalen på 

förskolan får jobbar hårt för att den här övergången ska bli så lyckad som möjligt (Hatcher & 

Squibb, 2010). 

Då fokus för vår studie riktas åt barn som inte vill vistas utomhus på förskolan får 

ovanstående studier betydelse för vår studie i form av de konsekvenser som kan uppstå vid 

utomhusvistelse som rutin i förskolan. Det får även en betydande roll om rutinen för 

påklädnad fungerar eller inte. 
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Effekter av utomhusvistelse  

När barn själva vill vistas i förskolans utomhusmiljöer utvecklas bland annat deras motoriska 

färdigheter som balans och koordination. Det här kan förstås som att utomhusmiljöerna ger 

barnen möjligheter att lära sig genom att utforska och genom ett aktivt görande (McClintic & 

Petty, 2015). Barn dras till naturliga utomhusmiljöer och om barnen själva får välja så vill de 

vara utomhus och leka. Barnen anses dock få ut mer av sin utomhusvistelse om det finns 

pedagoger som aktivt ägnar sig åt barnens lek och lärande (McClintic & Petty, 2015). Det här 

får en betydande roll för vår studie eftersom vi ställer oss frågande till om alla barnen 

verkligen vill vara utomhus eftersom vi tidigare erfarit barn som blir passiva i förskolans 

utomhusvistelse.  

Öhman, Mårtensson, Lisberg-Jensen, & Söderström (2011) skriver ur ett pedagogiskt 

perspektiv i ett avsnitt i sin avhandling som fokuserar på nyttig utomhusvistelse. Till skillnad 

från McClintic & Petty (2015) belyser avsnittet att det finns en rädsla och osäkerhet hos en 

del barn vid utomhusvistelsen, vilket kan ge barnen en begränsning i sitt lärande. Ett tillfälle 

då barnen kan känna begränsningar för gynnsamma upplevelser och lärande sker när barnen 

släpper taget om den välbekanta inomhusmiljön på förskolan. Om barn känner olust inför 

utomhusvistelsen handlar det många gånger om en socialt grundad oro där relationer till andra 

människor framhävs i större omfattning än fysiskt grundad oro. Barnens attityd inför 

utomhusvistelsen har sin grund i hur barnen känner inför att gå ut. Människors emotionella 

inställningar till utomhusmiljön är ett betydande motstånd dels för att tillgodose syftena med 

utomhusundervisning och för att möjliggöra för barn att kunna erfara positiva effekter av 

utomhusvistelse. Vi studenter kopplar det här till vårt problemområde då vi vill studera 

förskolepersonals resonemang kring aspekter av varför barn inte vill vistas utomhus. 

Clark (2007) skriver i sin artikel om olika tillvägagångssätt för att hjälpa barn så de känner sig 

hemma i utomhusmiljön på samma sätt som i inomhusmiljön. Barn anknyter till 

inomhusmiljön genom referenser till sig själva, genom fotografier samt att de ser sina namn 

uppsatta inomhus, vilket många förskolor har. Det här visar den starka länken mellan 

platsidentitet och självidentitet hos yngre barn. Barn lär sig se sig själva i relation till fysisk 

miljö liksom till andra människor genom att lära sig att relatera till olika typer av objekt, 

miljöer och platser. Vidare skriver Clark (2007) i sitt resultat att barn bör ha stor tillgång till 

utomhusmiljön för att kunna stärka känslan av tillhörighet även i utomhusmiljön. Känsla av 

tillhörighet behöver finnas i utomhusmiljön för att barnen ska kunna bygga upp anknytningar 

och personliga markeringar. För att möjliggöra det här behövs tid och hög kvalitet av 
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utomhusvistelse där barnen är djupt involverade. Barnen måste få tid på sig att utveckla sin 

användning av miljöer och resurser samt oavbruten tid att utveckla lekidéer eller för att 

konstruera platser som de sedan kan leka i och utöva problemlösning på ett djupare plan 

(Clark, 2007). 

  

Barns möjligheter och begränsningar i utomhusleken 

Klaar (2013) kommer i sin studie fram till att förskolepersonalens förhållningssätt samt 

kommunikation under utomhusvistelsen har större betydelse än lärande med förutbestämda 

innehåll. Pedagoger behöver synliggöra lärprocesser samt sätta ord på undervisningen som 

sker under utomhusvistelsen. De behöver även diskutera och kritiskt granska verksamheten. 

Genom strukturerade reflektioner kan en helhet belysas som i sin tur synliggör 

undervisningens innehåll, pedagogers förhållningssätt och barns meningsskapande (Klaar, 

2013). Det här får en betydande roll för vår studie eftersom förskolepersonalen kan synliggöra 

både för oss och sig själva hur deras utomhusrutiner ser ut.  

I sin sociokulturella kvalitativa studie skriver Lee & Nah (2016) att förskolepersonal behöver 

se mer till barns perspektiv och arbeta för ett mer inbjudande klimat genom att involvera både 

barn och personal i planeringen av verksamheten. De menar att problematiken som annars kan 

uppstå är att barns delaktighet begränsas då förskolepersonal ofta tar över eftersom de själva 

är uppväxta med motsägande traditionella förhållningssätt (Lee & Nah, 2016).  

Engdahl (2014) uttrycker utifrån resultatet av sin observationsstudie att förskolepersonalen 

vill tillgodose barns behov av egenstyrd lek. Som förskolepersonal behöver du även närvara 

och se till att enskilda barn hittar sin plats och känner sig delaktiga i leken. 

De här studierna får en betydande roll för vår studie eftersom vi kan koppla 

förskolepersonalens förhållningssätt till utomhusvistelsen och hur utomhusvistelsen som rutin 

går till i förskolan. Vad barnen och förskolans personal gör utomhus, vilket vi kopplar till 

barn som inte vill vistas utomhus på förskolan och vårt problemområde för studien.  

 

2.1 Sammanfattning forskningsläget 
 

De dagliga aktiviteterna på förskolan kan ses som rutinsituationer. Rutinsituationerna kan ses 

som både positiva och negativa för barnen. Barnens rutiner i hemmet underlättar rutinerna 

samt övergångarna mellan rutinerna på förskolan. Förskolans personal har en viktig roll i 

barnens rutiner. Vidare ses bland annat påklädnadssituationen innan barnen ska gå ut som en 

utmanande rutin på förskolan.  
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Barnen utvecklas och lär sig när de själva vill vara utomhus. Dock känner en del barn en 

rädsla och en osäkerhet i utomhusvistelsen, vilket hänger ihop med social oro. För att hjälpa 

barnen överkomma sina rädslor finns det olika tillvägagångssätt, där barnens känsla av 

tillhörighet stärks, vilket kräver tid samt en hög kvalitet av utomhusvistelse. Personalens 

förhållningssätt får en betydande roll i utomhusmiljön och personal behöver sätta ord på 

lärprocesserna som sker utomhus. Vidare behöver barns perspektiv få en större roll och 

barnen ska involveras i planeringen av verksamheten. Barns behov av egenstyrd lek ska 

tillgodoses samtidigt som pedagogerna ska vara närvarande.   

 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Nedan kommer studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt förklaras. Ett avsnitt handlar om 

socialkonstruktionism, ett avsnitt förklarar vad diskurs och diskursanalys kan innebära samt 

en del som förklarar diskurspsykologi. I avsnittet med diskurspsykologi tas även studiens 

analysverktyg upp, som är variation, retorik och funktion.  

 

3.1 Socialkonstruktionism 
 

I den här studien har vi valt att använda oss av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

eftersom vi vill ta reda på hur förskolepersonal genom språket tillsammans samtalar om 

förskolans utomhusrutiner kopplat till “barn som inte vill vistas utomhus på förskolan”. 

Socialkonstruktionism har ingen fast definition, utan den kan tolkas och skrivas fram på olika 

sätt. Det vetenskapliga paradigmet innehåller likheter forskare emellan, men tar olika 

inriktningar. Socialkonstruktionism står i stora drag för att människor genom språket 

kategoriserar och uttrycker det som är meningsfullt för just dem (Burr, 1995). Det här är något 

som vi i vår studie vill få fram från samtalen mellan förskolepersonalen.   

Eftersom vår studie fokuserar på språket mellan förskolepersonal kommer vi i den här studien 

främst utgå från den inriktningen socialpsykologen Kenneth Gergen utgår ifrån. Gergen 

(1999) ser kunskapen som något konkret, situationsbundet samt bunden till mänskliga 

praktiker. Vi kopplar det här till vårt val att intervjua förskolepersonal på en förskola för att få 

reda på hur utomhusvistelsen ser ut i förskolans verksamhet. Det är genom dialogen som vi 

människor skapar nya möjligheter till kunskap (Alvesson & Sköldberg, 2008: Gergen, 1999). 

Den kunskap som produceras är inte fast utan under konstruktion. Det är genom dialogen med 
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sin stora potential för att kunna skapa framtiden som människor tillsammans skapar kunskap 

(Gergen, 1999). Vi kopplar det här till vår studie då förskolepersonalen tillsammans samtalar 

och resonerar kring sina tankar och erfarenheter om utomhusvistelsen i förskolan. 

Socialkonstukrionismen är en teori som undersöker en gemensamt konstruerad förståelse av 

världen. Varje individ skapar en egen värld från uppfattningar om den så kallade verkliga 

världen, vilket vi kopplar till att förskolepersonalen samtalar med varandra utifrån sina egna 

erfarenheter. Språket, kommunikationen och talet är en central del i hur vi förstår världen 

samt oss själva. Språket är en grundläggande aspekt till processen för kunskapsproduktion och 

får sin betydelse från dess användning i olika sammanhang, vilket för individen skapar en 

verklighet genom språket. Vidare tolkar människor den information vi får från språket och 

konstruerar därefter vår värld (Galbin, 2014). Det här kopplar vi till vår studie då 

förskolepersonalen genom att samtala om sina erfarenheter och upplevelser har möjlighet att 

tillsammans skapa nya kunskap om utomhusvistelsen i förskolan.  

  

3.2 Diskursanalys    
 

I följande avsnitt kommer vi bland annat utgå från James Paul Gees inriktning av diskurs och 

diskursanalys (Gee, 2005). En diskurs kan innebära att vi människor skapar olika situationer 

och händelser genom språket. Språket i sig används för att tolka om det finns samband mellan 

olika situationer och händelser samt få en förståelse för dem. Det är genom språket som vi 

uttrycker våra känslor och engagemang (Gee, 2005). Vi ser det här relevant för vår studie då 

förskolepersonal resonerar kring utomhusvistelsen på förskolan genom att med språket 

uttrycka hur de ser på utomhusvistelsen för att kunna skapa en gemensam förståelse. 

Diskurser formar och omformar olika sociala strukturer, de sociala strukturerna är kopplade 

till den sociala världen som vi människor skapar med hjälp av språket (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Det här går att koppla till vår studie då förskolepersonalen samtalar om hur de 

skapar den sociala strukturen och rutinsituationen utomhusvistelse i förskolan. 

Diskursanalys används som ett verktyg för att kunna analysera vad som sker inom 

diskursen. Undersökning av hur olika sociala språk används och vävs samman är ett av 

verktygen inom diskursanalys, ett annat verktyg är att tänka på diskurserna som ett slags 

språk. Genom språket skapar vi människor oss en identitet, ett karakteristiskt sätt att tänka, 

agera, interagera, värdera, känna och tro (Gee, 2005). Vi kopplar det här till vår studie då 

förskolepersonalen genom samtal har möjlighet att uttrycka sina tankar, erfarenheter och 

åsikter. 
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När vi människor pratar eller skriver, syftar våra ord inte enbart att relatera till någon 

annans ord, utan även till teman, debatter och ämnen som varit i fokus. Vidare kan våra ord 

syftas till någon social grupp som vi är bekant med i vårt samhälle, allt det här spelar en roll i 

hur språket är tolkat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det får en betydelse för vår studie 

eftersom förskolepersonalen samtalar med varandra utifrån sina egna tankar och sitt eget 

agerande. När diskurser analyseras ska fokus ligga på två dimensioner. Där den första är den 

kommunikativa händelsen, exempelvis en intervju. Den andra är diskursordningen, som står 

för summan av de diskurstyper som används inom en social institution- eller domän. Intervju-

genren är ett exempel på ett språkbruk som är förbundet med och konstituerar en del av en 

bestämd social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I vår studie innebär det här att 

intervjun är bunden till hur förskolepersonal resonerar kring den sociala praktiken 

utomhusvistelse i förskolan. 

  

3.3 Diskurspsykologi 
 

Diskurspsykologi passar för vår studie eftersom det inom diskurspsykologin finns en rad olika 

analysverktyg som är användbara i vår analys av vilket sätt förskolepersonal resonerar och 

samtalar med varandra kring varför barn inte vill vara utomhus i förskolan. 

Den huvudsakliga titeln för en rad forskning gjord på olika disciplinerade kontexter, 

kommunikation, språk, sociologi och psykologi, kallas diskurspsykologi (Hepburn & 

Wiggins, 2005). Diskursanalys har inom socialpsykologin utvecklats till ett betydelsefullt 

socialkonstruktionistiskt tillvägagångssätt som betecknas som diskurspsykologi. Tal och text 

ses inom diskursanalys som konstruktioner av världen som leds mot sociala handlingar 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vi kopplar det här till att förskolepersonalens samtal 

med varandra kan leda till ny förståelse och nya sociala handlingar i utomhusvistelsen på 

förskolan. Diskurspsykologi undersöker och analyserar hur “psykologi” och “verklighet” är 

framställd och betydelsefull genom interaktion (Hepburn & Wiggins, 2005). Ett annat 

kännetecken för diskurspsykologi är inriktningen mot vardagliga samtal. Olika sociala 

scheman som ses som förutbestämda blir ifrågasatta tillsammans med uppfattningen om att 

språket skulle förmedla färdiga tankar och idéer. Den kunskapssyn som finns inom 

diskurspsykologin uppfattas som produktiv och där det inte finns en möjlig version av 

världen, utan det finns flera versioner av världen (Holmberg, 2010). Det här blir relevant för 

vår studie eftersom förskolepersonalen samtalar utifrån sin version av världen, alltså utifrån 

sina erfarenheter.  
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En sida av diskurspsykologin fokuserar på språket och den språkliga interaktionen. Återigen 

kan vi kopplat språket till vår studie då vi studerar resonemang förskolepersonalen 

emellan.  Mentala processer konstrueras genom diskursiv aktivitet. Vidare kan 

diskurspsykologi ses som en flexibel metod där olika verktyg används inom analyserna. 

Genom att empiriskt studera språket i det språkliga sammanhang där det utvecklas hålls 

diskurspsykologin isär både från företeelser inom kognitiv psykologi som riktas åt språk och 

från strukturalistiska och poststrukturalistiska diskursteorier som inte tar den verkliga sociala 

interaktionen i övervägande (Holmberg, 2010: Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Det rör sig konflikter om huruvida verkligheten kan anses vara helt socialt konstruerad 

eller om det får anses finnas en verklighet som förekommer både språkligt och 

erfarenhetsmässigt, vilket verktyg som passar beror på studiens fokus samt den vetenskapliga 

positionen. För att analysera våra resultat i studien kommer vi använda tre olika 

analysverktyg, variation, retorik och funktion (Holmberg, 2010). 

 

3.3.1 Variation 
Inom diskurspsykologin anses människan kunna konstruera olika versioner av samma 

fenomen och händelser. Genom att berättelser och argumentation varierar i text och tal 

uppfattas det inte som ett problem. Istället är det en följd av språkets användning för att göra 

olika saker. Därför behandlas variationer som ett resultat i sig (Holmberg, 2010). Ett exempel 

från Holmberg (2010) på vad en variation kan vara att det skrivs att elever på en kulturskola 

talar om sina olika motiv för att kunna lära sig spela ett instrument, vilket i analysen sedan 

framgick att det finns en yttre samt en inre motivation hos eleverna till att lära sig ett nytt 

instrument. Variationen hör alltså ihop med motivationen hos en individ, både den yttre och 

den inre motivationen (Holmberg, 2010). Vi kopplar det här analysverktyget till vår studie då 

det kan hjälpa oss att analysera eventuella variationer i förskolepersonalens resonemang 

angående utomhusvistelsen på förskolan.   

 

3.3.2 Retorik 
Retorik är ett analysverktyg inom diskursanalysen (Holmberg, 2010). Det handlar om hur 

konstruktioner av verkligheten framställs genom berättelser och hur berättelser är involverade 

i handlingar. Inom retoriken handlar det om vad olika deltagare i ett samtal framställer som 

fakta och verklighet ska hanteras som fakta, oavsett om det handlar om vardagskunskap, 

vetenskaplig kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap. Inom retoriken begränsas inte 

deltagares framställning av fakta i samtal av argument eller övertygelser. Inom 
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diskurspsykologin uppfattas retoriken som det som genomtränger hur människor interagerar 

med varandra samt hur människor kommer fram till sin förståelse av verkligheten. En del av 

retorisk analys innebär att komma fram till hur olika konstruktioner av verkligheten, 

deltagares olika sätt att utrycka fakta blir övertygande. För att komma åt retoriken i olika 

uttalanden och texter kan frågan om vad som står på spel till materialet komma fram. Det är 

ett bra hjälpverktyg som är användbart genom hela analysen och det eftersom det går att 

komma åt själva kärnan i det som förhandlas i datamaterialet (Holmberg, 2010). Det här 

analysverktyget får betydelse för vår studie då vi får möjlighet att analysera retoriken i 

förskolepersonalens uttryck angående utomhusvistelsen på förskolan. 

  

3.3.3 Funktion 
Funktion är ett annat analysverktyg inom diskurspsykologin. Genom att forma olika hypoteser 

kring vilka funktioner ett uttalande har kan analyserna ytterligare fördjupas. 

Med hjälp av funktionshypoteser kan olika strategier som legitimerar olika uttalanden 

kommas åt (Holmberg, 2010). Vidare tar Holmberg (2010) upp ett exempel i sin text om en 

lärare som talar om hur ungdomar räddas från “drällande”. Uttalandet hänvisar förmodligen 

till de i många människors ögon ostrukturerade aktiviteter som ungdomar företar sig när de 

umgås med varandra. Läraren säger sig vilja rädda de här ungdomarna med hjälp av styrda 

aktiviteter. Funktionen i den här framställningen kan för läraren vara ett försöka att vara bland 

annat medveten samt hjälpsam (Holmberg, 2010). Genom det här analysverktyget får vi 

möjlighet att analysera vilka funktioner förskolepersonalens samtal kan ha för barn vid 

utomhusvistelsen i förskolan. 

  

4. Metod och design 
 

Utifrån vårt problemområde att förskolans utomhusrutiner riskerar att begränsa barnen 

angående om de vill vara utomhus på förskolan eller inte, kom vi fram till att en kvalitativ 

studie i form av fokusgruppsintervjuer med förskolepersonal var passande för vårt 

examensarbete. Vi använde oss av den här formen av kvalitativ forskning då vi ansåg att 

förskolepersonalens samtal kunde ge oss en inblick i hur de resonerar kring problemområdet 

vi valt att studera. Det här passade även in med vårt valda paradigm, socialkonstruktionism då 

det fokuserar på språkliga handlingar (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Nedan redovisas de olika metoder vi har använt för att få svar på syftet och 

forskningsfrågorna i studien, hur studien gick till samt de olika valen vi har gjort under 

studiens gång.  

  

4.1 Urval 

 

Målstyrt urval handlar huvudsakligen om att välja ut en enhet, till exempel förskola (Bryman, 

2011).  Vi valde en förskola i södra Sverige som vi inte är bekanta med sedan tidigare, vilket 

valdes för att kunna få så objektiva svar som möjlig. Vidare gjorde vi även ett urval av 

intervjudeltagarna, där vi valde att ta med all förskolepersonal som jobbar med barnen i 

barngruppen. De här valet gjordes då Dahlin-Ivanoff (2015) belyser att det kan tillföra 

värdefull kunskap till forskningsämnet eftersom studien sker i förskolans kontext. Genom att 

inkludera all förskolepersonal tänkte vi att samtalen kunde berikas på kunskap eftersom 

personalen till exempel har olika utbildningar men även olika erfarenheter. Intervjudeltagarna 

kommer delta i en fokusgruppsintervju, vilket vi valde då Gergen (1999) menar att det är i 

dialog med andra människor som vi utvecklas och skapar kunskap. Språket och språkliga 

handlingar är centralt för de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna den här studien har 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: Gergen, 1999), vilket stärker valet av metoden 

fokusgruppsintervju. Vi intervjuade två förskolepersonal vid två intervjutillfällen då vi ville 

synliggöra eventuella likheter eller skillnader mellan samtalen. I valet av 

datainsamlingsmetod valde vi ljudinspelning (Bjørndahl, 2005), eftersom vi är ute efter 

språket och vad förskolepersonalen samtalar om utifrån våra valda samtalsteman.  

Intervjuerna utförde vi på plats på den valda förskolan eftersom syftet var är att få deltagarna 

att dela med sig av sina erfarenheter, vilket de enligt (Dahlin-Ivanoff, 2015) har en större 

benägenhet att göra det i en tillåtande och trygg miljö.  

 

4.2 Intervju 
 

I vår studie använder vi oss av fokusgruppsintervjuer, vilket vi kopplar till vårt syfte att 

studera hur förskolepersonal resonerar och samtalar med varandra. Fokusgruppsintervju får 

därför en betydande roll för studien eftersom vi vill få reda på hur förskolepersonalen talar 

med varandra angående studiens problemområde.   

Vid våra intervjuer hade vi en intervjuguide med tre olika samtalsteman samt stödfrågor, 

vilket vi ville få svar på från deltagarna vilket (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015: Bryman, 
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2011) belyser är ett vanligt tillvägagångssätt vid intervjuer. En intervjuguide brukar ha 

samtalsteman samt stödfrågor och är endast ett hjälpmedel under intervjun som inte behöver 

följas till punkt och prickar (Alvesson, 2011: Bryman, 2011). Innan den “riktiga” intervjun 

genomfördes besökte vi den valda förskolan, för att få en bild av förskolan och 

förskolepersonalen. Det gjordes för att underlätta förståelsen för vad deltagarna berättar under 

intervjun. Vidare finns det olika typer av intervjuer och där bland annat fokusgruppsintervjuer 

(Bryman, 2011), som vi kommer gå in djupare på under kommande rubrik. För att våra 

intervjuer skulle bli så lyckade som möjligt ville vi att de skulle ske i en lugn och ostörd miljö 

där deltagarna inte behövde oroa sig över att någon obehörig hörde vad som sades. Vi 

behövde en välplanerad och en väl genomförd intervju för att skapa goda förutsättningar för 

att få in ett material värt att analysera, vilket styrks av (Alvesson, 2011). Deltagarna som 

intervjuas skapar enligt (Alvesson (2011) delvis sina svar genom uppfattningar och förståelse 

av vad vi som intervjuare säger, samt hur vi har lagt upp vår intervjuguide och samtalsteman. 

  

4.2.1 Fokusgrupp 
Vi valde att använda oss av fokusgrupp då vi ville höra flera förskolepersonal resonera och 

samtala med varandra för att få djupare och mer ingående svar på våra olika samtalsteman. 

Det får en betydelse för studien eftersom vi vill få en djupare inblick i ämnet “barn som inte 

vill vistas utomhus på förskolan”.   

Fokusgrupp är en intervjumetod som används inom kvalitativ forskning, där deltagarna 

utifrån olika teman eller ämnesområden samtalar med varandra. Det kan förstås som en 

gruppdiskussion där en mindre grupp deltagare träffas och diskuterar ett valt tema (Dahlin-

Ivanoff, 2015: Bryman, 2011). Intervjuaren, alltså vi studenter, har en relativt inaktiv position, 

men styr samtalet genom bland annat stödfrågorna som finns i vår intervjuguide. Intervjuarens 

roll är även att leda in deltagarna på rätt spår om de faller ut från det ämne som anses 

intressant. När intervjuaren märker att deltagarna inte ger några nya svar, går det att avbryta 

fokusgruppen eller ställa stödfrågor (Dahlin-Ivanoff, 2015: Bryman, 2011). 

Vi formulerade tre olika samtalsteman som underlag för samtalen kopplat till vårt syfte och 

forskningsfrågor. Skulle samtalet inte flyta på eller stanna upp, alternativt om samtalen skulle 

sväva ut från våra valda samtalsteman har vi studenter med oss frågor som stöd vid 

fokusgruppsintervjuerna. Våra samtalsteman är “Förskolans rutiner för utomhusvistelsen samt 

förskolepersonalens roll vid rutinsituationen”, “barnens inflytande och delaktighet angående 

att välja att vistas utomhus i förhållande till att vistas inomhus” och “förutsättningar för barn 
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samt för förskolepersonalen när barn markerar att de inte vill vara utomhus enligt förskolans 

rutiner”. Samtalsteman samt stödfrågorna finns bifogade i bilaga 1. 

Att ha mindre fokusgrupper rekommenderas om deltagarna förväntas samtal mycket om 

ämnet, vilket valdes i den här studien då vi ville intervjua två-tre förskolepersonal i varje 

fokusgrupp samt att vi förväntade oss att förskolepersonalen skulle samtala mycket om våra 

samtalsteman. Den kunskap som fokusgrupper frambringar baseras på gemensamma, 

kollektiva erfarenheter och koncentrerar variationen i den kollektiva uppfattningen som 

framkommer ur de här diskussionerna. Vi studenter har även valt fokusgrupp som metod för 

intervju för att vi är intresserade av vad deltagarna säger samt hur de säger det. Vi vill 

undersöka hur förskolepersonalen samtalar och tänker angående våra ämnen, för att få en 

inblick i deltagarnas perspektiv (Dahlin-Ivanoff, 2015: Bryman, 2011).  

Deltagarna blir påverkade av människorna i sin omgivning, alltså vi studenter samt de andra 

deltagarna i rummet. Det ger möjligheten att få fram olika perspektiv samt olika ämnen 

genom gruppens samtal (Dahlin-Ivanoff, 2015). Fokusgruppsmetodens epistemologiska 

synsätt, alltså sätt att se på kunskapsteoretiska principer, delar vissa grundläggande 

antaganden med socialkonstruktionismen, som är den vetenskapsteoretiska grunden för vår 

studie, vilket kan innebära att människor utformar sin kunskap i samspel med andra (Dahlin-

Ivanoff, 2015: Bryman, 2011). 

   

4.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi kontaktade en förskola i södra Sverige via telefon, som blev intresserade att delta i studien. 

Via telefonkontakt bestämde vi ett datum för att komma och hälsa på, för att presentera oss 

och bestämma tider för att utföra våra intervjuer. 

Vi studenter besökte förskolan vi haft kontakt med, presenterade oss för personal och barn 

och tittade runt i förskolans lokaler, vi bokade sedan in två datum för att utföra våra 

intervjuer. 

 

Vid det första intervjutillfället möttes vi i hallen av förskolepersonal från avdelningen. Vi gick 

tillsammans med förskolepersonalen och satte oss i ett vilorum. Vidare gick 

förskolepersonalen och meddelade deltagarna från andra avdelningar att vi var här. Vid det 

här tillfället deltog två förskolepersonal samt vi studenter. Förskolepersonalen fick läsa och 

signera samtyckesblanketterna, de fick sedan läsa igenom våra samtalsteman för intervjun och 

när de kände sig redo startade vi inspelningen de började samtala. 
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Vi studenter fick i emellanåt flika in med stöttande frågor för att samtalet skulle fortskrida, vi 

kom även med olika erfarenheter för att stötta upp samtalet. Samtalet blev vid ett tillfälle 

avbrutet då en av de andra kollegorna öppnade dörren och frågade en av deltagarna en fråga. 

Efter nästan en halv timme fick samtalet ett naturligt slut, då förskolepersonalen inte hade 

något mer att tillägga och vi studenter ansåg att vi hade fått tillräckliga svar på våra 

samtalsteman. 

 

Vid andra intervjutillfället gick vi in på samma avdelning som vid första tillfället. Den här 

gången möttes vi inte av förskolepersonalen eftersom barnen satt och åt frukost. Precis som 

vid första tillfället satt vi i vilorummet med två deltagande förskolepersonal. 

Förskolepersonalen fick läsa samtyckesblanketterna och signera dem, sedan fick de läsa 

igenom intervjuguiden och började självmant samtala utifrån våra samtalsteman och vi 

startade inspelningen. Samtalet flöt på och det var bara vid enstaka tillfällen vi studenter 

flikade in förutom om det var någon av förskolepersonalen som riktade en fråga till oss. Efter 

drygt 20 minuter började samtalet smått att avrundas och förskolepersonalen undrade om vi 

fått svar på det vi ville undersöka, vi instämde och stängde av inspelningen. Då kom 

förskolepersonalen in på ytterligare något att samtala om så vi startade inspelningen några 

minuter till. Sedan fick intervjun ett naturligt avslut då förskolepersonalen avrundade, tackade 

för sig och började resa på sig.  

 

4.4 Datainsamling 
 

Som datainsamlingsmetod använde vi oss av ljudupptagning med hjälp av en mobiltelefon. 

Inom fokusgruppsintervjuer rekommenderas ljudupptagning som datainsamlingsmetod då det 

är lättare att analysera materialet, samt att höra vem av deltagarna som talar (Bryman, 2011). 

Inom fokusgrupper samlas data inte huvudsakligen in för att skapa en förståelse för hur 

enskilda individer förstår världen. Det är kollektiva samtal och delade erfarenheter som 

möjliggör en uppfattning, vilket vi hoppas få ta del av från förskolepersonalen vi intervjuar. 

Det innebär att fokusgrupper bygger på gemensamma erfarenheter för att skapa en förståelse 

av världen samt att människor inte lever isär från varandra (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Transkription är ett betydelsefullt tillvägagångssätt för den detaljerade analys som ofta krävs 

vid kvalitativ undersökning, men även för att kunna fånga vad deltagarna svarat i ordalag 

(Bryman, 2011). Det insamlade datamaterialet från våra intervjuer omfattar 60 minuter 

ljudinspelat material från två olika intervjutillfällen.   
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4.5 Transkribering 

 

Att transkribera handlar om att föra över verbala utsagor till text. Transkriptionen skrivs ner 

ordagrant ungefär som ett manus, där det skrivs vem som säger vad. Det inspelade materialet 

går att spola fram och tillbaka om igen, det går därför inte att missa något att transkribera och 

transkriberingen blir därför mer utförligt gjord (Bjørndahl, 2002).   

Efter att ha lagt över det inspelade materialet från båda fokusgrupps tillfällena till våra 

datorer, delade vi upp det i två stycken och började var för sig att transkribera materialet. Det 

transkriberade materialet skrev vi ned i ett dokument på våra datorer. Efter det sammanslog vi 

våra dokument för att få en överblick över materialet. Vi valde att transkribera allt vårt 

inspelade material eftersom vi ville få en helhetsbild av fokusgrupperna, med undantag för 

harklingar samt när deltagarna svara varandra med “Mmm”. Från transkriberingarna har olika 

utdrag plockats ut för analys. Vi har använt markeringen [...] när delar av meningar har 

plockats bort i utdragen, det har gjorts för att få ut det mest betydelsefulla för studiens 

problemområde, syfte och frågeställningar. Utöver det här har inga andra korrigeringar av 

transkriptionen gjorts. 

  

4.6 Studiens trovärdighet 

 

Trovärdigheten i en studie bygger på vetenskap samt empiriska undersökningar (Svensson & 

Ahrne, 2015), vilket vi ser överensstämmer med vår studie. Vår studie är systematiskt och 

noggrant utförd, vilket Dahlin-Ivanoff, (2015) menar ökar dess trovärdighet, vilket gör att 

läsaren lätt kan följa med i texten. En inverkan på studiens trovärdighet är dess transparens, 

vilket betyder att studien går att både diskutera och kritisera (Svensson & Ahrne, 2015). Vi 

förstår det som att vår studie har en god transparens eftersom den utförligt förklarar 

forskningsprocessen samt ger läsaren möjlighet att diskutera samt kritisera texten. 

Generaliserbarheten, som hänger samman med studiens trovärdighet innebär att säga något 

om en större population eller en annan miljö än just den som vi till exempel har studerat. 

Inom den kvalitativa forskningen ses generaliserbarheten som en svaghet, vilket gör 

generalisering irrelevant för en kvalitativ studie (Svensson & Ahrne, 2015). 

Den kvalitativa forskningen brukar ibland ses som mindre stringent och är därför mindre 

valid. Det finns olika kriterier för att avgöra om forskningen kan valideras eller inte. Ett sätt 

att validera forskningen inom diskursanalys är att titta på sammanhanget. Där sammanhanget i 
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resultaten avgör validiteten (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vår studie kan ses som 

valid eftersom det finns olika sammanhang mellan utdragen i resultaten, eftersom alla 

utdragen är en del av förskolans kontext. Resultaten bygger i viss mån på varandra eftersom 

de hänger samman, vilket ger ett sammanhang. 

  

4.7 Etiska ställningstaganden 
 

Vi studenter gjorde en samtyckesblankett (se bilaga 2) inför våra fokusgruppsintervjuer. I 

samtyckesblanketten informerades deltagarna om studien och vad som förväntas av dem. 

Deltagarna informerades även om att det var frivilligt att delta i studien och att de när som 

helst kunde att avbryta sitt deltagande. 

Vidare valde vi att inte benämna i vilken stad förskolan låg eller vad förskolan heter, vi 

benämnde den endast som en förskola i södra Sverige. Deltagarna i studien fick fiktiva namn 

för att det inte ska gå att urskilja vilka de är. De fiktiva namnen vi använder är Ingrid, Lena, 

Sara och Anki. Vi studenter valde att inte ha fiktiva namn i resultatet eftersom vi är författare 

av studien. I de utdrag som används i resultatavsnittet nämns två av förskolans avdelningar 

som vi gav de fiktiva namnen smörblomman och blåklockan. Ett annat etiskt 

ställningstagande var att vi valde att inte fråga personalen om deras yrkestitel då vi såg det 

irrelevant för vår studie. 

I studien tog vi ställning till vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Bryman, 2011). De 

etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet tog vi ställning till genom att vi i vår samtyckesblankett 

informerar deltagarna om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och det går att 

avbryta sitt deltagande när som helst. Samtyckeskravet tog vi ställning till genom att 

deltagarna i studien själva väljer om de vill delta eller inte. Vi frågade personalen på förskolan 

om de ville delta i studien och de som ville deltog. Konfidentialitetskravet tog vi ställning till 

genom att vi gett deltagarna fiktiva namn samt att vi förvarat det ljudinspelade materialet på 

ett sådant vis att bara vi studenter kommer åt det. Nyttjandekravet tog vi ställning till genom 

att vi endast använder vårt insamlade material till vår studie (Bryman, 2011). 
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4.8 Metodkritik 
 

För att vara kritiska angående vår metod hade vi istället för ljudinspelning kunnat använda oss 

av observation för att få en bättre verklighetsbild av hur förskolepersonalen och barnen 

tillsammans konstruerar utomhusvistelsen på förskolan. Med observation hade vi även kunnat 

studera förskolepersonalens kroppsspråk under fokusgruppsintervjuerna. 

Vi bestämde oss i ett tidigt stadie i studien för att endast intervjua förskollärare. När vi sedan 

kom fram till valet att ha fokusgrupper insåg vi att det skulle bli svårt att få ihop endast 

förskollärare till det. Det hade blivit svårt för förskollärarna att gå ifrån barngruppen samt att 

vi skulle behövt hitta en förskola där det jobbar minst tre förskollärare. 

Vårt val att använda oss av intervjuer kunde haft både styrkor och svagheter, som styrka 

kunde vi som intervjuare på kort tid fått flera personers reflektioner och intervju ses på många 

sätt som ett oslagbart verktyg. Svagheten med intervjuer kunde varit att tolka vad en utsaga 

egentligen betyder, vad det egentligen är deltagaren menar utifrån hur deltagaren har uttryckt 

sig (Eriksson Zetterqvist & Ahrne, 2015).    

  

4.9 Analysprocessen 
 

Det transkriberade materialet skrevs ut i pappersformat för att lättare få en överblick och för 

att kunna hitta olika teman i utsagorna, vilket sedan används som resultat för analys. För att 

hitta likheter mellan utsagorna i empirin valde vi att som Bryman (2011) belyser färgkoda 

transkriberingen med hjälp av färgpennor. Efter att ha färgkodat empirin diskuterade vi 

studenter utifrån syftet och frågeställningar fram vilka resultat-teman som blev synliga och 

vilka resultat-teman som kändes mest relevanta för vårt problemområde. Resultat-temana 

kommer alltså från empirin med koppling till problemområdet, syftet och forskningsfrågorna. 

Vi valde bort olika resultat-teman som inte var relevant för problemområdet, syftet samt 

forskningsfrågorna. Vi kom fram till flera tre olika resultat-teman utifrån empirin. Vi valde 

sedan ut tre teman vi såg mest relevanta till vårt syfte och forkningsfrågor. De resultat-teman 

vi valde att använda oss av nämnde vi som “kläders inverkan på barns utomhusvistelse ”, 

“kommunikation och gemenskap” och “barn som inte vill vara utomhus på förskolan”. Vi 

valde sedan ut vilka utdrag i det här tre temana vi ville analysera. Eftersom vi hade många 

utdrag som gick in under samma tema och valde ut de utdrag som var mest relevanta för 

resultat-temana. Under varje resultat-tema använde vi fyra utdrag från empirin. Efter utdragen 

under varje resultat-tema analyserades utdragen. Utdragen analyserades med hjälp av de tre 
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analysbegreppen, variation, retorik och funktion som beskrivs under rubriken 

“Diskurspsykologi” tidigare i texten. 

   

 5. Resultat och Analys 
 

Nedan följer studiens empiriska resultat, med tre olika resultat-teman. Efter varje tematisering 

följer en analys av det empiriska materialet som använts. 

  

5.1 Kläders inverkan på barns utomhusvistelse 
 

Här kommer fyra utdrag ur empirin, där förskolepersonalen samtalade om vilka möjligheter 

och begränsningar som fanns för att kunna gå ut med barnen på förskolan och vad det är som 

inverkar på om de kan gå ut med barnen eller inte. I utdragen är kläder en återkommande 

faktor för möjligheten att kunna gå ut. Medverkande i utdragen är förskolepersonalen Lena, 

Ingrid, Sara och Anki samt studenterna Johanna och Alice. Även de fiktiva avdelningarna 

smörblomman och blåklockan förekommer i ett av utdragen. 

  

Utdrag 1 

Lena berättar “Så att där är ju lite, vi vi går ju ut och försöker hinna gå ut, men det är inte 

alltid att vi kan”. Johanna svara “Nej”. Lena fortsätter “Eftersom det är så många att klä på 

och vad det gäller just rutinerna”. 

  

Utdrag 2 

Lena säger “Ja, vi kan ju inte alls ha det så för våra kan inte prata, de har inget språk. Så att 

vi får ju ibland utgå ifrån kläder. För det är inte alla som har kläder med sig, eftersom dom 

är ett”. 

  

Utdrag 3 

Lena säger “Men sen också får man tänka lite på att vi har ju många som kommer från andra 

länder och dom går inte ut när det är sånthär väder, så det kan gå så långt borta hos oss att 

dom tar inte ens med sig skor. Så de inte får ha någonting på sig för att de inte ska gå ut. Så 

säger de redan från början, de får inte gå ut när det är dåligt väder, de får inte gå ut när det 

snöar, de får inte gå ut när det regnar, de får inte gå ut”. [...] Lena fortsätter “Där har dom 
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inte med sig regnkläder till exempel, så e det ösregn”… Ingrid svara “Mmm!”. Lena säger 

“Eller så tar dom inte med sig skorna så kan dom inte va på marken”. [...] Ingrid frågar “Ni 

har inte lånekläder då?” Lena svarar “Nää vi har inte det”. 

  

Utdrag 4 

Sara säger “Ah sen har vi väl också det här med kläder, det är ju också en grej.” Anki säger 

“Kan också vara en problematik att vill gå ut men har inga kläder” Sara fortsätter “De är ju 

faktiskt så att alla föräldrar har inte råd att.. men nu har vi ju extrakläder så e en del.. men en 

del har ju inte råd att köpa ja menar gå ut i gummistövlar och sockar, de e kallt, de e ju precis 

gummistövlar drar ju åt sig om man inte har fodrade.” 

  

Analys 

I det första utdraget går det att se en variation i Lenas uttryck angående klädernas inverkan på 

utomhusvistelsen. Förskolepersonalen får ibland utgå från barnens tillgång till kläder eller inte 

om de ska gå ut eftersom barnen inte har något språk, vilket gör att de inte kan berätta om de 

vill vara utomhus eller inte. Funktionen av att hon uttryckte att barnen inte har något språk 

speglar att hennes förhållningssätt och barnsyn begränsar barnen i sitt inflytande i 

verksamheten. Vidare försöker personalen komma ut med barnen, men uttryckte att det inte 

alltid hinner. Lenas uttryck att det inte alltid kan gå ut på grund av att det är många barn att 

klä på får funktionen att situationen vid påklädning är stressig samt att det är personalbrist på 

förskolan. 

I utdrag två uttryckte Lena att “våra kan inte prata” som kan få en funktion av att barnen 

begränsas då det genom hennes konstaterande inte har någon möjlighet att uttrycka sig. 

Vidare uttryckte Lena barnen inte har något språk alls, vilket får funktionen att barnen saknar 

all form av kommunikation, att de inte pratar och inte heller visar vad de vill med hjälp av sitt 

kroppsspråk eller andra kommunikationsmedel. 

Lenas uttryck att “det är inte alla som har kläder med sig, eftersom dom är ett” kan få 

funktionen av att förskolepersonalen anser att föräldrarna till de här barnen inte har med 

kläder till dem för att de till exempel anser att det är för kallt för de små barnen att vistas 

utomhus. Vidare kan funktionen av att föräldrarna inte har med kläder till barnen begränsa 

både barnen i sitt inflytande av att vilja vistas utomhus men även förskolepersonalens 

möjligheter att kunna erbjuda barnen utomhusvistelse i förskolan. 

I utdrag tre ställde sig Ingrid frågande till om det fanns lånekläder på förskolan, Lena 

uttryckte att de inte fanns kläder för barnen att låna vid utomhusvistelsen, medan Sara i utdrag 
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fyra menade att de har lånekläder för barnen att låna. Utifrån retoriken kan det här förstås som 

att deltagarnas konstruktioner av verkligheten får en variation, vilket kan förstås som att 

förskolepersonalen på de olika avdelningarna förskolan arbetar under olika förutsättningar 

samt att det kan förekomma brist i kommunikationen över avdelningarna. Kläderna får en 

funktion eftersom de utgör en förutsättning för om barnen har möjlighet att vistas utomhus 

eller inte. Retoriskt sett förekommer en variation i deltagarnas samtal, alltså deras 

konstruktioner av verkligheten angående lånekläder, vilket får funktionen att inte hela 

förskolan har tillgång till lånekläder, vilket kan även leda till stress och oro hos 

förskolepersonalen i hur de ska kunna erbjuda alla barn utomhusvistelse i förskolan.   

I utdrag tre och fyra går det att se en variation där föräldrarna har inverkan på barns 

utomhusvistelse då de inte tar med sig kläder till barnen att ha på sig. Förskolepersonalen 

uttryckte att de små barnen inte har kläder med sig på grund av ålder, att det är regnar eller 

snöar eller att föräldrarna inte har råd med kläder.  

Kultur, såväl hemifrån som på förskolan, sågs som en betydande faktor för förutsättningarna 

av barnens utomhusvistelse. Lena uttryckte att vissa på förskolan kommer från andra länder 

och därför begränsas i sin utomhusvistelse genom att inte ha några kläder att tillgå för regnigt 

eller snöigt väder. Funktionen av det här att förskolepersonalen lägger över ansvaret på att 

föräldrarna styr barnens syn på utomhusvistelsen, begränsar deras möjligheter att utforska 

utomhusvistelsen samt även begränsar förskolepersonalen i sitt uppdrag att erbjuda 

utomhusvistelse för barnen i förskolans verksamhet. Funktionen av det uttalandet blir även 

här att förskolepersonalen begränsas i sina möjligheter att kunna erbjuda barnen 

utomhusvistelse på förskolan. Vidare uttryckte Lena även att “Eller så tar dom inte med sig 

skorna så kan dom inte va på marken” vilket kan få funktionen av att barnen begränsas i sin 

motoriska utveckling då de inte får möjlighet att själva röra sig på marken och utforska 

utomhusmiljöns terräng. 

I utdrag fyra kommer föräldrarna på tal då förskolepersonalen uttryckte att alla barn inte har 

tillgång till kläder på grund av att föräldrarna inte har råd att förse barnen med alla kläder som 

behövs vid utomhusvistelsen på förskolan. Även här blir funktionen av uttalandet att ansvaret 

för barnens möjlighet till utomhusvistelse läggs över på föräldrarna samt att alla barn inte har 

samma förutsättningar att vistas utomhus på förskolan trots att de vill, för att 

förskolepersonalen i sin tur ska kunna uppmuntra barnen till utomhusvistelse på förskolan. 

I alla fyra utdragen går det underliggande att se att personalen på olika sätt försöker lägga 

över ansvaret till varför de inte går ut. Förskolepersonalen lägger över ansvaret på att det inte 

finns kläder att tillgå, vilket är en återkommande faktor i utdragen. Det i sin tur blir 
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föräldrarnas ansvar då de inte förser barnen med de kläder som krävs för utomhusvistelsen på 

förskolan. Vidare läggs ansvaret även över på att det är stressigt att få på barnen kläder samt 

att barnen är för små för att kunna framföra sina åsikter.   

 

5.2 Kommunikation och gemenskap 
 

Här kommer fyra utdrag ur empirin som handlar om hur barnen uttrycker sig genom 

kroppsspråket och det verbala språket, men även om att skapa en gemenskap i förskolans 

verksamhet. I utdragen medverkar förskolepersonalen Ingrid och Lena. 

  

Utdrag 1 

Ingrid säger “Ja, om dom är passiva, men dom kan vara passiva inne också och det handlar 

ju det här om att bli lyssnad tror jag tidigt och att blir jag lyssnad på då tycker jag också, det 

är att komma med förslag, men får jag hela tiden möta ett motstånd, nej nej det kan vi inte 

göra nu, då tappar man ju energin för att över huvud taget hitta på något.” [...] Ingrid 

fortsätter “Men att bli lyssnad på och få komma med idéer som blir nånting tillsammans i 

gemenskap med andra.” 

  

Utdrag 2 

Lena säger “Det är ju lättare för de större barnen, det är ju lättare för dom, å få välja, så e de 

ju.” [...] Lena fortsätter “Det kan jag säga, dom små har ju inte riktigt det valet eftersom vi 

inte har personal så det räcker.” 

  

Utdrag 3 

Ingrid säger “Det smittar, vi e en grupp, asså vuxna å barn även om några är långa och 

några är korta så e vi en grupp å vi skapar det här tillsammans…” [...] Ingrid fortsätter 

“…den miljön vi har skapar vi tillsammans.” 

  

Utdrag 4 

Lena säger “Det är rätt intressant att tänka på det här, man får lite så.. att man tänker lite 

grann.. jag tänker just det här med inflytande för när dom är inomhus har dom ett inflytande, 

även våra små, men inte på utgången har inte dom det på det viset som era har..” Ingrid 

svarar “nä..” Lena fortsätter “Inne kan man ju.. in där.. där kan man mer.. för då e man fler 

och på mindre yta, å man ser dom hela tiden, då kan dom mer välja å med kroppsspråk å så, 
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men vid inte utgången..” Ingrid svarar “Fast dom kan välja med kroppsspråk i utemiljön 

också..” 

  

Analys 

Retoriken i utdragen tyder på förskolepersonalen inte är helt överens när det kommer till 

barns delaktighet och inflytande av sitt eget lärande i förskolan. Det går att se då Ingrid 

uttryckte att barnen får vara med och bestämma vad som ska ske i utomhusvistelsen medan 

Lena uttryckte att de yngre barnen inte har inflytande på samma sätt.  

Ingrid uttryckte i det första utdraget att barn kan vara passiva både under inomhusvistelsen 

och under utomhusvistelsen. Det handlar även om att bli lyssnad på tidigt vilket är det samma 

som att barnen ska ha möjlighet att kunna komma med olika förslag, som förskolepersonalen 

tar till sig och förverkligar. Ingrids uttalande om att “blir barnen lyssnade på och får komma 

med förslag utan att hela tiden möta motstånd” får retoriskt funktionen att Ingrid lyssnar, 

kommunicerar och möjliggör barnens inflytande i verksamheten. Det här möjliggör att barnen 

får en känsla av gemenskap och därmed nyfikenhet och intresse att hitta på saker och komma 

med nya förslag. Retoriskt sett förekommer variationer i utdrag ett och utdrag två i Ingrids 

och Lenas konstruktioner av verkligheten, då Ingrid uttryckte att det handlar om att lyssna på 

barnen och skapa tillsammans, medan Lena uttryckte att det är lättare för de större barnen, 

men att de små barnen inte har samma möjligheter då de inte är tillräckligt med personal. 

Funktionen av de här uttalandena är att Ingrid ger barnen möjligheter till inflytande medan 

Lena begränsar barnens inflytande. Som Lena uttryckte tyder det på att det finns en 

personalbrist på förskolan som kan göra att de yngre barnen inte ges samma möjligheter som 

de äldre barnen. De yngre barnen ges inte möjlighet att ha inflytande vid utomhusvistelsen på 

grund av att det saknas personal men även för att de yngre barnen inte påstods kunna uttrycka 

sig med kroppsspråk.    

I det tredje utdraget uttryckte Ingrid att “det smittar, vi e en grupp”, vilket kan få funktion av 

att barnen tillsammans med förskolepersonalen är en grupp, inte att barnen är en grupp och de 

vuxna en grupp. Barnen får alltså inflytande i verksamheten tillsammans med 

förskolepersonalen. Det kan även få funktionen att när någon gör något smittar det av sig så 

att fler vill delta, vilket skapar en gemenskap mellan barnen och förskolepersonalen.  

I utdrag fyra får språket en funktion som visar att Ingrid och Lena inte är överens gällande 

barnen möjligheter att uttrycka sig. Retoriskt sett förekommer en variation i deras 

konstruktioner av verkligheten då Lena uttryckte att det är lättare att vara inomhus med de 

yngre barnen eftersom det då går att urskilja deras kroppsspråk, vilket kan leda till att barnen 
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får inflytande i verksamheten genom att kommunicera med kroppsspråket. Medans de yngre 

barnen inte har möjlighet att uttrycka sig med kroppsspråk utomhus och därmed inte har något 

inflytande vad gäller utomhusvistelsen. Vidare kan det Lena uttryckte om att de yngre barnen 

har möjlighet att med kroppsspråket visa vad de vill endast under inomhusvistelsen men inte 

under utomhusvistelsen. Retoriken i Lenas uttryck om att de yngre barnen har möjlighet att 

med kroppsspråket visa vad de vill endast under inomhusvistelsen men inte under 

utomhusvistelsen får funktionen att förskolepersonalen inte har förutsättningar att ha samma 

fokus på varje barn vid utomhusvistelsen. Det kan bero på storleken på förskolans gård i 

förhållande till personaltäthet eller att förskolepersonalens förhållningssätt och barnsyn 

begränsar barnen i deras inflytande under utomhusvistelsen. Utifrån retoriken kan vi se att det 

förekommer en variation i Lenas och Ingrids konstruktion av verkligheten då Ingrid däremot 

uttryckte att barnen kan välja med hjälp av kroppsspråket i utomhusmiljön också. Funktionen 

av det här kan handla om förskolepersonalens inställningar och förhållningssätt i olika 

situationer. En annan funktion av det här kan innebära att Lenas sätt att se barnens inflytande 

endast under inomhusvistelsen begränsar barnen under utomhusvistelsen medan Ingrids sätt 

att se på barnens inflytande är obegränsat. Det här visar även att Ingrid är öppen för att se 

barnens olika sätt att kommunicera på då de yngre barnen kommunicerar mer med sitt 

kroppsspråk än med ett verbalt språk. Funktionen av det här kan vara att Lena har svårt att se 

barnens kroppsspråk som ett sätt att kommunicera.  

 

5.3 Barn som inte vill vara utomhus på förskolan 
 

Här kommer fyra olika utdrag ur empirin där vi möter Ingrid, Lena, Sara och Anki. Här 

samtalade deltagarna om barn som inte vill vara utomhus på förskolan, samt vad det är som 

gör att barnen inte vill vara utomhus. 

  

Utdrag 1 

Lena säger “Ja, men hur dom som, finns det dom som aldrig går ut?” Ingrid svara “I början 

var det så, faktiskt. Det var, vi hade två barn som alltid valde att vara inne. Eh men sen har 

ju, lockades dom med av det här som hände eftersom vi dokumenterade ute vad vi gjorde och 

så visade vi upp vid mötet före lunch vad det var vi hade gjort och vilken lek och dom hörde 

ju sina kompisar prata om det som hade hänt”. 

  

Utdrag 2 
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Ingrid säger “Jag tror genom barns inflytande och att man känner delaktighet i, man förstå 

vad det är som ska hända. För ibland kan utemiljön vara främmande för vissa barn. Jag har 

frågat en del föräldrar också om dom brukar vara ute eftersom vi är en stadsförskola här, eh 

många bor i lägenhet och man kanske inte, jag, man kanske inte tycker det är kul och gå ut en 

lördag och så regnar det ute liksom…… “ 

  

Utdrag 3 

Anki berättar “å vintertid, asså yngre barn gillar inte så mycket att va ute”. [...] Vidare 

berättar Anki också “Å det kan va en stressig situation för barnen bara att klä på sig alla 

kläder, de e skillnad när du bara behöver skor”. 

  

Utdrag 4 

Sara säger “Men sen den, frågan sist där barn som inte vill vistas utomhus på förskolan, sen 

finns det ju också barn som man har sett bland dom större som vill inte gå ut. Dom vill alltid 

va inne”. Anki svara “Precis, å vad kan det bero på, vad som erbjuds ute? Många barn 

stannar inne för att som vet att det inte erbjuds samma sak ute. [...] men har man ingenting 

att erbjuda ute klart att det blir tråkigt, du kanske inte har samma kompisar ute som du har 

inne, vad finns det på gården, det påverkar. Vad gör man ute? [...] man väljer ju det man e 

bekväm med eller som man vet, så oftast väljer dom väl kanske, jag vill vara inne för att dom 

vet vad som finns inomhus, men dom kanske inte har den inspirationen utomhus å då e de ju 

upp till oss å se till att dom ska tycka att utevistelsen också är rolig”. 

  

Analys 

Genom konstruktioner av verkligheten i förskolepersonalens samtal i de här utdragen finns 

det retoriskt sett olika faktorer för varför barnen inte vill vara utomhus. Den retoriska fakta 

som uttrycktes är erfarenhetsbaserad kunskap hos deltagarna, eftersom förskolepersonalen 

talade utifrån sig själva och vad de hade varit med om. Förskolepersonalen skapade olika 

versioner av liknande händelser, genom språkets variation skapade de sin uppfattning om 

varför barn inte vill vara utomhus på förskolan. 

Ingrid sade i utdrag ett “i början var det så, faktiskt”, vilket kan få funktionen att barnen inte 

vill vara utomhus när de är nya på förskolan, eftersom att det finns en osäkerhet hos barnen 

vid utomhusvistelsen. Lena och Ingrids uttryck i det första utdraget om att barnen inte vill 

vara utomhus för att de inte vet vad erbjuds utomhus får funktionen av att förskolepersonalen 

inte involverat barnen i skapandet av utomhusmiljön. En annan orsak till att barnen inte vill 
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vara utomhus talades om i utdrag två, att barnen inte är vana vid att vara utomhus, vilket gör 

utomhusmiljön till något främmande. En funktion av det här talade Ingrid om då hon haft 

samtal med föräldrarna om utomhusvistelsen, vilket går att se som att föräldrarna bidrar till 

om barnen vill vara utomhus eller inte, genom att belysa hur rutinerna för utomhusvistelsen 

ser ut för barnen hemma.  

Förskolepersonalens uttalande lyfte att vissa barn gärna går ut när det är fint väder, men väljer 

att stanna inne när det till exempel regnar. Funktionen av det här kan vara att barnen har fått 

med sig det här från hemmet, då många familjer håller sig inne vid så kallat dåligt väder. 

I utdrag tre visar retoriken förskolepersonalens olika uttryck av att barnen inte vill vara 

utomhus för att det är stressigt i hallen när barnen ska få på sig kläderna samt för att barnen 

sedan har svårt att röra sig med alla ytterkläder, vilket går att urskilja i utdraget. Funktionen 

av det här kan vara att det är lättare och mindre stressigt för barnen när de bara behöver ha 

skor på sig utomhus och att det då blir lättare för barnen att röra sig utomhus. enligt 

förskolepersonalens uttalande vill de yngre barnen alltså inte vara utomhus på vintern när det 

krävs mer kläder än på sommaren. 

I utdrag fyra precis som i utdrag ett samtalade förskolepersonalen om vad det är som erbjuds 

utomhus på förskolan. Funktionen av det här kan vara att förskolepersonalen menade vilka 

saker som finns på gården och vad förskolans personal gör när de väl är utomhus. Språkets 

funktion tyder här på att förskolepersonalen menade att miljön utomhus på förskolan är 

betydelsefull för om barnen vill vara utomhus eller inte. Vidare får även förskolepersonalens 

användning av miljön funktion för om barnen vill vistas utomhus. En annan betydelsefull 

inverkan som uttrycks av förskolepersonalen är kompisar, funktionen av det här kan vara att 

barnen väljer att göra det kompisarna vill göra och därmed väljer att stanna inomhus om 

kompisarna är inomhus. Som utdraget nämner kanske barnen inte har samma kompisar 

inomhus som utomhus, vilket får en betydelse för om barnen vill vara utomhus eller inte. 

Utdraget tyder även på att barnen inte får veta vad som går att göra utomhus eftersom Anki 

berättar att barnen väljer det de är bekväma med och som de vet om. Funktionen av det här 

kan vara att barnen inte ges inflytande att vara med och planera utomhusmiljön tillsammans 

med förskolepersonalen. Funktionen kan också vara att det finns barn som bara vill vara 

utomhus, eftersom de kanske endast är bekväma med att vara utomhus på förskolan. Ankis 

uttalande om att barnen kanske inte har någon inspiration utomhus får funktionen att 

förskolepersonalen inte inspirerar barnen vid utomhusvistelsen samt att det inte finns tillgång 

till inspirerande material i utomhusvistelsen. Anki uttryckte “då e de ju upp till oss” att göra 

det, vilket kan få funktionen att det är förskolepersonalens ansvar att skapa en inspirerande 
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utomhusvistelse för barnen. Ordet bekväm är ett ord som kan ha olika betydelser i olika 

sammanhang, vilket i den här situationen kan få funktionen om barnen trivs eller inte trivs vid 

utomhusvistelsen. 

 

5.4 Resultatsammanfattning 
 

Nedan sammanfattas de resultat som var mest framträdande inom varje resultat-tema i studien 

kopplat till syftet och forskningsfrågorna. I resultaten finns en variation av uttalanden från de 

olika förskolepersonal som intervjuats.  

 

Temat - Kläders inverkan på barns utomhusvistelse 

Förskolepersonalen uttryckte att de inte alltid hann gå ut för att det är många barn att klä på. 

Förskolepersonalen uttryckte att de små barnen inte hade något språk och att de därför får 

utgå från vilka kläder barnen har samt att barnen inte alltid har kläder med sig för att de är ett. 

Förskolepersonalen samtalade även om att många barn kom från andra länder och har därmed 

en annan kultur där föräldrarna ansåg att barnen inte skulle vara utomhus vid dåligt väder och 

tar därför inte med kläder till barnen. Alla föräldrar har heller inte råd med de kläder som 

behövs för att barnen skulle kunna vistas utomhus på förskolan. Förskolepersonalen hade 

olika uppfattning om det fanns extrakläder att tillgå eller inte på avdelningarna. 

Temat-Kommunikation och gemenskap 

Förskolepersonalen samtalade om att barn kunde vara passiva både inomhus och utomhus, det 

handlar även om att barn behövde bli lyssnade på tidigt, att som barn kunna komma med 

förslag. Möter barnen så väl som de vuxna hela tiden motstånd försvinner energin att hitta på 

något. Förskolepersonalen uttryckte att det är lättare för de större barnen att välja och att de 

små barnen inte hade samma valmöjligheter då personalen inte räckte till. 

Temat - Barn som inte vill vara utomhus på förskolan 

Förskolepersonalen samtalade om hur två barn som alltid ville vara inomhus lockades med ut 

då utomhusvistelsen dokumenterades och diskuterades i barngruppen. Förskolepersonal och 

barn visade upp vad som gjorts utomhus och barnen hörde vad kompisarna pratade om. 

Förskolepersonalen samtalade om att barnen genom inflytande och delaktighet förstår vad 

som ska hända i verksamheten. Utomhusmiljön kan vara främmande för barnen, vilket kom 

fram efter samtal med föräldrarna om barnens utomhusvistelse i hemmet. Förskolepersonalen 

menade att vintertid gillar de yngre barnen inte att vara utomhus då det är stressiga situationer 

vid påklädningen. Det erbjuds inte alltid samma saker utomhus som inomhus och barnen har 
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kanske inte samma kompisar utomhus som inomhus. Förskolepersonalen uttryckte att det är 

upp till dem att se till att utomhusmiljön blir rolig, betydelsefull och lärande för barnen. 

  

6. Diskussion 
 

Nedan diskuteras analyserna av resultaten i förhållande till syftet, forskningsfrågorna och 

forskningsläget i den här studien.  

 

Vi såg en variation i förskolepersonalens samtal under fokusgruppsintervjuerna. En 

förskolepersonal uttryckte att de små barnen inte har något språk. Hon uttryckte även att det 

är lättare för de större barnen att välja och att de små barnen inte hade samma valmöjligheter 

då personalen inte räckte till. Här såg vi att de yngre barnen begränsas i sitt inflytande då 

förskolepersonalen uttryckte att de små barnen inte har något språk att uttrycka sig med samt 

är beroende av personalen för att ha möjlighet till valmöjligheter i verksamheten, alltså om 

barnen vill vara utomhus eller om de vill vara inomhus. Vi ställer oss kritiska till hur 

förskolepersonalen uttrycker sig angående barnens möjligheter att kommunicera. Enligt oss 

har de yngre barn har ett språk, inte ett fullt utvecklat verbalt språk, men de har ett 

kroppsspråk och de har ord och ljud. Förskolepersonalen är på förskolan för barnens skull och 

ska avsätta tid för att barnen ska få inflytande i verksamheten genom sitt sätt att uttrycka sig 

på. Hade förskolepersonalen intagit ett annat förhållningssätt hade hon sett barnen som 

kompetenta individer som visst kan uttrycka sig i olika situationer, det finns andra sätt att 

uttrycka sig än bara det verbala språket. Därför är det av betydelse för förskolepersonalen att 

vara öppen för att se barnens olika sätt att uttrycka sig på. Vi kopplar det här till Williamns 

(2001) som belyser att barnen socialiserar sig med andra barn och förskolans kultur genom 

rutiner i förskolan. För att barn ska kunna socialisera sig med varandra och förskolans kultur 

avser vi att det behövs ett öppet förhållningssätt samt att personalen tillåter barnen att uttrycka 

sig på sitt sätt.  Det handlar om förskolepersonals förhållningssätt och deras inställning till att 

se möjligheter och lösningar istället för hinder. Vi ställer oss kritiska till hur 

förskolepersonalen uttryckte sig då Lee och Nah (2016) uttrycker att förskolepersonal behöver 

se barns perspektiv och arbeta för ett mer inbjudande klimat genom att involvera både barn 

och personal i planeringen av verksamheten. En annan förskolepersonal uttryckte däremot 

under intervjun att om barn ska få möjlighet till inflytande handlar det om att barnen behöver 
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bli lyssnade på tidigt och att barnen får möjlighet att komma med förslag. Hon uttryckte att 

om barn hela tiden möter motstånd försvinner energin att hitta på något. 

Förskolepersonalen resonerade kring att de inte alltid hann gå ut för att det var för 

många barn att klä på. Vi ser att det i det här fallet skulle kunna handla om hur 

förskolepersonalen organiserar och planerar rutinerna i verksamheten, vilket styrks av Klaar 

(2013) som i sin studie kom fram till att förskolepersonal behöver diskutera och kritiskt 

granska sin verksamhet, sitt förhållningssätt och barns meningsskapande. Utifrån 

förskolepersonalens resonemang förstår vi det som att förskolepersonalen brister i att 

möjliggöra barns inflytande vad gäller utomhusvistelsen i verksamheten. Vi ställer oss 

kritiska till förskolepersonalens resonemang då påklädning skulle kunna ses som ett 

pedagogiskt tillfälle istället för en stressfylld situation i verksamheten. 

 

Förskolepersonalen samtalade även om att kultur var en avgörande faktor i barns möjlighet till 

utomhusvistelse då många av barnen kom från andra länder. Här ser vi ett dilemma mellan 

förskolepersonal och föräldrar angående verksamhetens rutiner. Förskolans verksamhet ska 

utgå från läroplanen för förskolan som säger att barn ska kunna växla mellan olika aktiviteter 

under dagen samt ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2016). I vårt resultat fick vi 

fram att förskolepersonalen uttryckte att utomhusvistelsen var problematisk bland annat då 

föräldrarna satte stopp för barnens utomhusvistelse, vilket kan leda till att barnen av vana inte 

vill vistas utomhus. Det här problematiserar vi då läroplanen för förskolan även säger att 

föräldrarna ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan samt att 

arbetslaget ska beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av 

verksamheten (Skolverket, 2016). I det här fallet ser vi att förskolepersonalen står inför etiska 

dilemman då de ska möjliggöra för barns medbestämmande att få vistas utomhus samtidigt 

som de ska beakta föräldrarnas synpunkter. Skolverket (2016) styrker även det här då 

läroplanen för förskolan belyser att etiska förhållningssätt ska prägla verksamheten. Då vi 

utifrån empirin förstod det som att en av förskolepersonalen menade att föräldrarna inte kunde 

prata svenska förstår vi det i samband med vår analys som att etiska dilemman uppstår då 

föräldrarna möjligtvis kommer från andra länder där det råder en annan kultur angående 

utomhusvistelse. 
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I resultatet fick vi även fram att en förskolepersonal ansåg att de små barnen endast inomhus 

kan visa vad de vill göra med hjälp av kroppsspråket då de befinner sig på en liten yta där 

personalen har möjlighet att se alla barnen. Utomhus kan de inte välja på samma sätt enligt 

förskolepersonalen. Vi ser en problematik i det här då det låter som att förskolepersonalen inte 

har möjlighet att ha uppsikt över barnen utomhus samt att det kan vara så att de inte är 

mottagliga för barnens sätt att kommunicera. Det här kopplar vi till Öhman, Mårtensson, 

Lisberg-Jensen, & Söderström, (2011) som menar kan leda till rädsla och osäkerhet hos barn 

vid utomhusvistelsen som i sin tur kan leda till begränsning i barns lärande.  

 

Då resultatet visade flera aspekter av förskolepersonalens uttryck av varför barnen inte vill 

vistas utomhus är vi kritiska till om barnen får ta del av de positiva aspekter i 

utomhusvistelsen som Jayasurvia, Williams, Edwards och Tandon (2016), Änggård (2014) 

och Wilkinson, (2013) belyser i sina studier. Vi är även kritiska till att förskolepersonalen 

uttryckte att alla barn inte hade skor med sig på förskolan, vilket kan innebära att barn inte 

själva kan utforska utomhusmiljön och därmed begränsas i sin motoriska utveckling 

(Änggård, 2014).  

I resultatet framkommer även att förskolepersonalen samtalade om att vad de erbjuder 

barnen utomhus spelar roll för om barnen vill vara utomhus eller inte. Förskolepersonalen 

uttryckte i resultatet att de är upp till dem själva att skapa en intressant och rolig 

utomhusvistelse för barnen. Det här stämmer överens med Yildirim & Özylimaz Akamca, 

(2017) studie som pekar på att förskolepersonalen ska skapa miljöer som bjuder in barnen till 

lek och lärande, där barnen får utmanas i sitt lärande för att kunna utvecklas. 

Resultatet visade även att förskolepersonalen samtalat med föräldrarna angående 

barnens vana av att vistas utomhus hemma då det kan ha en inverkan på barnens vana av att 

vistas utomhus och därmed kan påverka deras val av att vistas utomhus på förskolan. Det här 

kan kopplas till Wildenger, McIntyre, Fiese & Eckert(2008) studie som belyser att om barnen 

i hemmet har fungerande rutiner underlättar det för barnen vid olika rutiner samt övergångar 

mellan rutinerna i förskolan. 

  

7. Slutsats 
 

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring förskolans 

utomhusrutiner med fokus “barn som inte vill vistas utomhus på förskolan”. 
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För att ta reda på det här använde vi oss av följande forskningsfrågor: 
 

• Hur resonerar förskolepersonal om hur de arbetar för att skapa attraktiva 

utomhusmiljöer och utomhusaktiviteter för att uppmuntra barnen att vistas utomhus? 

• Hur resonerar förskolepersonalen om vilka olika faktorer som inverkar på barns 

utomhusvistelse?  

 

Utifrån förskolepersonalens resonemang kring faktorer som inverkar på utomhusvistelsen drar 

vi slutsatsen att ansvaret för att möjliggöra utomhusvistelsen lades på andra faktorer än sig 

förskolepersonalen själva, som kläder, föräldrar och personalbrist. Förskolepersonalen 

uttryckte att barnens avsaknad av språk är ett stort hinder för barnens inflytande i 

utomhusvistelsen. Studien visade även hur förskolepersonalen resonerade kring 

tillvägagångssätt för att möjliggöra barns inflytande samt hur förskolepersonalen kan arbeta 

för att skapa möjligheter för att skapa nyfikenhet hos barnen att vilja vistas utomhus samt en 

rolig och intressant utomhusmiljö för att barnen ska vilja vistas utomhus.  

Med den här studien drar vi slutsatsen att förskolepersonal är i behov av att samtala om ämnet 

barn som inte vill vistas utomhus på förskolan i respektive arbetslag, eftersom det 

förekommer delade uppfattningar och åsikter angående möjligheter till barns inflytande i 

utomhusvistelsen samt möjligheterna som finns för barnen att vistas utomhus. Slutligen drar 

vi slutsatsen att tillgång till kläder, att känna tillhörighet med kompisar samt kännedom av vad 

som finns att göra utomhus är faktorer som inverkar på om barnen vill vistas utomhus eller 

inte. 

 

8. Didaktiska implikationer 
 

Vår studie angående barn som inte vill vistas utomhus i förskolan kan få en betydande roll för 

förskolepersonal i förskolans kontext då de efter att ha tagit del av studien kan få djupare 

förståelse för hur de kan resonera kring skapandet av rutiner för utomhusvistelse med hänsyn 

till att bemöta barns tankar och känslor angående utomhusvistelsen på förskolan. Utifrån 

studien kan förskolepersonal ta del av faktorer som kan inverka och därmed bör tas hänsyn till 

vid planering av utomhusvistelse som en rutinsituation i förskolans verksamhet. 
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9. Vidare forskning 
 

Vidare forskning som hade varit intressant att genomföra inom ämnet barn som inte vill vistas 

utomhus i förskolans verksamhet hade varit att göra videoobservationer av vad som sker i 

utomhusvistelse i förskolan. Vi finner även att det hade varit intressant att intervjua barn i 

förskolan för att höra deras perspektiv av hur det känner angående utomhusvistelse i 

förskolan. En tredje synvinkel hade varit att intervjua vårdnadshavarna angående deras tankar 

om barns utomhusvistelse i förskolan. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide för fokusgruppsintervju med förskolepersonal 

  

Teman för fokusgruppen; 

  

Hur resonerar Ni kring: 

  

• Förskolans rutiner för utomhusvistelsen samt förskolepersonalens roll vid 

rutinsituationen. 

• Barnens inflytande och delaktighet angående att välja att vistas utomhus i förhållande 

till att vistas inomhus. 

• Förutsättningar för barn samt för förskolepersonalen när barn markerar att de inte vill 

vara utomhus enligt förskolans rutiner. 

  

  

  

Stödfrågor vi studenter haft med oss vid intervjutillfällena: 

  

• Hur ser era utomhusrutiner ut? Hur ofta går ni ut? Vad gör ni utomhus? När går ni ut? 

• Upplever ni att barnen känner sig trygga vid utomhusvistelsen? 

• Finns det barn som har svårt för utomhuslek? Hur hanteras det? 

• Får barnen möjligheter att välja om de vill gå ut eller vara inne? 

• har barnen möjlighet till inflytande vid utomhusvistelsen och rutiner som rör den? 

• Om ni förstår det som att ett barn inte vill vistas utomhus på förskolan, hur går ni 

tillväga? 

• Finns det barn som inte vill gå ut på förskolan? Vad tror ni är anledningen till det? 

• Vad gör ni om ett barn efter en stund av utomhusvistelsen vill gå in, men ni som 

personal inte har planerat att ni ska gå in ännu? 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett 

  

Hej förskolepersonal på xxxxxx förskola! 

  

Vi är två studenter, Alice Törnqvist och Johanna Karlsson, som just nu studerar sista terminen 

till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar 

om utomhusvistelsen på förskolan. Utomhusvistelsen kan ses som en rutinsituation i 

förskolans vardag och vi studenter har upplevt barn som inte vill delta i utomhusvistelsen, 

som positionerar sig passivt i närheten av en pedagog. Vill vi därför studera hur 

förskolepersonal genom samtal med varandra resonerar om utomhusrutinerna kopplat till 

“barn som inte vill vara utomhus”. Vi vill genom vår studie bidra med kunskap om hur 

förskolepersonal ställer sig till förskolans rutiner utomhus med fokus “Barn som inte vill 

vistas utomhus på förskolan”. 

Vi vänder oss därför till förskolepersonal, där just Ni har möjlighet att delta i en 

temainriktad gruppintervju om tre personal/grupp, angående ovanstående problematik. 

Intervjun kommer ta uppskattningsvis 30 minuter. Vi kommer att använda ljudupptagning vid 

samtalet med hjälp av en mobiltelefon för att sedan kunna transkribera och bearbeta 

materialet. Det inspelade materialet kommer att raderas efter att examensarbetet blivit 

godkänt. I examensarbetet utgår vi ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer, med de 

fyra olika områdena, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Ert deltagande i undersökningen är frivillig och Ni har rätt att avbryta Ert 

deltagande när Ni vill. 

  

Vårt examensarbete kommer att publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, vilket är 

ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser som är producerade vid 40 

lärosäten och forskningsinstitutioner. 

  

Har Ni frågor gällande examensarbetet får Ni gärna kontakta oss: Alice Törnqvist - 

alicto14@student.hh.se, Johanna Karlsson - Jkalrs14@student.hh.se   

  

Examinator Jonnie Eriksson - jonnie.eriksson@hh.se Akademin för lärande, humaniora och 

samhälle, Högskolan i Halmstad 
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Tack för Din medverkan! 

  

Vänligen, Alice och Johanna 

Vänligen kryssa i ett svarsalternativ nedan och signera. 

  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

–  ◻ Jag samtycker till att delta i undersökningen ◻ Jag samtycker inte till att delta i 

undersökningen 

  

Datum:                              Namnteckning: 
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