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Abstract 
 

Vi vill med detta examensarbete skapa kunskap om förskollärares attityd till delaktighet i 

samband med utomhusvistelse. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer med sex 

förskollärare. Intervjuerna som har genomförts har analyserats utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv och frågeställningarna som har använts för att få syn på några förskollärares attityd 

till delaktighet vid utomhusvistelsen är: hur förhåller sig förskollärarna till delaktighet och vid 

utomhusvistelse samt hur arbetar förskollärarna med delaktighet vid utomhusvistelsen?  

 

Resultaten från intervjuerna visar att förskollärarna till stor del har en gemensam attityd till 

delaktighet vid utomhusvistelsen. Den gemensamma attityden är att det är förskollärarnas 

ansvar att skapa möjligheter till att barnen är delaktiga i förskolans verksamhet samt att 

utomhusvistelsen skapar goda möjligheter för det. Förskollärarna anser att delaktighet är något 

som barnen ska undervisas i. De ska vidare skapa en gemenskap och trygg miljö där barnen kan 

få möjlighet att utrycka sig och dela med sig av tankar, idéer och åsikter. Skillnaden mellan 

informanternas attityder var när det gäller nackdelar och fördelar med utomhusvistelsen. Alla 

informanter kunde se fördelar men några såg även nackdelar med det. Att barnen kan vara mer 

fria och skapa mindre grupper att leka i ses av några förskollärare som en fördel, eftersom det 

skapar förutsättning för delaktighet. En nackdel med utomhusvistelse är enligt några 

förskollärare att barnen kan skapa exkluderade situationer genom att personalen inte kan 

uppmärksamma alla situationer. 

 

 
 
 
 
Nyckelord: Delaktighet, Utomhusvistelse, Förskollärare, utomhuspedagogik 
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1. Inledning  
Under förskollärarutbildningen har utomhusvistelse varit ett ämne som väckt vårt intresse 

genom att det finns stora möjligheter till att göra barn delaktiga utifrån deras individuella 

förutsättningar i utomhusmiljön. Vår tidigare erfarenhet från utbildningens praktik och 

arbetslivserfarenheter är att det läggs ett större fokus på delaktighet inomhus än utomhus när 

pedagoger diskuterar och planerar förskolans verksamhet. Därför vill vi undersöka några 

förskollärares attityd till detta område. 

 

I läroplanen för förskolan står det att alla barn oavsett kön, etnisk tillhörighet, kulturell och 

socioekonomisk förutsättning ska få känna sig som en tillgång i gruppen. Samtidigt säger 

Lpfö98/16 (2016, s. 5) att alla barn ska få uppleva delaktighet för att deras egna förmågor ska 

grundläggas och växa. De ska också få samma möjligheter till att utvecklas och stärkas samt 

vara en del i förskolans verksamhet. Detta kan ske genom den fria leken samt i planerade 

aktiviteter både inomhus som utomhus (Lpfö98, 2016, s.7, 12 & 15).     

 

Den tidigare forskningen visar att delaktighet handlar om att det är de vuxna som skapar 

möjlighet till att barnen blir delaktiga (Engdahl, 2014, s. 25). Enligt Norðdahl och Jóhannesson 

(2016, s. 14) är lärares syn på delaktighet vid utomhusvistelsen viktig. Något som är a och o för 

att barnen ska bli deltagande och inkluderade är att som vuxen inta ett barnperspektiv, alltså se 

världen med barnets ögon (Eriksson, 2007, s. 5).  

 

Utomhusvistelse är något som sker varje dag på förskolorna i Sverige. Utomhuspedagogik är 

ett centralt begrepp för utomhusvistelsen och enligt Szczepanski (2007 s. 10) innebär det att 

inhämta mer och djupare kunskap, samtidigt som det öppnar upp för mer kreativitet där alla 

sinnen används och öppnar upp för fler möjligheter till utveckling och lärande. Eftersom den 

tidigare forskningen visar ett strakt samband mellan utomhusvistelse och delaktighet tycker vi 

att det är intressant att undersöka förskollärares attityd till delaktighet i samband med 

utomhusvistelsen. Eftersom lärarnas syn och attityd är avgörande för att barnen ska vara 

delaktiga i verksamheten har vi valt att fokusera på deras attityd till delaktighet vid 

utomhusvistelsen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om förskollärares attityd till delaktighet i 

samband med utomhusvistelse.  

 

Frågeställningar som vi har valt för att besvara syftet är:  

 

● Hur förhåller sig förskollärarna till delaktighet vid utomhusvistelse? 

● Hur arbetar förskollärarna med delaktighet vid utomhusvistelsen?  

 

3. Begreppsförklaring 

Attityd - vi har valt att använda detta begrepp för att få med både förskollärarnas syn och 

förhållningssätt till delaktighet vid utomhusvistelsen. Attityd innebär alltså i detta 

examensarbete synsätt och förhållningssätt.  

4. Bakgrund  

Sökorden som har använts för att få fram den tidigare forskningen är: utomhus* pedagogik* 

förskol*utomhuspedagogik, utomhusdidaktik, delaktighet i förskolan, inkludering, 

sociokulturellt perspektiv, sociokulturellt, sociokulturellt perspektiv Säljö, förskola och 

delaktighet, delaktighet förskola, förskola utomhusvistelse, förskola utomhus, preschool 

education, play outside och participation. Databaserna som har använts är: Libris, Google 

Scholar, Swepub och Högskolan Dalarnas bibliotekskatalog. 

4.1 Lpfö98/16 
Delaktighet är något som framgår i läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16 s.5) och då i samband 

med att barnen ska få möjlighet till det och skapa en tilltro till deras egna förmåga samt att den 

ska på så vis grundläggas och växa. Det står också att barn både söker och erövrar kunskap 

genom lek, socialt samspel samt genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö98/16 s.6–7). I 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16 s.7) beskrivs en verksamhet där det finns utrymme för 

barnen att komma med egna planer, fantasier och kreativitet i leken och lärandet både inomhus 

och utomhus.  Det framgår också att utomhusvistelsen bör ge möjlighet för barnen att leka och 

delta i andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö. Förskolans verksamhet ska enligt 
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läroplanen för förskolan (Lpfö98/16 s.9) utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och 

åsikter samt att barnens tankar och idéer ska tas till vara på för att lägga grunden och ge 

möjlighet till mångfald i lärandet. 

 

Det framgår i läroplanen för förskolan (Lpfö98/16, s.4) att den svenska förskolan ska vila på en 

demokratisk grund. Det framgår också enligt skollagen (2010:800) att barnen under 

utbildningen i den svenska förskolan ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. För att 

de grundläggande värdena ska utvecklas står det i läroplanen för förskolan (Lpfö98/16 s.4) att 

värderingarna tydliggörs i verksamheten. Baren ska också få utveckla förmåga till 

ansvarskänsla och social handlingsberedskap. Inom förskolan ska det finnas en levande social 

och kulturell miljö där barnen kan stimuleras till att ta initiativ och som utvecklar deras sociala 

och kommunikativa kompetens (Lpfö98/16, s.6). 

4.2 Tidigare forskning  
 
4.2.1 Barns delaktighet i det fysiska rummet  

 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011) presenterar i sin rapport om ett projekt under 2007–2010 

angående barns delaktighet i det fysiska rummet. Det de vill göra under detta projekt var att 

utveckla modeller och metoder för att främja barns delaktighet och inflytande. Arbetet för att 

få fram materialet har gjorts genom att göra barnen och pedagogerna i de olika verksamheterna 

i olika delar av Sverige delaktiga. Vilket också har lett till att genomförandet av projektet haft 

några olika varianter av det gemensamma projektupplägget. Utgångspunkten har varit 

fokusgrupper, grupphandledning, gemensamma observationer, dagboksanteckningar, 

erfarenhets byten mellan förskolor och observationer genomförda av pedagogerna (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér 2011). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011 s .6) menar att inflytande är en 

förutsättning för att skapa demokratiska processer genom interaktion i sociala sammanhang. 

Det är också något som barnen lär sig genom språkliga och praktiska handlingar. De menar att 

det finns redan i förskolan en strävan efter att se barnen utifrån deras perspektiv. Trotts detta 

har de också tolkat att forskning visar på att barn själva varken uppfattar eller känner delaktighet 

i verksamheten. De belyser att delaktighet och inflytande inte i första hand handlar om att få sin 

vilja igenom, mera att vara en del i gemenskapen på förskolan och kunna vara med och påverka.  
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Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2011, s.14) visar att barn gärna vill berätta och visa vad de gör 

och hur de gör saker på gården samt varför de gör sakerna. De har fått fram att pedagogerna i 

förskolan hade en nyfikenhet och önskan om att sätta sig in och förstå barnens olika sätt att 

utrycka sina tankar, idéer och åsikter. Det framkommer också att en majoritet av barnen menar 

att de ändå får bestämma över sin egna lek eller att de kommer överens med kompisarna i 

verksamheten. Under projektet har barnen fått fler valmöjligheter att kunna göra aktiva val över 

deras lek och lärande. Något som alla barnen belyser är att pedagogerna sätter ramarna och 

bestämmer över utomhusvistelsen. De strategier som barnen då använder för att ge de möjlighet 

att påverka och bestämma över deras lekar är att fråga om lov eller dra sig bort från de vuxna 

och till en plats längre bort (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2011, s.12). Det har också visat sig 

att pedagogerna behöver oftast ompröva deras ramverk och regler när de säger nej allt för ofta. 

Förskolans gård kan sägas vara en demokratisk plats på förskolan då barnen anser att de får 

bestämma över deras egna lekar men att det kan ske odemokratiska handlingar utav de vuxna. 

Det gäller att synliggöra dessa maktpositioner som vuxna har för att förändra de och ge mer 

delaktighet till barnen att vara med och påverka (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2011, s.18).  

 

4.2.2 Barns deltagande och delaktighet - Projektarbete i en förskola med inspiration 
från Reggio Emilia  
 

Hamerslag (2013, s.2) presenterar i sin licentiatuppsats som handlar om barns och pedagogers 

deltagande och delaktighet i projektarbete. Denna empiriska studie bygger på etnografiskdata, 

som är insamlat genom deltagande observation, videofilmning, fotografering, insamling av 

dokumentation och vissa intervjuer (Hamerslag 2013, s.36). Det framgår att det finns en 

gemensam syn vad gäller att demokratiska samhällen är av stor vikt för barns delaktighet och 

att barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter ska ligga till grund för den pedagogiska 

verksamheten.  

 

Hamerslag kom fram till att ”barns delaktighet är ett resultat av ett komplext och dynamiskt 

samspel mellan pedagoger och barn” (Hamerslag 2013, s.121). Studien visar att pedagogerna 

är de som skapar förutsättningar för barnens delaktighet samt att barnen är delaktiga i skapandet 

och genomförandet av dessa projektarbeten. När pedagogerna skapar förutsättningar för barnen 

att vara delaktiga visar studien att det kan framstå som styrning.  
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Hamerslag (2013, s.122) synliggör två dimensioner av delaktighet, vilka är: delaktighet genom 

barnens egna aktiviteter, och delaktighet genom att barnens intresse bevakas. Vidare visar 

resultatet i Hamerslag (2013, s.123) studie angående barnens delaktighet i projektarbetet att i 

detta arbete bidrar barnen i första hand med bredd och mångfald tack vare deras fantasirikedom. 

Vilket ledde till att pedagogerna ansåg att de var tvungna att smalna ner innehållet i arbetet för 

att det tenderade till en spretighet. Pedagogernas syfte var att hitta tillbaka till ett gemensamt 

innehåll att samla barnen kring för att fördjupa deras lärande mot pedagogernas mål. Ett 

begrepp som framkommit är väglett (Hamerslag 2013, s.125) och innebär att pedagogerna anser 

att det varit med och väglett baren i processen som de varit delaktiga i, alltså instruerat barnen 

hur man kan göra. Det visar även att väglett kan innebära att pedagogerna har lagt värderingar 

i hur saker ska göras. 

 

4.2.3 Kan utomhuspedagogik stödja lärande och inkludering? Personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar 
 
Brodin (2011, s.445) har skrivit en artikel om att utomhuspedagogiken kan stödja lärande och 

inkludering för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. EU - projektet Learing in 

motion är en artikel som hon har baserat sin analys på. Hennes analys utgår från intervjuer, 

enkäter och litteraturstudier. Denna studie har genomförts för att ta reda på “om och i så fall 

hur utomhusaktiviteter ger fysisk och sensorisk stimulering för personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar” (Brodin, 2011, s.445). Resultatet för Brodins (2011, s.445 & 456) 

artikel visade att välbefinnandet och livskvalitén ökade för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning förutsatt att miljön är tillgänglig och anpassad. Lärande och sociala 

inkludering stimulerades när personerna med intellektuella funktionsnedsättningar vistades i 

naturen. Det finns många fördelar med att vistas i naturen, hälsan förbättras, lära sig 

tillsammans, samarbeta, den sociala interaktionen förbättras och att inkluderingen förbättras. 

Det är inte bara personer med intellektuella funktionsnedsättningar som mår bra av detta, utan 

det gäller för alla människor. ”Naturen är en källa till glädje, avkoppling, fri från krav och utan 

prestationskrav! Här kan alla vara med!” (Brodin, 2011, s.457).  
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5. Teoretisk utgångspunkt  

Under denna del av examensarbetet kommer vi att presentera den teoretiska utgångspunkten vi 

har valt att analysera vårt material utifrån för att närma oss förskollärarnas attityd till delaktighet 

vid utomhusvistelsen. 

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
 

Det perspektiv som vi har valt att använda oss av när vi analyserar är delarna interaktion och 

Zone of Proximale Developmen (ZPD) ur ett sociokulturellt perspektiv. Dessa delar har vi 

tolkat som några centrala i det sociokulturella perspektivet, att man lär sig i interaktion med 

andra och med hjälp av någon som kan ta en vidare i utvecklingen. 

 

5.1.1 Interaktion 
 
Jakobsson (2012, s.2) förklarar i sin artikel att en grundtanke inom det sociokulturella 

perspektivet är att människor är sociala varelser som utvecklas och lär sig genom att interagera 

genom sociala och kulturella situationer och att i samspel med andra människor eller 

omgivningen utvecklas och lära sig. Lindh (2017, s.4 - 5) har också i sin artikel skrivit att det 

sociokulturella perspektivet handlar om att lärandet pågår i samspel och interaktion med andra 

människor. Hon skriver också att empati och social kompetens är några exempel som läroplanen 

trycker på, inte bara att barn ska lära sig av varandra utan också i interaktion med lärare och 

föräldrar. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, s.12–13) skriver även de att läroplanen för 

förskolan vilar på ett sociokulturellt perspektiv. Med det anser de att barn lär sig genom att 

samtala och samspela med andra människor i sin omgivning. Forskaren Säljö (2011, s.68) 

skriver i en artikel att kunskap enligt det sociokulturella perspektivet är något som sker mellan 

människor och inte endast inom individerna. Han beskriver att kunskap sker i interaktion och 

genom samspel mellan människor. Eriksson (2007, s.6–7) belyser att interaktion och 

kommunikation är avgörande för lärandet inom det sociokulturellt perspektiv enligt Emilson 

(2003). Eriksson (2007, s.6–7) belyser också att Säljö (2000) betonar att det centrala i detta 

perspektiv är språkanvändning och kommunikation mellan barnet och omgivningen. 

 

Lärarens roll ur ett sociokulturellt perspektiv blir enligt Pramling Samuelsson (2000) att 

via kommunikation om vad som händer i förskolan blir både barn och lärare delaktiga i 

hur vardagen och världen kan förstås och förklaras. Detta uppnås genom att läraren visar 
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engagemang, att se, möta, stödja och utmana barnet. Läraren måste vara intresserad av 

varje barns handlingar, funderingar och påståenden enligt Pramling Samuelsson (2000) 

(Eriksson, 2007, s.6–7).  

 

 

5.1.2 The Zone of proximal develoment (ZPD) 
 

Åhsén (2015, s.136–137) skriver att Lev Vygotskij betonade att lärandet sker innan 

utvecklingen. Utifrån detta perspektiv ses lärandet som en process från att inte kunna, till att 

kunna tillsammans med någon, för att sedan tillslut kunna på egen hand. Lind (2017, s.5) 

förklarar och hänvisar till Vygotskijs (1978) begrepp The Zone of Proximal Development 

(ZPD). Det innebär att i sociala sammanhang sker det en utveckling och att tillsammans med 

andra som redan besitter kunskapen eller färdigheten närma sig den.  

 

5.2 Delaktighet  
Forskarna Pramling Samuelsson och Sheridan (2003, s. 71) skriver i en artikel att barn är 

delaktiga när de upplever att de blir sedda och hörda samt när deras intressen och avsikter 

tillvaratas på ett respektfullt sätt av de vuxna. Eriksson (2007, s. 5) skriver i sin avhandling att 

enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är en förutsättning för delaktighet att barn ska 

ha inflytande och kunna påverka sin vardag samt att de vuxna tar barnen på allvar. Vidare menar 

Pramling Samuelsson och Sheridan att barn har olika rättigheter inom barnkonventionen, bland 

annat att “bli respekterade och lyssnade på som individer” (Eriksson 2007, s. 5). Barnen har 

alltså rätt att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i sitt lärande.   

 

Brodin (2011, s. 449) skriver att delta i en aktivitet inte är detsamma som att känna sig delaktig 

och att både det sociala och det fysiska planet behövs inkluderas. Förskollärarens vanligaste 

tolkning av ordet delaktighet är att det betyder möjlighet till inflytande, alltså att barnen får vara 

med och bestämma, samt känslan av tillhörighet. Delaktighet innebär enligt Eriksson (2014, s. 

215, 220–221) att de som uttrycker sig blir bemötta av någon som lyssnar och intresserar 

sig.  Det innebär också att bli sedd och hörd samt att få uttrycka sina uppfattningar. Hon belyser 

att barnets kompetens och självkänsla stärks när barn få uppleva delaktighet. Forskaren Engdahl 

(2014, s. 25) skriver i sin avhandling att det är de vuxna som ger barnen möjligheter till barns 

delaktighet i förskolans verksamhet. Eriksson (2007, s. 5) menar att ha ett barns perspektiv, 

alltså att se från barnens synsätt, är ett centralt förhållningssätt för att göra barn delaktiga. 
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5.2.1 Inkludering 
 
Inkludering är ett centralt begrepp inom delaktighet och forskaren Brodin (2011, s. 449–450) 

skriver i en artikel att inkludering ses som ett positivt begrepp och att det har en självklar plats 

inom skolväsendet och samhället. Det hon skriver är att den som är inkluderad alltid är en 

självklar del av gruppen, personen är alltså delaktig i att påverka gruppens arbete. Egelund, 

Haug och Persson (2006, s. 180, 182) beskriver att inkludering kommer ifrån 

specialpedagogiken och har med individualisering att göra. Det innebär att individen ska kunna 

förverkliga sig själv inom ramen för sina förväntningar, intressen och anlag. Inkludering 

innebär att se individens förutsättningar och skapa en verksamhet som kan förhålla sig till de 

förutsättningarna. Då handlar det inte bara om att planera miljön utan också anpassa den sociala 

sammansättningen och den didaktiska verksamheten till individerna (Nilholm & Göransson, 

2013, s. 36–37).           

Enligt Nilholm och Göransson (2013, s. 27–30) finns det tre olika definitioner på inkludering 

och dessa kallas för gemenskapsorienterad, individorienterade och placeringsorienterad. Den 

gemenskapsorienterade definitionen innebär att olikhet ses som en tillgång istället för en 

belastning. De skriver att “tillit till normer, regler och institutioner samt ett utvecklat socialt 

nätverk mellan medlemmarna är en tolkning på gemenskap” (Nilholm & Göransson, 2013, 

s.27–30). Genom att ha en "vi"-känsla i verksamheten och att i den möta andras erfarenheter 

kan möjlighet att förändras som person skapas. Den individorienterade definitionen innebär att 

man ser till den enskilda individen. Till exempel om en elev klarar nå målen och har goda 

sociala relationer ses det som att eleven är inkluderad. Den tredje definitionen, 

placeringsorienterad, innebär att om barn med särskilda behov är med i klassrummet så är de 

inkluderade.  

5.3 Utomhusvistelse  
I Brodins (2011, s. 8) artikel beskrivs en slutsats som har gjorts utifrån tidigare forskning att 

utomhusvistelsen är en miljö på förskolan som kan öppna upp för en verksamhet som är mer 

inkluderande. Det framkommer i hennes artikel att utomhusmiljön kan leda till att 

prestationskravet på barnen minskar då det inte ställs samma krav ute som inne och att 

aktiviteterna baseras på den mer konkreta verkligheten. I Norðdahl och Jóhannessons (2016, s. 

13) artikel belyser de hur utomhusvistelsen ger större möjlighet för barnen att vara delaktiga i 

verksamheten och att utomhusvistelsen ger barnen möjlighet att påverka både miljön och de 
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sociala sammanhangen de vistas i. Det är lärarens ansvar att skapa eller hitta miljöer som skulle 

passa individens möjlighet och förutsättningar för att få utvecklas och lära sig (Norðdahl & 

Jóhannesson, 2016, s.3). Det är inte bara lärarnas ansvar som är avgörande för delaktighet utan 

även lärares syn på delaktighet vid utomhusvistelsen är viktig, då det avgör hur mycket barnen 

kan vara med och påverka eller om lärarna ser att barnen kan eller får vara med och påverka 

(Norðdahl & Jóhannesson, 2016, s. 14). 

5.4 Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik 
Utomhuspedagogik förklarar forskaren Szczepanski (2008, s. 56) i sin avhandling är ett 

pedagogiskt perspektiv som bygger på fyra grundpelare: personlig och social utveckling, 

utomhusaktiviteter, miljöundervisning och hälsa. Där ligger fokus på att ge barnen möjlighet 

att utvecklas både som individer och i grupp och att koppla samman undervisningen till ämnen 

och teman mot de nationella målen. Genom ämnena och temana få in ett arbete mot 

hålbarhetstänket och den hållbara utveckling, samt kan synliggöra vilka socioekonomiska och 

sociokulturella förutsättningar olika människor har. Dessa grundpelare skapar en helhetssyn på 

lärande och en syn där det handlar om att få lära sig i en miljö som öppnar upp för fler sinnen, 

samt i en helhet där det går att praktisera teorier och få lära sig genom handen och huvudet. 

Szczepanski (2008, s.23, 56) förklarar detta som att barnen får lära sig utforska och uppleva 

genom förstahandserfarenhet. Det är detta som enligt Szczepanski (2007, s. 10) är kärnan inom 

utomhuspedagogiken, att som pedagog utnyttja platser och skapa upplevelser genom 

förstahandserfarenheter i växelverkan med böcker och texter. Det handlar om att få se och 

uppleva fenomen och teorier i dess rätta miljö, men även att skapa förutsättningar och 

möjligheter att få uppleva sådana miljöer, samtidigt som pedagoger skapar möjligheter att 

stimulera kreativitet, koncentration och undervisnings möjligheter (Linköpings universitet, 

2017).  

 

Något som också går att läsa i Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007, s. 11) är att 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer”. Dahlgren och 

Szczepanski (2004, s. 21) anser att det innebär att se utomhuspedagogiken som ett gränslöst 

pedagogiskt rum utan väggar, där miljön kan variera och anpassas utefter de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför.  
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Utomhusdidaktik handlar om hur man undervisar samt hur pedagogen lär sig att undervisa. 

Detta är en del inom utomhuspedagogiken som sammanlänkar delar i lärandet till en helhet 

(Dahlgren & Szczepanski (2004, s.10). Den bygger på de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför, för att skapa undervisning i utomhusmiljön under utomhusvistelsen. Det är i 

utomhusdidaktiken som undervisningen planeras och byggs upp för att passa i den miljö som 

undervisningen sker i (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004, s. 5). Utomhusdidaktiken 

används för att hitta och skapa miljöer där undervisning och lärande kan ske (Dahlgren & 

Szczepanski, 2004, s. 9–10).  

6. Metod 

I metodavsnittet förklarar vi vilken metod vi har valt att använda. Vi beskriver även 

genomförandet av metoden, urvalet av informanterna och etiska förhållningssätt, hur vi har 

bearbetat materialet samt resultatets trovärdighet. 

6.1 Intervju som metod 
Den metod som vi har valt att använda är den semistrukturerade intervjuformen utav den 

kvalitativa intervjun. Detta för att för att bidra med kunskap om förskollärares attityd till 

delaktighet i samband med utomhusvistelse. Kvalitativ intervju handlar om att få en insyn i hur 

den intervjuade ser och tänker kring ämnet som diskuteras. Detta i en vad Dalen (2015, s.14–

16) menar “utväxling av synpunkter”. Kihlström (2007, s.48) förklarar att formen liknar ett 

vanligt samtal med ett fokus på vad som ska diskuteras. Ett av målen som strävas mot i den 

kvalitativa intervjun är att få insyn eller förståelse om fenomen som finns i den intervjuades 

vardag och den verklighet den befinner sig i. Det kräver också att intervjuaren har en viss 

förståelse och insyn i det ämnet som ska diskuteras för att kunna ställa relevanta frågor för att 

få den intervjuade att närma sig sina erfarenheter och upplevelser (Dalen, 2015, s.14–16). 

Genom att sätta sig in i sina egna tankar kring ämnet för att skapa en egen förståelse för hur 

eller varför jag kan ha tolkat eller värderat svaret på ett visst sätt, är något som också Kihlström 

(2007, s.49) betonar är viktigt innan intervjun.   

 

Enligt Dalen (2015, s.14 & 34) finns det olika typer av intervjuformer: öppen, strukturerad och 

fullständigt strukturerad. Den öppna intervjuformen ska ge möjlighet för den intervjuade att få 

berätta om sina erfarenheter så fritt som möjligt. Den strukturerade intervjuformen bygger 

däremot på att det från början finns ett ämnesområde som ska diskuteras, där samtalet riktas 
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mot de ämne som intervjuaren valt att fokusera på. Den fullständigt strukturerade formen 

bygger på ett redan färdigt frågeformulär. Det finns två olika benämningar för den strukturerade 

formen: semistrukturerad eller delvis strukturerad (Dalen, 2015, s.34). Vi har valt att använda 

benämningen semistrukturerad. 

 

Med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 2) har vi närmat oss temat eller frågan som 

behandlades under intervjuerna. Dalen (2015, s.35) menar att det finns ett behov av att ha en 

intervjuguide och speciellt när det handlar om en semistrukturerad intervjuform. Vi arbetade 

fram vår intervjuguide med det som kallas för områdesprincipen. Denna princip innebär att med 

hjälp av mindre teman inom området prata runt frågor för att närma oss den intervjuades tankar 

kring ämnet. Vi har också hänvisat till styrdokument och frågat om informanternas attityd och 

tankar kring dem (Dalen, 2015, s.35–37).  

 

6.2 Urval  
I studien valdes informanter utifrån att vi ville ha några förskollärare som hade några års 

erfarenhet och som jobbade i samma kommun. Enligt Kihlström (2007, s.49) ska man välja 

någon som har erfarenhet om det ämnesområdet man har valt för att det ska bli en kvalitativ 

intervju. Därför valde vi förskollärare med några års arbetslivserfarenhet. Valet av 

förskoleområdet gjordes på grund av att en av oss hade haft kontakt med både förskolechefen 

och några förskollärare sedan tidigare. Kihlström (2007, s.51) menar att antal intervjuer varierar 

från fall till fall. Vi valde att intervjua sex förskollärare för det var ett bra antal att hinna med 

inom studiens tidsram och för att vi skulle få fram ett trovärdigt resultat.  

6.3 Genomförande  
 
Genomförandet av intervjuerna började med att vi valde en kommun i Mellansverige. Vi 

kontaktade förskolechefen för förskoleområdet för att fråga om vi fick genomföra intervjuerna 

med hens personal. Samtidigt frågade vi efter kontaktuppgifter till förskollärare för vidare 

kontakt med varje förskollärare. Förskolechefen gav oss godkännande att genomföra 

intervjuerna och gav oss åtta mailadresser till de åtta förskollärare som arbetar inom hens 

förskoleområde. Vi tog kontakt med förskollärarna via mail, där informationsbrev skickades 

med (se bilaga 1). Vi skickade mailet till alla åtta förskollärare ifall det var någon som inte 

skulle svara eller vilja delta. Förskollärarna hade en vecka på sig att svara för att vi skulle hinna 
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planera in genomförandet utefter förskollärarnas tider och förslag som det fått ge. Till slut hade 

vi fått ihop sex förskollärare som ville delta i vår intervju. Förskollärarna skickade förslag på 

dagar de kunde och vi anpassade vårt schema efter dessa förslag. 

 

Intervjuerna gjordes på olika dagar och vid olika tidpunkter för att det skulle underlätta för 

informanterna. Under intervjuerna hade vi ljudupptagning med våra mobiltelefoner för att 

underlätta transkriberingen. Vi genomförde intervjuerna tillsammans och de gjordes en och en 

med förskollärarna. Det tog cirka 20–30 minuter att genomföra. Frågorna som vi ställde hade 

vi förberett innan då vi valt en semistrukturerad metod. I slutet av varje intervju frågade vi 

informanterna om vi hade tolkat de rätt.  

6.4 Bearbetning av data  
Bearbetningen av materialet gjordes med transkribering av ljudupptagningarna. Dalen (2015, 

s. 69) skriver att det är av stor vikt att den som intervjuat gör transkriberingen då det ger en unik 

chans att sätta sig in det insamlade materialet. Genom att spela in intervjuerna framgår det i 

Dalens (2015, s. 69) text att det ger möjlighet att gå tillbaka till råmaterialet om något i det 

transkriberade materialet är oklart. Dalen belyser att Kvale och Brinkmann (2009) ställer sig 

kritiska till att bara använda sig av det transkriberade materialet i analysarbetet eftersom det 

kan innebära en datareducering från råmaterialet. När vi skulle transkribera rådata delades 

intervjuerna upp mellan oss.  

 

6.4.1 Analysmetod  
 

Vi har valt att använda innehållsanalys som innebär ett systematiskt arbete för att synliggöra 

det mest centrala i intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009, s.219). Den modell vi har använt 

oss av är den som Kvale och Brinkmann (2009, s.13) presenterar som analys med fokus på 

mening. Det innebär meningskodning, meningskoncentrering och meningstolkning.  

 

Vid meningskodningen kodade vi materialet genom att leta efter skillnader, olikheter och 

mönster i transkriberingarna för att sedan kategorisera materialet (Kvale och Brinkmann, 2014, 

s.241). Dalen (2015, s.54) skriver att denna kodningsmetod handlar om en systematisk 

jämförelse där likheter och skillnader ska kartläggas för att få en tydligare bild av de insamlade 

materialet. Redan vid intervjutillfällena kunde vi se kategoriseringarna växa fram genom 

informanternas svar. Även under transkriberingen kunde vi se dessa kategoriseringar. 
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Meningskodningen gav oss rubrikerna Delaktighet, Förskollärarnas ansvar, Hur arbetar 

förskollärarna med delaktighet vid utomhusvistelsen, Kommunikation och Utomhusvistelsens 

fördelar och nackdelar. 

 

Under meningskoncentreringen sammanfattade vi det transkriberade materialet till det mest 

centrala delarna av intervjuerna, utefter vårt syfte och frågeställningar. Dessa sammanfattningar 

bekräftade våra kategoriseringar, Delaktighet, Förskollärarnas ansvar, Hur arbetar 

förskollärarna med delaktighet vid utomhusvistelsen, Kommunikation och Utomhusvistelsens 

fördelar och nackdelar. Där efter sammanfattade vi sammanfattningarna av transkriberingarna 

under kategorierna för att synliggöra förskollärarnas attityd till delaktighet i samband med 

utomhusvistelsen. 

 

När vi skulle meningstolka materialet gjordes detta genom att analysera kategorierna utifrån 

delarna interaktion och Zone of proximal development (ZPD) ur det sociokulturella 

perspektivet.  

6.5 Etiska riktlinjer  
När vi genomförde intervjuerna och arbetade med det transkriberade materialet under detta 

examensarbete har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som belyser 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6–14). De fyra huvudkraven finns för att inte 

personen som är med i en forskningsstudie ska komma till skada. Innan intervjuerna 

genomfördes fick vi muntligt samtycke från förskolechefen och skriftligt från förskollärarna att 

genomföra intervjuerna. Detta genom att informanterna tagit del av det utskickade 

informationsbrevet till informanterna. Med informationsbrevet har vi även delgett 

informanterna vad deras deltagande kommer gå ut på och vad som förväntas utav dem. I början 

av intervjuerna fick informanterna reda på att deras deltagande är frivilligt och att de kan 

avbryta intervjun när som helst. Det är endast vi som har lyssnat på intervjuerna under 

transkriberingen och i transkriberingarna har vi anonymiserat informanterna. Detta genom att 

ge dem fiktivanamn (A,B,C,D,E,F) när vi presenterar förskollärarnas svar i resultatet. Efter att 

examensarbetet är godkänt raderas materialet.  
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6.6 Reliabilitet och validitet/ trovärdighet 
Här kommer vi att börja med första delen av metoddiskussion som fokuserar på dess 

trovärdighet och senare återkommer vi med en metoddiskussion där fokus är vilken metod vi 

valde, varför vi valde den. Vi kommer också då diskutera om genomförandet hade gått och göra 

på ett annat sätt och hur det hade påverkat resultatet.  

 
Enligt Kvale och Brinkman (2014, s.223–227) innebär reliabilitet och validitet att bevisa och 

arbeta för att materialet är trovärdigt för att få så bra resultat som möjligt. Reliabilitet inom en 

kvalitativ studie, enligt Dalen (2015, s.115–116), innebär att så precist som möjligt beskriva 

alla led i processen för att den som läser resultatet ska kunna ta på sig samma “glasögon”. Detta 

tycker vi att vi gjort då vårt analysverktyg framgår och vårt förhållande till informanterna under 

intervjusituationerna också framgår. Vi har använt oss av en semistrukturerad metod när vi 

intervjuat och efter alla frågor som ställdes under intervjuerna så sammanfattade vi och frågade 

om vi tolkat förskollärarnas svar eller helhet på rätt sätt.  

 

Genom vårt metodval ville vi skapa en dialog med den intervjuade och med hjälp av en 

intervjuguide närma oss förskollärarnas attityd till delaktighet i samband med 

utomhusvistelsen. Dalen (2015, s.116) menar att validitet utifrån både Lincolm och Guvba 

(1985) och Maxwell (1992) handlar om att kunna synliggöra varför man har gjort studien och 

hur resultatet kan användas och om det kan användas i andra verksamheter och belysa 

pålitligheten i resultatet. Detta är något vi tycker att vi har förhållit oss till och förklarat i 

inledningen vad som gör detta examensarbete legitimt att genomföra. 

7. Resultat 

I resultatdelen presenterar vi förskollärarnas svar tillsammans med våran analys, under 

rubrikerna som vi med hjälp vårt analysverktyg fått fram fem kategorier: vad innebär 

delaktighet, förskollärarnas ansvar, hur arbetar förskollärarna med delaktighet vid 

utomhusvistelsen, kommunikation och utomhusvistelse fördelar och nackdelar.  

 

7.1 Innebörden av delaktighet 
 

Informanterna beskrev när de trodde att barnen känner sig delaktiga i verksamheten. De menade 

att barnen känner sig delaktiga när de får vara med och bestämma i verksamhetens vardag, som 
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till exempel vid skogsutflykter eller vid utemiljöns utformning. Informant D säger: “Alltså bara 

spontant tänker jag att när de själva får bestämma sin lek, alltså̊ när de själva får bestämma 

själva vad de ska leka med och vad de ska leka helt enkelt”. Informant E säger: “Jag tror mer 

att de känner att de är delaktiga när de är med i en aktivitet”.  

 
7.1.1 Delaktighet 
 
Informanterna har en gemensam attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen. Enligt dem 

innebär det att alla barn är delaktiga genom att få en chans att påverka sin vardag.  Informant A 

sa att delaktighet handlar om “att alla får vara med och alla får ta plats”. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2003, s.71) belyser att barn är delaktiga när de upplever att de blir sedda, hörda 

och när en vuxen på respektfullt sätt tar tillvara på deras tankar och idéer. Delaktighet handlar 

också, enligt informanterna, om att ha med sig barnen i situationer, aktiviteter och 

verksamheten. Detta genom att barnen får vara med och påverka verksamheten och aktiviteter 

genom deras tankar, idéer och viljor inom ramen för vad pedagogerna har satt upp. Eriksson 

(2007, s.5) refererar till Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) som menar att en 

förutsättning för delaktighet är att barn får ha inflytande och kunna påverka vardagen de är i 

och att delaktigheten kommer när de vuxna tar dem på allvar.  

 

Informanterna anser även att alla är lika viktiga i gruppen oavsett bakgrund, erfarenheter och 

förutsättningar. De talar om att alla ska få känna en gemenskap och delaktighet i gruppen samt 

att alla är lika mycket värda. Informanten A berättade att “Det betyder inte att alla måste leka 

med alla men att alla ska få tillhöra gruppen. Delta innebär att våga ta egna initiativ i leken”. 

De menar att alla ska få känna en tillhörighet i gruppen och att alla inte behöver vara med hela 

tiden. Informant B utrycker “Att man känner att man är lika viktig i gruppen och att man har 

lika mycket värde och att man har en gemenskap tillsammans, att man är med i gruppen, att 

man inte känner sig utanför”. Vilket även Brodin (2011, s.449) skriver om att delta i en aktivitet 

inte är detsamma som att känna sig delaktig. Hon framhäver att både det sociala och det fysiska 

planet behövs inkluderas.  

 

Utöver att barnen ska kunna vara med och påverka, tänka och tycka inom ramen för vad 

förskollärarna har satt upp handlar det om att se alla barn utifrån deras förutsättningar och som 

individer, enligt informanterna. Som informanten J uttrycker det: “se alla barn utifrån deras 

egna perspektiv”. Informanterna anser att delaktighet är något som pedagogerna ska skapa 
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genom att lyssna, se och tillgodose barnens intressen, tankar och idéer. Informant C säger: “Det 

är vi som måste vara väldigt lyhörda för deras kroppsspråk, miner och vad vi märker att de 

tycker om att göra helt enkelt”. 

 

Enligt informanterna ska det finnas frihet i verksamheten för barnen att välja själva vad de vill 

göra och att det är förskollärarnas ansvar att skapa möjligheter för det. Engdahl (2014, s.25) 

skriver om att det är de vuxna som ger barnen möjligheter till delaktighet i förskolans 

verksamhet. Det framgår också utifrån informanterna att förskollärarna ska lyssna in, se och 

tolka barnens viljor, intressen och tankar. Detta innebär att inta ett barns perspektiv, vilket är 

ett centralt förhållningssätt för att göra barn delaktiga enligt Eriksson (2007, s.5).  

 
7.1.2 Inkludering 
 
Enligt informanterna handlar inkludering om att få med sig barnen i det som görs i 

verksamheten, som till exempel aktiviteter och olika sammanhang. De tycker att barnen ska få 

en chans att påverka och bestämma i förskolans verksamhet och att alla barn ska känna att de 

är en del av barngruppen, oavsett vad som görs på förskolan. Informant B berättade:  

 
När jag utbildade mig talade vi inte om inkluderingsbegreppet. Men jag tänker att man 

är lika viktig i gruppen och att man har lika mycket värde samt att ha en gemenskap 

tillsammans. Att man är med i gruppen och inte känner sig utanför.  

 

Utifrån intervjuerna går det att se att den som är inkluderad alltid är en självklar del av gruppen 

och att individerna ska kunna påverka gruppens arbete, vilket också Brodin (2011, s.449–450) 

skriver om. 

 

Enligt informanterna innebär inkludering att se individens förutsättningar och skapa en 

verksamhet utifrån det, vilket även Nilholm och Göransson (2013, s.36–37) betonar. 

Informanterna tycker att de inte bara ska planera miljön utan även anpassa den sociala 

sammansättningen i barngruppen så att alla får känna sig som en tillgång i gruppen. Vilket går 

att se utifrån utomhuspedagogiken som Lundegård, Wickman & Wohlin (2004, s.5) menar 

handlar om att skapa en miljö och verksamhet där barnen kan lära sig, utvecklas och se 

delaktighet och inkludering och hjälpa varandra vidare. Tre av informanterna påpekade att 

oavsett om barnen inte vill vara med i leken eller leker själva betyder det inte att de inte är 

inkluderade. När barnen väljer att leka själva eller inte vill vara med ska det ses som en styrka 
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och det också kan räknas in som inkludering, eftersom då får barnen bestämma och påverka 

situationen själva.  Barnen kan vara inkluderade om de får vara med utifrån deras principer och 

förutsättningar.  

 
Ja delaktighet då tänker jag att barnen har inflytande över verksamheten och kan vara 

med och påverka. Att de känner att de är en grupp och att de är delaktiga i gruppen ... 

jag halkar in på barns inflytande hela tiden, känner jag … inkludering handlar om att 

man känner att man är lika viktig i gruppen ... nä nu blandar jag ihop begreppen lite … 

att de vågar delta och att de känner sig trygga och vågar delta i lekar där de kan interagera 

själva. (Informant B) 

 

Något som framkommit av intervjuerna med förskollärarna är att delaktighet och inkludering 

är två begrepp som synonymer till varandra. Det gör att de är väldigt svårt att definiera dem var 

och en för sig. Detta går att se i citatet ovan där delar ur intervjun visar på att den intervjuade 

vill förklara begreppen med hjälp av varandra och som synonymer till varandra. Informant C 

säger: “Vi har ju inte delaktighet här och inkludering där utan de hänger ihop och det blir lätt 

att man pratar om det ena när man menar det andra”.  

 

Genom att titta på informanternas attityd till inkludering vid utomhusvistelsen utifrån Nilholms 

och Göranssons (2013, s.27–30) tre definitioner av inkludering - gemenskapsorienterad, 

individorienterad och placeringsorienterad - går det att se informanternas gemensamma syn 

och definition på inkludering är den gemenskapsorienterade definitionen, att olikhet ses som en 

tillgång istället för en belastning. Informant A säger: “Inkludering handlar om att ingen ska få 

vara utanför, det ska finnas en känsla av gemenskap i gruppen. Man behöver inte alltid få vara 

med men de ska alltid vara en del i gruppen”. Det är något som visar tydligt på en 

gemenskapsorienterad definition på inkludering.   

 

Det finns även några inslag utav den individorienterade definitionen, men då som en 

underkategori av den gemenskapsorienterad definitionen, vilket informant C uttrycker genom: 

“Inkludering handlar om att ha barnen med sig. Det räcker att de tycker aktiviteten är rolig och 

att de känner att de får ut något av den”. Här syns det att det handlar om en gemenskap och att 

vara en del i gruppen men utifrån allas förutsättningar och att det är individen som ska få ut 

något av det.  
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Ingen av studiens förskollärare definierar inkludering utifrån den placeringsorienterad 

definitionen: alltså det krävs mer än att barnet är med i rummet eller aktiviteten för att vara 

inkluderad. Det krävs att barnet är aktivt och påverka eller föra situationen framåt. 

7.2 Förskollärarnas ansvar  
 

För att skapa delaktighet och inkludering behövs det ges chanser för barn att påverka. 

Det är upp till de vuxna att skapa delaktighet och inkludering samt att se till att alla 

barn är det också. Att vara en delaktig vuxen leder till att man skapar situationer och 

öppnar upp för delaktighet och inkludering hos barnen. (Informant A) 

 

Utifrån intervjuerna går det att se att informanternas attityd innebär att de har ett stort ansvar 

när det kommer till delaktighet vid utomhusvistelsen. De anser att de vuxna i förskolans 

verksamhet som möjliggör för barnen att bli delaktiga i förskolans verksamhet.  

 

Något som framkommit av intervjuerna är att barn inte kan skapa delaktighet, det krävs att en 

vuxen är med och styr och ställer eller hjälper barnen i det sociala samspelet för att skapa 

delaktighet. 

 
När man är med och leker som vuxen tycker barnen att det är roligare, det spelar ingen 

roll vilken ålder det är. Om barnen har bråkat är det ofta mycket lättare som vuxen att 

få med sig alla. Att som vuxen visa att det här är kul och det här är bra och att försöka 

vara positiv. Detta brukar dra med fler och fler får vara inkluderade i leken. (Informant 

E) 

 
Informanternas attityd innebär att delaktighet är något pedagogerna ska lära barnen. Det är alltså 

utifrån Vygotskijs (1978) teori Zone of Proximal Development pedagogerna som ska hjälpa 

barnen till nästa nivå (Lind, 2017, s.5). Detta syns även i hur informanterna pratar om 

delaktighet att det måste finnas en vuxen med för att barnen ska kunna få vara delaktiga samt 

för att de ska kunna synliggöras. Informant C säger: “Ja det är just den meningen att man sätter 

ord på nu har du fått bestämt, för annars förstår de kanske ändå inte fast än att de väljer att, att 

de har bestämt”. 

 

Barn lär sig i interaktion med andra människor, enligt informanterna. De anser att det är deras 

ansvar som pedagoger att skapa och öppna upp för möjligheter för barnen att påverka och 
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uttrycka sina tankar och idéer. Detta står även i läroplanen för förskolan Lpfö98/16 (2016) och 

Pramling Samuelsson (2016, s. 12–13), belyser att läroplanen för förskolan har en grund i ett 

sociokulturellt perspektiv. Informanterna belyser för att skapa dessa miljöer och öppna upp för 

delaktighet gäller det att förskollärarna är medforskare och följer barnens intentioner och 

aktiviteter. Vidare framgår det att låta barnen vara med på deras förutsättningar och se till 

individerna i gruppen är viktigt för förskollärarna att ta hänsyn till. De menar också att på 

förskolegården är det viktigt att förskollärarna sprider ut sig för att se och höra barnen samt se 

om alla barn får vara med och inkluderas i lekarna. Informanterna anser att deras roll är att 

kommunicera, belysa och förklara för barnen vad som händer, att lära sig och utvecklas 

tillsammans vilket är grunden i det sociokulturellt perspektiv (Eriksson, 2007, s.6–7). Som 

framkommit ovan är det förskollärarnas ansvar att belysa och förklara för barnen vad 

delaktighet och inkludering är samt när det sker och när barnen får var delaktiga i verksamheten. 

De menar även att det är viktigt att visa för barnen hur vi är som människor och vara en förebild, 

enligt informant A: “Barnen gör som de vuxna gör därför är det viktigt att föregå med gott 

exempel”. Hen menar att det är väldigt viktig och en avgörande del för delaktighet vid 

utomhusvistelsen.  

 

Informanterna tycker också att det är deras ansvar att skapa situationer där barnen får möjlighet 

att känna trygghet och gemenskap och få påverka, tycka till och vara aktiv i sin utveckling och 

lärande. De tycker också att förskollärare ska vara medveten om att barnens ord är lika viktiga 

som deras.   

 
Nämen det här att ge utrymme för barnen är ju jätteviktigt och att de får chansen att 

visa sina egna tankar, idéer och planer, och att de får genomför det. Man försöker ju 

snappa upp sådant som de kommer med. Men just det här med att vara ute, att bygga 

snökojor eller vad som helst då får man försöka hjälpa och stötta de för att det ska 

kunna få genomföra sina tankar, idéer och planer. Så det gäller att visa att det är okej 

att komma med idéer att vi tar vara på det. Både ute och inne och att man försöker 

skapa en miljö̈ ute som gör att de är möjligt, alltså̊ att stimulera användning av fantasin 

i leken och i byggen och vad det nu kan vara. Att man talar om för barnen att de får 

vara med och påverka och att vi använder orden det där var skit bra så att de blir tagna 

på allvar.  De får känna att vi har lyssnat. (Informant A) 
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Szcepanski (2008, s.56) beskriver utomhuspedagogiken som något där barnen ska ges möjlighet 

till att få utvecklas både individuellt och i grupp, samtidigt som likheter och olikheter både 

socioekonomiska och sociokulturella ska synliggöras. Det gäller att jobba med barnens fysiska 

och psykiska hälsa och visa att alla är olika.  

 

Informanten J anser att “man kan inte ställa orimliga och höga krav på barnen för det kan leda 

till att barnen blir exkluderade, alltså ett omedvetet utanförskap. Det är exkluderingen som 

pedagogerna ska försöka jobba bort genom inkluderingen”. Detta går att se utifrån forskaren 

Engdahl (2014, s.25) som skriver i sin avhandling att det är de vuxna som ger barnen 

möjligheter till barns delaktighet i förskolans verksamhet. Det innebär att ha ett barns 

perspektiv, alltså att se från barnens synsätt, är ett centralt förhållningssätt för att göra barn 

delaktiga (Eriksson, 2007, s.5).  

7.3 Hur arbetar förskollärarna med delaktighet vid 
utomhusvistelsen?  
I intervjuerna framkom det att informanternas attityd på delaktighet vid utomhusvistelsen har 

en koppling till hur de arbetar med det i verksamheten. I intervjuerna kom det fram att 

förskollärarna tyckte det var viktigt att dela upp sig på förskolegården för att kunna se, fånga 

upp eller starta aktiviteter med barnen. Informanterna menar att detta möjliggör samspel och 

interaktion med barnen och om förskollärarna är aktiva pedagoger blir barnen mer delaktiga i 

utevistelsen. Då barn lär sig och utvecklas i interaktion och samspel med andra människor, 

enligt det sociokulturella perspektivet (Lindh, 2017, s.4–5). Informanterna poängterade också 

vikten av att dela in barnen i mindre grupper för att alla barn ska komma till tals och få ta plats. 

Informant A ansåg “att man kan ta sin grupp och göra saker som gör att det går att jobba mer 

inkluderande. Det är också ett medvetet arbetssätt för att öka barnens delaktighet och 

inkludering”.   

 

Informanterna ansåg att när de ska synliggöra delaktighet för de allra minsta barnen på 

förskolan gäller det att som pedagog erbjuda och försöka få dem intresserade.  Informanten A 

berättade att “uteleken gör det lättare för barnen att inkludera varandra. Under skogsutflykten 

till exempel, hjälper barnen till under aktiviteterna och inkluderar varandra”. Informanten J 

poängterade att det är viktigt att inte ha hela dagarna planerade med aktiviteter för det måste 

finnas tid för barnen att hitta på egna lekar och aktiviteter. Hen menar att om verksamheten har 

för mycket planerade aktiviteter får inte barnen möjlighet att vara delaktiga i sin vardag.  
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Informanterna ansåg att vardagssituationerna i förskolans verksamhet, oavsett inne eller ute, är 

bra tillfällen att sätta ord på när barnen är delaktiga och inkluderade, till exempel vid 

matsituationer eller samlingar. Informant B tyckte att hen alltid hade delaktighet i bakhuvudet 

i arbetet och att det inte är vid speciella tillfällen utan det sker hela tiden. Hen berättade också 

om att använda sig av en tavla för att sätta upp kort på barnen för att gör en form av röstning på 

aktiviteter som de fick välja mellan.  

 

Med hjälp av dokumentation som barnen har varit med i kan delaktighet synliggöras menar 

Informant B, som till exempel fotografier från skogsutflykten när barnen samarbetar. 

Fotografier öppnar upp för samtal och reflektion kring vad barnen har varit med om.  

7.4 Kommunikation 
Kommunikation mellan förskollärarna och barnen är något som informanterna tycker är viktigt 

för att skapa delaktighet i utomhusvistelsen. Utifrån det sociokulturella perspektivet lär sig 

barnen genom samtal och i samspel med andra människor i sin omgivning. Informanterna ger 

här uttryck för ett sociokulturellt perspektiv på lärande, eftersom kommunikation (samtal och 

samspel med andra människor) är en central del av det sociokulturella perspektivet för lärande 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016, s.12–13).  

 

Enligt informanterna handlar det om att skapa en gemenskap och trygghet så att barnen känner 

att de kan prata i en grupp och få sin röst hörd av alla i gruppen. Begreppen delaktighet och 

inkludering används inte i barngrupperna. Informanterna arbetar istället med att göra barnen 

medvetna om att de har varit med och påverkat, bland annat under skogsutflykten eller när alla 

barn leker tillsammans. Informant B menar att det går att belysa genom att säga ”vad bra att ni 

kan leka så många tillsammans”.  

 

Informanterna menar att de ska skapa tillfällen för barnen att ge uttryck för vad de vill berätta 

samt hjälpa dem i det sociala samspelet för att de inte ska uppstå utanförskap eller exkludering. 

De anser också att det är viktigt att kommunicera med barnen om att alla är lika mycket värda 

för att barnen ska lära sig att lyssna och respektera varandra. Informanterna anser att olikheter 

ska ses som något positivt. Enligt informanterna skapas en förståelse om värdegrunderna i 

samtalet om människors olikheter med barnen. Detta ger möjlighet till att barnen får respekt för 

människor och detta kan skapa inkludering. Informanterna menar att förskollärarna har 
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kunskaperna om delaktighet och inkludering och ska lära barnen vad det innebär tillsammans 

med dem och till slut har barnen själv den kunskapen. Enligt Åhsén (2015, s.136–137) ses 

lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet som en process från att inte kunna, till att kunna 

tillsammans med någon för att sedan kunna på egen hand och Eriksson (2007, s.6-7) betonar 

att språkanvändning och kommunikation är en central del utifrån det sociokulturella 

perspektivet.  

 

Enligt informanterna ska barnen få vara med och ge sina tips och idéer på hur verksamheten 

och aktiviteterna ska utformas. En av förskollärarna sa i intervjun att barnen kan känna en slags 

delaktighet trots att de fått ett nej. 

 

Att de lär sig att få ett nej, att i dag kan vi inte göra det här. Så det är också̊ viktigt 

att de kan ta ett nej, för det är ju så det är i vuxenlivet också̊ man får ju inte allt 

som man vill och det är ju också̊ jätteviktigt att man lär sig som barn att få ett 

nej. Att det inte går och göra det här just nu. Men då förklarar varför och ofta 

godtar de ju det de får en förklaring, istället för att bara säga nej. Men om man 

förklarar varför så funkar det oftast. (informant C). 

 

Informant C menar att det gäller som förskollärare att förklara för barnet varför de fått ett nej 

för att de ska få förståelse att de har blivit sedda och hörda av pedagogen.  

 

För att få barnen medvetna om att de är delaktiga och inkluderade framgick det i intervjuerna 

att begreppen delaktighet och inkludering inte används. Utan det handlar mer om att berätta 

eller tala om för barnen att nu bestämde ni det här. Det genom att belysa och synliggöra det för 

barnen med ord och förklara att “nu har ni fått bestämma” (Informant C) eller “nu har ni valt 

det här därför gör vi det” (Informant C). Enligt Pramling Samulesson (Eriksson, 2007, s.6–7) 

är förskollärarnas kommunikation viktig för att barnen ska få en förståelse och en förklaring till 

vad som sker i förskolans vardag och på sätt bli delaktiga i sin vardag. Det gäller att 

förskolläraren är lyhörd och kan möta och stödja barnen för att uppnå det. Kommunikation och 

interaktion inom det sociokulturella perspektivet är avgörande för lärandet enligt Emilsson 

(Eriksson, 2007, s.6–7).  Detta anser även informanterna är en central del inom arbetet med 

delaktighet vid utomhusvistelsen. 
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Enligt de flesta informanterna skapas delaktighet lättare ute än inne. Utomhusvistelsen ger 

barnen möjlighet till att påverka både miljön och sammanhangen de vistas i och det ger större 

möjligheter till delaktighet. I intervjuerna framgår det att det är via kommunikationen som 

barnen lär sig delaktighet i utevistelsen. Om pedagogerna inte hade varit närvarande hos barnen 

och samtalat med dem om olika sociala sammanhang, som till exempel när någon inte får vara 

med, så hade barnen inte lärt sig att inkludera sina kompisar. Informant E säger: “Barnen ska 

vara delaktiga när de leker med varandra men även att vi ofta är med barnen och så styr vi också̊ 

så att alla får vara med och alla får bestämma i leken, jag får bestämma, du får bestämma”.  

Barnens möjlighet till att få utvecklas och lära sig ligger på lärarnas ansvarar, att skapa och hitta 

miljöer som passar individerna (Norðdahl & Jóhannesson, 2016, s.13). 

7.5 Utomhusvistelse fördelar och nackdelar  
De flesta informanter anser att det finns både fördelar och nackdelar med utomhusvistelsen, 

men även om det är fördelar som belysts mest så är det ändå några av informanterna som även 

kan se nackdelar med delaktighet vid utomhusvistelsen. Informant B såg varken fördelar eller 

nackdelar med utomhusvistelsen eftersom hen tyckte att det inte var någon skillnad på 

delaktighet vid utomhusvistelsen eller inomhusvistelsen. Hen säger: “Jag kan inte se vad det 

skulle vara för skillnad egentligen, sen att man kanske går ut för att det är lättare när man har 

många barn och få personal ibland”. De informanter som kunde se nackdelar med delaktighet 

vid utomhusvistelsen anser att det handlar om att barnen på egen hand kan skapa exkluderande 

situationer. Dessa situationer uppstår då pedagogerna inte har möjlighet att se alla barnen eller 

vara med i situationerna. De menar att det är pedagogernas ansvar att skapa delaktighet samt en 

miljö som gör det lättare för pedagogerna att se alla barn. Detta går att se i vad Norðdahl & 

Jóhannesson (2016, s.3) skriver om utomhusvistelsen. De menar att ansvaret för att skapa och 

hitta miljöer där barnen kan utvecklas och lära sig ligger hos pedagogerna. Det går att se med 

hjälp av hur Lind (2017, s.5) som förklarar det sociokulturellt perspektiv och Vysotskijs (1978) 

begrepp The Zone of Proximal Development (ZPD) att det blir pedagogerna som hjälper barnen 

vidare i hur de kan vara delaktig och göra andra delaktiga samt inkludera alla människor i 

samhället och situationer.  

 

Några informanter anser att utomhusvistelsen leder till att det är svårt att se alla barn och de 

andra tycker att utomhusvistelsen öppnar upp för det. Alla informanter tyckte dock att 

utomhusvistelsen öppnar upp för barnen att välja mer fritt och påverka vad de vill göra men 

också att inomhusmiljöns utformning är viktig för att skapa delaktighet. 
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vi har en gård som är väldigt stor som både har asfalt, gräs, sand och skog. 

Det är många olika ställen barnen kan sprida ut sig på. Det är en stor fördel 

för våra barn, att de själva kan välja aktivitet eftersom gården ger den 

möjligheten. Ytan är också den en fördel, då barnen vid utomhusvistelsen har 

en större yta att vistas på. Genom att de har en större yta är det också fler som 

kan vara med. Barnen samarbetar bättre utomhus jämfört med inomhus. Det 

är nog för att störmoment som finns inne försvinner ute, som till exempel 

ljudnivån. (Informant C) 

 

Informant C tycker att delaktighet sker mest inne men samtidigt växer barnen av att få välja vad 

de vill leka med ute. Hen sa att “det är viktigt att inte bara planera och bestämma utan att barnen 

måste få ha egna tankar för att bli kreativa”.  Alla informanter kunde se fördelar med 

utomhusvistelsen några som kunde även se nackdelar med utomhusvistelsen. Några exempel 

som informanterna menade att utomhusvistelsen öppnar upp för var gruppaktiviteter och 

möjlighet att gå iväg med barnen i mindre grupper. Informant A berättade “fördelar är ju att ett 

stort spektrum just med utevistelsen, du kan allt ifrån välja att sitta i sandlådan och bygga kakor 

till att de väljer att vara i skogen”. Denna syn är något som går att se att informanterna var 

överens om. Då barnen får och kan välja fritt eller vara med och tänka, tycka och påverka mer 

över deras fria lek och verksamheten ute. De menar också att utomhusvistelsen ger större 

möjlighet för delaktighet då barnen får större möjlighet att påverka både miljö och de sociala 

sammanhang de är med i, något som går att se i Norðdahl &  Jóhannesson (2016, s.13) artikel. 

 

Så på sätt och vis kan vi bli mer individuellt delaktig i och med att de andra barnen 

sysselsätter sig själva. Då kan barnen välja en aktivitet som de kan sitta med en 

längre stund. Barnen är också mer fria då de inte behöver vara någon vuxen med där 

de är utan de kan göra precis som de vill. (Informant A) 

 

Men även ur ett sociokulturellt perspektiv innebär det att barnen får lära sig delaktighet och 

inkludering genom att samspela och i interaktion med andra individer och/eller miljön (Yvonne 

Lindh, 2017, s.4–5). Informanterna anser att delaktigheten vid utomhusvistelsen skapas för att 

barnen kan leka i små grupper och att barnen ofta går mellan lekar, vilket leder till att det skapas 

nya konstellationer i barngruppen. Utomhusmiljön skapar även möjlighet för barnen att leka i 

större grupper och ha större lekar igång där fler kan vara aktiva och påverka, delta och styra 
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leken. Informant A menar att vissa av stör momenten såsom högt ljud, trånga utrymmen och 

förhållningsregler som finns inne försvinner utomhus.        

  

 

Det mesta är ju lika jämfört med inne och ute men det är just det att ytan är en 

fördel med utomhusvistelsen då de har mer yta att vistas på. Genom att de har 

mer yta kan fler vara med. De samarbeta jättebra ute som de kanske inte göra 

lika bra inne på grund av bland annat ljudnivån och att det år mycket som stör 

och kan störa en del. (informant A) 

 

Utomhusvistelsen tillåter också barnen att kunna sitta och leka själva om de vill vara ifred. 

Informant A såg bara fördelar med utomhusvistelsen. Hen menar att när barnen är ute finns det 

mer möjligheter för barnen att vara själva och de kan sprida ut sig på gården på ett helt annat 

sätt än inne.  

8. Diskussion 

Denna del har delats in i två rubriker, resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuterar vi centrala delar av resultatet där vi svarar på vårt syfte som är 

att skapa kunskap om förskollärares attityd till delaktighet i samband med utomhusvistelse. I 

metoddiskussionen problematiserar vi metoden som vi har valt samt argumenterar för varför 

den valdes. Sedan följer studiens slutsats samt förslag till framtida forskning.  

8.1 Resultatdiskussion  

8.1.1 Förhållningssätt till delaktighet vid utomhusvistelsen 
Vi anser att förskollärarnas attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen är det som avgör hur de 

jobbar med den och förhåller sig till den samt vad barnen får för erfarenheter av delaktighet, 

vilket också Norðdahl och Jóhannesson (2016, s.14) skriver i sin artikel. Informanterna har en 

gemensam attityd till vad delaktighet vid utomhusvistelsen handlar om. Det innebär att det är 

pedagogernas ansvar att både hjälpa och undervisa barnen om delaktighet. Det är pedagogernas 

ansvar att skapa möjligheter för barnen att få tänka, tycka och påverka verksamheten de 

befinner sig i. Detta var också resultatet som Hamerslag (2013, s.2) kom fram till, att 

pedagogerna är de som skapar förutsättningarna för barnens delaktighet i verksamheten.Både 

informanterna och vi anser att barn upplever delaktighet när de blir sedda, hörda, respekterade 



 

 30 

och när deras intressen tillvaratas, vilket även både Pramling Samulesson och Sheridan (2003, 

s.71) och Eriksson (2014, s.215, 220 & 221) belyser. 
 
Vi kan se det Szczepanski (2007, s.10) anser, att utomhuspedagogiken öppnar upp till mer 

kreativitet då alla sinnen kan används i informanternas attityd till delaktighet vi 

utomhusvistelsen. Informanterna menade att utomhusvistelsen öppnar upp till delaktighet. Men 

vi kan se att om förskollärarna också lyssnar in barnen och ger barnen möjlighet till delaktighet 

genom att förskollärarna planerar aktiviteterna med en viss frihet för att barnen ska kunna vara 

med och tänka, tycka och påverka. Kan delaktigheten arbetas med ett mer fokus utomhus också. 

Genom att dels planera utomhusvistelsens aktiviteter med en viss frihet och de informanterna 

menar att vid utomhusvistelsen har barnen en större frihet. Vilket kan leda till fler möjligheter 

för utveckling och lärande i mindre grupper, då barnen själva kan vara med och påverka det 

sociala sammanhanget som utvecklingen sker i. Resultatet som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2011, s.14) kom framtill var det att majoritet av barnen under detta projekt tyckte att de fick 

bestämma över sin egna lek. De berättar också att under projekt fick barnen mer och större 

möjligheter att göra aktiva val, vilket kan var på grund av att de sker en mer planering av arbetet 

utomhus då och det är de som avgör barnens valmöjligheter och chans till delaktighet i 

verksamheten. Det framgår också att det är pedagogerna som sätter ramarna och det skulle 

kunna ses som styrning är det då fritt för barnen att vara delaktiga.  Informanterna berättar även 

om att utomhusmiljön öppnar upp för många tillfällen för barnen att dels vara delaktiga i 

aktiviteter men också se att de får vara delaktiga samt lära sig det. 
 
Vår och informanternas attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen är den samma och den kan 

stärkas med Brodin (2011, s.8, 1) som gjort en slutsats utifrån tidigare forskning att 

utomhusvistelsen kan öppna upp för en verksamhet som är mer inkluderande. Detta går även 

att understryka med hjälp av Norðdahl & Ásgeir Jóhannesson (2016, s.13) som i sin artikel 

visar att utomhusvistelsen skapar möjlighet för barnen att påverka både den miljö de vistas i 

och de sociala sammanhangen. Vilket också informanterna menade att utomhusvistelsen ger 

möjlighet till, att barnen kan vara med och påverka utomhusverksamheten i större grad än 

inomhus. Om vi tittar utifrån förskolans läroplan Lpfö98 (2016, s.7) står det att barnen ska få 

möjlighet att få uppleva delaktighet genom den fria leken och planerade aktiviteter både 

inomhus som utomhus.  
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Inledningsvis i vår uppsats visas detta med stöd av den tidigare forskningen att det är de vuxna 

som ska ge möjlighet till att barnen är delaktiga och inkluderade (Engdahl, 2014, s.25). 

Informanternas attityd är den samma, att pedagogerna ska lära barnen och visa hur delaktighet 

ser ut och hur det kan göras. De menar att detta sker i en gemenskap tillsammans med andra 

barn och förskollärare. Det framgår att människan är en social varelse som lär i gemenskap, 

detta framgår även i Jacobssons (2012, s.2) text. Det går också att se utifrån Vysotskijs (1978) 

begrepp The Zone of Proximal Development (ZPD) (Linds, 2017, s.5), där informanterna anser 

att det är de som ska hjälpa barnen vidare till nästa nivå inom delaktighet och inkludering. 
 
När vi skulle sätta oss in i vår attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen började vi med att 

förklara begreppen delaktighet och inkludering, där delaktighet enligt oss handlar om att få 

tänka, tycka och påverka och delaktigheten leder till inkludering när den som tänker, tycket och 

påverkar blir en del av gemenskapen. Vilket leder till att vi använder oss av båda begreppen 

och att inkludering skapas genom delaktighet. Vår tolkning av Brodins (2011, s.449–450) text 

är att inkludering har en otydlig definition när begreppet används men att de handlar om att 

individen alltid har en självklarhet i gruppen och att kunna vara delaktig och påverka gruppens 

arbete. Begreppen har ändå olika definitioner där delaktighet handlar om att barnen ska få ha 

inflytande, att de blir sedda och hörda samt att det fysiska och psykiska planet ska inkluderas 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, s.71) (Eriksson, 2007, s.5). När Brodin (2011, s.449–

450) använder inkludering går hon snabbt tillbaka och förklarar det i relation till delaktighet. 

Informanterna påpekade att det var svårt att definiera begreppen, både var för sig eller 

tillsammans. De använde dem som synonymer av varandra. Alla informanterna berättar att de 

inte använder begreppen i arbetet med barnen, men att de har begreppen i bakhuvudet. 

Informant K och R var några av informanter som kom in på begreppet inflytande vilket vi 

tolkade som att det är svårt för informanterna att både definiera eller förklara begreppen och att 

detta enligt Brodin (2011, s.449) också var den vanligaste förklaringen av begreppet 

delaktighet, att barnen har inflytande. Detta tror vi kan vara en orsak till att förskollärarna väljer 

att inte använda begreppen i verksamheten och i arbetet med barnen för att synliggöra 

delaktighet för dem, utan som de säger att de har begreppen mer i bakhuvudet. 
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8.1.2 Arbetet med delaktighet vid utomhusvistelsen 
 
Något vi har sett är att informanternas attityder till delaktighet vid utomhusvistelsen är positiva, 

men de säger att de jobbar mer med detta inomhus än utomhus. Trots att de anser att 

utomhusvistelsen öppnar upp för delaktighet mycket mer än inomhus. Detta bekräftade våra 

tidigare erfarenheter, som var den att delaktighet jobbas mer med inomhus. Det skulle kunna 

vara för att delaktighet vid utomhusvistelsen tas för givet utav informanterna, eftersom de 

berättar att utomhusvistelsen öppnar upp för barnen att starta egna lekar och inte behöva förhålla 

sig till de ramverk som finns inomhus. Detta ramverk är inte lika hårt utomhus och barn kan 

vara mer fria och ger större valmöjligheter utomhus. Eftersom utomhusvistelsen enligt 

informanterna ger en större frihet åt barnen så anser vi att det gäller för förskollärarna att då 

skapa förutsättningar för varje individ i barngruppen att få påverka och föra lekar och sociala 

situationer vidare. Det handlar om att anpassa sociala sammansättningen till individerna i 

verksamheten (Nilholm & Göransson, 2013, s.36–37).  
 
Informanterna arbetar också medvetet med dialoger och diskussioner om hur en bra kompis ska 

vara/är och att alla människor är lika mycket värda oavsett bakgrund, förutsättningar eller 

personligheter. Detta är något som informanterna menar att delaktighet handlar om. Detta kan 

vi också se i läroplanen för förskolan (Lpfö98/16, kap.1) att barnen ska respekteras och att de 

själva ska respekteras oavsett sexuell läggning, religion eller bakgrund. Det kan vara 

läroplanens värdegrund som som ligger till grund för informanternas attityd och hur de förhåller 

sig till det, eftersom läroplanen ska speglas i verksamheten.  
 
Informanterna menade att de tänker kring utomhuspedagogikens vad, hur och varför för att 

skapa en miljö där barnen kan vara fria och delaktiga. Här kan vi se en medvetenhet från 

informanterna om att det är pedagogerna som skapar möjligheter för barnen att vara 

delaktiga.  Något som Dahlgren & Szczepanski (2004, s.9–10) betonar är att användning av 

utomhusdidaktiken hjälper pedagogerna att hitta och skapa miljöer där undervisning och 

lärande kan ske. 
 
Informanterna förklarade att de inte använder begreppen delaktighet och inkludering när de ska 

göra barnen medvetna om att de får vara med och påverka verksamheten. Vi tycker dock att 
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man kan använda begreppen när det ska synliggöras för barnen då barnen kan skapa sig en 

förståelse för begreppen, samtidigt som det kan förtydliga för barnen att de faktiskt får vara 

med och påverka verksamheten och att de är delaktiga och inkluderade. Johnsen Høines (2000, 

s.68) tar stöd av Vygotskijs (1971) teori och menar att genom kommunikation och 

språkanvändning skapas en begreppsuppfattning och begreppsutveckling. Det gäller att 

utveckla ett språk som täcker begreppet och kan förklara det. Vi anser att genom användning 

av rätt begrepp från början så skapas en förståelse kring delaktighet och att det kan bli tydligare 

för barnen. En förutsättning för detta är då att förskollärarna blir tryggare i begreppen och 

skapar en förståelse för vad de innebär. Det informanterna gör medvetet istället för att belysa 

när barnen är delaktiga är med orden “nu har ni fått varit med och bestämt” eller “det här tyckte 

ju ni var roligt”. Detta tycker vi att man också kan använda, men att även få med begreppen in 

i dessa meningar.  
 
Enligt oss kan förståelse kring delaktighet och en utveckling av delaktighet skapas genom att 

förskollärarna är goda förebilder. De leder till att de inte bara ska skapa möjligheter för barnen 

att påverka utan också visa dem vad det handlar om genom det förhållningssätt de har mot 

varandra och barnen i verksamheten. Vi anser att informanternas attityd till delaktighet visar 

på att de är engagerade, lyhörda och möter barnen samt stödjer de i sitt lärande.  “Bara en sån 

sak som att själv sätta sig i en pulka och åka ner för backen får man ju med sig fler barn än om 

jag bara hade stått bredvid och tittat” (informant A). De informant A berättar tycker vi 

symboliserar vikten av att vara en aktiv förskollärare. Det är en bra arbetsmetod att starta egna 

lekar eller vara med i lekarna som barnen har skapat för att det gör flera barn delaktiga under 

utomhusvistelsen. Ju fler barn som deltar i leken desto fler tillfällen för delaktighet samt utbyten 

av olika kunskaper skapas. Vilket leder till att barnen utvecklas och lär sig av varandra, vilket 

också går att koppla till Pramling Samuelsson (2016, s.12–13). 

8.2 Metoddiskussion   
8.2.1 Val av metod 
 
Den kvalitativa intervjun valde vi för att vi ansåg att inom tidsramen vi hade kunde den metoden 

bäst hjälpa oss besvara vårt syfte. En kvalitativ metod är svårare än en kvantitativ metod att 

generalisera, då det handlar om individers tänkande, tyckande och förståelse om ett ämne, vilket 

är olika från individ till individ (Larsen, 2009, s. 27). Men efter som vi vill skapa kunskap om 



 

 34 

förskollärares attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen anser vi att resultatet kan användas 

som diskussionsunderlag inom förskolans verksamhet. 
  
Larsen (2009, s.28) skriver att svagheterna i de olika metoderna kan stötas upp om de används 

tillsammans, till exempel med hjälp av två varianter kvalitativ metod eller en kvantitativ metod 

och en kvalitativ metod och då närma sig ett ännu mer trovärdigt resultat. Vi hade kunnat använt 

oss utav både intervju och enkät som metod. Då enkät kan ge en mer anonymitet vilket kan leda 

till att lättare svara öppet och ärligare (Björkdahl Ordell, 2007, s.85). Något som vi har tolka 

utifrån Larsen (2009, s.22–28) är att en kvantitativ metod genom enkäter kan vara lättare att 

inte svara på eller lämna blankt, medan i en kvalitativ intervju är det fler av deltagarna som 

deltar. Sedan använda dessa svar som grund till vår intervjuguide för att få ut mer och djupare 

svar av intervjuerna än vad vi fick. Men på grund av tidsramen och att en kvalitativ metod är 

så tidskrävande valde vi att fokusera på en semistrukturerad intervjuform för att besvara vårt 

syfte. Observation var också ett alternativ som vi funderade över för att besvara vårt syfte men 

vi ansåg att det skulle kunna ta för mycket tid, då vi valde att genomföra sex intervjuer. 

Kihlström (2007, s.30) skriver att genom observation kopplas teori och praktik ihop och vårt 

fokus var på förskollärarnas attityd gällande delaktighet vid utomhusvistelsen.  

 
8.2.2 Arbetet innan intervjuerna 
 
Arbetet innan vi gick ut och intervjuade var att skapa en intervjuguide (Dalen 2015 s.35) där vi 

gick igenom frågorna noga och tog till oss vår handledares konstruktiva kritik. Det genomfördes 

inte någon pilotintervju på grund av tidsramen, men vi gjorde en noga genomgång av 

utformningen av intervjuguiden. Vi valde också att göra ett utskick av frågor till deltagarna 

några dagar innan intervjutillfället för att de skulle kunna sätta sig in i ämnet, något som kan 

skapa en trygghet hos deltagarna. För att skapa en trygg och lugn känsla under intervjun kan 

det vara bra att förbereda deltagarna om upplägget och innehållet av intervjun (Kihlström, 2007, 

s.51).  
 
8.2.3 Urval  
Vi valde att intervjua förskollärare då det är förskollärarna som har det pedagogiska ansvaret 

inom verksamheten. Det är även de som har ansvaret att arbetet grundas på läroplanen för 
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förskolan Lpfö98/16.Vårt val att intervjua sex stycken förskollärare berodde på tidsramen av 

arbetet och en kvalitativ metod är tidskrävande (Larsen, 2009, s. 27). Genom att vi intervjuade 

ett mindre antal gav det oss möjlighet att få en djupare förståelse i förskollärarnas svar, vilket 

också svarar till syftet.  
 
Det förskoleområdet vi valde var för att en av oss har tidigare jobbat som vikarie inom 

förskoleområdet och känner de flesta deltagarna, men inte på den nivå som Kihlström (2007, 

s.50) förklarar kan vara ett dilemma, då den som intervjuar tror sig veta vad den intervjuade 

menar eller bygger mot frågorna på förutfattade meningar. Hon menar också att i vårt 

kommande yrke kan det finnas tillfällen där vi kommer att intervjua personer som vi känner 

och därför kände vi att det inte var något problem och tog det som ett övningstillfälle.  
 
8.2.4 Intervjuerna 
Intervjuernas upplägg var detsamma vid varje tillfälle då vi följde intervjuguiden som hade 

förberetts innan. Vissa av följdfrågorna i intervjuerna såg annorlunda ut på grund av deltagarnas 

svar. Då vi hade en förförståelse för ämnesområdet kan det ha påverkade våra följdfrågor. Men 

det är något som vi försökte undvika så mycket som möjligt eftersom Kihlström (2007, s, 49) 

skriver att de gäller att skapa sig en egen förståelse inom området och sedan bortse från dem i 

själva intervjutillfället för att sätta sig in i informantens svar. Kvale och Brinkmann (2014, 

s.217–218) förklarar att det sker en tolkning när arbetet med transkriberingen sker, att den som 

transkriberar tolkar det talade språket till ett skriftligt språk och kan då vara med och påverka 

utformningen av materialet. Den som transkriberar kan tolka på ett sätt, eller att det sker så 

mycket mer i det talade språket än vad det skrivna kan ge utryck för. Därför valde vi att aktivt 

försöka hålla oss till att transkribera exakt de orden som sades på inspelningarna vilket också 

kan stärka trovärdigheten i detta examensarbete. Trost (2010, s.74–75) belyser att en fördel med 

ljudupptagning är att det går att lyssna på deras tonfall och ordval flera gånger för att få en 

sådan bra transkribering som möjligt. En nackdel med ljudupptagningen är att mimik och gester 

inte kan observeras. Men det var också därför vi valde att använda oss av ljudupptagning, då 

det är vad förskollärarna säger som var centralt inte hur de säger det eller hur de rör sig för att 

uttrycka det. Trost (2010, s.66) anser att vara två som intervjuar kan vara en fördel. För att de 

kan komplettera varandra och få ut ett mer omfångande data att arbeta med. För att båda kan 

sätta sig in i ämnet och har då en större förståelse än om det skulle vara en intervjuare. Detta 
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låg till grund för varför vi valde att vara två stycken, även detta kan ju stärka reliabiliteten och 

validiteten. 
Något vi kan hålla med Trost (2010, s. 148) om är hans metafor “att lära sig köra bil”, “på 

samma sätt som det krävs mycken övning för att bli en hygglig bilförare så krävs mycken 

övning för att lära sig bli en bra intervjuare. Motsvarande gäller för bearbetningen och analysen 

av materialet” (Trost 2010, s. 148).  

9. Slutsats  

Resultatet av detta examensarbete har gett ytterligare kunskap om några förskollärares attityd 

till delaktighet vid utomhusvistelsen. Där det går att se att delaktighet är något som ska 

undervisas om till barnen. Informanterna anser att det är deras ansvar att skapa möjligheter och 

situationer för detta. De ska även skapa en gemenskap och trygg miljö där barnen kan få 

möjlighet till att utrycka sig och dela med sig av tankar, idéer och åsikter. Enligt informanterna 

öppnar utomhusvistelsen upp för ett arbete vad gäller delaktighet där barnen kan få vara med 

och påverka verksamheten och få erfara allas lika värde samt att det går att leka med alla. 

Informanterna anser att det är deras ansvar att synliggöra delaktighet för barnen genom 

diskussioner och att de hjälper barnen vidare i deras utveckling vad gäller delaktighet. Det är 

även de vuxna som ska finnas där som förebilder och stöd till barnen för att både visa och skapa 

delaktighet och inkludering. Det går också att se i detta examensarbete att det finns en svårighet 

för informanter att skilja på begreppen delaktighet och inkludering. De vill gärna prata om dem 

tillsammans och som synonymer till varandra. Det går att se att delaktighet är något som ska 

finnas med i hela verksamheten, både inne- och utomhus samt i planerade och icke planerade 

aktiviteter. Informanterna har också sagt att de jobbar mer med det inomhus men att de är lättare 

för det utomhus. Vid utomhusvistelse har inte barnen inomhusvistelsens ramverk att förhålla 

sig till och alla störmomenten som finns inne så som antal barn till förhalande av ytan och 

ljudnivån som kan skapa koncentrationssvårigheter. Utomhus kan barnen vara i mindre 

grupper. Förskollärarnas attityd är att de jobbar mer med det inomhus i planerad form men att 

det är lättare för arbetet med delaktighet vid utomhusvistelsen. Med hjälp av planering i 

verksamheten anser vi att detta arbete skulle kunna öppnas upp och jobbas mer med vid 

utomhusvistelsen också. 
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10. Förslag för framtida forskning 

I vår studie har vi besvarat vårt syfte och frågeställningar, men det har även väckt nya frågor 

som kan vara intressanta att forska vidare på. Det hade varit intressant att intervjua fler 

förskollärare för att se om de har samma attityd till delaktighet vid utomhusvistelsen som våra 

informanter hade. Det hade även varit intressant att jämföra hur delaktighet och inkludering 

definieras av barnskötare och förskollärare, om det är några skillnader eller liknelser på deras 

attityd till begreppen.  
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 – Informationsbrev  
 
Informationsbrev om examensarbete för förskollärarstudenter 
 
 
 
Denna undersökning är en del i vårt examensarbete och efter att du tagit del av detta 

informationsbrev tillfrågas du härmed att delta i denna undersökning. 

 

Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet på Högskolan Dalarna och har nu 

kommit in i slutet på våran utbildning och ska börja skriva vårt examensarbete.  Syftet med 

vårt examensarbete är att skapa kunskap om förskollärares attityd till delaktighet i samband 

med utomhusvistelse.  

 

 

Tidigare forskning belyser vikten av utomhuspedagogiken för barns utveckling och lärande. 

Enligt Lpfö98/16 ska delaktighet och inkludering jobbas aktivt med i förskolans verksamhet, 

detta gäller även utomhus som inomhus. Därför vill vi få en insyn på förskollärares syn på 

delaktighet och inkludering inom utomhuspedagogiken.  

 
Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet utan 

förklaring. Vi ser till att du är helt anonym genom att vara mycket noggranna med att 

anonymisera materialet samt förvara det på ett säkert sätt. Allt intervjumaterial kommer att 

förstöras så snart uppsatsen är godkänd.  

Metoden för undersökningen kommer att ske genom intervjuer med sex stycken förskollärare. 

Intervjuerna kommer ske enskilt och kommer att ta cirka 25 - 35 minuter. Datum för 

intervjuerna kommer att ske i samråd med deltagaren.  

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Falun 2017-11-14  

Kristoffer Holmström (student):  
Matilda Wallgren (student): 

Johan Åkerstedt (handledare):  
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12.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Frågor att ställa hela tiden om det fastnar. 

● Vad menar du med det? 
● Kan du ge något exempel? 
● Är det bra eller dåligt? 

 
Vad innebär delaktighet? Vad innebär inkludering för dig?  

● Kan du försöka definiera delaktighet/inkludering? 
● Vad har du själv för erfarenheter av delaktighet/inkludering? 
● Kan du ge exempel på vad delaktighet/inkludering är för dig? 
● Vad är delaktighet/inkludering för barn? 
● Kan du ge exempel på något från senaste veckan där barn varit delaktiga/inkluderade? 

Någon situation? 
 
Hur arbetar du med delaktighet och inkludering vid utomhusvistelsen i verksamheten? 

● Planerar du kring detta?  
● Pratar du om inkludering och delaktighet med barnen? Kan du ge ett exempel på en 

sådan situation? 
● Hur skulle du vilja arbeta med detta ämnesområde? 
● Vad är som gör att du inte arbetar som du vill och vad skulle du behöva för att arbeta 

som du vill? 
● Vilka förutsättningar finns det i verksamheten för att arbeta kring detta? 

 
 
Vilka fördelar/nackdelar till delaktighet/inkludering finns det vid utomhusvistelsen? 

● Är det skillnad på delaktighet/inkludering utomhus och inomhus? 
● Vad innebär utomhusvistelsen för barns delaktighet och inkludering?  
● Hur får barnen på förskolan möjlighet att vara delaktiga och inkluderas i verksamheten 

när ni är utomhus? 
● Finns delaktighet/inkludering med i dina tankar när du planerar utomhusvistelsen?  
● Kan du berätta om något du gör omedvetet som göra barn delaktiga/ eller inkludera 

barn utomhus?  
 
Är delaktighet/inkludering något som ni pratar med barnen om?  

● På vilket sätt? 
● .Hur ser du på arbetet kring att inkludera alla barn och göra dem delaktiga i deras 

lärande? 
 
 
Hur tänker du kring dessa citat ur läroplanen? 
          
“Verksamheten ska 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 miljö̈ och i naturmiljö̈” (s. 7) 
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“Förskolan ska sträva efter att varje barn får förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (s. 8) 

 

“Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” (s.13) 

 
● Använda oss av de tre första frågorna högst upp. 
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