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Sammanfattning 

 
Denna studie handlar om utflykter i förskolan. Syftet med studien är att kartlägga och 

analysera förskolepedagogers tankar om utflykter som arbetssätt. I Läroplanen för förskolan 

98 reviderad 2010 förekommer inte ordet utflykt men det finns flera meningar som anknyter 

till utflykter såsom att barnen ska få lära känna sin närmiljö, utveckla omsorg om allt levande 

och leka i naturmiljö. I studien användes kvalitativ intervju som metod och elva pedagoger 

från förskolor med olika inriktningar intervjuades. Studiens resultat visar att samtliga 

pedagoger är positiva till utflykter som arbetssätt och alla pedagoger utom en gör utflykter 

med sin aktuella barngrupp. Pedagogerna gör utflykter till främst skogen, lekplatser och går 

på upptäcksfärd i närmiljön. Sex av pedagogerna uppger att de gör färre utflykter idag än för 

15 år sedan på grund av stora barngrupper och fler upplevda risker i samband med utflykterna 

i form av främst trafik.  

Pedagogerna som arbetar på en förskola med naturinriktning eller på en förskola med 

utflykter som dagligt arbetssätt går på utflykt oftare och ser få hinder för utflykterna. De gör 

oftast veckoutflykter till skogen där de menar att barnen tränar sin fantasi och lär sig om 

naturen. Skogsbesöken värderas högst av pedagogerna själva och de försöker vara närvarande 

i barnens lärande genom att visa intresse för barnens egna idéer. 

Under upptäcktsfärderna i närmiljön har pedagogerna ett genomtänkt syfte med utflykterna 

och jobbar vidare med projekten på förskolan. På lekplatser menar pedagogerna att barnen 

mest leker med lekredskap på och att fantasileken har svårt att komma till stånd där. 

 

Nyckelord: Didaktik Förskola Intervju Friluftsliv Utflykter 
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Inledning 

I regeringens skrivelse Tio mål för friluftslivet fastslås att förskolebarn har rätt till vistelse i 

naturmiljö eftersom läroplanen för förskolan skriver att Utomhusvistelse bör ge möjlighet till 

lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.
1
 Själva ordet utflykt nämns 

inte i läroplanen, men det finns flera meningar som anknyter till utflykter. I läroplanen står det 

bland annat att barnen ska utveckla respekt för allt levande, få förståelse för olika samband i 

naturen och lära känna sin närmiljö, något som anknyter till John Deweys teori om att man lär 

sig genom att göra saker i dess autentiska miljö.
2
 
3
 Jag har valt att skriva om utflykter i 

förskolan då jag i egenskap av förskolepedagog tycker att det är verksamhetens roligaste och 

tacksammaste uppdrag. Jag blev väldigt förvånad över jag vid litteratursökning inte hittade 

någon forskningsrapport skriven om utflykter som fenomen eftersom det är ett så vanligt 

arbetssätt i förskolan. . I Nationalencyklopedins definieras begreppet utflykt som: ”kortare 

gångtur eller resa från hemmet (eller hemorten) och åter ofta i nöjessyfte; vanl. under del av 

dag, till viss sevärdhet e.d.; gärna med matsäck”.
6
  

 

 Att gå på utflykt i förskolan med en barngrupp kan upplevas som att vara på rymmen och ge 

sig ut på äventyr. Det är en lustfylld gemensam upplevelse som vuxna och barn tar del av på 

samma villkor. Under en utflykt får man som pedagog möjlighet att prata med barn och en 

chans att lära känna barnen bättre och ta del av deras världar och tankar. Jag minns särskilt en 

av mina utflykter i början av min yrkeskarriär då jag en septemberdag gjorde en rundvandring 

i Botaniska trädgården med två barn. Solen sken från en klarblå himmel medan vi fiskade 

med pinnar i fontänen, hittade en liten glänta med ett vattenfall att förundras över och lekte 

kurragömma vid pyramidbuskarna. En av flickorna konstaterade att hon minsann skulle 

tvinga sin pappa att gå hit med henne och för mig är detta åtta år senare fortfarande ett kärt 

minne och min hittills bästa arbetsdag någonsin. 

                                                 
1
 Regeringens skrivelse 2012/13:51. 

2
 Läroplan för förskolan 1998 (2010). 

3
 Dewey (2004), s. 94-105. 

6
 Nationalencyklopedins ordbok: utflykt 



6 

 

 

 

Bakgrund 

När man hör talas om utflykter i förskolan är det ofta skogsutflykter som åsyftas. En utflykt 

till skogen anses vara något fantastiskt oavsett vad man gör under utflykten. Ärlemalm-

Hagsérs och Änggårds studier om pedagogisk verksamhet i skogen visar att det finns en 

allmän uppfattning att barn lär sig uppskatta naturen och värna om den bara genom att vistas i 

den.
7
 Det finns dock vissa risker med utflykter. På utflykter har det inträffat olyckor i närheten 

av vatten och skolinspektionen rekommenderar att pedagoger skriver riskbedömningar innan 

de ger sig iväg på utflykt.
8
 Pia Björklid refererar till Mie Vågbergs studier där det 

framkommer att även trafiken är ett stort hinder för utflykter då barngrupperna har blivit 

större, vilket även skolverkets statistik bekräftar.
9
 
10

 En färsk enkät med 698 förskollärare 

pekar också på att utflykter ofta inte hinns med när barngrupperna växer.
11

  

 

Det finns som såsom jag tidigare skrev ingen forskningsrapport som handlar specifikt om 

utflykter i förskolan så vitt jag vet, däremot finns det studier om barns lek i naturmiljö och 

planerad utomhusmiljö. Fredrika Mårtenssons studie visar att barns fantasilek främjas av 

naturinslag i planerade miljöer för barn, detta överensstämmer med Märit Janssons 

lekplatsforskning.
12

 

 

I denna rapport delar elva yrkesverksamma förskolepedagoger med sig av sina tankar om 

utflykter som arbetssätt. Alla utom en av pedagogerna gör regelbundna utflykter med sin 

respektive barngrupp. Pedagogen som för närvarande inte gör utflykter uttalar sig ändå i 

rapporten då hon under sina 42 år i pedagogisk verksamhet ofta använt sig av utflykter som 

arbetssätt. Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera förskolepedagogernas tankar 

om utflykter som arbetssätt. I uppsatsen benämns förskolepedagog hädanefter som pedagog. 

 

                                                 
7
  Ärlemalm-Hagsér (2008); Änggård (2009b). 

8
  Runesdotter Carlsson (2010). 

9
  Björklid (årtal saknas). 

10
 Skolverket (2015). 

11
 Pramling Samuelsson, Sheridan, Williams (2015). 

12
 Mårtensson (2004), s. 127-129; Jansson (2009), s. 66. 
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Tidigare forskning 

För att hitta vetenskaplig tidigare forskning kring utflykter i förskolan har jag använt mig av 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och söktjänsten Libris. Sökningar har gjorts på 

följande begrepp: utflykt; planerad miljö; lekplats; lekpark; naturmiljö samt närmiljö. Under 

rubriken tidigare forskning presenteras forskning om barns vistelse i planerade 

utomhusmiljöer för barn, närmiljön samt i naturmiljö då dessa ämnesområden efter 

litteratursökning bedömts som relevanta för studiens undersökningsområde   

 

Hur ska en bra planerad utomhusmiljö för barn se ut? 

I nationalencyklopedin definieras ordet planerad som: ”göra upp plan för, i fråga om mer 

konkret i ordningsställande” 
14

 medan ordet miljö beskrivs som: ”omgivande förhållanden 

särsk. med tanke på deras inverkan på människor, djur el. växter; ofta om ngn spec. aspekt på 

omgivningen”. 
15

 De planerade utomhusmiljöerna som finns för barn är i regel lekplatser och 

förskolegårdar.  

 

Märit Jansson och Fredrika Mårtensson har gjort studier i olika planerade utomhusmiljöer för 

barn. Märit Jansson har undersökt två olika städers lekparker med hjälp av intervjuer med 141 

skolbarn, en kartläggning över lekplatser och deras förhållande till barns bostäder samt 

enkäter till 51 föräldrapar & fem förskolors pedagoger. Fredrika Mårtenson har studerat två 

förskolegårdar under åtta månaders tid där hon jämfört cirka 20 barns lek på natur rika 

förskolegårdar med förskolegårdar med färre naturinslag. Jansson menar att ett par studier 

visar att barn egentligen hellre leker ute på gatorna än på lekplats då lekredskapen upplevs för 

tillrättalagda och bara är roliga en kort stund.
16

 Däremot menar både Jansson och Mårtensson 

att barn fascineras av att kunna använda lekredskapen på ett annat sätt än de tänkts för att göra 

dem mer spännande, till exempel hasa sig uppför rutschkanan.
17

 Jansson påpekar även att 

lekredskapen oftast är i barnstorlek och försvårar för vuxna att vara aktiva på lekplatsen 

medan naturmaterial är odefinierat och underlättar för vuxna att delta i barns lek.
18

 I en natur 

rik miljö kan barnen enligt Jansson bygga upp lekvärldar genom att bygga kojor som de kan 

samla skatter i, något som Mårtensson menar lägger fokus samarbete stället för på ägande av 

föremål.
19

  

 

                                                 
14

 Nationalencyklopedins ordbok: planera 
15

 Nationalencyklopedins ordbok: miljö 
16

 Jansson (2009), s. 45; 65-66. 
17

 Ibid. s. 45; 65; Mårtensson (2004), s. 77. 
18

 Jansson (2010). 
19

 Jansson (2009), s. 65; Mårtensson (2004), s. 128. 



8 

 

 

Mårtensson skriver om två sorters lekar vilka gynnas mycket av en natur rik miljö, nämligen 

sinnlig lek och vidlyftig lek. I den sinnliga leken integrerar barnet sina känslor och sinnen i 

leken. Leken kan både innefatta fysisk aktivitet såsom att hoppa från sten till sten och känna 

kroppens vibrationer liksom mer mental aktivitet där barnet låter löv och små kvistar bli båtar 

i regnvattnets pöl. Vidlyftig lek kännetecknas av aktivitet som ger utrymme för stor 

förändring i lekens händelseförlopp. Barnen tar vara på den fysiska miljöns erbjudanden om 

att göra leken mer spännande och oförutsägbar då ett av barnen plötsligt kan hoppa fram som 

en rånare ur ett buskage och ta sig in i leken.
20

 Mårtensson hävdar att den vidlyftiga leken 

gynnas av en stor andel buskage, träd eller terräng, en rejäl utomhusyta, avsaknad av stängsel 

och natur som integreras med lekredskapen. Hon menar barnen själva behöver få tolka hur de 

ska använda saker i sin lek men berövas detta när lekredskapen placeras så att de nästan 

berättar för barnen hur de ska röra sig, att landskapet leker med barnen.
21

 Jansson instämmer 

och hävdar att lekplatser därför bör byggas upp i form av leklandskap där lekredskapen 

samspelar med närmiljön på ett mjukt sätt istället för att vara separerade från den.
22

 

 

Närmiljön ur barns perspektiv 

Själva begreppet närmiljö definieras i Nationalencyklopedin som: ”miljö i den närmsta 

omgivningen ur estetisk och praktisk synvinkel”. 
23

 Pia Björklids trafikforskning tyder också 

på att barn finner lekplatser alltför tillrättalagda och helst vill välja sina egna platser där de 

ska leka men att trafiken hindrar dem eftersom alltfler områden i städerna har blivit 

trafikerade.
24

 Björklid hänvisar till Mie Vågbergs som i sin forskning intervjuat 

förskolepersonal om trafiken i närmiljön. Pedagogerna åkte i den första studien tunnelbana till 

naturområden eftersom de tyckte att det var så viktigt för barnen att få uppleva naturen, men 

när hon intervjuade dem två år senare vågade de inte åka på utflykter till naturen längre på 

grund av minskad personaltäthet och var hänvisade till den direkta närmiljön kring 

förskolan.
25

 Björklid menar att barnen lär känna sin närmiljö genom att leka i den och behöver 

få göra det utan att vara oroliga för trafiken.
26

  

                                                 
20

 Mårtensson (2009), s. 109-117. 
21

 Mårtensson (2013). 
22

 Jansson (2013). 
23

 Nationalencyklopedins ordbok: närmiljö 
24

 Björklid (2004). 
25

 Björklid (årtal saknas). 
26

 Ibid. 
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Vidare påpekar Björklid att det inte är möjligt att lära barn att hantera trafiksituationer förrän 

de är ca 12 år gamla, yngre barn saknar förmågan att förstå sammanhangen och sätta sin egen 

roll i perspektiv till andra trafikanters. Hon har funnit att barn vill lyda vuxna och ser 

trafikregler som absoluta och förstår därför inte att man inte kan gå över gatan när trafiklyset 

lyser grönt om en bil trots allt inte stannar.
27

  Hon menar att barnen istället behöver få lära 

känna sin närmiljö och bli medvetna om hur trafiken samspelar med den. 

 När barn lär om trafiken väcks frågor hos dem som de behöver få söka svar på och även få en 

chans att påverka beslut som tas om deras närmiljö.
28

 Även Sofia Cele anser att barn lär känna 

platser genom att vistas i dem fysiskt då de behöver få utforska sin närmiljö för att förstå hur 

platser hänger ihop.
29

 Cele har skrivit en avhandling där hon studerat 83 stycken svenska och 

engelska barn i åldrarna 8-11 år med hjälp av gåturer, intervjuer, teckningar och fotografier 

för att förstå hur barns förmedlar sina upplevelser av platser.
30

 Cele menar att förskolebarns 

kartor ofta liknar teckningar där hemmet är i centrum och att avstånd inte är så betydelsefulla 

utan avbildas med pilar och färdmedel såsom bilar och fotspår. I teckningarna inkluderas ofta 

även träd, buskar, sol och sinnesintryck i form av lukter och ljud. Hon anser att det är bra för 

barn att få bygga miniatyrvärldar av platser med till exempel leksaker och naturmaterial 

eftersom barn då lättare förstår hur saker och ting hänger ihop.
31

  

 

Pedagogisk verksamhet i naturmiljö 

I naturmiljöer finns det gott om naturmaterial använda sig av i sitt utforskande. I 

Nationalencyklopedin definieras ordet natur som:” den del av den omgivande verkligheten 

som inte är skapad av människan med tonvikt på den synliga delen: växter, mineral etc., ibl. 

även djur”. 
32

 Eva Änggård har genomfört en del av forskningsprojektet Naturen som symbol 

för den goda barndomen när hon under ett års tid studerade barns vistelse i naturen på en 

förskola med Ur och Skur-inriktning genom att observera och intervjua 32 barn, tre pedagoger 

och 27 föräldrar. 

 

                                                 
27

 Björklid (årtal saknas). 
28

 Björklid (2004). 
29

 Cele (2008). 
30

 Cele (2006). 
31

 Cele (2008). 
32

 Nationalencyklopedins ordbok: natur 
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 Inom projektet har Änggård även gjort en studie med 39 skolbarn från två Ur och Skurskolor 

där hon använt sig av så kallade gåturer som metod. En gåtur definierar hon som en promenad 

med ett bestämt syfte, i studien har syftet varit att visa upp sina egna platser.  

Hon upplever att metoden varit framgångsrik då de två barn hon tagit med på gåtur kunnat 

visa sina åsikter och känslor med sina kroppar och kommunikationen sinsemellan. Änggård 

menar att barnen har mer makt över situationen och att de blir subjekt i undersökningen 

istället för objekt som leds fram till svaren.
33

 Eva Ärlemalm-Hagsér har gjort två 

undersökningar om barn och förskolepedagoger om hur de ser på naturvistelse i förskolans 

regi.
34

 I den första studien där åtta förskolepedagoger intervjuas berättar de att de oftast inte 

hade uttalat syfte med att gå till skogen utan menade att de försökte vara medforskande i 

barnens intressen och upptäckter. De tyckte även att det var viktigt att barnen lärde sig om 

allemansrätten, naturen och kretsloppet. I Änggårds studier försöker förskolepedagogerna 

göra barnen trygga i skogsmiljön genom att ha fasta platser för mat och vila så att det liknar 

förskolans lokaler, men författaren menar att risken är att naturen då förlorar lite av sin vilda 

karaktär. Pedagogerna försöker motverka detta genom att berätta sagor för barnen där olika 

föremål besjälas, till exempel ett par buskar som blir en magisk port in i skogen.
35

 De menar 

att barnen behöver få undersöka, utforska och lotsas vidare med frågor samt uppleva naturen 

med alla sina sinnen. Därför bygger pedagogerna verksamheten på barnens intresse även om 

de har vissa projekt om naturen med barnen.
36

 I Ärlemalm-Hagsérs andra studie där 86 

förskolebarn intervjuades uppgav barnen att de gick till skogen för att få frisk luft, hjälpa 

skogsdjuren, leka samt plocka bär och frukt. De ansåg att de lärde sig mycket om vad man 

inte får göra i skogen, till exempel inte gå så långt bort ifrån fröknarna och inte bryta kvistar. 

Däremot tyckte de själva inte att de lärde sig så mycket om naturkunskap vilket de trodde att 

deras pedagoger ville att de skulle göra. Ärlemalm-Hagsér menar att hennes studier visar på 

att det ofta finns ett oreflekterat arbetssätt hos pedagoger med att gå till skogen, att det finns 

fara i att ta för givet att naturvistelse är bra och lärorik för barn bara genom att de vistas i 

naturen.
37

 Både Änggård och Ärlemalm-Hagsér har även studerat barns lek i naturmiljö. 

 

                                                 
33

 Änggård (2015). 
34

 Ärlemalm-Hagsér (2008). 
35

 Änggård (2012). 
36

 Änggård (2009b). 
37

 Änggård (2008). 
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Barns lek i naturmiljö 

I dessa studier hittas tre olika sorters lekar: konstruktionslek, fysisk lek och fantasilek.
38

 

Änggård anser att naturmaterialet inte är könskodat och därför underlättar lek fri från 

könsstereotyper, men att vissa skillnader i leken ändå kan urskiljas. Ärlemalm-Hagsér nämner 

däremot överhuvudtaget inte naturmaterial som en viktig del av lek i naturmiljö.  

I konstruktionsleken bygger pojkar och flickor kojor och snölyktor sida vid sida, även när det 

gäller i fysiska lekar såsom klättra i träd och hoppa på stenar återfinns inga könsskillnader. 

Däremot visar studierna att flickor och pojkar har olika roller i vissa typer av fantasilekar, till 

exempel att pojkar jagar och flickorna tillfångatas.
39

  I familjelekar och djurlekar leker flickor 

och pojkar med varandra sida vid sida men i äventyrslekar med inslag av superhjältar finns 

det inga flickor med.
40

 Vidare hävdar Änggård att naturen har en vild karaktär som passar för 

dessa hjältelekar som ofta utspelar sig i rymden eller i havet. Hon menar även att en viss sorts 

plats kan passa för en viss lek, till exempel ett kärr som blir ett hav med ett vrak.
41

 Vidare 

skriver Änggård att naturmaterialet ofta används symboliskt, vilket gör det svårt för de yngsta 

barnen som saknar ord för föremål eftersom fantasin bygger på kunskap om omvärlden.
42

  

Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden beskrivs Piagets teori om lekens stadier, Vygotskijs tankar om 

hur fantasin utvecklas, Deweys tankar om barn tillägnar sig kunskap samt ramfaktorteorin.  

Jag har valt ut teorierna utifrån den tidigare forskningsbakgrunden. Ramfaktorteorin har 

inkluderats då den är ett välbehövligt analysverktyg. I min studie kommer jag att använda mig 

av även de övriga teorierna för att analysera mitt material.  

Lek 

Jean Piaget anser att lek äger rum när barnet tränar på olika saker bara för att av ren lust att 

behärska dem. När barnet lärt sig en ny färdighet, till exempel att lägga pussel, så vill de lägga 

många pussel bara för att det är roligt. Samtidigt menar han att lekens syfte är att öva upp 

förmågor och möta olika etiska dilemman för att så småningom erövra den personliga mognad 

som en vuxen människa bör ha. Han hävdar att barnet lär sig behärska olika typer av lek i 

förutbestämda stadier. Dessa stadier benämner han dessa som övningslek, symbol lek och 

regellek. I övningsleken leker barnet rent motoriska lekar och imiterar, t ex leker tittut.
43
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När barnet är cirka två år lär det sig att använda symboler när de omvandlar personer och 

föremål och därför benämns leken som symbollek som kan delas upp i olika stadier. I den 

enkla symbolleken leker barnet enligt ett enkelt förutbestämt mönster, till exempel gömmer 

sig och hoppar fram och skrattar med jämna intervaller. Senare börjar barnet leka symbollekar 

med identifikation och kan låtsas att en koja byggd av pinnar är ett slott.
44

 

Barnet lär sig så småningom kombinera symboler på ett komplicerat sätt och kan berätta att 

kojan heter Konungens palats och har blivit vingligt efter skott från kanoner.
45

 

 I den kollektiva symbolleken som äger rum när barnet är ungefär 4 år, har barnet gått vidare 

till att inkludera både spår från verkligheten och andra personer i sin lek. Här är barnet en 

prinsessa som ska gå till skogen för att plocka blommor men blir tillfångatagen av ett troll på 

väg hem till slottet.
46

 Efter 4 års ålder avtar symbolerna och barnet börjar leka regellekar. 

Detta beror dels på att barnen nu snarare försöker efterlikna omvärlden än att göra om den och 

dels på att barnen börjar få ett behov av regler i sin lek, till exempel hur många poliser 

respektive tjuvar som får finnas i leken för att den ska fungera. I regellekens första fas 

använder sig barnet av sin motorik på egen hand och gör övningar enligt ett visst schema för 

att sedan i nästa fas kunna inkludera andra människor i sina övningar.
47

 Lev Vygotskij anser 

att barnets lek är en kreativ handling eftersom barnet i leken stöper om erfarenheter så att det 

passar barnets behov och intressen här och nu.
48

 

Fantasi 

Lev Vygotskij menar att kreativitet är en mänsklig aktivitet som sker när något helt nytt 

skapas då nya och gamla erfarenheter möts. Han menade att allt skapande uppstår av ett 

behov eller en önskan.
51

 Vygotskij anser att fantasi var grunden för all kreativitet och att 

fantasin sporrades genom olika samband, till exempel härstammar all fantasi ur verkligheten 

och människans tidigare erfarenheter. Det betyder att barn måste ges många intryck ur miljön 

att ta erfarenhet av och även att barn har en torftigare fantasi än vuxna. Fantasi kan även fås 

sekundärt, till exempel genom en saga man hör berättas. Då kan man få höra hur troll och 

tomtar stryker runt i skogen på riktigt och sedan nästan själv se hur tomtar gömmer sig under 

svampen i mossan.
52
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Det finns också ett känslomässigt samband mellan fantasi och verklighet. Man kan välja ut 

vissa element ur verkligheten och kombinera dem med stark sinnesrörelse, till exempel hur 

fruktansvärd kall luft både ser ut och känns i ett källarutrymme. Det kan göra att man riktigt 

känner hur rädslan går längs ryggraden när man får för sig att en slang på golvet är en orm.
53

  

Slutligen kan en fantasiskapelse kan uppfinna något helt nytt som inte finns på riktigt när man 

överdriver eller förminskar saker och låter fantasin flöda fritt. Då kan t ex en helt ny 

uppfinning skapas.
54

 John Dewey menar att barn har ett behov av att få uppfinna saker och 

använda sig av sin fantasi.
55

  

Kunskap 

John Dewey är en stor förespråkare för autentiskt lärande, det vill säga kunskap som förvärvas 

enbart i dess naturliga miljö och i äkta situationer. Han hävdar att en känsla för till exempel 

naturen aldrig kan uppstå genom att läsa om naturens magiska kraft utan måste upplevas på 

plats likaväl som att man behöver få träna på hur man beter sig artigt mot nya människor 

genom sociala möten.
56

  

Dewey använder sig av begreppet learing by doing vilket innebär att man lär sig saker genom 

att göra sakerna istället för att bara läsa om dem. Han anser också att barn behöver få lära sig 

saker som de är intresserade av och som angår dem här och nu istället för ett förutbestämt 

ämne. Lärarens roll är att hjälpa barnet att systematisera kunskapen, föreslå aktiviteter, ställa 

klargörande frågor och hålla en röd tråd i inlärningen.
57

 Vidare Dewey hävdar att barns 

undersökande egentligen är fyra instinkter som läraren har en skyldighet att hjälpa barnen att 

förkovra sig i. Dessa instinkter består av kommunikation, undersökning, tillverkning och 

konstnärligt skapande.
59

 Han anser att den språkliga instinkten behöver utvecklas till 

reflective thinking, ett reflektivt tänkande för att barnet ska klara av att få inflytande och 

därmed även känna ett personligt ansvar.
60

 Reflective thinking utvecklas genom att barnet får 

identifiera ett problem, undersöka problemet ur olika perspektiv och slutligen dra en 

slutsats.
61

 När man reflekterar över och studerar ett problem kan ramfaktorteorins struktur 

vara till god hjälp.
62
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Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin är en modell som tydliggör samband mellan ramar, process och resultat. 

Teorin presenterades 1967 i Urban Dahlöfs bok Skoldifferentiering och undervisningsförlopp 

och var tänkt som ett verktyg för att undersöka hur undervisningens ramar och processer 

påverkar elevers kunskapsresultat.
63

  

En förenklad version av modellen kan uttryckas som ramar process-resultat.
64

 Exempelvis 

kan en förskolegrupps barnantal utgöra en ram för vilka utflykter (processen) som görs 

(resultatet). Ramfaktorteorins upphovsman Urban Dahlöf menar dock att ramfaktorteorin 

även kan användas i andra situationer där individspecifika företeelser kan vara betydelsefulla 

för ramarna och processen.
65

 Enskilda individers praktiska förnuft kan ha en betydelse för 

såväl undervisningens upplägg såsom resultat av undervisningen.
66

 Gustafsson anser att 

Dahlöfs modell är mer användbar om de olika momenten i modellen analyseras utifrån 

omvänd ordning, det vill säga resultat-process-ramar. Hon menar att detta möjliggör en 

analys av enskilda resultat och att man på så sätt upptäcker vilka ramar som egentligen är 

mest betydelsefulla för det problem som man studerar. 
67

 Det kan då bli lättare att se om det 

verkligen är som i exemplet ovan just barngruppsstorleken som är den viktigaste ramen för 

vilka utflykter som görs. Lundgren menar att det även är viktigt att ha i åtanke att 

ramfaktorerna inte bara begränsar undervisningen utan även kan öppna upp för möjligheter 

inom den.
68

  

Exempelvis kan det vara en fördel med en stor barngrupp om man vill leka regelstyrda lekar 

med barnen på utflyktsmålet och kan då välja ett utflyktsmål i närmiljön som går att ta sig till 

även med många barn. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga och analysera pedagogers tankar om utflykter som 

arbetssätt. 

Forskningsfrågor 

 Hur definierar pedagogerna ordet utflykt? 

 Vilka faktorer styr pedagogernas val av utflykter? 

 Vilka syften har pedagogerna med utflykt? 

 Vilken betydelse anser pedagogerna att utflyktsmålet har för barns lek? 
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Metod 

Eftersom undersökningen syftar till att kartlägga och analysera pedagogers tankar om 

utflykter som arbetssätt har kvalitativa samtalsintervjuer använts som metod. En stor fördel 

med en kvalitativ intervju jämfört med en frågeundersökning är även möjligheten att ställa 

följdfrågor och förtydliganden från både pedagogens och intervjuarens håll. 

 

Datainsamling 

Jag utarbetade en strukturerad intervjuguide (bilaga 1) med direkta frågor att ha som en mall 

för intervjuerna.
94

 Jag har konstruerat frågorna utifrån Deweys kunskapssyn, Vygotskijs 

tankar om fantasi och Piagets lekteori men även utifrån två citat ur läroplanen som berör 

utflykter. Frågorna delades in fyra olika fyra olika temaområden. Intervjuguiden baserades 

delvis på Trosts idéer om att ställa konkreta frågor om handlingar eftersom detta ger 

information om hur pedagoger upplever saker.
95

 Intervjuerna inleddes med att pedagogerna 

ombads lista nutida och forntida utflyktsmål för att på ett naturligt sätt berätta om sina tankar 

om vad en utflykt egentligen är.
96

  

 

Urval 

Då jag eftersträvade en stor variation i urvalet tillfrågades såväl pedagoger från förskolor med 

en tydlig inriktning på utflykter såväl som pedagoger från förskolor där en sådan inriktning 

saknas.
97

 Jag försökte även hitta pedagoger som arbetade med olika åldersgrupper. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes vilket begränsade urvalet av de kommunala förskolorna till 

närliggande stadsdelar.
98

  Kontakterna togs via mail (bilaga 2) liksom överenskommelse om 

datum och klockslag för intervju. Totalt 12 pedagoger kontaktades varav tre stycken svarade 

inte på mailförfrågan. Tre snöbollsurval gjordes varav två genomfördes inte på grund av 

tidsbrist från pedagogernas håll.
99

  Det snöbollsurval som genomfördes var intervjun med 

Gunilla. Lovisa framförde ett önskemål om att få delta i intervjun ihop med Minou och det 

önskemålet bifölls. Från början var tanken att endast förskollärare skulle medverka i studien 

på grund av att det bedömdes att de hade bättre insikt i läroplanen för förskolan 98 reviderad 
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2010. Den tanken ändrades efter ett tips om en före detta barndagvårdare med 

barnskötarutbildning och en stor erfarenhet av utflykter eftersom det bedömdes som värdefullt 

för studien att ta del av dennes tankar. En i tid avlägsen intervju avbokades när det upplevdes 

att pedagogerna gav liknade svar i intervjuerna.
100

  

 

Beskrivning av deltagande pedagoger 

Nio intervjuer genomfördes med elva pedagoger, pedagogerna benämns med fingerade namn. 

Anette och Birgitta intervjuades samtidigt, likaså Lovisa och Minou.  

 

Anette är utbildad förskollärare och har arbetat på en kommunal förskola mellan åren 1974-

1981 och 2006-2015. Hon arbetar nu på den kommunala förskolan i en barngrupp med barn i 

åldersgruppen 4-5 år. I barngruppen arbetar tre pedagoger med 21 barn. Förskolan är belägen 

i ett centralt men ändå naturnära område. 

 

Birgitta är utbildad förskollärare och har arbetat i 34 år på två kommunala förskolor och ett 

föräldrakooperativ. Hon arbetar nu på en kommunal förskola med barn i åldersgruppen 1-3 år. 

I barngruppen arbetar tre pedagoger med 18 barn. Förskolan är belägen i ett centralt men ändå 

naturnära område. 

 

Christina är utbildad förskollärare sedan 1978. Hon har arbetat på många förskolor, och 

arbetar nu på ett föräldrarkooperativ med barn i åldrarna 1-5 år. I barngruppen arbetar 4 

pedagoger med 17 barn. Föräldrakooperativet har naturen i sin direkta närhet en bit utanför 

innerstaden. 

 

Denise är utbildad förskollärare och har arbetat i 24 år. Hon har startat upp ett 

föräldrakooperativ där hon även arbetat som förskolechef. Nu arbetar hon på en personalägd 

förskola med 17 barn i åldrarna 3-5 år tillsammans med två andra pedagoger. Förskolan har 

naturen i sin direkta närhet en bit utanför den centrala staden. 

 

Freja är utbildad förskollärare och specialpedagog. Hon har arbetat i sammanlagt 42 år på 1-6 

årsavdelning, öppna förskolor, 1-5 årsavdelning, förskoleklass, resursavdelning och 3-5 

årsavdelning samt inom olika kommunala verksamheter. Nu arbetar hon på en kommunal 

                                                 
100
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förskola tillsammans med två andra pedagoger i en barngrupp med 14 barn som är mellan 1-2 

år. Förskolan är belägen i ett centralt men ändå naturnära område. 

 

Gunilla är utbildad barnskötare och har arbetat i 34 år fördelat på tre olika kommunala 

förskolor och arbete som kommunal dagbarnvårdare. Nu arbetar hon på en kommunal 

förskola i en barngrupp på 25 barn i åldrarna 1- 4 år ihop med tre andra pedagoger. Förskolan 

är belägen i ett centralt men ändå naturnära område. 

 

Helena är utbildad förskollärare och har vidareutbildat sig till Waldorfpedagog. Hon har 

arbetat 30 år i förskolan på olika förskolor, varav med Waldorfpedagogik i 20 år. Nu arbetar 

hon på en Waldorfförskola i en barngrupp på åtta barn i åldrarna 1-2 år ihop med en annan 

kollega, men samarbetar mycket med 3-5 årsavdelningen där två pedagoger arbetar med tio 

barn. Förskolan ligger en bit utanför innerstaden och har natur på gångavstånd. 

 

Ingela arbetar sedan 25 år som förskollärare. Hon har arbetat på tre kommunala förskolor och 

arbetar nu på en av dem på en 1-5 årsavdelning med 20 barn ihop med tre andra pedagoger. 

Förskolan ligger en bit utanför innerstaden och har natur på gångavstånd. 

 

Joakim är utbildad förskollärare och har arbetat i 15 år på flera kommunala förskolor. Nu 

arbetar han på en kommunal förskola på en mobil avdelning. Förskolan ligger i ett 

industriområde, men avdelningen som befinner sig på en buss gör utflykter varje dag. I 

barngruppen finns det 22 barn i åldrarna 4-5 år och där arbetar tre pedagoger. 

 

Lovisa har arbetat i 24 år och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat på flera kommunala 

förskolor och arbetar nu på en kommunal förskola utan egen gård mitt i centrala staden med 

naturen på en bits avstånd. På hennes avdelning går det 26 barn i åldern 1-5 år och där jobbar 

fyra pedagoger.    

 

Minou är utbildad förskollärare sedan 16 år tillbaka. Hon har arbetat på flera kommunala 

förskolor och arbetar nu på en kommunal förskola utan egen gård mitt i centrala staden med 

naturen på en bits avstånd. På hennes avdelning går det 26 barn i åldern 1-5 år och där jobbar 

fyra pedagoger. 
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Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har spelats in på en smartphone och sedan transkriberats till text. Pedagogerna 

har läst igenom intervjuerna för att säkerhetsställa att deras tankegångar har uppfattats korrekt 

och kommit med kommentarer. Samtliga intervjuer genomfördes inomhus på avskilda, lugna 

platser på pedagogernas förskolor. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter beroende på hur 

mycket pedagogerna berättade. Vid två intervjuer deltog två pedagoger samtidigt eftersom 

intresset att medverka värderades högt och det saknades tid från pedagogernas håll till två 

separata intervjuer. Vid en intervju blev en av pedagogerna, Lovisa, tvungen att avbryta sitt 

medverkande i intervjun på grund av arbete i barngruppen. Vid ett tillfälle skickades 

intervjufrågorna ut i förväg på förfrågan då pedagogens känsla av trygghet i 

intervjusituationen värderades högt. 

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna har transkriberats så att de passar in i intervjuguiden och därefter har samtliga 

intervjuer lästs igenom för att skapa en uppfattning om vilka resultat som har hittats. Därefter 

har intervjuerna sammanfattats för att få en bild av den enskilde pedagogens tankar om 

utflykter.
101

 Intervjuerna bearbetades slutligen genom understrykningar av meningar i 

intervjuerna med fyra olika färger utifrån undersökningens forskningsfrågor. 
102

 

Därefter sammanfördes pedagogernas svar ihop med tillhörande analys under 

frågeställningarnas rubriker i olika mindre delavsnitt i resultatdelen.  

 

Tillförlitlighet 

Reliabiliteten bedöms som hög eftersom intervjuerna spelats in med ljudupptagning och 

ämnesområdet inte är så provokativt att pedagogerna upplevt att frågorna varit besvärande. Då 

ämnesområdet sällan är något som behandlas i litteraturen upplevs det som svaren är baserade 

på pedagogernas egna erfarenheter och tankar. Då jag själv gjort alla intervjuer vet jag att alla 

pedagoger har fått svara på alla frågor i intervjuguiden. Reliabiliteten stärks även av att 

pedagogerna har läst igenom intervjuerna och fått möjlighet att komma med kommentarer, 

tillägg och förtydliganden. 
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Validiteten bedöms vara anses vara hög eftersom pedagogerna har besvarat frågorna efter 

bästa förmåga och frågorna har gett svar på forskningsfrågorna. Likheterna är fler än 

skillnaderna i pedagogernas svar vilket stärker validiteten. 

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet anger vissa krav som ska följas vid humanvetenskaplig forskning. Således 

fick samtliga pedagoger muntlig information om studiens syfte och genomförande. De fick 

även veta att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta intervjun när de önskar. 

Alla pedagoger gav sitt muntliga godkännande till intervjun och blev informerade om att den 

skulle ta cirka en timme samt enbart användas i den här uppsatsen. Samtliga pedagoger 

godkände inspelning via smartphone. Pedagogernas svar kodades sedan så att de inte kan 

identifieras, både i själva uppsatsen och på inspelningen. Intervjuerna finns lagrade på ett för 

obehöriga icke åtkomligt ställen. När intervjuerna sedan transkriberades till text så bifogades 

dessa på mail för genomläsning, godkännande och eventuellt förtydliganden från pedagogen. 

Såväl empirin såsom dess begränsningar för studiens slutsatser har granskats noggrant.
103

  

 

Reflektion över metoden 

Det har varit positivt med intervjuer på så sätt att ett levande samtal har kunnat föras och 

pedagogerna har kunnat fråga om de begrepp som de upplevt som otydliga och fått möjlighet 

att utveckla sina resonemang. Jag upplevde ett stort engagemang och intresse hos 

pedagogerna för utflykter som arbetssätt. Det tycks även finnas ett uppdämt behov hos 

pedagoger att få prata fritt om sin verksamhet och få sätta ord på sina tankar. Vid de två 

intervjutillfällen där pedagogerna intervjuades tillsammans upplevdes det även att de hjälptes 

åt i sina tankegångar istället för att hämma varandra. Lovisas avbrott av intervjun var 

olyckligt samtidigt som det var tursamt att hennes kollega ur samma barngrupp fullföljde hela 

intervjun. Det snöbollsurval som gjordes gav ett viktigt bidrag till studiens empiri och det var 

synd att inte fler sådana gjordes. Jag anser även att intervjuguiden borde inkluderat fler 

konkreta frågor om handlingar som uppmuntrade pedagogerna att berätta mer ingående hur de 

arbetade att barnen skulle få lära känna naturen då jag upplever att pedagogerna lämnade mer 

utförliga svar till den mer konkreta frågan hur de arbetade med att barnen skulle få lära känna 

sin närmiljö. 
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 Jag tror också att djupintervjuer med ett fåtal pedagoger skulle ha kunnat vara ett alternativt 

sätt att få kvalitativa svar på frågor om bland annat pedagogens roll i planerade 

utomhusmiljöer då tiden inte räckte till för utförliga tolkande och uppföljande frågor inom det 

temat.
104

 Det hade även varit intressant att intervjua pedagoger från förskolor från fler 

stadsdelar för att eventuellt få en större variation i svaren. En negativ aspekt med att endast 

intervjua ett tiotal personer är att det kan vara svårt att dra någon slutsats av de kvantitativa 

frågeställningar som återfinns i intervjuguiden, för att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser 

från dessa krävs det en uppföljande frågeundersökning.
105

  

 

Resultat och Analys 

Resultatet från empirin kommer nu presenteras utifrån forskningsfrågorna och underteman 

som framkommit ur intervjuerna. Resultatet analyseras sedan utifrån relevanta teorier i 

anknytning till forskningsfrågorna. 

 

Hur definierar pedagogerna ordet utflykt?  

Samtliga pedagoger anser att en utflykt är en lustfylld aktivitet och anser inte att barnen går 

miste om något lärande när de går på utflykt. Däremot skiljer sig deras uppfattningar åt om 

vad en utflykt egentligen är. Fyra av pedagogerna menar att det räcker med att gå utanför 

förskolans grindar för att gå på en utflykt. Denise uttrycker sig så här:  

 

En utflykt äger rum när man lämnar gården och går bortom närmaste gräsplätt och grusplan, jag 

tycker inte att man behöver ha med sig mat för att det ska räknas som utflykt. 

 

Två av pedagogerna tycker däremot att matsäck hör till på en utflykt. Gunilla anser att de 

kortare avstickare till naturen eller lekparker hon gör med sin barngrupp inte räknas som en 

riktig utflykt och Joakim som arbetar på en mobil förskoleavdelning där de gör utflykt varje 

dag berättar att: 

 

Vi har egentligen inte några riktiga utflykter i vår verksamhet, utflyktsmålen är avdelningens 

lärmiljöer och utgör grunden för hela vårt arbetssätt. Men på en fast förskoleavdelning så kanske 

en utflykt är en att gå till skogen och ha med sig något att äta, så gör de andra avdelningarna 

förskolan. Våra barn kan t o m bli avundsjuka och vilja gå på utflykt, då ordnar vi en dag då de 

får ta med sig en liten matsäck i ryggsäck.  
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De övriga fem pedagogerna menar istället att en utflykt bör vara en spännande upplevelse där 

barnen får lära sig något nytt eller som Lovisa anser: 

 

Man går på utflykt när man går någonstans med barnen till en plats som intresserar dem.  

 

Samtliga fem pedagoger påpekar att det är just barnens intresse som styr valet av utflyktsmål, 

en plats som pedagogerna tycker är alldaglig kan vara lockande för barnen. 

 

Analys av pedagogernas definition av begreppet utflykt 

 

Resultatet visar att pedagogernas tankar om vad en utflykt egentligen är kan i princip delas in 

i tre kategorier som återfinns i Nationalencyklopedins definition av begreppet. kortare gångtur 

eller resa från hemmet (eller hemorten) och åter ofta i nöjessyfte; vanl. under del av dag, till 

viss sevärdhet e.d.; gärna med matsäck”.
106

 Jag menar att de tre kategorier som återfinns i 

pedagogernas definitioner är en kortare gångtur, resa till sevärdhet samt gärna med matsäck. 

Pedagogernas definitioner kan tolkas som ramar som styr pedagogernas utflykter.
107

 Dessa 

ramar kan dock i själva tolkningsprocessen vara vida och öppna för möjligheter till att styra 

verksamheten efter barnens behov och intresse såsom John Dewey menar är ett måste för att 

verksamheten ska vara givande för barnen.
108

 En utflykt som startar när man beger sig utanför 

grinden kan till exempel sluta i en närbelägen lekpark som barnen tycker är spännande och 

där kan man även inta en matsäck. En måltid som intas utomhus medan löven blåser omkring 

kan enligt Vygotskij även göra att smakerna förstärks och bidra till att ge barnen en positiv 

inställning till mat.
109
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Vilka faktorer styr pedagogernas val av utflykter? 

 
Tabell 1 visar de olika faktorer som pedagogerna i intervjuerna uppger styr deras val av 

utflykter. Tabellen visar också hur många pedagoger som styrs av respektive faktor.   

 

Faktorer som påverkar val av utflykter Antal pedagoger 

Utflyktsmålets karaktär 11 

Riskmoment               8 

Barngruppens sammansättning  7 

Förskolans inriktning  6 

Förskolans läge           4 

Barnens inflytande  3 

Tabellen visar att de samtliga pedagoger väljer utflyktsmål utifrån dess karaktär, flertalet av 

pedagogerna upplever även att riskmoment och barngruppens sammansättning spelar in i valet 

av utflykter. Däremot anger pedagogerna att förskolans läge och barnens inflytande vara 

Mindre betydelsefullt vid val av utflykter. 

 

Utflyktmålets karaktär 

I intervjuerna framkommer det att utflyktsmålets karaktär är den faktor som påverkar 

pedagogers val mest. Nio av de intervjuade pedagoger som gör utflykter besöker både 

naturmiljö och planerad miljö, men samtliga av pedagogerna prioriterar skogsutflykterna 

högre än utflykter till planerade miljöer. Sju av dessa pedagoger menar att naturupplevelser 

lägger grunden för en kärlek till naturen och Ingela förklarar sin positiva inställning till 

skogsutflykter med följande yttrande: 

 

Naturupplevelser & friluftsliv är så starkt förankrat i vår svenska kultur, det är en bra tradition 

att föra vidare och även ett sätt för barn med andra kulturer att komma in i den svenska kulturen 

och pröva på friluftsliv. 

 

En pedagog anser även att man bör begränsa antalet utflyktsmål och mest gå till skogen med 

barnen eftersom barnen behöver en trygg och förutsägbar miljö, de får tillräckligt med intryck 

ändå. Fyra av de andra pedagogerna menar däremot att man även bör besöka andra 

utflyktsmål än skogen eftersom barnen behöver få lite variation. 
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Riskmoment 

Åtta av pedagogerna upplever att det finns olika sorters risker som påverkar val av utflykter, 

varav sex av dem är till oroade för barnens säkerhet när de är ute i trafiken och åker buss. Sex 

av pedagogerna pekar också på andra risker i miljön, bland annat att barnen skada sig på 

lekplatser eller komma bort. Freja berättar hur hennes inställning till utflykter förändrades 

2011 på grund av olyckshändelse i området då en barngrupp vid en annan förskola i området 

var på utflykt och promenerade intill Fyrisån:
110

  

 

Ett barn tog sig ut på isen utan att personalen märkte det och det blev stora tidningsrubriker efter 

denna händelse varpå vi blev uppmanade att skriva en riskanalys när vi gick på utflykt. Innan 

dess var det en förskollärare i Borlänge som blev dömd för vållande vilket ledde till diskussioner 

på förskolan om personalens juridiska ansvar.
111

 Vi började bli tveksamma till att gå på utflykt i 

och med att förskolan där jag arbetade låg nära skogen där många hundägare rastar sina hundar 

och vi tänkte att vi som personal kunde bli ansvariga om en hund attackerade ett barn. Nu 

började vi även tänka mer på risken att ett impulsstyrt barn kunde skadas i trafiken och gick 

alltmer sällan ner på stan för att besöka museum och bibliotek. 

 

Tre av pedagogerna menar även att de upplever att det finns fler restriktioner kring utflykter 

idag och Birgitta berättar hur hennes i ställning till utflykter har förändrats genom åren: 

 

På somrarna åkte man iväg till Fjällnora och badade. Man åkte till Skansen hela förskolan med 

matsäck och bad föräldrar följa med. Barngrupperna var mindre, jag var yngre och mer 

entusiastisk. Det kändes lättare, det var inte så mycket förbud och föreskrifter då. Nu oroar jag 

mig mer för att någonting ska hända.  

 

Av de tillfrågade pedagogerna uppger sig endast en av dem tillämpa ansvarsuppdelning och 

då bara en muntlig sådan.
112

  

 

Förskolans inriktning 

De sex pedagoger från förskolor som har en naturprofil, har utflykter som arbetssätt och 

pedagogen som arbetat som dagbarnvårdare i många år går på utflykter oftare än övriga 

pedagoger. De ser inga större hinder för utflykter trots de stora barngrupper som fyra de av 

pedagogerna som jobbar inom den kommunala verksamheten har. Dessa pedagoger beskriver 
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att de har bra rutiner som gör att det går smidigt att komma iväg och att det därför inte känns 

svårt att gå iväg på utflykter utan tvärtom är en lustfylld del av arbetet där pedagogerna 

känner att de kan besöka i stort sett alla de utflyktsmål de vill göra och anpassar utflyktsmålet 

efter väderleken. Christina uttrycker sig så här: 

 

Det finns annat i verksamheten som jag kan tycka är svårt och jobbigt, men inte utflykter. Det är 

ju det roligaste uppdraget vi har! 

 

Christina menar att barnen alltid är positiva till att gå på utflykt och är uppslupna vilket gör att 

hon smittas av deras entusiasm. 

 

Barnens inflytande 

I intervjuerna framkommer det att pedagogerna tar hänsyn till barnens åsikter när de väljer 

utflyktsmål, men att tre av pedagogerna gör det på ett mer systematiskt sätt. Minou och 

Lovisa berättar att de ofta låter barnen rösta om val av utflyktsmål medan Christina istället 

noterar barnens önskemål och ser till att uppfylla dem så småningom.  

 

Barngruppens sammansättning 

Sju pedagoger hävdar att barngruppens sammansättning spelar stor roll för vilka utflykter de 

gör. Freja gör inga utflykter med sin barngrupp eftersom hon tycker att: 

 

Hela världen öppnar sig bara man kommer utanför dörren som 1-2 åring, utflykter är 

överflödiga. Våra barn får så mycket ut av att bara träffa barn från förskolans andra avdelningar. 

 

Även Helena som har en relativt hög personaltäthet menar att de 1-2 åringar som hon har i sin 

barngrupp inte har behov av längre utflykter utan hon tar mest med dem på kortare 

promenader i närliggande naturmiljö. Två av pedagogerna menar däremot att eftersom barnen 

är yngre än tidigare så kommer de inte iväg lika ofta på utflykt och får välja närliggande 

utflyktsmål. Fyra av pedagogerna anser också att barngrupperna är för stora för att man ska 

kunna göra utflykter längre bort och ha aktiviteter på utflyktsmålet.  

 

Förskolans läge 

Fyra av pedagogerna uppger att förskolans läge påverkar deras utflykter. Denise 

personalkooperativ ligger intill skogen vilket möjliggör frekventa besök dit, men det är ont 

om lekplatser i närmiljön. Hon menar att det inte gör något då kooperativets gård är bra, de 
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andra pedagogerna ser läget som ett problem på vissa sätt. Minou och Lovisa beklagar att 

deras förskola ligger för långt bort från skogen för att kunna besöka den regelbundet och 

Joakim beskriver tiden som en begränsande faktor för hur länge han åker buss till ett 

utflyktsmål med barnen. 

Analys av vilka faktorer som påverkar pedagogers val av utflykter 

De faktorer som påverkar utflykterna kan delas in i yttre och inre ramar. Med en yttre ram 

avses en fysisk förutsättning, t ex barngruppsstorlek medan en inre ram kan avse pedagogens 

upplevelse av ett visst ämne.
113

 I intervjuerna framkommer flera faktorer som fungerar som 

yttre ramar för vilka utflykter som pedagogerna gör. Barngruppernas sammansättning spelar 

stor roll för hur ofta och hur långt bort de går och risker i närmiljön såsom farlig trafik 

begränsar många av pedagogernas utflykter. Dessa faktorer kan även sägas vara inre ramar då 

pedagogernas praktiska förnuft avgör hur faktorerna påverkar valet av utflykter. 
114

 

Förskolans läge upplevs som en mindre begränsande faktor för utflyktsmålet men utgör i 

själva verket ofta en möjlighet då samtliga pedagoger uppger att de helst går till skogen och 

då är närhet till naturen ofta en förutsättning för att dessa utflykter ska kunna äga rum.
115

 Att 

pedagogerna anser att det så viktigt att barnen får visats i naturmiljö kan sägas vara både en 

yttre och inre ram. Det är en yttre ram eftersom det står i läroplanen att barn ska få leka i 

naturmiljö, något som regeringen tolkat som att förskolan därför ska göra utflykter med sina 

barngrupper.
116

 
117

 Samtidigt är det även en inre ram eftersom pedagogerna själva anser att 

barnen får mycket ut av naturupplevelser och att dessa är en förutsättning för att barnen ska 

lära sig tycka om naturen, något som stöds av Deweys tankar om att en känsla för något bara 

kan uppstå i dess rätta miljö.
118

 En annan inre ram som framkommer i intervjuerna är om 

pedagogerna tycker att det är svårt att gå på utflykt eller inte. De förskolepedagoger som har 

naturinriktning på sina förskolor eller arbetar med eller har arbetat med utflykter som 

arbetssätt ser mer möjligheter att göra utflykter medan flera av de andra pedagogerna hänvisar 

till att de ser så mycket restriktioner för allt numera.
119

 Här är det lämpligt att vända på 

ramfaktorteorin som och istället analysera modellen utifrån resultatet då de själva ramarna i 

detta fall kan sägas vara de inarbetade rutiner som förskolor med utflykter som arbetssätt 

hänvisar till för att förklara varför de tycker att det känns lättarbetat att gå på utflykter.
120

 

Detta skulle kunna förklaras med Deweys begrepp learning by doing, det vill man lär sig 

saker genom att göra dem.
121

 Ytterligare en inre ram som påverkar valet av utflykter är hur 

mycket inflytande barnen ges. 
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 Endast tre pedagoger uppger att barnen får vara med och påverka valet av utflyktsmål, genom 

att göra det så ges barnen i undervisningsprocessen en möjlighet till att lära sig ta eget ansvar 

vilket enligt Dewey resulterar i en större förmåga att reflektera över olika livsval.
122

 

Pedagogernas åsikter om barnen behövde variation i utflyktsmål gick också isär. Även här 

kan man säga att pedagogernas åsikter definieras av en inre ram där barnen antingen känner 

sig trygga eller uttråkade om de bara besöker skogen jämt. Här skiljer sig teorierna åt då 

fantasin enligt Vygotskijs stödjs av många olika intryck medan Dewey menar att det viktiga 

är att barnen själva finner situationen relevant och intressant nog för att tillägna sig ny 

kunskap.
123

 
124

 Sammanfattningsvis har både inre och yttre ramar stor betydelse för vilka 

utflykter som pedagoger gör.  

 

Vilka syften har pedagogerna med utflykter? 

I intervjuerna framkommer tre olika kategorier av syften som pedagogerna har med utflykter: 

lära om naturen, lära om närmiljön samt kunskap i autentiska sammanhang. 

 

Lära om naturen 

Det viktigaste syftet med att gå på utflykt tycker många pedagoger är att barnen ska få 

uppleva skogen. Sex av pedagogerna förklarar att skogen är en variationsrik miljö som ger 

många olika erfarenheter och där barnens fantasi stärks av att få leka med naturmaterial i form 

av pinnar, löv och stenar. I den fria leken laborerar barnen med olika begrepp såsom liten och 

tung när de sorterar och jämför naturmaterialet. Sju pedagoger berättar att de även har styrda 

aktiviteter i form av praktisk matematik där barnen får uppgifter att lösa med hjälp av 

naturmaterial. Två pedagoger menar att barnen då får utmaningar som de själva inte kommer 

på och att de utvecklar en förståelse för begreppen genom att få samma uppgifter med olika 

sorters material. Sex pedagoger uppger att de går till olika platser för att platserna erbjuder 

olika typer av upplevelser. Till exempel kan en av dessa platser vara rymlig och lämpar sig för 

fysisk lek, en annan passar bra för fantasilek och den sista lämpar sig mer för konstruktionslek 

eller lärande i naturen. Tre pedagoger berättar att de går till samma plats med små barn för att 

de ska bli trygga där medan en pedagog som sällan går till skogen menar att barnen lätt 

vandrar iväg där och inte är trygga med miljön då de så sällan går dit. 
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 Denise berättar att: 

 

Jag har haft barn som varit riktigt rädda för skogen och t ex klibbiga svampar som finns där. Då 

har jag avstått från styrda aktiviteter och istället lagt fokus på att gå runt med barnen och få dem 

känna sig trygga där. När barnen är vän med platsen i skogen och vågar röra sig så kan jag börja 

med styrda aktiviteter.  

 

Ingela uppger att hon och hennes kollegor har namngett de olika platser de besöker i skogen  

och berättar hur en av platserna fick sitt namn: 

 

För länge, länge sedan var det en kollega till mig som hittade på att det var en bondfamilj med 

det namnet som bodde här eftersom marken ser ut som en husgrund till en källare eller 

någonting. Då började barnen fantisera om det och då har det blivit ett myntat begrepp. 

 

Ingela menar att genom att namnge platserna som de besöker så förstår barnen var de är på 

väg någonstans och känner sig trygga. Två av pedagogerna nämner allemansrätten och att det 

är viktigt att barnen får träna på att värna om djur och natur i dess naturliga element, till 

exempel genom att lära barnen att inte trampa på myror. Åtta av pedagogerna initierar projekt 

med barnen där de fokuserar på ett innehåll som pedagogerna har valt ut, till exempel 

myrstacken, men att de även är lyhörda för vad barnen intresserar sig för. De anser att deras 

viktigaste uppgift är att följa barnen i deras lärande, finnas tillgängliga för frågor och locka 

barnen till nya upptäckter. Tre av pedagogerna berättar att utflykterna till naturen lever kvar i 

förskolans lokaler via fotodokumentation som pedagogerna reflekterar över ihop med barnen. 

På så sätt får pedagogerna en bild av vad barnen intresserade sig för under utflykten och hur 

detta ska följas upp för att ge barnen nya upptäckter. En pedagog förklarar varför hon väljer 

att oftast inte dokumentera utflykter: 

 

Det blir en fattigare upplevelse som pedagog när man inte är närvarande med alla sinnen i 

upplevelsen och då missar att vara närvarande i barnens lek och svara på frågor. 

 

De två pedagoger som inte besöker skogen menar att man även kan förlänga skogsvistelsen 

genom att kan ta med sig naturmaterial till förskolan för vidare utforskande. 
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Lära känna närmiljön 

Tre av pedagogerna uppger att det är viktigt att barnen får lära känna sin stad och det gör de 

genom att vandra runt i staden och titta på byggnader, promenera i Pelle Svanslös gamla 

kvarter och leka i Pelle Svanslösparken. Pedagogerna är lyhörda för vad som intresserar 

barnen ute i närmiljön och stannar till när de märker att barnen tittar på något. Gunilla berättar 

hur barnen fascinerats av såväl fängelsehålorna vid slottet och blivit nyfikna på olika statyer i 

stadsbilden och när de sedan kommit till förskolan har de letat upp mer fakta om statyerna och 

fängelsehålorna. Anette och hennes kollegor tillverkade kända byggnader av papier-maché 

ihop med barnen och satte sedan in barnens foto på små pinnar som blev små spelfigurer. Med 

dessa kunde barnen sedan leka med varandra kring byggnaderna. Fyra av pedagogerna brukar 

dessutom gå med barnen till deras gårdar och leka för att barnen ska få en rumslig uppfattning 

om hur de passar in på kartan. När de är på gårdarna tar de kort på barnens portar som de 

sedan placerar ut på en stadskarta som sitter inne på förskolan så att barnen kan se hur de bor i 

förhållande till varandra och förskolan. När barnen är ute och promenerar i närmiljön så 

berörs de av trafiken och sju pedagoger menar att barnen då får mycket trafikträning, så här 

berättar Minou vad barnen lärt sig: 

 

De kan trafikreglerna, de vet exakt vad man ska göra. De vet att man ska gå i ledet och på 

trottoaren, nära staketet eller väggen. De vet att när man kommer till vägen ska man stanna och 

titta åt vänster och höger, att man ska stanna tills bilen stannar och vinkar. Då går man över 

gatan. De vet t o m att de ska se upp för cyklar på samma sätt som bilar, så fort de ser att bilister 

eller cyklister inte följer trafikreglerna så reagerar de och kommenterar det. Vi påpekar att just 

därför måste de själva följa reglerna för att inte råka illa ut i trafiken. Barnen är inte rädda för 

trafiken eftersom de vet hur trafiken fungerar. 

 

Ett annat sätt att få kunskap om hur trafiken fungerar kan vara att arbeta med trafiken ur ett 

helhetsperspektiv, så här uppger Ingela att hennes barngrupp arbetade med temat: 

  

  

Under ett helt år hade vi tema trafik som ett deltema i vårt arbete med närmiljö inom hållbar 

utveckling. Då åkte vi buss ner på stan och tittade på bussar och grävskopor. Hela barngruppen 

hade temat, men bara 3-5 åringarna åkte buss. Barnen fick fota vad de tyckte var trafik och räkna 

hur många människor som får plats i en bil, buss eller ett tåg, det handlade lite om det här med 

miljöaspekt. Då gjorde jag en Photostory på det som vi skickade ut till föräldrarna. Så barnen var 

ju med och fick prata in till sitt foto. Vi fick in mycket matematik, barnen fick berätta hur de tog 

sig till förskolan. Då gjorde vi staplar över hur många barn som gick och cyklade och så… Med 
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de yngre barnen som inte åkte buss gick vi ut vägen vid förskolan och tittade på trafiken och 

fotade. Sedan gjorde vi egna fantasifordon av kartong. 

 

Ingela menar att det var bra att de jobbade så länge med temat då barnen fick tid att fundera 

och kom med många frågor. 

 

 

Kunskap i autentiska sammanhang 

Tre av pedagogerna menar att också barnen får god språklig träning när de pratar om saker de 

ser på vägen till utflyktsmålet. Gunilla upplever att: 

 

Barnen pratar mer med varandra och så fort de kommer utanför förskolan, de pratar med 

kompisarna och den vuxne som går intill vagnen. Man får ett helt annat samtal än på gården 

eftersom det man ser inbjuder till samtal.  

 

Lovisa och Minou instämmer i att barnen inspireras till samtal när de går i ledet och lyssnar 

uppmärksamt på varandra vilket medfört att barnen har vant sig vid att både lyssna och våga säga vad 

de tycker. Minou berättar om hur detta blev extra synligt en dag: 

 

En fröken kände att det skulle vara säkrare om barnen höll i ett snöre när de gick på utflykt så då 

frågade vi barnen om de tyckte var ok. Och de sa ’ Ok, vi kan prova. Det kan vi.’. Men efter bara 

en gång sa ett barn att hon tyckte att vi måste prata om det här (snöret). Sedan på barnrådet sa 

hon att repet kändes så otäckt eftersom man kunde dra i det. Hon förklarade hur obehagligt det 

kändes så då lyssnade vi ju och slutade med snöret.  

 

Minou menar att barnen på så sätt har lärt sig att man kan få inflytande om man argumenterar 

väl för sin sak. Två andra pedagoger berättar om något annat som barnen lär sig i autentiska 

sammanhang när de är på utflykt i närområdet, nämligen bokstäver och siffror. Barnen blir 

själva nyfikna när de hittar t ex bokstäver och vill veta mera. Birgitta berättar hur barnen i 

hennes barngrupp plötsligt blev intresserade av bokstäver:  

 

Det hela började med att vi samlades vid en parkeringsskylt. Ett barn undrade varför det stod ett 

”p” på skylten och blev nyfiken på vad andra skyltar betydde. Intresset spred sig till de andra 

barnen och vi gick på jakt efter ”p”n under våra promenader i närmiljön. Nu tittar barnen även 

på affärsskyltar och siffrorna på bussarna.  
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Inne på förskolan har arbetet med ’p’ fortsatt och barnens föräldrar berättar att barnen blir 

glada när de ser något ett ’p’ någonstans. 

 

Analys av vilka syften pedagoger har med utflykter 

I pedagogernas utsagor om deras syften med utflykter kan man urskilja tre ramar: barnen ska 

få uppleva naturen, lära om naturen samt lära känna närmiljön.
130

 Pedagogerna menar att 

barnen behöver få visats i själva miljöerna och gå runt i dem för att lära känna dem. När 

barnen är ute i trafiken så menar majoriteten av pedagogerna att barnen även får bra träning i 

hur den fungerar. Alla dessa tankar stöds av Deweys idéer om att kunskap måste erövras i 

dess autentiska miljöer och sammanhang.
131

 Flertalet av pedagogerna uppger att det är 

barnens intresse som styr själva inlärningsprocessen även om de ofta har en färdig idé vilket 

kunskapsstoff som de vill delge barnen, både i naturmiljö och i närmiljö. Många pedagoger 

berättar att de utnyttjar naturmaterialet i skogen för att stärka barnens förståelse för 

matematiska begrepp, vilket går i linje med Deweys tankar om att pedagogen bör hjälpa 

barnen att systematisera sina kunskaper och föreslå nya aktiviteter för att barnen ska få 

fördjupade kunskaper inom området.
132

 Men i övrigt så refererar pedagogerna till fler 

konkreta projekt i närmiljön, ofta projekt utifrån barnens idéer och frågor. Utifrån intervjuerna 

kan man tolka det som att de dokumenterar utflykter i närmiljön i högre grad än 

skogsutflykterna. Ett par pedagoger beskriver hur barnen har fått skapa egna miniatyrföremål 

av byggnader och fordon i närmiljön inne på förskolan, men ingen av pedagogerna uppger att 

de utnyttjar skogens material för skapande. Däremot menar de två pedagoger som i nuläget 

inte besöker skogen att naturmaterial kan tas med till förskolan så att barnen kan fortsätta 

använda sig av det i lek och skapande. Att låta barn samtala om, undersöka, konstruera och 

skapa på detta sätt är enligt Dewey viktigt för att för att barns lärande.
133

 Tre pedagoger 

berättar hur barnens kommunikativa förmågor stärks av att gå på utflykt när barnen inspireras 

av det som de ser på vägen och lär sig både lyssna och kunna argumentera för sin sak. En av 

pedagogerna berättar hur barnen lärt sig använda sitt inflytande för att påverka sin situation, 

något som enligt Dewey skulle kunna bero på att barnen fått möjlighet att träna upp sitt 

reflektiva tänkande under utflykterna.
134
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Tre andra pedagoger berättar att de besöker olika platser i skogen för att de olika platserna har 

skilda funktioner för barnens lek och lärande, att på det här sättet ge barnen variation i 

upplevelser kan enligt Vygotskij bidra till att utvidga barnens fantasi.
135

 Likaså är det bra att 

ge platserna en bakgrundshistoria såsom en av pedagogernas kollegor har gjort eftersom 

barnen enligt Vygotskij kan låna element i sina fantasilekar från berättelser.
136

 

Vilken betydelse anser pedagogerna att utflyktsmålet har för barns lek? 

Pedagogerna berättar att barnen leker på två typer av utflyktsmål, i naturmiljö och planerad 

miljö.  

 

Barns lek i naturmiljö 

Samtliga pedagoger ger liknande beskrivningar hur barns lek i skogen ser ut. De springer rumt 

och leker tafatt, klättrar i träd och på stenar och åker rutschkana nedför bergshällar. Flera 

pedagoger menar att de riktigt ser hur barnen njuter av att kunna använda sin kropp och känna 

att de behärskar olika rörelsemönster när de hoppar från stubbe till stubbe. Flera av 

pedagogerna uppger också att de har vissa platser i naturen som de regelbundet besöker 

eftersom de har märkt att barnen återupptar leken nästa gång de kommer till platsen. Christina 

berättar om en sådan plats, en trädstam som kallas barnen döpt till Rymdskeppet: 

 

Rymdskeppet är det viktigaste utflyktsmålet eftersom det ligger nära, bara bakom en kulle 

nedanför förskolan. Barnen skapar så många olika lekar i den här dungen, det är ofta samma 

lekar. Sist så hittade de ett nytt träd som de kan ha som en kapsel med olika spakar som de 

skickar ut i rymden från moderskeppet. Det är kreativt och stimulerar deras fantasi, de leker 

väldigt bra tillsammans och hittar på roller till varandra.  

 

Pedagogen beskriver hur barnen leker rollekar och samarbetar fint med varandra i dungen. 

Övriga pedagoger berättar även de hur barnen leker olika fantasifulla rollekar med varandra 

och att leken i skogen är så harmonisk. Denise beskriver dock att hon ser hur hon ser att 

pinnar används som vapen i barns lek i skogen. Hon menar att flickorna bygger kojor där de 

samlar mat när de leker djurungar medan pojkarna leker att de är karaktärer från tv-spel och 

springer, hoppar samt använder pinnar som svärd.  
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Hon konstaterar att: 

 

Det är inte Bullerbyn, så får det ju vara- jag kan inte gå in och säga vad de ska göra.  

 

Ingen av de övriga pedagogerna beskriver könsskillnader i barns lek i skogen, men tio av 

pedagogerna har märkt att barnen ofta använder sig av naturmaterial i sina lekar i naturen som 

de bygger kojor av och samlar på. Joakim hävdar dock att barnen kan ha tråkigt i skogen 

innan de lär sig utnyttja naturmaterialet som rekvisita i sin lek medan Freja berättar att hon 

aldrig har sett ett barn ha tråkigt i skogen eftersom: 

 

Skogen appellerar till sinnet på ett raffinerat sätt som gör att barn lockas starta upp projekt. När 

barnen leker i skogen får de utrymme för sin kreativitet, i högsta grad. Barnen leker mycket 

rollekar och skapar rumslighet, de reser och åker båt. När de klättrar upp i ett träd så reser de 

ofta, även i kojan.  

 

Flera pedagoger pratar om att skogens stora ytor, många färger och olika ljud från naturen ger 

barnen inspiration och får ett lugn i sin lek. 

 

Barns lek i planerad miljö 

Samtliga pedagoger menar att på lekplatser så kommer inte fantasileken igång utan barnen 

leker mest med de redskap som finns där. De klättrar, springer och tränar sin grovmotorik. 

Nio av pedagogerna menar att barnen tycker att det är kul att gå till en lekplats men att de 

själva upplever att lekplatser är alldeles för tillrättalagda och att de mest håller uppsyn över 

barnen där. Anette berättar att: 

 

På en lekplats till skillnad från i skogen finns angivet var man ska klättra, det finns ingen fri 

natur kvar och jag kan känna mig som en råtta i en labyrint med alla lekredskap. Det är mer 

utmanande att själv få bygga en koja med pinnar och filtar. Fantasin kommer mer till sin rätt då. 

Ger man barn möjligheter så kan de skapa och göra så mycket mer, med ingenting egentligen. 

Bara hammare, spik, brädor och tygbitar, stora som de kan släpa och dra. 

 

Två av pedagogerna menar att barnen även själva ser till att hitta utmaningar och utrymmen i 

redskapen genom att göra dem svårare eller använda dem på ett alternativt sätt, t ex leker 

barnen Bockarna Bruse under rutschkanan och klättrar på den när barnen blivit för stora för 

att tycka att det är spännande att åka nedför den. Flera av pedagogerna uppger dock att det lätt 
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blir konflikter på lekplatser kring lekredskapen när flera barn vill använda samma redskap 

samtidigt, det problemet uppstår inte med naturmaterial. Även Helena anser att 

naturmaterialet är viktigt för barns lek och att: 

 

En bra planerad miljö har vilda blommor som barnen kan leka med, sortera och använda till sina 

sandkakor och som drar till sig djurliv i form av till exempel fjärilar. 

 

Hon menar att det är lätt att bara planera för redskap när man anlägger en planerad miljö och 

glömmer bort hur viktigt det är med naturinslag för att barnen ska inspireras till att använda 

sig av estetiska inslag i sina lekar. Gunilla framför ett annat perspektiv, att det är lätt som 

pedagog att glömma bort att man kan besöka planerade utomhusmiljöer utan lekredskap och 

förklarar varför hon tycker att Botaniska trädgården är en sådan bra lekmiljö för barn: 

 

Hela miljön är drömsk och full av grönska, det är lätt att komma på lekar där. Barnen gillar att 

leka vid fontänen och springa i labyrintgångarna. Jag tror att de gillar att det finns mycket plats 

att springa på och det är långt till grindarna, det är liksom en slags motpol till förskolegården. 

 

Gunilla gick från början med barnen till Botaniska trädgården för att de skulle få titta på olika 

sorters växter och lära sig om dem men har genom åren märkt att barnen inspireras till lek där. 

 

Analys av vilken betydelse pedagogerna anser att utflyktsmålet har för barns lek 

I intervjuerna framkommer mycket tydligt att pedagogerna ser utflyktsmålets fysiska karaktär 

som en yttre ram som påverkar barnens lek.
146

 Pedagogerna uppger att barnen leker såväl 

motoriska lekar såsom bygger kojor och leker rollekar i skogen medan de på lekplatser mest 

tränar sin motorik när de leker med redskapen. Enligt Piagets teori betecknas de motoriska 

lekarna i både skogen och på lekplatsen som övningslekar eller tidigare former av regellekar. 

När barnen konstruerar kojor i skogen och låter naturföremål representera föremål benämner 

Piaget dessa lekar som symbollek med identifikation.
147

 Eftersom pedagogerna ser så stor 

skillnad på barnens lek i skogen och på lekplatser uppger de att de hellre går till skogen än till 

lekplatser med barnen, men samtidigt menar de att de ändå besöker lekplatser ibland eftersom 

barnen tycker att det är kul. Då framträder en inre ram i form av barnens intresse medverkar i 

valet av utflykter, en ram som pedagogerna tycks vara medvetna om men som inte 

överensstämmer med pedagogernas egen syn på vilken lek som är mest utvecklande för 
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barnen. Barnens intresse fungerar också som en ram vad det gäller olika platser i naturmiljön 

som pedagogerna återvänder till då barnen har så roligt där och leker så bra tillsammans där. 

En pedagog berättar om en plats som hon kallar för Rymdskeppet där barnen har en gemensam 

återkommande rollek. Utifrån Piagets teori skulle detta kunna betecknas som en kollektiv 

symbollek då leken har en gemensam handling med flera olika roller.
148

 Barnen har även 

inkluderat ytterligare ett element i leken i form av en rymdkapsel, något som de utifrån 

Vygotskijs teori skulle ha fått uppslag till genom av att ha lånat fantasi från till exempel en 

film om rymden. 
149

 En annan pedagog uppger att hon besöker Botaniska trädgården med 

barnen för att det är en så bra lekplats men går samtidigt dit för att titta på växter. Leken kan 

då sägas vara ett resultat som uppstår av att trädgårdens miljö inspirerar till lek fast ramen är 

en planerad miljö som egentligen inte är planerad för barn.
150

 Utifrån Vygotskijs teori skulle 

detta kunna bero på att trädgårdens dynamiska naturelement och stora ytor inspirerar barnen 

till fantasilekar. 
151

 Sammanfattningsvis visar intervjuerna att pedagogerna fäster stor vikt vid 

barnens uppfattningar vilket Dewey förespråkar när han skriver att all meningsfullt lärande 

utgår från barnens intressen.
152

 

 

Sammanfattning av resultaten 

 

Undersökningen visar att alla elva pedagoger är positiva till utflykter och att alla utom en av 

pedagogerna går på utflykter regelbundet med sin barngrupp. Sex av pedagogerna som arbetar 

med utflykter som dagligt arbetssätt eller som arbetar på en förskola med en naturprofil går på 

utflykter minst två gånger i veckan och ser få hinder för att gå på utflykter eftersom de har bra 

rutiner för dem. Fyra av de övriga pedagogerna går på utflykter en gång i veckan och anser att 

barnen lär sig mycket av utflykterna, men att det har blivit svårare att komma iväg på utflykter 

på grund av bland annat växande barngrupper och olycksfallsrisker i trafiken. Pedagogernas 

definition av ordet utflykt skiljer sig åt, men den förfaller i praktiken spela mindre roll då de 

flesta pedagoger uppger att de oftast går på utflykt till skogen då de upplever att barnen lär sig 

mycket där i den fria leken och genom sina egna upptäckter av naturens väsen. I intervjuerna 

berättar pedagogerna engagerat om sina skogsutflykter men de flesta av dem följer inte upp 

sina skogsbesök med återkopplande dokumentation till skillnad från utflykterna i närmiljön. 
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Många av pedagogerna besöker även lekplatser eftersom de menar att barnen tycker att det är 

kul men själva upplever pedagogerna att fantasileken har svårt att komma igång då leken 

kretsar kring motoriska övningar i lekredskapen. 

  

Diskussion 

Syftet med studien var är att kartlägga och analysera förskolepedagogers tankar om utflykter 

som arbetssätt. Genom att använda intervjuer har pedagoger fått möjlighet att förklara och 

vidareutveckla sina tankar och det framkommer fler likheter än skillnader i pedagogers tankar 

kring utflykter som arbetssätt. Mitt bidrag till forskningen en således en intervjustudie om 

utflykter som fenomen men då studien består av ett mindre antal pedagoger ger den mest ett 

övergripande resultat som det kan det vara svårt att generalisera kring. 

 

I diskussionen diskuteras nu analysens resultat i relation till tidigare forskning. 

 

Diskussion utifrån tidigare forskning 

 

Ett intressant resultat är hur pedagoger ser på trafiken i närmiljön. Sex av pedagogerna är 

oroade för barnens säkerhet när de är ute i trafiken med en stor barngrupp, en oro som delas 

av pedagogerna i Mie Vågbergs studier där pedagogerna slutade åka tunnelbana till 

naturområden på grund av minskad personaltäthet. 
153

 Sju av pedagogerna ser dock vistelsen i 

närmiljön som ett tillfälle till att träna barnen i hur man beter sig i trafiken, något som Pia 

Björklid menar att forskning visat inte är meningsfullt innan tolvårsåldern på grund av barns 

begränsade förmåga att agera trafiksäkert.
154

 Björklid poängterar att barn istället behöver få 

granska trafiken kritiskt och ha inflytande i hur sin närmiljö ska se ut.
155

 Jag anser att ett sätt 

att göra det kan vara att arbeta med trafik som tema där barnen uppmanas att tänka efter själva 

och få tid att undersöka hur trafiken faktiskt ser ut i närområdet kring förskolan. Eftersom 

barn enligt Sofia Cele lär känna miljöer genom att visats fysiskt i dem
156

 så kan trafiken 

utgöra ett hinder för detta, något som jag menar att barnen kan uppmuntras påpeka för berörda 

lokalpolitiker. 

 

Ett annat intressant resultat är hur pedagogerna använder sig av utflykter i sin pedagogiska 

verksamhet. I studien berättar sex av pedagogerna att det viktigaste med utflykter är att barnen 
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får uppleva naturen. Pedagogerna menar att barnen upplever naturen med alla sina sinnen och 

lär sig hur naturen fungerar bara genom att vistas i den. Pedagogerna har ibland projekt med 

barnen där de fokuserar på ett visst ämnesinnehåll men de menar att de tycker att det är 

viktigast att vara en närvarande pedagog och följa barnens intressen.  

Pedagogerna i Änggårds och Ärlemalm-Hagsérs studier använder sig av samma arbetssätt och 

visar även de en stor tilltro till att barn lär sig saker om naturen automatiskt när de befinner 

sig i den.
157

 Däremot uppger endast två av pedagogerna i min studie att det är viktigt att 

barnen får lära sig att värna om naturen, något som skiljer sig från hur pedagogerna i 

Änggårds och Ärlemalm-Hagsérs studier resonerar.
158

 Tre av pedagogerna i min studie 

berättar att de går till olika platser i skogen för att barnen ska få variation i upplevelser men 

även för att barnen ska känna sig trygga där. Änggård påpekar att genom att skapa platser i 

skogen som har olika funktioner så tämjer man naturen och återskapar förskolans lokaler. Det 

kan göra att barnen känner sig trygga men också att skogens magi går förlorad. Därför hävdar 

Änggård att man för att stävja detta kan förstärka en plats magi med att berätta en saga kring 

den
159

, något som en av pedagogerna i min studie uppger har skett. När pedagogerna går ut i 

närmiljön för att lära känna den framkommer i mina intervjuer ett annat förhållningssätt 

eftersom pedagogerna leder barnen vidare till ny kunskap när de ser vad barnen intresserar sig 

för. Pedagogerna låter barnen gå runt i närmiljöerna och utforska dem, de hjälper barnen leta 

fakta om intressanta saker de stött under promenaderna och uppmuntrar barnen i sitt skapande 

när de få tillverka miniatyrvärldar utifrån saker de sett i närmiljön. Enligt Cele behöver barn 

få gå runt och utforska närmiljön på det här sättet för att förstå hur platser hänger ihop och 

ligger i förhållande på varandra. Hon menar också att barns förstålse stärks av att få skapa 

små modeller av verkliga ting, precis som barnen fått göra.
160

 Barnen uppmuntras även att 

reflektera kring närmiljön i det fortsatta arbetet kring temat på förskolan medan endast tre av 

pedagogerna uppger att de regelbundet följer upp skogsutflykterna med att reflektera kring 

dokumentation på förskolan.  

Ärlemalm-Hagsér menar att pedagoger ofta inte reflekterar tillräckligt över sin verksamhet i 

skogen och att det finns en fara i att ta för givet att barn lär sig saker i miljöer bara genom att 

visats i dem.
161

 Flera av pedagogerna i mina intervjuer menar att det är svårt att vara 

tillgänglig för barnen och dokumentera samtidigt, jag menar att det går vara en närvarande 
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pedagog och ändå dokumentera genom att låta barnen använda lärplattor att fota och filma 

med då även den själva dokumentationen kan göras ihop med barnen direkt i lärplattorna.  

 

Ett annat sätt att återskapa skogsvistelsen skulle kunna vara att med hjälp av projektor visa 

upp ett foto från skogen på väggen som barnen kan gå in i och interagera med eftersom Cele 

påpekar menar att barn lära känna miljöer genom att vara i dem.
162

 De yngre barnen som 

saknar ord får då en möjlighet till delaktighet i dokumentations reflektionsdel. Ett annat sätt 

att förlänga naturutflykten är att ta med naturmaterial till förskolan där barnen kan få fortsätta 

undersöka, konstruera och skapa med materialet.  

 

Ett slående resultat i studien är hur tydligt samtliga pedagoger uppger att de ser skillnad på 

barns lek i naturmiljö och planerad utomhusmiljö. Pedagogerna berättar engagerat hur barnen 

leker fantasilekar med naturmaterialet i naturmiljön medan de på lekplatser mest tränar sin 

motorik i lekredskapen och springer runt på lekplatsen. Pedagogerna väljer ändå att besöka 

lekplatser eftersom barnen tycker att det är kul. Samtliga pedagoger uppger att de ser att 

barnen leker tre kategorier av lekar i skogen: fysisk lek, konstruktionslek och rollekar, något 

som stämmer väl överens med Änggård och Ärlemalm-Hagsér studier.
163

 Änggård lyfter fram 

att skogens vilda karaktär uppmuntrar till fantasileklek som utspelar sig i olika miljöer såsom 

ute på havet och att vissa platser inbjuder till en viss sorts lek genom sin karaktär, något som 

man kan relatera till den plats som en av pedagogerna i min studie benämner som 

Rymdskeppet. 
164

 Mårtensson skriver i sin avhandling Landskapet i leken att den vidlyftiga 

leken behöver en miljö med rymd och dynamik som svara på barnens infall istället för att 

hämma dem. I skogen kan barn hoppa in bland buskar och upp på stenar för att utveckla 

lekens berättelse medan lekredskapen lätt styr leken på lekplatsen.
165

  Både Jansson och 

Mårtensson menar att lekredskap som står tätt utställda nära varandra gör det svårt för barnen 

att regissera fantasilekar eftersom landskapet då leker med barnen och styr barnens 

rörelseriktning vilket hämmar fantasileken. 
166

 Därför menar Jansson att man istället för 

lekplatser bör planera leklandskap där redskapen sätts in så att de samspelar med miljön.
167

 I 

en intervju berättar en pedagog om Botaniska trädgården som är en planerad utomhusmiljö 
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som inte planerad för barn men som med sin omväxlande karaktär ändå erbjuder barnen ett 

leklandskap där de själva regisserar leken. 

 Alla pedagoger utom en menar att även skogens naturmaterial stödjer barnens fantasilek, 

något som Änggård instämmer i eftersom det inte är förutbestämt utan måste tolkas.
168

 

Mårtensson påpekar också att naturmaterial är ett levande material som främjar den sinnliga 

leken där barnet kan låta sig uppslukas av leken med alla sina sinnen. 
169

 Flera pedagoger 

menar också att naturmaterialet uppmuntrar till samarbete till skillnad från lekredskap där 

barnen mest blir osams om vem som ska använda redskapet, detta resonemang stödjs av 

Mårtenssons och Janssons studier där barnen gärna samlar skatter av kottar och löv i kojor där 

flera barn får plats.
170

 Vidare menar Änggård att naturmaterialet underlättar för barnet att 

bryta könsstereotypa könsmönster
171

, men i en utsaga från en pedagog i min studie används 

pinnar som vapen. Denna pedagog ser stora skillnader på pojkar och flickors rollekar i skogen 

där flickor leker djurungar och pojkar är superhjältar, något som framkommer även i 

Änggårds och Ärlemalm-Hagsérs studier i viss mån. I deras studier leker inte flickor 

krigslekar, men däremot leker även pojkar djurungar. 
172

Att enbart en pedagog i min studie 

uppger att hon ser könsskillnader i leken skulle kunna bero på att barn enligt Änggård leker 

krigslekar utom hörhåll från pedagogerna eftersom de vet att deras pedagoger inte gillar denna 

typ lek.
173

   

Vidare berättar två av pedagogerna i intervjuerna hur barnen manipulerar redskapen genom 

att till exempel klättra uppför rutschkakan för att hitta nya utmaningar. I Janssons och 

Mårtenssons studier framkommer också en önskan om att kunna förändra sin lekmiljö genom 

att göra om den efter eget huvud, bland annat genom att använda lekredskap på ett annat sätt 

än det är tänkt. 
174

 Jansson påpekar att även att pedagoger lätt blir sysslolösa på lekplatser då 

de inte inspireras till att utforska platsen eftersom lekredskapen i barnstorlek inte ger någon 

stimulans.
175

 Jag menar därför att pedagogerna skulle kunna bli mer delaktiga i barns lek 

genom att ta med löst material i form av filtar och snören till lekparker så att de tillsammans 

med barnen skulle kunna ha gemensamma projekt på lekparkerna och skapa ett mer 

dynamiskt leklandskap. Att skapa en egen miljö på lekplatsen skulle kunna vara ett bra sätt att 
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visa på miljöns möjligheter för barnen och inspirera dem till att utveckla leken från 

redskapslek till fantasilek.  

Konklusion 

Syftet med min studie var att kartlägga och analysera förskolepedagogers tankar om utflykter 

som arbetssätt. Studiens resultat visar att syftet har besvarats i intervjuerna och då resultatet 

stämmer väl överens tidigare studier om barns vistelse i planerade utomhusmiljöer och 

naturmiljö stärker det undersökningens trovärdighet. Däremot går det inte att dra generella 

slutsatser utifrån en mindre omfattande studie såsom denna. Resultaten och egna reflexioner 

utifrån forskningsfrågorna och förslag på fortsatt forskning redovisas nedan. 

 

Hur definierar pedagogerna ordet utflykt? 

 

Pedagogernas definitioner på utflykt skiljer sig åt men spelar i praktiken mindre roll då 

majoriteten av pedagogernas veckoliga utflykter leder till skogen. 

 

Vilka faktorer styr pedagogernas val av utflykter? 

 

Samtliga av de tillfrågade pedagogerna är positiva till utflykter och att alla utom en av 

pedagogerna går på utflykter regelbundet med sin barngrupp även om många av pedagogerna 

upplever stora barngrupper och risker i närmiljön som försvårande faktorer. Däremot går de 

pedagoger som arbetar med utflykter som arbetssätt eller har en naturinriktning oftare på 

utflykter än övriga pedagoger och ser färre hinder för utflykterna. Jag har kommit fram till att 

pedagogernas egen inställning här är en viktig ram för hur verksamheten formas. 

 

Vilka syften har pedagogerna med utflykt? 

 

Jag fann i pedagogernas svar en stark förkärlek för att välja skogen som utflyktsmål då de 

upplever att barnen lär sig mycket där i den fria leken och genom sina egna upptäckter av 

naturens väsen. I intervjuerna berättar pedagogerna engagerat om sina skogsutflykter men de 

flesta av dem följer inte upp sina skogsbesök med återkopplande dokumentation. I vistelsen i 

närmiljön framkommer ett mer reflekterande förhållningssätt där barnen själva får vara aktiva 

i sitt kunskapsinhämtande samtidigt som pedagogerna leder dem vidare till ny kunskap. Jag 

tycker att det är bekymmersamt att pedagogerna reflekterar så pass lite över de utflykter de 
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gör och i synnerlighet att de inte uppger att barnen får träna mer på att visa empati mot allt 

levande i sin omgivning. Pedagogerna bör därför använda sig av en mer systematisk 

dokumentation som barnen är delaktiga i och får ta del av regelbundet genom att den finns 

tillgänglig för barnen i förskolans lokaler. På så sätt lever utflykten vidare under längre tid 

och pedagogerna kan höra och se hur barnens tankegångar går för att se hur de ska inspirera 

barnen till nya upptäckter. 

 

Vilken betydelse anser pedagogerna att utflyktsmålet har för barns lek? 

 

Jag upptäckte även att pedagogerna i studien talar om att de anser att utflykterna till lekplatser 

egentligen inte fyller mer syfte än en stunds lustfylld förströelse för barnen till skillnad från 

leken i naturmiljö där barnen leker utvecklade fantasilekar tillsammans. I läroplanen står det 

att barn ska få lära känna sin närmiljö vilket forskning visar att barn gör genom att leka i den. 

187
 
188

 Jag menar att det gör att pedagoger ska göra utflykter med sin barngrupp för att arbeta 

enligt läroplanen då den beskriver det hur viktigt det är att leken används som ett verktyg för 

att främja barns utveckling och lärande.
189

 Barn tillbringar en stor del av sin uppväxt i 

förskolan och därför är det viktigt att deras tid där fylls med meningsfyllda aktiviteter i 

spännande lärmiljöer. Med dagens stora barngrupper kan det vara svårt att ta sig till ett 

naturrum på långt avstånd vilket medför att pedagogerna får söka upp områden i närmiljön.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

 

Som fortsatt forskning rekommenderar jag därför att man gör en omfattande lekplatsforskning 

för att se hur man hjälpa barn att börja leka fantasilekar där. Sofia Cele skriver i sin 

avhandling Communicating Place att för barn ska få ett reellt inflytande så behöver de få gå 

runt i miljön och visa med sina kroppar hur de vill leka där.
190

 Under dessa videofilmade 

gåturer bör man dock såsom Mårtensson och Änggård menar vara lyhörd när man filmar dem 

för att inte kränka deras integritet.
191
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syftets med intervjun är att utröna hur pedagogen ser på utflykter i relation till barns lärande 

och hur denne förhåller sig till utflykter i sin yrkesroll. 

 

Tema  Bakgrund 

Hur många år har du varit yrkesverksam? 

Vilken utbildning har du?   

Inom vilka verksamheter har du arbetat? 

 

Tema Utflykter 

Skriv ner de ställen som du gör eller har gjort utflykt till med barngrupper 

Vilket utflyktsmål tycker du är det viktigaste, roligaste respektive svåraste? 

Finns det någonstans som du skulle vilja göra en utflykt till ihop med barnen som du inte gör? 

Vad lägger du in i ordet utflykt? 

Hur ofta går du på utflykt med din barngrupp? När går ni på utflykt? 

Gick du mer på utflykt för 10/20/30 år sedan? 

Går ni alltid till samma plats i t ex skogen? 

 

Tema Lärande 

Vilka förmågor anser du att barn tränar i och med utflykter? 

Vilka lekar leker barnen när de är på utflykt? 

Vad får barnen ut av att gå på utflykt? 

Kan du se något lärande som barn går miste om när de går på utflykt? 

Hur ser du på vuxenstyrda moment i samband med utflykter? 

Upplever du att barnen grupperar sig annorlunda vid utflyktsmål än annars? 
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Tema Läroplanen 

Hur tolkar du det hör citatet från lpfö 98/11: Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö?  

Vad är en oplanerad miljö? 

Ser du skillnad på barns lek i planerad miljö vs naturmiljö? 

Hur arbetar ni i ditt arbetslag för att ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de     

funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala  

kulturlivet? 

Gör ni annan typ av dokumentation kring utflykter än vid andra aktiviteter? 
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Bilaga 2  

Intervjuförfrågan 

 

Hej! 

 

Jag håller på att skriva mitt examensarbete på lärarutbildningen som handlar om utflykter i 

förskolan. Syftet med uppsatsen är att försöka utröna hur väl läroplanens syn på utflykter 

överensstämmer med yrkesverksamma pedagogers.  

 

Jag vill gärna intervjua såväl förskollärare från privata förskolor och såsom från kommunala 

förskolor. Jag tycker därför att det vore intressant att intervjua en eller flera förskollärare från 

Er förskola för att ge uppsatsen bredd. 

 

Intervjuerna kommer att presenteras anonymt och enbart användas i uppsatsen. 

 

Med vänlig hälsning, 

Monica Dahl  

 


