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Abstract  

Syftet med denna studie var att ta reda på pedagogers tankar, åsikter och erfarenheter kring 

utomhussovande i förskolan, studien utfördes på fem förskolor i en mellanstor stad i södra Sverige. Vi 

använde oss av en kvalitativ metod, i detta fall en intervju studie med semistrukturerade frågor. 

Pedagogerna i studien ansåg att barns hälsa främjas av att sova utomhus och såg detta som den 

största vinsten. Vikten av tillräckliga resurser för genomförandet av utomhussovandet blir en viktig 

punkt, många pedagoger påpekade också att det påverkar det pedagogiska utrymmet i verksamheten. 

Det framkom även att utomhussovandet påverkar barnens sömn, pedagogerna i studien upplever att 

barnen sover bättre och längre. Det framkom även att utomhussovandet har en inverkan på den dagliga 

verksamheten bland annat att barngruppen upplevs som lugnare.  
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Förord 

 

Under studiens gång har vi kompletterat varandra och bidragit med olika styrkor, detta har lett 

till att vi skrivit hela arbetet tillsammans. Vi har skrivit styckena tillsammans under dagen och 

sen har var och en gått igenom styckena för att kontrollera språket. Vi utförde intervjuerna 

tillsammans, där en intervjuade och en observerade här var vi noggranna med att skifta roller.  

 

Vi vill tacka alla pedagoger som ställde upp på intervjuerna och gjorde denna studie möjlig. Vi 

vill även tacka vår handledare för visat stöd och engagemang.   

 

 

Johanna Larsson och Cassandra Nilsson  2 november 2016.
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1. Inledning  

 

Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och 

vistelsetid väl avvägd dygnsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg 

som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt” 

(Skolverket 2016, s 7). 

Här poängteras vila som en viktig del av barnens vardag i förskolan, de barn som sover i 

förskolan är oftast i åldrarna 1-3 år men vi väljer att benämna de under arbetsgång som de 

små barnen. En viktig fråga i detta arbete är om utomhussovande kan ge barnen en bättre 

vila och därmed påverka den pedagogiska verksamheten. Detta är någonting som kommer 

tas upp under arbetets gång och återkoppla till.  

 

Vår erfarenhet, från arbetsplatser och praktik, är att förskolan i regel är en 

samhällsinstitution där man följer de normer som funnits sedan länge. Hela 

förskoleverksamheten präglas av rutiner som för många är svåra att frångå. Tidigare har 

större delen av verksamheten varit inomhusförlagd medan i dagens samhälle blir det allt 

vanligare att pedagogerna väljer att planera sin verksamhet så att dem kan spendera mer 

tid ute, verksamheten flyttas ut och det man tidigare endast gjort inne väljer man att göra 

ute.   

 

Utomhussovande är ett fenomen som vi uppfattar har blivit allt vanligare i dagens förskola 

och som diskuteras allt mer i föräldraforum och sociala medier till exempel har 

Viföräldrar.se ett helt forum där föräldrar diskuterar sina tankar och erfarenheter kring att 

deras barn sover utomhus (Viföräldrar.se, u.å.).  Detta väckte vårt intresse plus det faktum 

att det inte finns någon tidigare forskning angående utomhussovande i förskolan.  

Under barnträdgårdsverksamheten var det vanligt att barnen sov ute. Barnen fick sova 

utomhus året om, de sov i vagnar eller sängar ute på gården. Detta gjordes för att man ansåg 

att om barnen sov utomhus gav det de en bättre hälsa och de fick ett bättre immunförsvar. 

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: ”Friskluft ger sunt förnuft” (Granberg 2000). 

Detta är något vi anser genomsyrar synen på utomhusvistelse än idag, våra erfarenheter 

säger oss att i förskolor idag väljer man ofta att vara ute mer när det är sjukdomstider. Detta 

för att minska smittorisken bland barnen.  
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Men detta är en åsikt alla inte delar, Maria Ingemansson, barnläkare på Sollentuna sjukhus, 

menar att på I Ur och skur-förskolorna har man inte sett en så stor minskning av 

infektionerna som man från början trodde. En anledning kan vara att de mindre barnen 

under den perioden de sover på förskolan sammanfaller med en period i barnens 

hälsoutveckling då barnen bygger upp ett stabilare immunförsvar vilket då kan leda till att 

barnen ändå får infektioner från olika håll. (Doktorn.com 2010)  

Vad ligger i fokus när förskolan väljer att praktisera utomhussovande? Är det utifrån barnen 

och deras perspektiv eller är det för att det gynnar verksamheten rent praktiskt? För att få 

klarhet i detta kommer barnperspektiv och barns perspektiv utgöra en grund för analys och 

reflektion.  Oavsett vilket perspektiv är det ett hett ämne bland föräldrar som väcker många 

känslor och tankar i alla fall om man ska döma av olika forum på nätet såsom sociala 

medier. 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår uppsats är att undersöka utomhussovande i förskolan, detta för att bidra med 

kunskap till ämnet. Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger ser på utomhussovande i 

förskolan.  

1.1.1. Forskningsfrågor: 

 Vilka åsikter och tankar har pedagoger kring utomhussovande i förskolan? 

 Vilka erfarenheter återspeglas i pedagogernas utsagor om utomhussovande? 

Detta kommer undersökas med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  

1.1.2. Avgränsningar 

Denna undersökning kommer behandla pedagogernas tankar och erfarenheter kring 

utomhussovande och kommer därför inte behandla barns tankar och erfarenheter angående 

utomhussovandet. Viktigt att påpeka att detta inte är en undersökning i hälsovetenskap utan 

det handlar om utomhussovande i förskolan. Vi vill se om utomhussovande kan vara ett 

relevant ämne inom utbildningsvetenskap genom att undersöka om utomhussovandet 

uppfattas ha inverkan på den pedagogiska verksamheten.   
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2. Litteraturgenomgång med forskningsöversikt 

Under litteratursökningen har vi kommit fram till att det inte finns någon vetenskaplig 

litteratur kring just utomhussovande i förskola, men vi anser att det är ett viktigt och 

intressant ämne eftersom det är omtalat. Det finns mycket vetenskapligt skrivet om 

utevistelsens betydelse för barnen i förskolan och hur utomhussovandet rent generellt 

gynnar barnen ur ett hälsoperspektiv. Vi har därför valt att göra denna undersökning för att 

se hur och om utomhussovandet påverkar verksamheten. Vi kommer använda oss av 

litteratur som handlar om utevistelse med inriktning på hälsa och välmående samt 

utomhussovande generellt för att få en helhetssyn kring vårt valda ämne. 

 

2.1. Sova utomhus 

I Finland på 1920-talet fanns det en barnläkare vid namn Arvo Ylppö som kom ut med 

riktlinjer för att minska barnadödligheten i Finland. En av anledningarna till att han 

rekommenderade att barnen skulle sova utomhus var att det var dålig luftkvalitet i hemmen. 

På den tiden trodde man att den kalla friska luften kunde bidra till bättre blodcirkulation 

vilket i sin tur förbättrade barnens immunsystem. En annan faktor var att solljus ansågs ha 

en förebyggande effekt mot sjukdomar (Tourula 2011).  

På 1940 och 1950- talet började sjuksköterskor i Finland sprida budskapet om varför det 

var bra att barnen sov utomhus för barnens hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskorna gick 

från att först bara tala om varför det var bra till att sedan ge instruktioner om hur man skulle 

gå till väga (Tourula 2011).  

I en studie utförd i Finland framkommer det att barn som sover utomhus sover betydligt 

längre än barn som sover inomhus. När det kom till utomhussovande sov barnen mellan 

83-300 minuter jämfört med barn som sov inomhus där de sov 28 -185 minuter (Tourula, 

Isola, Hassi, Bloigu, & Rintamäk 2010)  

Idag är utomhussovande bland barn en vanlig företeelse i de nordiska länderna varav det är 

vanligast i Danmark och Finland (Tourula 2011). 
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2.2. Utomhusvistelsens betydelse för hälsan 

Per Fugelli, verksam vid avdelningen för socialmedicin vid Oslo Universitet, har i en studie 

gått ut och frågat den norska befolkningen om vad hälsa är för dem. I resultatet framkom 

det att närheten till naturen hade en stor betydelse för norrmännens syn på hälsa (Fugelli 

2001).  

Att vistas i naturen jämförs med mediciner som har lugnande effekt, utomhusvistelse har 

också en positiv effekt på stress och välbefinnande (Mårtensson, Lisberg Jensen, 

Söderström & Öhman 2011). I antika Grekland var det vanligt att läkare föreskrev att sina 

patienter skulle vistas i solen, då solen ansågs bidra till att patienterna blev friska. I dagens 

samhälle är det väl känt att solen bidrar till produktionen av D-vitamin, vilket bidrar till ett 

normalt immunförsvar (Andersson & Rydberg 2005). Det finns också forskning som pekar 

på att naturen kan ha en återhämtande effekt vilket innebär att man får lättare att fokusera 

och blir mer uppmärksam. Genom att vistas i naturen så får vissa av hjärnans nervtrådar 

chans att vila för att sedan kunna arbeta med full kraft igen (Kaplan 1995).  

Barn uppmanas att vistas ute i naturen för att få frisk luft men även om barnen uppmanas 

att vara ute i den friska luften så är det inte alltid att luften är frisk. Luften kan innehålla 

olika typer av luftföroreningar såsom gas och partiklar. Dessa olika föroreningar kan 

uppkomma från fabriker och från trafiken. Utsläppen måste inte alltid komma från vårt land 

utan kan komma från länder runt om i världen. Föroreningar transporteras genom vindarna 

i luften (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman 2011). 

Viktigt för balansen mellan hormonerna i kroppen är att vistas i dagsljus, genom att vistas 

i dagsljus bidrar vi till ett bättre välbefinnande, vi sover bättre och blir mindre trötta 

(Andersson & Rydberg 2005). Forskning om hälsa och utevistelse har visat att barn som är 

ute mycket är friskare än de barn som vistas inomhus. De barn som vistas mycket i 

utemiljön har bättre motorik, fysik och är vigare. Det har även framkommit att barn som 

vistas utomhus har en bättre koncentrationsförmåga än barn som är inomhus hela dagarna. 

Resultatet förklaras med att människan är gjord för att vistas i naturen, att vistas i naturen 

förstärker immunförsvaret och aktiverar det (Granberg 2000). 

Det framkommer i ”Förskoleboken” (Granberg 1998) att vid inomhusvistelse ökar 

smittspridningen på grund av att utrymmena är mindre vilket leder till mer fysisk kontakt 

mellan barnen. Detta i kombination med att allt fler föräldrar skickar sina småsjuka barn 
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till förskolan leder till mer smittspridning mellan barnen. En annan anledning till att det 

rekommenderas flera timmars utevistelse om dagen är att klimatet inomhus kan leda 

uttorkning av slemhinnor som i sin tur gör barnen mer öppna för infektioner (Granberg 

1998).  

I en studie på två avdelningar en som vistades mycket utomhus och en där dem vistades 

inomhus framkommer det att de barnen som vistas mycket utomhus har en lägre 

sjukfrånvaro än dem andra barnen (Grahn 1997).  

I litteraturen ovan framkommer det tydligt att barn som vistas ute är friskare än barn som 

vistas inomhus. Detta kan bero på flera olika faktorer men det som vi fastnat för är att 

smittspridningen minskar utomhus då barnen andas in friskluft och inte varandras bakterier 

på samma sätt som man gör inomhus. Något annat vi finner intressant är att immunförsvaret 

förstärks genom utomhusvistelse.  

2.3. I Ur och skur-förskolor 

Anledningen till att vi väljer att ha med ett avsnitt om ur och skur-förskolor är att en av 

förskolorna i studien är en I Ur och skur-förskola och därför anser vi att det är bra att 

introducera begreppet ur och skur.  

Arbetet på I Ur och skur-förskolor tar fasta på utomhuspedagogiken vilket innebär 

konkreta upplevelser i naturen som leder till lärande som utgår från läroplanen samt 

friluftsliv. Det vill säga att pedagogiken går ut på att barnen ska uppleva med alla sina 

sinnen (Friluftsfrämjandet.se 2016a). Största delen av verksamheten pågår utomhus. 

All personal I Ur och skur-förskolor måste vara certifierade och är en del av 

friluftsfrämjandet. Det är också värt att nämna att både personal och barn är 

medlemmar i organisationen friluftsfrämjandet (Sånna förskola 2016). Det är därför 

extra viktigt att vara källkritisk när det kommer till denna källa då det är 

friluftsfrämjandet själva som har kommit fram med riktlinjer för I Ur och skur-

förskolor och de är självklart positiva till sin egen verksamhet.  

I Szczepanskis studie (2008) framkommer det att utomhuspedagogiken uppfattas som mer 

hälsofrämjande och rörelsefrämjande än inomhuspedagogiken samt att den är mer autentisk 

och sinnesrelaterad. Barnen får i utomhuspedagogiken mer förstahandsupplevelser när det 
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kommer till lärandet och de får konkreta upplevelser att koppla sin nya kunskap till 

upplevelserna (Szczepanski 2008).   

I en artikel från Läkartidningen (1998) framkommer det att I Ur och skur-förskolor har en 

lägre sjukfrånvaro än de mer traditionella förskolorna. Två av orsakerna som tas upp i 

denna artikel är att det är mindre trängsel när barnen vistas utomhus vilket då motverkar 

smittspridning och den andra aspekten är att utomhusvistelsen kan minska stress 

(Söderström, & Blennow 1998). Som togs upp tidigare i inledningen där Ingemansson 

menar att det inte är så stor minskning av sjukfrånvaron som man hade förutsett på I Ur och 

skur-förskolor (Doktorn.com). Detta kan tolkas som att Ingemansson har sett en skillnad i 

sjukfrånvaron men att det inte har varit en lika stor skillnad som man först förväntats sig. 

Detta kan ha flera olika anledningar till exempel att barn får infektioner på flera olika ställen 

och inte bara på förskolan.  

Patrik Grahn verksam på SLU menar på att barn på I Ur och skur-förskolor är mer 

koncentrerade och blir inte lika rastlösa som barn som går i en traditionell förskola, samt 

att barn som vistas utomhus i en ur och skur-förskola är upp till fyra gånger friskare 

(Friluftsfrämjandet.se 2016b). 

2.4. Barns perspektiv eller barnperspektiv 

Barns perspektiv och barnperspektiv är två begrepp som för sina definitioner skull ofta 

behöver sättas i relation till varandra. Barns perspektiv innebär att det är barnen egna åsikter 

och tankar som ligger i fokus, det är därför viktigt att fånga det barnen uttrycker (Halldén 

2003). Det handlar om att ta fasta vid barns erfarenheter och livsvillkor samt deras 

meningsuttryck och intentioner, grunden blir därför att göra barns röster hörda (Johansson 

2003). 

I barnperspektiv är det någon annan som företräder barnen och det är då deras, i detta fall 

pedagogerna i förskolan, uppfattning av vad som är det bästa för barn som ligger i fokus. 

Det är dock viktigt att påpeka att barnperspektiv alltid måste utgå från ett barns perspektiv 

men att det tolkas av vuxna och i den tolkningen kan man tappa det barnen ursprungligen 

gett uttryck för (Halldén 2003).  
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Vi har valt detta som en teoretisk utgångspunkt till denna studie för att synliggöra om 

pedagogerna utgår ifrån ett barns perspektiv eller barnperspektiv i sitt arbete med 

utomhussovandet.  

 

3. Metod  

Här presenteras val av forskningsmetod, urval av deltagande förskolor, en kort genomgång 

av intervjuerna, genomförandet, etiska ställningstagande och till sist analys av empirin.  

3.1. Val av metod  

Den studie vi har utfört, som ligger till grund för detta examensarbete, är en kvalitativ 

studie. Kvalitativ studie innebär att forskaren vill se undersökningsområdet på ett mer 

personligt plan det vill säga att man vill skapa en djupare och mer komplett uppfattning av 

det man valt att studera (Holme & Solvang 1997). Detta passar vår studie eftersom vi har 

som mål att ta reda på enskilda pedagogers syn på utomhussovande i förskolan.  

Vi har använt oss av intervjuer som forskningsmetod för att samla in vår empiri. Intervjuer 

är den forskningsmetod som är vanligast och viktigast när det kommer till 

utbildningsvetenskap (Stukat 2011), men det är viktigt att nämna att det endast är 

forskningsintervjuer och inte medieintervjuer inom journalistiken som räknas. Det som 

skiljer dessa två intervjumetoder är att i forskningsintervjuer måste man kunna motivera 

frågornas betydelse för ämnet man undersöker samt ska forskaren kunna förklara noggrant 

hur man har gått till väga (Stukat 2011). 

Som förberedelse inför intervjuerna hade vi ett underlag med de frågor och ämne vi ville 

att intervjuaren skulle samtala om. Det var viktigt att vara väl förberedd inför varje intervju, 

detta för att det är en hårfin skillnad mellan intervju och konversation vilket kan leda till att 

det uppfattas som en enkel metod (Denscombe 2009). Om inte dessa förberedelser tas på 

allvar är det lätt att man ser intervjuer som en enkel metod vilket kan leda till problem då 

forskaren kan bli för bekväm med sitt material och bli för bunden till det, det är därför 

viktigt att vara lyhörd som intervjuare och vara flexibel i interaktionen med den som 

intervjuas (Denscombe 2009).  



 

13 

 

Studien baseras på 14 individuella intervjuer samt två intervjuer där hela arbetslaget 

medverkande. Tack vare denna kombination anser vi att vi har fått ett bredare perspektiv 

på fenomenet utomhussovande i förskola.  

3.1.1.   Semistrukturerade intervjuer 

Eftersom vi vill komma åt de enskilda pedagogernas tankar, åsikter och erfarenheter kring 

vårt valda ämne har vi valt att använda oss av intervjuer, något som framkommer som den 

främsta metoden när man vill komma åt personlig och djupgående information (Denscombe 

2009). För att vara mer specifika har vi valt att göra semistrukturerade intervjuer det vill 

säga att vi kommer att ha ett färdigt material med det ämne och de huvudfrågor vi vill ska 

besvaras under intervjun. Dock är det viktigt att vara flexibel och lyhörd för den 

intervjuandes svar. Fokus under intervjuerna kommer att vara att den intervjuande ska 

känna sig bekväm nog att utveckla och prata mer utförligt kring ämnet, det är därför viktigt 

med öppna frågor (Denscombe 2009). Med öppna frågor menas frågor där den intervjuade 

har möjlighet att utveckla sina svar och inte är begränsade av på förhand givna 

svarsalternativ. Intervjuerna började med ett antal bakgrundsfrågor som var slutna men 

frågorna angående åsikter, tankar och erfarenheter var av öppen karaktär, se bilaga 2. 

3.1.2. Intervju av arbetslag 

Det framkom ett önskemål, på två förskolor, om att få göra intervjun i arbetslaget alltså 

som en gruppintervju. De förskolorna var den där de inte praktiserade utomhussovande och 

den förskola som precis anammat utomhussovande. Vi valde att godkänna detta önskemål 

fast att vi från början hade gått ut med att det skulle vara enskilda intervjuer, detta för att vi 

kände att det var viktigare att få med svar från dessa förskolor då vi ansåg att de kunde 

bidra med relevant information till undersökningen. På grund av detta blev dessa intervjuer 

en form av gruppintervju. Gruppintervjuer kan bidra till att man känner sig mer bekväm i 

situationen vilket kan leda till att man blir mer delaktig i intervjun och att man vågar 

framföra sina egna åsikter (Denscombe 2009). 

Två orsaker som vi kan se till att de ville bli intervjuade i arbetslaget kan handla om en 

osäkerhet från deras sida både när det gäller att bli intervjuade men även till ämnet i sig då 

dessa förfrågningar kom från de förskolor som hade minst erfarenhet kring ämnet 

utomhussovande i förskola. Upplevelsen av brist på erfarenhet kan ha varit en bidragande 
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faktor till att de ville bli intervjuade tillsammans och pedagogerna kunde därmed luta sig 

mer mot varandra än om det varit enskilda intervjuer.   

3.1.3. Validitet och reliabilitet 

Validiteten i undersökningen anser vi är tillräckligt hög då vi har fått svar på de frågor som 

ställdes och alla svar har varit relevanta för det valda ämnet. Detta tolkar vi som att frågorna 

var lätta för de intervjuade att förstå. I missivbrevet framgick det att studien skulle handla 

om utomhussovande i förskolan och pedagogernas syn på fenomenet på så sätt fick de 

intervjuade en möjlighet att samla sina tankar kring ämnet utomhussovande, se bilaga 1. 

En annan faktor som stärker validiteten är att vi letat efter teman bland intervjuerna och 

baserar resultatet på dessa teman och inte på de enskilda intervjuerna (Denscombe 2009). 

Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka medan reliabilitet handlar 

om att mätningarna, eller i vårt fall intervjuerna är, korrekt utförda (Bjereld, Demker & 

Hinnfors 2009).  Reliabiliteten anser vi vara tillräcklig, dock är det svårt att veta 

överförbarheten på studien då den är byggd på personliga åsikter och erfarenheter och dessa 

kan alltid skilja sig åt. Resultatet kan skilja sig åt beroende på vilken ort man utför studien, 

till exempel i södra Sverige är det inte samma klimat som i norra Sverige vilket påverka 

synen på utomhussovande. Vi var väl förbereda inför intervjuerna samt togs 

ljudupptagningar för att få med allt vad de intervjuade sa detta för att få en bra och tydlig 

helhetsbild av ämnet.  

3.1.4. Ljudupptagning 

Vi valde att använda oss av ljudupptagning för att ha tillgång till den fullständiga intervjun 

och för att försäkra oss om att inte missa viktiga delar. Genom ljudupptagning kan man 

försäkra sig om att man får en fullständig redogörning av den verbala kommunikationen, 

nackdelen är dock att man inte får med den icke verbala kontexten såsom ansiktsuttryck 

och kroppsspråk (Denscombe 2009). Som komplement till detta fördes anteckningar under 

intervjuernas gång med fokus på den icke verbala kontexten.  

3.2. Urval  

Vi besökte fem förskolor i en mellanstor stad i södra Sverige. Från dessa förskolor 

intervjuades tjugo pedagoger, två var arbetslagsintervjuer med tre pedagoger i varje grupp   
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och resterande fjorton av dessa var enskilda intervjuer. Urvalet till studien motiveras genom 

att vi strategiskt (Magne Holme & Krohn Solvang 1997) valt förskolor utifrån våra valda 

kriterier. Kriterierna var att en förskola inte skulle praktisera utomhussovande, en skulle 

vara I Ur och skur, en skulle vara i övergången från inomhussovande till utomhussovande 

och resterande skulle bedriva största delen av sin verksamhet inomhus men sova utomhus. 

När dessa kriterier uppfylldes ansåg vi att studien fick ett representativt urval för att alla 

aspekter på utomhussovande fanns representerande.  

3.3. Presentation av intervjuer  

De förskolor som sover ute men bedriver största delen av sin verksamhet inomhus 

innefattar intervjuer 1–4. Dessa pedagoger har varit verksamma inom förskolan mellan 6 

och 15 år.  

Intervju 5 och 6 gjordes på en förskola där de sover inomhus, där intervju 6 var en 

arbetslagsintervju. Dessa pedagoger hade minst 6 års erfarenhet.  

Intervju 7 – 12 var på I Ur och skur-förskola. Pedagogernas erfarenhet varierade från 9 år 

upp till 42 år i förskola.  

Den förskola som precis anammat utomhussovande utgör de sista intervjuerna det vill säga 

intervju 13 – 16, där 13 var en arbetslagsintervju. Pedagogerna på denna förskola hade varit 

verksamma mellan 8 och 28 år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Som redogjorts ovan utfördes två arbetslagsintervjuer dessa var nummer 6 och 13.                                                                               

3.4. Genomförande  

Intervjuerna genomfördes på de olika förskolorna antingen i ett planerings-rum eller i ett 

rum inne på avdelningen med avskilt från resterande verksamhet. De enskilda intervjuerna 

tog 5-10 minuter och gruppintervjuerna tog 10-15 minuter. Under intervjuernas gång var 

båda närvarande, den ena satt och antecknade medan den andra höll intervjun. Denna metod 

valdes för att den som höll i intervjun skulle kunna fokusera på den som blev intervjuad 

och inte behöva lägga fokus på att anteckna och därmed riskera att missa något viktig som 

den intervjuade säger. Den som antecknade var helt tyst under intervjuernas gång och lade 

fokus på att anteckna nyckelord.  
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Frågorna som ställdes under intervjuerna handlade om pedagogernas syn på utomhus 

sovande och deras erfarenheter kring det med fokus på fördelar och nackdelar både för 

deras verksamhet samt för barnen, se bilaga 2. Vi valde även att fråga hur förskolan 

arrangerande sovandet för att få en inblick kring deras syn på säkerheten när barnen sover 

utomhus. 

Intervjuerna i studien blev kortare än vad som förväntats, en anledning till detta var att flera 

av pedagogerna inte ville eller kunde utveckla sina svar när det kom till några av de 

följdfrågor som ställdes till exempel om de hade någon forskning som stärkte varför de 

praktiserade utomhussovande.  

3.5. Etiska ställningstagande 

För att försäkra oss om att studien är etisk har vi valt att arbetat utefter de tre principer som 

Martyn Denscombe (2009) tar upp i sin bok ”Forskningshandboken – för småskaliga 

forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”. Princip ett handlar om att man som 

forskare ska skydda deltagarnas intresse. Detta innebär att deltagarna inte ska påverkas 

negativt på grund av att de deltar i undersökningen. Princip två behandlar frågor kring att 

man som forskare måste vara så ärlig och öppen som möjligt när det kommer till sin 

forskning, man ska som forskare informera deltagarna att de är med i en undersökning samt 

vara ärliga om vad undersökningen handlar om.  Den tredje principen handlar om samtycke 

vilket innebär att alla som deltar måste göra det frivillig och man får om forskare inte tvinga 

någon att delta.  

I studien har vi arbetat utifrån dessa, alla deltagare i studien har varit anonyma, man 

kommer inte som läsare kunna härleda vem som har deltagit i våra intervjuer. 

Under våren 2016 skickade vi ett missivbrev till de förskolor som vi ville besöka, i brevet 

informerades förskolecheferna om vilka vi var och vad studien skulle gå ut på för att dem 

skulle kunna ta ett informerat beslut om de ville delta i studien. För att uppfylla kravet om 

att deltagarna ska vara informerade skrev vi att studien skulle handla om utomhussovande 

i förskolan och att det var pedagogernas syn och erfarenheter kring detta fenomen som vi 

var ute efter men gick inte in på detaljer eftersom vi inte ville att pedagogerna skulle kunna 

förbereda sig allt för mycket inför intervjuerna. Innan varje intervju var vi noggranna med 

att informera varje deltagare att intervjun var anonym, att dem hade möjlighet att avbryta 
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intervjun om de önskade. Vi bad om tillstånd att ta ljudupptagning för att sedan kunna 

transkribera, vi var noggranna med att trycka på att även detta var frivilligt. Varje deltagare 

blev informerade om att resultatet av deras intervjuer skulle redovisas i ett examensarbete.  

3.6. Analys av resultat 

Vid analysen av de transkriberade intervjuerna användes kodning som metod. Detta innebär 

att man letar efter nyckelord i texterna, i vårt fall de ord som förekom oftast, för att lättare 

kunna identifiera det de intervjuade pratade om (Kvale & Brinkmann 2014).  I denna studie 

färgkodades de transkriberade intervjuerna utifrån teman vi kunde urskilja i svaren gällande 

utomhussovande och dess inverkan på den pedagogiska verksamheten. Hänsyn togs också 

till om vi kunde se uttryck för att personalen har ett barnperspektiv eller tar ett barns 

perspektiv gällande utomhussovande.   
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4. Resultat 

Under denna rubrik följer först en kort sammanfattning av de vanligaste teman som 

uppkom under intervjuerna. För att sedan presenteras mer djupgående under 

underrubrikerna.  

De teman som identifierades var barns hälsa, verksamhetens utrymme, inverkan på 

verksamheten, resursbehov och sömnpåverkan. Det som förekom i samtliga intervjuer var 

hur pedagogerna uppfattar att barns hälsa främjas genom att de sover utomhus. Något 

som pedagogerna också nämnde var resursernas betydelse för att det ska kunna gå att 

genomföra utomhussovandet. Utrymmet för verksamheten var det tredje mest vanliga 

ämnet under intervjuernas gång, många nämnde att om barnen sov utomhus frigjorde man 

ett eller flera rum inomhus som man i den pedagogiska verksamheten annars inte kunnat 

använda. Fjärde mest förekommande temat var att pedagogerna uppfattar att barnen får en 

bättre sömn då de sover utomhus, vilket leder till piggare barn. Det sista temat vi kunde 

identifiera var inverkan på den dagliga verksamheten, det kan tillexempel vara att de stora 

barnen inte kan vara ute samtidigt som de små barnen sover utomhus. 

     4.1. Barns hälsa 

Som tidigare nämnts är barns hälsa det mest förekommande temat i intervjuerna. De 

intervjuade ansåg samtliga att barns hälsa blir bättre av att sova utomhus, detta för att 

pedagogerna har uppfattningen att smittorisken minskar när barn sover utomhus. En 

anledning som framkom under intervjuerna var att när barnen sover utomhus ligger de i 

regel inte lika tätt inpå varandra och andas då inte in varandras bakterier. Pedagogerna 

menade att även om barnen ligger tätt utomhus andas de inte in varandras bakterier på 

samma sätt som inne tack vare den cirkulerande friskluften. 

För friskluft sprider inte bakterier på samma sätt som om de sovit inomhus. 

Finns studier att utomhussovande är bra ur en friskhetssynpunkt (Intervju 7, 

9 och 10).   



 

19 

 

I citatet ovan påpekade flera pedagoger från I Ur och skur-förskolan att det fanns studier 

om utomhussovande men när frågan kom upp om vilka studier det handlade om, kunde 

ingen pedagog återge dessa studier.   

Det var en pedagog som upplevde att barnen blir friskare i längden på grund av att de 

bygger upp ett bättre immunförsvar när de sover utomhus, hen uttryckte det såhär:  

Jag har märkt och jämfört med andra barn både under tiden de var i förskolan 

och nu efter (de är 15 och 16 år) att de är friskare. Är inte ofta sjuka, pigga 

och sånt. Men det är ju min upplevelse och jag tror att det beror på att de sovit 

utomhus och byggt upp ett immunförsvar (Intervju 4).  

Några av pedagogerna ansåg att de barn som blir sjuka har en kortare sjukdomstid och 

tillfriskningar fortare, det vill säga att även de barn som sover utomhus och vistas mycket 

ute blir också sjuka men pedagogerna som har erfarenhet av både inomhussovande och 

utomhussovande har intrycket av att de barn som sover utomhus har kortare sjukdomstid. 

Det fanns flera pedagoger som nämnde att det fanns flera olika anledningar till att barn 

sover utomhus. En menade på att det är föräldrarna som gärna vill att deras barn ska sova 

ute då föräldrarna också har en uppfattning om att barns hälsa förbättras när de sover 

utomhus, pedagogen uttrycker själv att en anledning till detta kan vara att föräldrarna vill 

hålla sina barn friska så de inte behöver vara hemma för vård av sjukt barn. Pedagogerna, 

på den förskola där barnen inte sover utomhus, delade denna uppfattning. De berättade att 

de har fått förfrågningar från flera föräldrar som vill att deras barn ska sova utomhus i en 

vagn istället för inomhus då föräldrarna upplevde att deras barn mådde bättre av att sova 

utomhus.  

4.2. Resursbehov 

Samtliga av de intervjuade var positiva till utomhussovande i förskolan så länge det fanns 

resurser till det. De menade att utomhussovande kräver mycket av verksamheten, såväl 

personalmässigt, platsmässigt och tidsmässigt. När pedagogerna pratade om tidsaspekten 

handlade det först och främst om vinterhalvåret.  

Det som i så fall kan vara en nackdel är att det är bökigt på vintern, när alla 

kläder ska på när de är så trötta innan. Det tar tid och resurser men annars är 

det bara fördelar. Men på sommaren är det väldigt smidigt (Intervju 2 och 8).  
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Pedagogerna menar här att påklädningen inför sovandet tar mycket tid ifrån den 

pedagogiska verksamheten och att barnen själva upplever det som ett jobbigt moment. 

Barnen uttryckte ofta både verbalt och kroppsligt att påklädningen under vinterhalvåret inte 

var optimalt eftersom det tar lång tid att klä på alla barn och det leder ofta till en lång väntan 

innan de kan sova.   

På en del av förskolorna framkom det under intervjuernas gång att i vissa fall är det en 

personal som sitter ute med barnen under den tid de sover, personalen på dessa förskolor 

upplever detta som något som påverkar deras verksamhet negativt. Det blir en personal 

mindre i verksamheten och därför kan de övriga pedagogerna som är kvar i barngruppen 

uppleva det som påfrestande. 

På en av förskolorna sover barnen i sov-bås. Dessa sov-bås är uppbyggda så att barnen har 

väggar mellan sig främst uppe vid huvudet så att barnen inte har möjlighet att störas av 

varandra. Sov-båsen är låga, detta för att barnen ska kunna gå upp själva. Personalen på 

denna förskola påpekade dock att de ergonomiska förhållandena inte var optimala och 

kunde leda till ryggsmärtor.  

Den förskola där barnen inte sover utomhus, samtalade pedagogerna om platsens 

betydelse. De kände sig inte bekväma med att ha barnen sovandes i vagnar utanför 

fönstret utan hade i så fall önskat att bygga ett sov-hus vilket rent praktiskt inte fungerade 

på grund av förskole-gårdens uppbyggnad.  

Härligt om man får till det, om man har en bra plats säkerhetsmässigt. Krävs 

organisation om man ska genomföra det. Vår förskola har väldigt ont om 

plats, har haft tankar på det att bygga ett tak mellan två byggnader men det 

föll rent praktiskt (Intervju 6, arbetslagsintervju).  

Pedagogerna på denna förskola problematiserade utomhussovande på ett sätt som inte 

pedagoger från de andra förskolorna gjorde. De problematiserade platsen betydelse som 

nämnts ovan men även att förskolans placering spelar stor roll då de inte ansåg att 

förskolor som ligger i centrum med svårt trafikerade vägar runtomkring sig borde 

praktisera utomhussovande på grund av alla luftföroreningar som det skapar.  
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4.3. Mer utrymme 

Det är praktiskt att vi inte tar upp ett helt rum om vi skulle vara inne. Det 

rummet barnen sover i där ute är byggt för att sova i och används bara till det 

(Intervju 3). 

 De förskolor där barnen sover utomhus har specifika utrymmen byggda för att barnen ska 

sova där. Dessa utrymmen används endast till att sova i och barnen är väl medvetna om 

detta. Tack vare dessa specifika utrymmen utomhus frigörs utrymme inomhus som kan 

användas till annat. De pedagoger på förskolan där de nyligen börjat med 

utomhussovande påpekade att de fått mer utrymme till den pedagogiska verksamheten.  

Vi hade två rum innan där barnen vilade och de rummen kunde man inte 

använda som man ville i den pedagogiska leken och verksamheten. De 

fanns där för att vi skulle kunna bädda till vilan i princip nu kan vi använda 

rummen till helt andra grejor. De barnen som är vakna har mer att göra där 

inne för de har större lek yta (Intervju 14).  

På förskolan där barnen sov inomhus ansåg pedagogerna att det hade varit smidigt med ett 

uterum där barnen kunde sova för på så sätt slippa låsa upp ett rum med madrasser och 

dylikt och istället kunna använda detta rum i den pedagogiska verksamheten. En annan 

anledning till att pedagogerna var positiva till användandet av ett uterum är för att de inte 

ansåg att det inte var säkert att ha barnen sovande för långt från huvudbyggnaden.  

4.4. Sömnpåverkan 

Många av de pedagogerna som intervjuades upplevde att barnen sover bättre utomhus.  

Jag tror att den friska luften gör att man sover bättre utomhus (Intervju 5, 1 

och 7).  

Många nämnde att de upplever att barnen får en djupare sömn utomhus och att barnen blir 

mindre ljudkänsliga. Pedagogerna på förskolorna där barnen sover ute och har gjort det 

under en längre tid, upplever att barnen somnar fortare, kommer till ro snabbare samt sover 

längre. Detta i kontrast till den förskola där de precis anammat utomhussovande där de i 

början upplevde problem med att det tog längre tid för barnen att komma till ro och somna, 

då de har skolgården bredvid sovplatsen. Från skolgården kommer det mycket ljud som 

barnen inte är vana vid att höra när de ska sova.  
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De har haft lite svårare att somna eftersom skolgården ligger så nära men när 

de väl kommit till ro upplever jag att de sover bättre ute än vad de har gjort 

inne (Intervju 16). 

4.4.1. Piggare barn 

Samtliga påpekade att genom att barnen fick en bättre sömn blev de piggare vilket i sin tur 

gynnar verksamheten. Pedagogerna menade på att piggare barn orkar vara mer delaktiga i 

verksamheten, piggare barn har även bättre koncentrationsförmåga än de barn som är trötta.  

Barnen blir piggare och därmed gladare när dem sover utomhus (Intervju 2).  

4.5. Inverkan på verksamheten 

Lugnare i barngruppen, jag tror det beror på att de har två rum till att leka i. 

Upplever att barnen är mer tillfreds nu men det kan bero på flera olika orsaker. 

Blir stor påverkan på den fysiska miljön när man tar ut sovandet där ute (Intervju 

15).  

Denna åsikt var det många pedagoger som delade, de menade på att lugnet till största del 

berodde på att barnen hade större plats att leka på inne och behövde inte trängas och leka 

på varandra längre. Pedagogerna har också möjlighet att dela upp barngruppen i mindre 

grupper något som de inte kunde göra när de små barnen sov inomhus.  En pedagog 

påpekade dock att det inte endast handlade om fördelar för den pedagogiska verksamheten 

utan även rent praktiskt som att städningen på avdelningarna blev lättare när barnen sov 

utomhus.  

De nackdelar som beskrevs på en del av förskolorna är att de stora barnen inte kan vara ute 

och leka under tiden som de små barnen sover, detta på grund av förskole-gårdens 

utformning. 

Nackdelar är väl de att de stora barnen inte kan gå ut direkt efter sin vila då 

de i så fall väcker de små. Men vi löser det på så sätt att vi oftast gå iväg med 

de stora barnen eller får de vara inne (Intervju 3).  

På I Ur och skur-förskolan upplevde de inga nackdelar med utomhus sovandet då de alltid 

befinner sig utomhus. De små barnen blir inte störda av de stora barnen då de är vana vid 

detta. Pedagogerna ansåg att utomhussovandet är det som passar deras verksamhet bäst. 



 

23 

 

Bra för vår verksamhet eftersom vi är ute så mycket och då kan vi ha bättre koll 

på barnen som sover (Intervju 7-12).  

 

4.6.  Sammanfattning av resultat 

Det tydligaste resultatet i studien är att pedagogerna ansåg att barns hälsa främjas av 

utomhussovande, samtliga pedagoger nämnde detta och menade att detta var den största 

fördelen med utomhussovande. Det resultat som vi anser är det mest intressanta är att frågan 

om de större barnen kunde vara ute samtidigt som de mindre barnen sov. Här har vi fått 

fram två motsägande svar. På I Ur och skur-förskolan upplevde de inga svårigheter med att 

de stora barnen var ute och lekte samtidigt som de andra sov. De menade på att de små 

barnen snabbt vänjer sig vid ljuden och störs inte av de andra barnen oavsett om de är precis 

utanför sovhuset. Däremot uppgav de andra förskolorna att de såg det som negativt då inga 

barn kunde vara ute och leka samtidigt som de mindre barnen sov. Här blev det mer jobb 

för pedagogerna då de ofta fick gå iväg med de större barnen. Detta tycker vi är väldigt 

intressant eftersom förskolorna har samma förutsättningar, det vill säga att deras sovhus 

ligger båda två i anslutning till förskole gården, men ändå skiljer sig åsikterna markant från 

varandra.  

 

Vissa informanter kommer till tals oftare än andra detta beroende på att ett urval av citaten 

har gjort efter relevansen för studien.  
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5. Diskussion  

5.1 Barnperspektiv eller barns perspektiv på utomhussovande  

Samtliga av de intervjuade nämnde att de upplevde att barns hälsa främjades genom att 

barnen sover utomhus. En anledning till detta, enligt de intervjuade, är att smittspridningen 

minskar när barnen är utomhus. Detta stämmer överens med Granbergs syn på 

inomhusvistelse då hon menar att smittspridningen ökar inomhus, detta på grund av att det 

är mindre utrymme och mer kontakt mellan barnen än om de hade vistats utomhus 

(Granberg 1998). Det framkommer också att för mycket inomhusvistelse kan leda till att 

slemhinnorna torkas ut vilket gör att barnen lättare får infektioner (Granberg 1998). Detta 

är något som våra intervjuade instämmer med, deras upplevelser är att de barn som sover 

inomhus blir oftare sjuka än de barn som sover utomhus. Pedagogerna vi intervjuat anser 

sig tro att detta handlar om att barnen sover mer tätt inpå varandra inomhus och därmed 

andas in varandras bakterier. Det blir tydligt att i frågan angående barns hälsa att det är 

barnperspektiv (Halldén 2003) som ligger i centrum, det är både pedagogernas och 

föräldrarnas upplevelse vad de anser är bäst för barnen som ligger i fokus utan att de har 

tagit in vad barnen själva anser och tycker angående frågan. Att föräldrarna och 

pedagogerna upplever att det är mer hälsofrämjande att vistas utomhus, är en uppfattning 

som Szczepanski (2008) instämmer med i sin studie där han menar att I Ur och skur-

förskolor uppfattas som hälsofrämjande på grund av att de vistas mer utomhus.  

Friskluft var något flera nämnde som en positiv effekt på utomhussovandet och barn mår 

bättre av friskluft, (Tourula 2011) säger att frisk luft kan bidra till en bättre hälsa hos barn. 

Men det var en pedagog som var kritisk till om den friska luften alltid är frisk. Denna 

pedagog nämnde hur placeringen på förskolan kunde påverka den friska luften, pedagogen 

menade på att om förskolan ligger mitt inne i centrum med mycket trafik blir inte luften 

frisk. Detta diskuteras även i Den nyttiga utevistelsen?: Forskningsperspektiv på 

naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang, där det tas upp att luften 

kan innehålla föroreningar av olika slag (Mårtensson m.fl. 2011).  

I studien framkommer det att pedagogerna anser att barn som sover utomhus har en lägre 

sjukfrånvaro, detta kan kopplas till en annan studie där de jämfört två avdelningar, en där 

de spenderade mycket tid utomhus och en där de var mer inomhus var sjukfrånvaron lägre 
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på den avdelning där de vistades mer utomhus (Grahn 1997), även Söderström, & Blennow 

(1998) tar upp att I ur och skur-förskolor har en lägre sjukfrånvaro än andra förskolor. Dock 

är det värt att påpeka att ingen av pedagogerna i studien styrkte sina påstående angående 

att barns hälsa förbättras av utomhussovande. Vi fick i alla fall inte tillgång till några 

sjukfrånvarolistor som kunde styrka resultatet. 

På förskolan som är I Ur och skur upplever pedagogerna att de barn som får en infektion 

blir fortare friska och återhämtar sig snabbare än de barn som inte är på en I Ur och skur-

förskola eller en förskola där de inte vistas så mycket utomhus. Det finns forskning som 

pekar på att naturen har en återhämtande effekt (Kaplan 1995). Detta kan vara en anledning 

till att pedagogerna på I Ur och skur-förskolan upplever att barnen tillfrisknar fortare.  

Samtliga pedagoger var eniga om att sova utomhus kan leda till en bättre hälsa men hur 

kan det förbättra den pedagogiska verksamheten? Enligt oss är det självklart att friska barn 

kan prestera bättre när de är på förskolan, de är pigga och alerta och är mer mottagliga för 

den pedagogiska verksamheten. Barnen får även en mer sammanhängande pedagogisk 

upplevelse om de inte hela tiden behöver vara hemma för att de är sjuka och barnen går 

inte miste om den utveckling och lärande som förskolan erbjuder. Denna åsikt var det flera 

pedagoger i studien som höll med om. 

Att barn sover bättre utomhus är en åsikt som nästintill alla pedagoger höll med om. De 

upplevde att barnen sov längre, djupare och i sin tur bättre vilket leder till piggare barn, 

även de pedagoger som jobbade på förskolan där barnen sov inomhus höll med om detta. 

En studie i Finland stärker detta resultat, då de också kom fram till att barn som sover 

utomhus sover avsevärt längre än barn som sover inomhus (Tourula m.fl. 2010).  

Vi tror att barns sömn och vila är en viktig del av förskolans verksamhet speciellt när det 

kommer till de yngre barnen. I inledningen togs det upp om pedagogerna på förskolan kan 

ge barnen en bättre vila vilket gör barnen piggare som i sin tur leder till en bättre 

verksamhet. Efter denna studie har det blivit tydligt att pedagoger upplever att barn sover 

bättre utomhus. Bättre sömn och mer utevistelse leder till en bättre koncentrationsförmåga, 

vilket gör att barn kan vara mer delaktiga i verksamheten och de tar till sig mer av det 

verksamheten erbjuder vilket främjar barns utveckling och lärande. Detta anser vi är 

grunden till en bra och fungerande verksamhet. Att mer utevistelse ger en bättre 
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koncentrationsförmåga är något som Granberg (2000) stämmer in i då människor är gjorda 

för att vistas utomhus. 

Frigörandet av utrymme är en av de största fördelarna med att barn sover utomhus enligt 

många pedagoger. De pedagoger som arbetar på den förskola som precis anammat 

utomhussovande känner att deras barngrupp har blivit lugnare. De tror detta beror på att de 

har fått mer utrymme för den pedagogiska verksamheten då de flyttat ut sovandet. Barnen 

har fått större lek yta och behöver inte tävla om utrymmet. För oss är det en självklarhet att 

den pedagogiska verksamheten främjas av mer utrymme, både ur barnens synpunkt och ur 

pedagogernas. Vår tanke om detta blir att barnen känner en större frihet i att ha fler rum att 

leka i och att barnen kan känna att det är skönt att inte behöva trängas om utrymmet.  Det 

blir lättare att dela upp barngruppen och därmed tillfredsställa varje enskilt barn och dess 

behov.  Detta anser vi vara ett exempel på att pedagogerna låter barns perspektiv (Halldén 

2003), lysa igenom då de tar tillvara på barnens egna meningsuttryck då pedagogerna har 

märkt på barnen att de mår bättre och blir lugnare av att få mer utrymme att röra sig på. Vår 

erfarenhet säger oss att många barn gynnas av mindre barngrupper och då pedagogerna tar 

det i åtanke blir barnens röster hörda och de kan bli delaktiga i verksamheten. Men än gång 

är det värt att problematisera att det är pedagogerna som gör en tolkning av hur barnen 

reagerar på förändringen av verksamheten. 

Det har tydliggjorts att resurserna har en stor betydelse för om man kan arrangera 

utomhussovande eller inte. Det är många faktorer som spelar in för att utomhussovandet 

ska fungera, det måste finnas tillräckligt med personal, en specifik plats där barnens kan 

sova samt måste man vara medveten om att det är mer tidskrävande på vinterhalvåret.  På 

en del förskolor går det åt en personal att sitta tillsammans med barnen när de sover. Vi kan 

förstå att detta utgör ett hinder för den fortsatta verksamheten då man förlorar en personal 

men samtidigt sover större delen av barngruppen och då anser vi att inte det inte borde vara 

ett problem att man förlorar en i personalen eftersom det inte är många barn som är vakna.  

Som tidigare nämnt så anser pedagogerna att det är mer tidkrävande att ha barnen sovandes 

ute och speciellt under vinterhalvåret, det tar mycket tid från verksamheten med 

påklädningen inför att de ska sova. I pedagogernas utsagor blev det tydligt att barnen tyckte 

att påklädningen var besvärlig, det uttrycktes ofta med protester när det väl var dags att klä 

på sig. De pedagoger som mest påpekade detta var de som inte ännu hunnit se effekterna 
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på utomhussovandet. Pedagogerna på I Ur och skur-förskolan kunde se dessa nackdelar 

men enligt dem var det inga nackdelar utan det fanns med i planeringen och de har fått det 

att flyta på, på ett bra sätt. Eftersom barnen själva anser att detta är ett besvärligt moment 

så kan det ifrågasättas vilket perspektiv och av vilken anledning barnen sover ute, 

pedagogerna verkar inte ta hänsyn till barnens tankar och åsikter kring detta. De verkar 

istället arbeta utifrån de dem själva tror är bäst för barnen, deras tolkning går därför före 

det barnen själva uttrycker. I och med denna tolkning tappas barns perspektiv och det blir 

istället ett barnperspektiv som blir fokus (Halldén 2003).  Frågan är om pedagogerna är 

medvetna om att de tappar barnen och deras intresse. 

Enligt pedagogerna på I Ur och skur-förskolan så fanns det inga problem med att barnen 

som inte sov kunde vara ute och leka trots att de små barnen sov utomhus. De menade på 

att barnen vänjer sig vid ljud och har inga problem med att andra barnen leker runtomkring. 

På de andra förskolorna sågs detta mer som ett problem då de stora barnen inte kunde vara 

ute och leka samtidigt som de små sov. Antingen fick de stora barnen leka inomhus eller 

fick några pedagoger gå iväg med de stora barnen. Detta kräver dock att det finns tillräckligt 

med personal för kunna genomföras, vi anser att det kan bli ett problem då man ibland är 

en personal kort på grund av olika anledningar och därför har man inte alltid möjligheten 

att gå iväg från förskolan. Det mest optimala är att göra som I Ur och skur-förskolan och 

låta de stora barnen vara ute och leka samtidigt, det kan ta lite längre tid för barnen att 

somna men vi anser att detta är en vanesak och när väl barnen har vant sig vid ljuden är det 

inga problem. Här är det viktigt att ta fasta på det barnen uttrycker, är det många barn som 

blir störda och uttrycker att de har svårt att sova på grund av de andra barnen som leker är 

det viktigt att man som pedagog lyssnar på barnen och anpassar verksamheten utefter det. 

Då växer ett barns perspektiv (Halldén 2003) fram och barnen kan få inflytande i 

verksamheten.  

Efter denna undersökning anser vi att utomhussovande i förskolan kan vara byggt både på 

ett barnperspektiv och barns perspektiv. Dock tycks det vara vanligare med barnperspektiv 

där det är pedagogers och föräldrars åsikter om utomhussovande som blir det viktiga. De 

utgår från det de tror är det som gynnar barnen mest när det kommer till förskolans värld.  
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5.2. Resultat-diskussion  

En aspekt som kunde urskiljas i resultatet är att de pedagoger som jobbat med 

utomhussovande i mer än tre år är överväldigande positiva till utomhussovandet, 

pedagogerna såg inte några nackdelar till utomhussovande utan de ansåg att alla positiva 

effekter tog överhand. Men de pedagoger som inte har arbetat med utomhussovande lika 

länge är mer kritiska till det. Detta tror vi beror på att pedagogerna inte har sett de positiva 

effekterna och därför ser de merjobbet som något negativt och tröttsamt. På den förskola 

som inte praktiserar utomhussovande är pedagogerna avvaktande men intresserade, de 

tycker utomhussovande är något positivt men att det hela hänger på organisationen runt 

omkring. Till exempel tyckte de att det var viktigt att ha en bra plats där barnen kunde sova 

och de ansåg att de inte hade tillräckligt med personal.  

Viktigt att påpeka var att denna studie inte var designad till att undersöka denna aspekt utan 

detta är något som framkom under studiens gång. Anledningen till att vi tar upp detta är för 

att vi tyckte det var intressant att det fanns stor skillnad mellan pedagogernas åsikter 

beroende på hur länge de arbetat med utomhussovande fast de i grunden var positiva till 

utomhussovande. 

Förskolan är en institution som är uppbyggd av traditioner. Det kan vara svårt att bryta sig 

ifrån det traditionella mönstret och den bild som finns av vad förskolor ska erbjuda barnen. 

Under studiens gång har vi märkt att utomhussovandet har blivit allt vanligare i dagens 

förskola och man har därmed brutit det traditionella mönstret att barn ska sova inomhus. 

En anledning till detta tror vi är att vi bor i ett samhälle som har blivit mer hälsoorienterat 

där utomhussovandet växt fram som en trend. Vår uppfattning kring detta är att 

utomhussovandet först började som en ”spännande grej” att prova och sedan märkte man 

de positiva effekterna som utomhussovandet kan medföra. Därför har det nu fått ett 

uppsving bland flera förskolor. Pedagogerna i studien upplever att barnen håller sig friska, 

barnen blir piggare och man frigör utrymme inomhus till fördel för den pedagogiska 

verksamheten.   

5.3. Självkritiskt fokus 

När vi utförde intervjuerna ställdes en fråga om säkerheten kring utomhussovandet, när 

empirin bearbetade blev det tydligt att denna fråga inte blivit tydligt besvarad vilket vi 
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tycker är konstigt då det ställdes en fråga som var direkt kopplad till säkerheten. Såhär i 

efterhand känns det som om detta var en fråga som inte hade behövts vara med i studien 

alls då den känns irrelevant för syftet i studien.  

När empirin bearbetades kunde vi känna att det varit intressant att se om man fått samma 

resultat om man undersökt samma antal förskolor i varje kategori.  

5.4. Förslag till fortsatt forskning 

 Vi utförde studien under sommaren, att genomföra samma studie på 

vinterhalvåret hade kanske gett ett annat resultat. Det hade varit intressant att 

jämföra för att se om det blir några skillnader.  

 Det framkom i studien att de som arbetat med utomhussovandet i mer än 3 år var 

mer positiva till det än de pedagoger som inte arbetat med det lika länge, det hade 

då blivit intressant att göra en studie där man tar lika många som arbetat längre än 

3 år och de som arbetat mindre än 3 år för att se om man kan få samma resultat.  

 Hade varit intressant att undersöka vilket av perspektiven, barnperspektiv eller 

barns perspektiv, som pedagogerna själva anser ligger i fokus när det kommer till 

utomhussovande och sedan jämföra med hjälp av observationer om det stämmer 

överens med praktiken.   
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Bilaga 1 

 

Johanna och 

Cassandra  
 

 
0768-899891&  
0768-697827 

Johanna.larsson0096@stud
.hkr.se 
Cassandra.nilsson0102@st

ud.hkr.se  

                           Hej! 

Vi heter Johanna Larsson och Cassandra Nilsson och vi är två 

studenter från Högskolan Kristianstad som studerar sjätte terminen på 

förskollärarutbildningen. Som examensarbete nästa termin har vi valt 

att fördjupa oss i utomhussovande i förskolan med inriktning på 

pedagogernas tankar, åsikter och erfarenheter kring ämnet. Därför har 

vi valt att genomföra en intervjustudie på olika förskolor runt om i 

Kristianstad kommun. För att få ett bra och brett urval har vi valt att 

besöka både förskolor där barnen sover ute samt förskolor där dem inte 

gör det.  

Därför undrar vi om det finns något intresse hos er att delta i denna 

studie, det som kommer hända i så fall är att vi kommer komma ut i 

slutet av sommaren 2016 och intervjua några av dem anställda på tider 

som passar er verksamhet.  

Denna undersökning kommer vara anonym och helt frivillig. Den 

intervjuade har rätt till att när som helst under intervjun avbryta sin 

medverkan. Intervjuerna räknas med att ta ungefär fem till tio minuter. 

mailto:Johanna.larsson0096@stud.hkr.se
mailto:Johanna.larsson0096@stud.hkr.se
mailto:Cassandra.nilsson0102@stud.hkr.se
mailto:Cassandra.nilsson0102@stud.hkr.se
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Vi önskar få svar av er senast den 7 juni så vi hinner planera och 

förbereda inför besöken. Vi ser gärna att ni svarar oavsett om det finns 

intresse att delta eller inte. 

Med vänlig hälsning Johanna Larsson & Cassandra Nilsson  

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor: 

 Är du förskollärare eller barnskötare? 

Hur länge har du jobbat som det? 

 Sover era barn inomhus eller utomhus? 

(Om barnen sover utomhus): 

 Sover barnen ute året om? 

 

Har de alltid sovit utomhus? 

 

Om inte är det några märkbara skillnader på barnen? 

 

Vad gjorde att ni valde att barnen skulle sova utomhus? 

 

Om barnen alltid sovit utomhus, har du arbetat på en förskola där barnen sovit 

inomhus? 

 

I så fall har du märkt någon skillnad på inomhussovande respektive 

utomhussovande? 

 

Hur är barnens utomhussovande arrangerat? Var och hur sover de? 

 

Hur känner ni med säkerheten när barnen sover utomhus? 
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(Om barnen sover inomhus): 

 Är det så att barnen sover inomhus året om? 

 

Har de alltid sovit inomhus? 

 

Om inte kan ni se några märkbara skillnader på barnen? 

 

Vad gjorde att ni valde att barnen skulle sova inomhus? 

 

Om de alltid sovit inomhus, har du arbetat på en förskola där barnen sovit 

inomhus? 

 

I så fall har du märkt någon skillnad på inomhussovandet respektive 

utomhussovande? 

 

Pedagogen: 

 Vad anser du om utomhussovande i förskolan? 

 

För- och nackdelar i verksamheten? 

 

För- och nackdelar för barnen? 

 

 Det har blivit allt vanligare med utomhussovande i förskolan. 

Vad tror du detta beror på? 

 


