
 

 
 

Lärarutbildningen 
Examensarbete 

Hösten 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PEDAGOGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
VID UTEVISTELSE I FÖRSKOLAN 

 
En jämförelse mellan elva pedagoger 
på två förskolor i en skånsk kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Handledare: Författare: 
 Mariann Persson Therese Persson 
  Maria Nilsson 



1 
 
 

 
 
 
 

 PEDAGOGENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
VID UTEVISTELSE I FÖRSKOLAN 

 
 

 En jämförelse mellan elva pedagoger  
på två förskolor i en skånsk kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
Undersökningens syfte var att skapa förståelse och upptäcka faktorer varför pedagogers 
arbetsmetoder och inställning till utevistelse på förskolans gård skiljer sig åt. Genom 
litteraturstudier undersöks utevistelsens betydelse för barns utveckling och hälsa. Studien 
innehåller också utdrag från förskolans styrdokument och olika forskares åsikter angående 
pedagogens förhållningssätt vid utevistelse. I den teoretiska bakgrunden tas också upp hur 
människans förhållande till utevistelse har förändrats genom historien.  Våra frågor gällde 
vilka kunskaper pedagogen har om utevistelsens betydelse och vilka faktorer som påverkar 
den enskilde pedagogens förhållningssätt på förskolans utegård. Metoden för detta var 
kvalitativ och innebar insamling av data genom observationer och intervjuer av 11 
förskolepedagoger på två förskolor i en skånsk kommun. Resultatredovisningen består av 
utdrag från observationer och intervjuer samt analys av dessa. Vårt huvudresultat vid 
underökningen är att utformningen av förskolans gård och dess miljö runt omkring samt 
pedagogens tidigare erfarenheter såsom barndomsminnen har stor betydelse för hur de 
förhåller sig vid utevistelse. Pedagogernas kunskaper om betydelsen av att vistas ute handlade 
mest om den fysiska hälsan.  
 
                     Nyckelord:   Utevistelse        Förhållningssätt 
                                          Pedagog            Förskola 
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Jag upptäcker naturen på alla fyra, 
så att jag ser varje spindel och myra. 
För mej är det viktigt att vara nära, 

                                                         när jag om naturen skall lära 
                   (Okänd författare) 

 
 
FÖRORD 
 

Vi är två lärarstudenter med sammanlagt trettio års erfarenhet som barnskötare inom 

förskoleverksamhet och utevistelse upptar en stor del av innehållet i de pedagogiska tankar vi 

har inför för vårt kommande yrkesverksamma liv som lärare. Genom arbetslivserfarenhet 

inom förskolan har vi sett att en del pedagoger ser utevistelsen som en stund där man ”rastar” 

barnen istället för att delta i deras aktiviteter och upptäckarglädje. Vi har också upplevt att 

utevistelsen oftast är oplanerad och barnen mestadels har fri lek. Fri lek innebär för oss att 

barnen leker utan pedagogens medverkan. Vi anser att utevistelsen på förskolans gård är en 

viktig del av verksamheten eftersom den bland annat bidrar till barns lärande om naturen via 

upplevelser. Den skapar också tillfällen till att gynna den motoriska och sociala utvecklingen 

hos barnet. Vår egen barndom med många positiva minnen från utevistelse har också bidragit 

till vårt intresse. När vi var barn var vi ute mycket och lekte, samma lek kunde pågå under 

många dagar. Vid redovisningen av resultatet värderas varken enskilda pedagogers 

uppfattningar eller förskolornas verksamhet utan detta ses endast som ett redskap för 

undersökningen. Ett hjärtligt tack riktas främst till våra familjer för allt stöd de på olika sätt 

givit oss under arbetets gång. Vi tackar även våra arbetsgivare i Kristianstads kommun för att 

de gett oss denna möjlighet att utveckla vår kompetens. Ett tack riktas också till de pedagoger 

som medverkat i undersökningen och på så sätt möjliggjort denna studie. 
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1. INLEDNING  
 
 
Arbetet inleds med en kort beskrivning av hur vi ser på uppsatsämnet. Efter beskrivningen ges 
en bakgrund till valet av forskningen och därefter följer syftet med denna. Arbetets 
uppläggning  avslutar denna del av arbetet. 
 
 

Lärare idag har fått i uppdrag av utbildningsdepartementet att som pedagoger bland annat    

”ge utrymme för barnens planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 

miljö och i naturmiljö.” (Utbildningsdepartementet, 1998:11) Genomgående i arbetet används 

benämningen pedagoger, vilket då syftar på både barnskötare och förskollärare som är 

verksamma inom förskolan. Vistelsen på förskolans gård och i dess närmiljö som det är 

gångavstånd till benämns i arbetet med ordet utevistelse.  
 
 
1.1 Bakgrund 
Utbildningsdepartementet (1998) har gett oss pedagoger i uppdrag att utgå ifrån Läroplan för 

förskolan, Lpfö 98, i verksamheten. I denna läroplan står det att ”Lärandet skall baseras såväl 

på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (s.10).  

 

Johansson (1990) och Leicht Madsen (1999) menar att utevistelse idag inte prioriteras för de 

allra flesta. De menar att den kunskap som dagens barn har om naturen möter de inte genom 

direkta upplevelser utan genom exempelvis television. I arbetet med barn och deras familjer 

har vi också uppmärksammat att de inte vistas ute så mycket på sin fritid utan istället har 

television och datorer tagit över.  

 
Dataspel brukar kräva snabba reaktioner och bra finmotorik. 
Den som håller på med dataspel i timtal varje dag riskerar att 

                          få för lite vila både för huvudet och övriga kroppen. 
                                                            (Fagerli m. fl.2001:139) 

 

Vi är intresserade av att undersöka betydelsen av pedagogens medvetenhet, intresse och 

engagemang för utevistelse. ”Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning 

kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och 

livsvillkor,…”(Vetenskapsrådet, 2000:5). Vi anser att utevistelsen förutom detta bland annat 

stimulerar barnen till lek, kreativitet och nya sociala kontakter. Granberg (2000) skriver också 
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i sin bok Småbarns utevistelse om betydelsen av pedagogens engagemang vid utevistelse och 

hon menar bland annat att pedagogen hjälper barnen att skapa ett sammanhang i deras 

upptäckter och upplevelser. Författaren har en gedigen erfarenhet inom olika 

förskoleverksamheter då hon arbetat både som barnskötare, fritidsledare, förskollärare och 

föreståndare inom förskolan. Hon är även utbildad inom miljövård, kulturgeografi och 

sociologi. Lärarens uppdrag från Utbildningsdepartementet (1998) är också att främja 

lärandet. Denna kunskap erövras genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande. 

Vidare betonas det i läroplanen att barnen också skall få möjlighet att iaktta, samtala och 

reflektera.  

 

I en artikel av Claesdotter (2001) berättas det om en läkare som tidigare arbetade som lärare. 

Läkaren påpekar att för att barn skall kunna utvecklas motoriskt och få en välutvecklad 

muskelfunktion behövs rörelse. Genom sin erfarenhet som lärare har hon uppmärksammat 

vikten av att vistas utomhus för att få sitt rörelsebehov tillfredsställt. Egna erfarenheter som 

yrkesverksamma pedagoger i förskolan har gett en inblick i utevistelsens betydelse och hur 

den gynnar den motoriska utvecklingen samt håller barnen friska och sunda. 

 

1.2 Syfte 
Vårt arbete ser vi som material och metod till hur vi kan synliggöra utevistelsens väsentlighet 

ur olika perspektiv. Vi vill också skapa en förståelse och upptäcka faktorer för varför 

pedagogers arbetsmetoder och inställning till utevistelse skiljer sig åt.  

   

1.3 Arbetets uppläggning 
Arbetet är upplagt med en inledning och bakgrund där synen på pedagogen och utevistelsen 

beskrivs. Därefter följer den teoretiska bakgrunden kring utevistelsens betydelse ur olika 

perspektiv: förskolans styrdokument, pedagogens förhållningssätt till barns lärande, 

utevistelsens inverkan på barnet, barns hälsa samt utevistelse genom historien. I den 

empiriska delen presenteras problemprecisering. Efter problempreciseringen beskrivs och 

motiveras metoderna för tillvägagångssättet vid undersökningen.  Metoddelen följs av en 

redovisning av resultatet som framkommit. Arbetet avslutas sedan med en diskussion och 

sammanfattning. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
 
 
I detta avsnitt behandlas delar från läroplanen för förskolan som berör ämnet. Vidare 
redovisas vad som skrivits i tidigare forskning om pedagogens förhållningssätt till barns 
lärande, utevistelsens inverkan på barnet, barns hälsa samt utevistelsens historia. 
 
 

2.1 Styrdokument och utevistelse  
I styrdokumentet för förskolan Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) står det att grunden 

till verksamheten ska byggas på att barnet inbjuds till en miljö där utforskande, lust att lära 

samt deras egen nyfikenhet får stå i centrum. Verksamheten ska genomföras på ett sätt som 

stimulerar barnens utveckling och främjar barnens vilja att lära sig. Samtidigt ska 

pedagogerna ta hänsyn till vilka behov och intressen barnen ger uttryck för. Miljön ska därför 

vara både inbjudande, öppen, innehållsrik och ge utrymme för barnens egna planer och 

fantasier i leken såväl inom- som utomhus menar Utbildningsdepartementet (1998). 

Arbetslaget i förskolan skall ansvara för att varje barn stimuleras och får det stöd de behöver i 

sin motoriska utveckling. Pedagogerna ska ha som mål att barnen utvecklar en förmåga att ta 

ansvar för sin miljö och sina handlingar, få en förståelse för vikten av att värna om sin egen 

hälsa för att må bra, samt få kännedom om betydelsen av sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp och enkla naturvetenskapliga fenomen. Varje barn ska också utveckla sitt kunnande 

om växter och djur ( a.a.). 
    

2.2 Pedagogens förhållningssätt till barns lärande 
I Termlexikon för psykologi, pedagogik och psykoterapi (Egidius, 2002:77) innebär ett 

pedagogiskt förhållningssätt  att rätta sitt sätt att vara med tanke på barns lärande Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) skriver om perspektiv på barns lärande och pedagogens 

förhållningssätt i Lärandets groggrund. De menar att pedagogernas förhållningssätt i 

kombination med vilken miljö som skapas har stor betydelse för barns lärande. Lärandet blir 

sedan synligt för barnet när pedagogen uppmärksammar själva lärprocessen (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). Vid en studie angående landskapsplanering på Sveriges 

lantbruksuniversitet i Alnarp utförd av Grahn m.fl. (1997) har de i sin diskussion en fundering 

om utegårdens utformning och dess betydelse för pedagogens förhållningsätt. De undrar om 

man förhåller sig till barnen på samma sätt i en miljö som man uppfattar som positiv 
respektive negativ. Säljö (2000) menar att andras föreställningar och tankar gör barnen 

medvetna om världen och de tar del av kunskaper genom kommunikation. Processer av det 
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kommunikativa slaget är därför helt centrala ur det sociokulturella perspektivet på lärande och 

utveckling hos människor.  

 

Simmons-Christensson (1997) beskriver synen på hur den vuxne bör förhålla sig till barnen 

vid lek och utevistelse och att detta har varit ett ämne det skrivits om i årtusenden. Författaren 

beskriver bland annat de grekiska stadsstaterna på 700-talet f. Kr. i Aten. På denna tid hade en 

pedagog, oftast slav, ansvaret för barnets fostran men staten ansvarade för den fysiska delen 

av fostran och idealet var att fostra ”en sund själ i en sund kropp”. Hon skriver om den 

engelske filosofen Locke som levde på 1700-talet. Locke menade att det var viktigt att låta 

barnen ha sin fria lek som kan ske ohämmat, dock med en vuxens översyn. Att barn skulle 

vistas ute var självklart och en grund för en god fysisk fostran. I samma bok kan man läsa om 

pedagogen Key, en av Sveriges förgrundsfigurer med tankar kring uppfostring i början på 

1900-talet. Hon menade att den vuxne skulle vara passiv vid barnens lek och bara ge 

handräckning och impulser om så behövdes. Samtidigt skulle den vuxne vara aktiv i sina 

iakttagelser kring barnen eftersom det är då man lär känna deras anlag och uttryck.  
  

I den moderna förskolan av idag ses utevistelsen på gården eller ute i naturen som något 

självklart som tillhör de vardagliga rutinerna (Ronström m.fl., 1995). Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) beskriver hur en vardagssituation kan se ut vid en svensk förskola på 

tvåtusentalet. Författarna gör läsaren delaktig i en påklädningssituation i kapprummet innan 

barn och vuxna ska gå ut. De beskriver hur pedagogerna förhåller sig till barnen och samtidigt 

vilka moment av lärande det innebär för dem. Pedagogerna för hela tiden en dialog med 

barnen och försöker att se deras behov och önskemål. De skriver också att denna situation 

förekommer dagligen och möts av både barn och vuxna på förskolan. I boken Det här är ett 

svenskt dagis (Ronström m.fl., 1995) kan vi ta del av forskning som har gjorts kring 

pedagogers tankar om förskolor i Botkyrka kommun. Boken är uppbyggd på en rad intervjuer 

av pedagoger angående deras yrkesutövning. Pedagogerna beskriver utevistelse som en 

självklar del av den dagliga verksamheten. När barn och vuxna är ute blir allt konkretare och 

lättare menar pedagogerna. Samtidigt ser de det som ett tillfälle när barnen får ”springa av 

sig” och för pedagogerna att få ett andrum från den så ofta högljudda inomhusmiljön. 

 

Pedagoger i förskolan skall följa riktlinjerna angående hur de ska förhålla sig till barn och 

andra vuxna i sitt arbete genom att arbeta utifrån förskolans styrdokument.  I detta står det om 

förskolans grundläggande värden. I enlighet med läroplanen ska verksamheten med dess 
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pedagoger vila på ett demokratiskt synsätt. Alla människor har lika värde och rätt att utrycka 

sina önskemål och sin vilja. Omsorgen om andra människor och ett hänsynstagande är något 

av det som ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten på förskolorna. Fagerli m.fl. 

(2001) skriver också att eftersom förskolan är en samhällig institution som har ansvar för 

uppfostran och undervisning måste vi vuxna som arbetar med barn vara klara över våra egna 

normer och värderingar. Den syn läraren har på världen präglar nämligen sättet hon eller han 

undervisar på. FN-konventionen om mänskliga rättigheter är en av grunderna till vår läroplan. 

I denna står bland annat skrivit om respekten för liv, människans okränkbarhet och allas lika 

värde som något fundamentalt. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver om hur de anser att pedagogen ska förhålla 

sig i verksamheten och skiljer inte på inom- och utomhusverksamhet. De beskriver 

pedagogernas förhållningssätt till barnen vid lek. Enligt oss pågår det dagligen lek utomhus 

såväl som inomhus på förskolan. I samma bok tar författarna upp tankesättet att i leken gäller 

ingen åldersgräns utan alla kan delta. De skriver vidare att om pedagogen aktivt deltar i leken 

stödjer och utvecklar hon också denna hos barnet vilket gynnar lärprocessen. Författarna 

menar också att det är pedagogens uppgift att se till att de barn som inte får möjlighet att delta 

i leken får ett aktivt stöd så att de senare kan och vill leka tillsammans med andra barn. 

Pedagogens medverkan i leken ska ske på lekens villkor men hon är också en förebild för hur 

leken kan gå till. Hon blir på så sätt ett stöd för de barn som brister i förmågan att upprätthålla 

leken (a.a.). Säljö (2000) skriver om leken mellan barn och vuxna och dess betydelse för 

barnets vidare utveckling. Han menar att när barnet och den vuxne leker exempelvis med en 

boll eller tittutlek lär sig barnet de grundläggande reglerna för samspel och turtagning. De lär 

sig även att kommunicera och det gynnar den språkliga utvecklingen hos barnet. Säljö menar 

också att i denna lek lär sig barnet på ett naturligt sätt vad som är roligt. I detta sociala 

samspel som de vuxna använder sig av fungerar lärandet som en situation mellan lärling och 

lärare. Drougge (1996) skriver om att barns utelek kan bestå i flera dagar och leken stimulerar 

till nyfikenhet och lärande. Hur länge drivkraften att lära varar beror på de vuxna. 

Pedagogerna ska uppmuntra och stödja och om så behövs ge nya infallsvinklar. Om barnen 

får detta utvecklas sinnena och därmed barnets kunskaper (a.a.).  Vidare skriver författaren att 

det finns olika sätt som pedagog att förhålla sig till lek. Är pedagogen aktiv i leken sänder hon 

ut signaler som gör att leken förs vidare. Vid dessa tillfällen får hon möjlighet att förstå leken, 

lära känna barnets inre tankar och kan skapa platser som har betydelse för barnets lek. 
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Drougge (1996) menar vidare att barnen vid vissa tillfällen vill leka själva och pedagogen bör 

respektera detta. 

 

 I boken Förskolan barns första skola (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003) står det 

bland annat skrivet om olika faktorer som påverkar pedagogernas teorier angående sitt 

förhållningssätt. Författarna menar att pedagogerna agerar efter sina egna erfarenheter, 

föreställningar och kunskaper. Teorierna kan även vara baserade på barndomsupplevelser, 

andra erfarenheter och från den praktiska verksamheten i arbetet med barn. Allt detta har 

betydelse för hur pedagogen ser på barnet och hur hon agerar i verksamheten. I läroplanen 

påpekas också att förskolan ska vara en plats där barn möter vuxna som ser deras möjligheter 

och ändå engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet såväl som barngruppen. 

Granberg (2000) menar att tillgången på vuxna som är beredda att träda in i leken är lika 

viktigt ute som inne. Hon anser också att en god pedagog är en pedagog som tänker sig in i 

hur det lilla barnet känner sig samtidigt som det funderar över hur hon själv skulle vilja bli 

bemött som barn på förskolan. Detta menar också Drougge (1996:15) är en viktig egenskap 

hos pedagogerna. Hon skriver bland annat: ”Det är viktigt att vi ledare har barnslighet och 

minnen kvar från vår egen lek som små och kommer ihåg barnperspektivet”. Även Fagerli 

m.fl (2001) anser det viktigt att som pedagog ha kontakt med barnet inom sig och kunna 

relatera till sin egen barndom. De beskriver också pedagogisk verksamhet som en plats där de 

som arbetar främst tänker på andras bästa och vilka övriga egenskaper än de redan nämnda 

här ovan som en pedagog måste ha. De menar att pedagogen skall ”ha en tydlig personlig 

identitet och känna sig själv” (s.42). Författarna menar att förskolepedagogiken och 

helhetssynen på barnet har ett nära samband med vilken människosyn man har. Barn ska ges 

inflytande på verksamheten och pedagogen bör ha en undrande attityd och vara lyhörd för vad 

som intresserar barnen. Leken ska ha stor plats i förskolan menar de och pedagogen kan vara 

med men aldrig dominera. Fagerli m.fl. (2001) menar vidare att det är ett ofta diskuterat ämne 

om hur de vuxna ska förhålla sig till leken. Själv skriver de att det är rätt att både blanda sig i 

för att hjälpa något barn eller styra leken på rätt håll sen kan man mycket väl lämna över till 

barnen själva. Drougge (1996) skriver om pedagogens förhållningssätt ute och dess betydelse 

för barns lärande om naturen. När pedagogen har ett undersökande arbetssätt och ger barnet 

”stimulerande frågor” kan det ge barnet ett fortsatt intresse för natur och miljöfrågor. 

Författaren påpekar också att ”Vi ska inte glömma vårt pedagogiska och metodiska arbete när 

vi går ut.”(s.31). Norén-Björn m.fl. (1993) och Granberg (2000) anser att den pedagogiska 
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planeringen bör innefatta utemiljö och utevistelse i lika hög grad som inomhusverksamheten. 

De betonar också att pedagogik inte skall stanna på tröskeln då man går ut, istället kan man 

som Åkerblom och Åkerblom (1993) menar flytta ut och duka till dockkalaset i den lilla 

lövgrottan utomhus på gården 

 
2.3 Utevistelsens inverkan på barnet 
Drougge (1996) och Granberg (2000) citerar hjärnforskaren David Ingvar då han påpekar att 

vi måste vara utomhus för att kunna stimulera hjärnan med de ljud, ljus, former och 

färgsättningar som vår natur bjuder oss på. Våra ögon, öron och vår hud behöver stimuleras 

av fågelsången, suset från vinden, solens skuggspel, reflexer och så vidare. Han menar vidare 

att för att våra celler i hjärnan skall kunna växa måste vi få denna stimulans som erbjuds av 

vår natur. Ingvar anser att eftersom flödet av energi är störst i den mänskliga hjärnan när 

barnet är mellan 3-6 år är denna stimulans extra viktigt under just denna period.  

 

Granberg (2000) menar att naturen är en källa av kunskap och miljön utomhus bjuder på 

rikedomar i oändlighet när det gäller olika intryck och upplevelser som låter många sinnen 

engageras samtidigt. Allt detta samverkar och bidrar till att barnen får helhetsupplevelser av 

omgivningen. Allt naturmateriel med dess karaktär går då barnen är utomhus att koppla till 

den autentiska miljön. Att barnen får konkreta och direkta upplevelser leder till att kunskapen 

blir förankrade djupt och varaktigt.  

 

För barnen är utevistelsen en spännande miljö där bland annat deras tänkande och 

fantiserande utvecklas samtidigt som de lär sig om sig själva exempelvis om sina fysiska 

begränsningar skriver Drougge (1996). Hon anser också att förmågan till inlevelse och fantasi 

stimuleras bättre utomhus än inomhus i den där så ofta ordningsställda miljön. Författaren     

skriver också att om inte barnens förmåga till inlevelse och fantiserande tränas och stimuleras 

kommer inte några nya framsteg inom det vetenskapliga heller att göras eftersom detta 

baseras på inlevelse och fantasi. Barnen får sinnliga erfarenheter för hela livet vid lek och 

utomhusvistelse samtidigt som en naturkänsla skapas. Vidare poängterar Drougge (1996:18) 

att ”Naturen ger en känsla av harmoni till gruppen.” och att ljudnivån vid utevistelsen inte 

upplevs som så besvärande. 

 

Fagerli m.fl. (2001) menar att en bra förskola kännetecknas av att det ska se tilltalande ut för 

personer som kommer utifrån. Detta är också betydelsefullt för förskolans karaktär och 
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trivsel. Det bör finnas möjligheter till fysisk aktivitet och lekar utomhus. Alla barn, stora som 

små, behöver lekredskap, sandlådor och annan utrustning som lockar till lek. Möjligheterna 

att få springa, hoppa gunga och på andra sätt grovmotoriskt röra sig ute betyder mycket för 

barns utveckling. Till detta kommer sedan cyklar, bollar, hinkar och spadar som berikar leken 

ytterligare. Grahn m.fl. (1997) skriver om gungornas betydelse för barns lek och 

grovmotoriska utveckling. När barnen leker vid gungorna kan olika sorters fantasilek uppstå 

och det är även där barnen oftast sjunger när de är ute. Fagerli m.fl. (2001) menar också att 

vintertid är det betydelsefullt om barnen kan leka i snö och få känna på isen. En naturtomt är 

till stor fördel, men det viktigaste är att leken kan varieras och utrustningen underhålls 

regelbundet. Miljön måste anpassas till att passa alla barn rörelsehindrade såväl som 

allergiker. Därför måste man tänka på hur och vilka träd och buskar som planteras.  

 

Grahn m.fl. (1997) visar att utemiljön på förskolan påverkar barnen både fysiskt, psykiskt och 

socialt. Landskapsarkitekt Grahn berättar också i Drougges bok Miljömedvetande genom lek 

och äventyr i naturen (1996) att barnet har mer frihet utomhus eftersom det kan röra sig fritt 

mellan olika nivåer i sin utveckling. Tack vare denna frihet kan barnet bearbeta sina nya 

intryck och ”komma ikapp med sig själv”(s.30).  

 

2.4 Barns hälsa 
I Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan av Nationella folkhälsokommittén 

(2000) kan vi läsa att det finns en stor kunskap om barn - och ungdomstidens vikt för ungas 

hälsa. Man menar också att denna tid, ur hälsosynpunkt, har en viktig betydelse senare i livet 

för det är i de unga åren i en människas liv som den framtida hälsan grundläggs. Grunden till 

trygga och mindre sårbara människor skapas genom att man under de första åren får växa upp 

i en god psykisk, social och fysisk miljö menar kommittén vidare. Att satsa på en god 

förskola, skola, fritidsverksamhet och andra verksamheter som stödjer barn och föräldrar är 

främjande för barns och ungdomars hälsa och påverkar också deras hälsa som vuxna. Vidare 

betonar de vikten av gröna ytor och närvaro till naturen i miljöer där barn och ungdomar 

vistas eftersom människan har ett stort behov av rekreation men också för att förhindra 

psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att vid planering av lekmiljöer tänka på utformningen av 

utemiljön och vara medveten om dess betydelse för barns utveckling. Grahn m.fl. (1997) 

skriver om att det i moderna amerikanska studier, utförda av professorer, bekräftas att miljön 

påverkar hälsan. I resultaten av forskningen har det visat sig att de patienter som vistas på 

sjukhus med parkutsikt blir fortare friska än kontrollgruppen som inte hade liknande utsikt. 
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Undersökningen beskriver också att människor mår bättre psykiskt när de vistas i naturmiljö. 

Enligt Nationella folkhälsokommittén (2000) påverkas eventuella tillstånd av stressrelaterad 

karaktär, grovmotorikens utveckling, koncentrationsförmågan och infektionsrisken av 

utevistelse. De menar också att mycket tyder på att utevistelsens längd har samband med en 

minskad allergiförekomst.    

 

Granbergs (2000) tar upp betydelsen av förändringen av dagens husbyggen. Förr i tiden hade 

man dragigt och kallt i sina hus. Dagens hus är tätare, isolerade på ett bättre sätt och har ofta 

centralvärme. Detta leder till att omsättningen av luft minskar, inomhustemperaturen höjs och 

fuktigheten i inomhusluften minskas. Till följd av detta har det inomhus blivit både torrare 

och varmare vilket bidrar till att halsens och näsans slemhinnor drabbas av uttorkning och blir 

irriterade. Då slemhinnorna blir irriterade är de mera mottagliga för bakterie och 

virusangrepp. Vidare menar Granberg att i dagens täta hus är luften stillastående och detta gör 

att halten av smittoämnen koncentreras och att vistas utomhus har därför blivit ännu mera 

viktigt för hälsans befrämjande. De stora utomhusytorna, den oändliga omsättningen av luft 

och luftfuktigheten minskar koncentrationen av smittoämnen. Även Johansson (1990) 

konstaterar att allmäntillståndet och motståndskraften mot eventuella infektioner blir bättre 

genom att barnen vistas utomhus. Redan på 1800-talet, på barnkrubbornas tid, sov barnen 

vanligtvis utomhus för att härdas och främja hälsan i den friska luften skriver Granberg 

(2000). Författaren berättar vidare om två läkare som gjort en undersökning angående 

utevistelse. Läkarna menar att de barn som vistas mycket utomhus har lägre sjukfrånvaro och 

blir snabbare friska än barn som inte är ute så mycket. De menar att utevistelsen gynnar 

minskningen av smitta som sprids, den friska luften och den avstressande utemiljön bidrar till 

att barnen får en bättre hälsa. Grahn (Granberg, 2000) berättar att det inte är hälsosamt med 

för lite dagsljus och trötthet samt humör- och dygnsrytmsförändringar är några av de problem 

som kan drabba barn som får för lite av detta. Drougge (1996) konstaterar precis som Grahn 

att frisk luft och ljus är viktigt men påpekar också att just utomhusljuset som finns i början av 

dagen är det bästa ljuset för hjärnans, skelettets och hela kroppens utveckling. Granberg 

(2000) citerar även de grekiska uppfostrarna från 700-talet f. Kr. när hon menar att ”Utelek 

grundlägger en ”sund själ i en sund kropp”.”(s.14) 

 

I avhandlingen Ute på dagis (Grahn m.fl., 1997) studerar och jämför forskarna utemiljöns 

betydelse för barns utveckling ur olika perspektiv. Den ena förskolegården i undersökningen 
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bestod av rik växtlighet medan den andra hade mera stensättningar och inte så mycket 

växtlighet. I avhandlingen påtalas att vid utevistelse hittar barn de största möjligheterna till 

aktiviteter som gynnar grovmotoriken. Forskarna i avhandlingen påpekar också att samspelet 

mellan barnets kropp och den fysiska miljön är grundläggande för all motorikutveckling. I en 

artikel av Claesdotter (2001) berättar även en läkare om utevistelsens betydelse för att få sitt 

rörelsebehov tillgodosett. Läkaren påpekar att detta behov måste bli tillgodosett för att barnen 

skall kunna utveckla sin motorik samt få en välutvecklad muskelfunktion. 

 
 Markens naturliga ojämnheter ger goda förutsättningar  
 för det lilla barnet att träna förmågan att styra sina kroppsrörelser.  
 Småbarn är fullt upptagna med att lära sig samordna rörelserna,  
 anpassa hastighet och muskelstyrka för att kunna manövrera sin kropp. 
                                                                              (Granberg, 2000:11) 

 

2.5  Utevistelse genom historien 
Simmons–Christensson (1997) skriver om inrättandet av barnkrubbor i 1800-talets Sverige. 

Dessa barnkrubbor bildades i första hand som en social funktion och till en hjälp för 

industriarbetande mödrar.  

 

Leicht Madsen (1999) menar att naturen i dagens samhälle hamnar på avstånd för de allra 

flesta, den kunskap som barn idag har om naturen möter de inte genom direkta upplevelser 

utan genom TV och skolböcker. Vidare påtalar författaren att barnen från bondesamhället och 

ända fram till industrialiseringen, som skedde på 1800-talet, blev självlärda om naturen, de 

fick kunskaper och erfarenheter av att vistas ute och kunskapen överfördes från en generation 

till nästa. Industrialiseringen och de sociala klyftorna i samhället tillsammans med ökad 

handels- och produktionsverksamhet ledde till att utbildning fick en annan roll i människors 

liv. Detta innebar att barnen inte vistades tillsammans med sina föräldrar i lika hög 

utsträckning som under bondesamhällets tid. Vissa barn deltog i arbete vid de olika 

industrierna medan andra tillbringade sin tid i skolan där de nu bland annat skulle lära sig om 

geografi och naturkunskap.  

 

Naturen idag nyttjas hårt av det kommersiella samhället och används bland annat till 

fritidssysselsättningar såsom till exempel användning av snabba båtar, husvagnar, 

slalomskidor och på semestern tar man med sig sitt bekväma stadsliv ut till naturen 

(Johansson, 1990; Leicht Madsen, 1999). Leicht Madsen menar att trots att en del idag ser 

utevistelsen som fartfylld, förknippar andra den med frid och en plats för ro och stillhet. 
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Granberg (2000) poängterar också att dagens moderna och rationella människa flyr långt ut i 

skog och mark för att få känna de dofter, ljud och övriga intryck som man får möjlighet till 

vid utevistelse. Hon menar vidare att den egna barndomen är en viktig del för hur det framtida 

intresset av utevistelse skall bli.  

 

Dagens förskolor har egentligen funnits en ganska kort tid i det svenska samhället. För trettio 

år sen var barnomsorg utanför hemmet en ovanlighet i orter som låg utanför storstäderna. 

Numera är det nästan en självklarhet att de flesta barn går i förskolan under sin uppväxt 

(Ronström m.fl., 1995). Föregångare till dagens styrdokument är Det pedagogiska 

programmet för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). I dessa riktlinjer, som kom 1987 

från dåvarande huvudmannen Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen, stod det om vad 

förskolorna skulle ha för innehåll i sin verksamhet. Innehållet skulle ha tre riktlinjer som var: 

natur, kultur och samhälle. Barnen skulle få möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur 

beroende vi är av naturen och hur allt, växter, djur, vatten med mera har ett samband med 

varandra. Barnen skulle också lära sig att känna ansvar för naturen genom erfarenheter och 

upplevelser i form av besök och utflykter. Förskolan skulle även sträva efter att skapa 

attityder och rutiner i sin verksamhet som var både ekonomiska och miljövänliga. Den dagliga 

verksamheten skulle vara stimulerande för barnens utveckling genom en varierad och 

planerad verksamhet. Varje förskola skulle kunna erbjuda en dagsrytm som var väl avvägd 

mellan bland annat måltider vila och lek inom - och utomhus. Personalen skulle finna ett 

dagsprogram där lek och organiserad verksamhet hade utrymme. Barnen skulle få möjlighet 

att fördjupa sig i en lek eller uppgift och behov av avskildhet skulle respekteras. Samtidigt 

som verksamheten skulle planeras var det tänkt att det skulle finnas tid för spontana 

förändringar (Socialstyrelsen, 1987). Vid de tillfällen som pedagogerna hade planerat speciell 

verksamhet inomhus skulle de också istället kunna ta tillvara möjligheterna till en utevistelse 

fylld av glädje och upplevelser för barnen vilket till exempel den första snön kan ge (a.a.).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 
 

3. PROBLEMPRECISERING 
 
 
Efter att ha tagit del av aktuell litteratur inom ämnet utevistelse och tillsammans med detta 
relaterat till  tidigare yrkeserfarenhet inom förskolan är nedanstående punkter de frågor som 
vi vill ha svar på i den empiriska delen. 
 
 

 
• Vilka är pedagogens kunskaper om utevistelsens betydelse för förskolebarnen? 
• Vilka faktorer påverkar den enskilde pedagogens förhållningssätt vid utevistelse? 

 
 
 
 
4. TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
I följande avsnitt ingår en redogörelse för de teoretiska utgångspunkterna i studien. Dessa 
används som en grund för den empiriska delen av arbetet. Efter detta följer de metodologiska 
utgångspunkter vilka vi anser vara de mest relevanta för ändamålet. 
 
 

Undersökningen ses ur ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån detta ser man på betydelsen av 

relationer mellan människors lärande och handlande (Säljö, 2000).  Man ser även på hur 

individer och grupper utnyttjar sina fysiska och kognitiva resurser. Säljö menar också att 

andras föreställningar och tankar gör barnen medvetna om världen och de tar del av 

kunskaper genom kommunikation. Processer av det kommunikativa slaget är därför helt 

centrala ur det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling hos människor och 

samspelet mellan kollektiv och individ är centralt i detta perspektiv. Eftersom vi ser dessa 

relationer som grundläggande för undersökningen användes den kvalitativa metoden genom 

observationer och intervjuer. Detta menar också Patel och Davidsson (2003:103) då de 

beskriver kvalitativa studier. Vid sådana studier betonar författarna att ambitionen är att 

”upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva 

uppfattningar eller en kultur”. Detta talade också Karin Permer (040825) om vid sin 

föreläsning angående kvalitativ forskning, då hon berättade att man med denna metod kan se 

den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någon.  
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Ett annat perspektiv undersökningen belyser är hur utevistelsen påverkar barns hälsa och dess 

inverkan på barnets utveckling. Nationella folkhälsokommittén (2000) betonar vikten av att 

barn och unga värnar om sin hälsa för att må bra även i vuxen ålder. De menar också att 

tillstånd av stressrelaterad karaktär, grovmotorikens utveckling, koncentrationsförmågan och 

infektionsrisken påverkas av utevistelse. 

 
 
5. UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 
 
 
I delen som följer beskrivs pilotundersökning, observationer, intervjuer och de 
bearbetningsmetoder som använts vid undersökningen. 
 
 

5.1 Pilotundersökning 
Undersökningen föregicks av en pilotundersökning, både med observationer vid två tillfällen 

och intervjuer med sex verksamma pedagoger. Denna undersökning resulterade i att det är en 

fördel att benämna de olika pedagogerna med varsin slumpmässigt utvald bokstav för att det 

då enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986) är enklare att föra protokoll. Vid intervjuer är 

en kassettbandspelare att föredra framför diktafon eftersom ljudkvaliteten skiljer sig väsentligt 

åt. I resultatet av undersökningen upptäcktes precis som Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) konstaterar att det är viktigt att vara noggrant förberedd, kunna ändra ordval under 

intervjun, upprepa respondentens svar för att få ytterligare information samt vikten av att ge 

gott om betänketid.  

 

5.2 Observationer 
Undersökningen inleddes med att utföra observationer vilket Denscombe (2000) menar är en 

tydlig och åskådlig metod för datainsamling.  Han säger också att observationen inte är 

beroende av vad en person säger att hon gör, utan att den grundar sig på vad forskarens ögon 

upptäcker vid observationstillfället. I Observera mera! (Rubinstein Reich & Wesén, 1986) 

påpekar författarna att observationen är till stor nytta då man där gör vissa bedömningar som 

kan anknyta till de verkliga beskrivningarna av en händelse. Patel och Davidsson (2003) 

beskriver olika tekniker för att samla information till en undersökning. De skiljer på 

strukturerade och ostrukturerade observationer. I denna undersökning ansågs det mest 

lämpligt att använda den ostrukturerade metoden. Författarna menar att denna metods syfte är 
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att inhämta så omfattande information som möjligt inom ett speciellt område och i denna 

undersökning innebär det att observera pedagoger vid utevistelse på förskolans gård.  

 

Genom iakttagelser vid utevistelsen observerades pedagogernas förhållningssätt och agerande 

gentemot barn såväl som mot övriga vuxna. Vid dessa tillfällen iakttogs bland annat om 

pedagogen hade kontakt med barnen och i så fall på vilket sätt. Rubinstein Reich och Wesén 

(1986) menar att det är nödvändigt att utföra en observation vid minst tre tillfällen eftersom de 

anser att det är svårt att få en realistisk bild av tillfällena vid färre antal observationer. Fem 

observationer utfördes på varje förskola och de varade i 30-60 minuter. Under dessa 

observationer användes löpande protokoll, vilket också ovan nämnda författare skrivit om 

(a.a.). På den ena förskolan vistades det många pedagoger ute vid observationstillfällena. Det 

var för många pedagoger att observera därför begränsade vi oss till att använda de som var ute 

vid tre till fem tillfällen. Vid varje observation placerade vi oss på samma ställe, det vill säga 

med samma utgångspunkt. Platsen som valdes var den som ansågs mest gynnsam för att 

kunna få en överblick över förskolans gård. Vi kunde dock inte överblicka hela gården på 

någon av förskolorna vilket innebär att det inte fanns möjlighet att varken höra eller se varje 

enskild pedagog vid hela observationstillfället. 

 
5.3 Intervjuer 
Observationerna följdes av intervjuer med pedagogerna som observerats tidigare. Bjurwill 

(2001) anser att efter att man har formulerat sina frågor och vill ta reda på en enskild 

pedagogs åsikter inom ett visst område är intervjuer den bästa metoden. Vi ville precis som 

Denscombe (2000) skriver få tillgång till ett material vars innehåll är mera ingående åsikter i 

ämnet och som grundar sig i informationen från färre antal respondenter, vilket stämmer 

överens med intervjumetoden. Frågorna (bil.1) formulerades enligt ”trattmodellen”, där öppna 

frågor först ställs och som sedan övergår till att bli mer detaljerade. Detta gjordes eftersom 

ambitionen var att tillfället skulle likna ett samtal istället för att intervjun av respondenten 

upplevs som ett förhör (Patel & Davidsson, 2003).          
 

Det hävdas att kvalitativ forskning är känslig för människans situation, 
den förutsätter en empatisk dialog med undersökningspersonerna,  
och den kan bidra till deras frigörelse. 

                                                                                                                 (Kvale, 1997:70) 

 

Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter beroende på hur mycket de 11 pedagogerna hade att 

säga om respektive fråga. Ljudupptagningsmetoden användes vid sju tillfällen.  När man 
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använder ljudupptagning kan den som intervjuar verkligen koncentrera sig på det aktuella 

ämnet. Vid avlyssning kan man sedan återvända till tonfallet, pauserna och orden (Kvale, 

1997). Då inte ljudinspelning kunde tillämpas berodde det på att intervjuerna fick utföras 

antingen i barngrupp, utomhus eller samtyckte inte respondenterna till ljudupptagningen. De 

övriga intervjuerna genomfördes i ett avgränsat rum på respektive förskola. Då inte 

intervjuerna har spelats in har istället dokumentationen skett skriftligt under tiden. 

Intervjuerna utfördes av oss var för sig eftersom vi tidsmässigt ansåg detta vara den mest 

effektiva metoden. Alla intervjuerna har sedan granskats av oss båda mycket grundligt för att 

tolkas och analyseras. Kvale (1997) rekommenderar hur intervjuaren etiskt bör förhålla sig till 

den intervjuade personen. Han menar att man inte kan vara nog tydlig i syftet med intervjun. 

Precis som författaren beskriver informerades rektor och pedagoger skriftligt om vår 

undersökning med dess observationer och intervjuer (bil.2). Ett avtal att alla uppgifter 

behandlas konfidentiellt inrättades och undertecknades av båda parter.  

 

5.4 Bearbetning 
När observationerna var utförda renskrevs de och allt material genomgicks noggrant. Därefter 

söktes de kategorier som nämns vid avsnitt 6.3 och som ansågs relevanta för vår teoretiska 

utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet. För att enkelt kunna överblicka 

observationerna översattes varje kategori till symboler såsom ett streck eller en ring 

(Denscombe, 2000). Vid bearbetningen av observationerna följdes beskrivningarna som finns 

i Samhällsvetenskaplig forskning (May, 2001). May skriver i boken om olika författares 

förslag till metoder för analysering av observationsmaterial. I boken beskriver han olika steg i 

analysen. Det första stegets målsättning innebär att man väljer ut och definierar sitt problem 

med dess särart. Syftet med detta är att skapa en förståelse för den sociala miljön samt hur 

fenomenen är relaterade till varandra. I analysens andra steg beaktar man ”fenomenens 

frekvens och fördelning” (s.199). I detta steg iakttar man fördelningen mellan de oftast 

förekommande och de för undersökningen typiska händelserna. I det tredje steget behandlar 

May processen att gå från sin egenskapade teori till en formell teori utifrån resultatet av en 

observation. 

 

Vid en kvalitativ bearbetning av intervjuer menar Patel och Davidsson (2003) att man kan 

analysera genom att skriva ut det som sagts vid ljudinspelningen för att på detta sätt få en text 

att bearbeta. Eftersom det blev många papper med mycket text gjorde vi som Patel och 

Davidsson (1994) rekommenderar, nämligen, att klippa ut varje fråga med dess svar. Det 
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urklippta placerades sedan i olika kuvert vilka var numrerade efter frågans nummer. Detta 

förenklade arbetet när allt sedan skulle bearbetas ytterligare. Vid bearbetningen upptäcktes att 

svaren på frågorna 6a och 6b var unika i vissa fall och därmed kunde avslöja pedagogernas 

identitet och därför redovisas de gemensamt i avsnitt 6.6. 

 

I analysen som sedan följde söktes samband mellan svaren, observationerna, teoretiska 

utgångspunkter samt problemformuleringen. Den bokstav varje enskild pedagog hade fått 

tidigare användes nu för att ”para ihop” intervjusvaren med dess agerande vid utevistelsen. 

Även likheter och olikheter mellan pedagoger såväl som mellan de båda förskolorna söktes 

eftersom de var aktuella för undersökningen. Efter denna bearbetning jämfördes dessa 

mönster och kategorier med det som upptäckts i observationsresultatet (Denscombe, 2000). 

 

Dessa resultat behandlades i enlighet med Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

(2002) konfidentiellt vilket också uppgavs till respondenterna.  
   
 

6. RESULTATREDOVISNING 
 
 
I redovisningen som följer motiveras valet av förskolorna och därefter en beskrivning av 
dessa. Intervjufrågor och observationskategorier presenteras och följs av en sammanfattning 
av resultatet. Här benämns pedagogerna med bokstäverna A-K. Dessa bokstäver följer sedan 
den enskilda pedagogen i observationen och i den följande intervjun. Efter respektive 
förskolas observationer och intervjuer följer en gemensam analys av denna. Återigen 
poängteras att det vid sådana observationer som här har genomförts inte är praktiskt möjligt 
att se och höra allt som den enskilda personen säger och gör vid utevistelsen. Därför kan 
tolkningen av dessa utfalla på ett sätt som kan ses som mindre rättvist för vissa.  
Avslutningsvis görs en redovisning av pedagogernas fritidsintressen.   
 
 
6.1 Urval 
 

Utifrån yrkeserfarenhet vid olika förskolor med varierande utemiljö samt efter att studerat 

Grahns m.fl. (1997) avhandling var en av utgångspunkterna att ta reda på om miljön hade 

betydelse för pedagogens förhållningssätt vid utevistelse. Att se om det fanns andra faktorer 

och i så fall vilka som har betydelse för att pedagogen förhöll sig på ett visst sätt var också en 

del av vårt syfte.  
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Som beskrivits i tidigare avsnitt, 2.2, har Grahn m.fl. (1997) studerat två förskolegårdar med 

olika karaktär av utemiljö och dess betydelse för barns utveckling. Utifrån detta studerades en 

förskola på landet och en i staden. Förskolorna tillhör samma skånska kommun och vi kallar 

dem ”Staden” och ”Landet”. I undersökningen har det inte funnits några värderingar vad det 

gäller pedagogernas utbildning därför observerades och intervjuades både barnskötare och 

förskollärare. Ambitionen var att observera och intervjua minst åtta pedagoger eftersom vi 

ansåg att ett färre antal respondenter inte var jämförbart i den utsträckning som önskades. 

Efter att ha utfört observationerna beslutade vi oss för att använda 11 pedagoger eftersom det 

var de som hade deltagit vid minst tre observationstillfällen. På förskolorna arbetade bara 

kvinnliga pedagoger och de intervjuade var mellan 30 och 59 år. De avslutade sin 

yrkesutbildning mellan åren 1967 och 2000. En del av pedagogerna har även deltagit i 

fortbildning inom ämnet utevistelse. Undersökningen genomfördes på höstterminen från 

början av september till slutet av oktober 2004.   

 
6.2 Beskrivning av förskolorna 
 

Förskolan Landet är belägen några mil utanför en stad i ett område med kullar, stenar, buskar 

och träd. Förskolans gård består av olika sorters träd och buskar, asfalterade gångar, 

fotbollsplan med mål, lekstuga, lekredskap som exempelvis gungor, klätterställning och 

rutschkana. Gården har också en stor sandlåda och en grillplats som är omgiven av träd och 

buskar. Det finns också sittplatser i form av bänkar och bord. Barnen har tillgång till cyklar 

med släp, bollar, rep, skottkärror, bandyklubbor och så vidare. Förskolan har även 

promenadavstånd, 10-15 minuter, till ett skogsområde. Förskolan Staden ligger i utkanten av 

en stad i ett område med höghus runt omkring. Gården består av asfalterade gångar, stora 

grönytor och planterade buskar av olika slag. Även på denna förskola finns tillgång till en stor 

sandlåda. Där finns också en klätterställning, rutschkana, små lekstugor samt ett förråd med 

cyklar, skottkärror, spadar, hinkar, bollar och bandyklubbor. Där finns även en liten uteplats 

med bänkar och bord. Förskolan har promenadavstånd, 10-15 minuter, till en större park och 

en stor grön äng. Skogsutflykter med buss arrangeras en gång i månaden. 
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6.3 Intervjufrågor och observationskategorier 
 
Ålder: 
Utbildning/utbildningsår: 
Fortbildning inom ämnet: 
1. Vad tänker du på när du hör ordet utevistelse? 

2. Vilken inverkan har utevistelsen på barnet? 

3. Vad ser du för möjligheter till upplevelser för barnen i samband med utevistelsen? 

4. Vilka ”område” i verksamheten planerar ni för?  4b. Planerar ni för utevistelsen vid något 

tillfälle? 

5. Arbetar du aktivt för att göra utevistelsen så stimulerande och positiv som möjligt för 

barnen? Finns det någon ”utegrupp” för detta? 

6. Vad har du för fritidsintressen? (6b.  Vad har dina barn för fritidsintressen?) 

7. Vilka är dina barndomsminnen som berör utevistelsen? 

8. Tycker du att du arbetar efter vad det står i Lpfö 98 när det gäller utevistelse?  

 

Kategorierna som användes vid observationerna var följande: 

• Fysisk kontakt mellan barn och pedagog där pedagogen tar initiativ. Denna kategori 

innefattar även när pedagogen sätter sig ned på huk hos barn, kramar eller klappar 

barn. 

• Lek tillsammans med barn eller om de kom fram och tog kontakt med pedagogen. 

• Kontakta barn, hjälpa eller föra en dialog med dem. 

• Pedagogen ger uppmaningar till barn med vänligt tonläge. 

• Pedagogen ger tillsägelse till barn med ett tonläge eller kroppsspråk som vi uppfattar 

som mindre trevligt. 

• Samtal med kollegor. 

• Samtal med förälder. 
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6.4 Sammanfattning observationer och intervjuer förskolan Landet 
 
Pedagog A  

Observation 

Hon är observerad vid tre tillfällen och där har vi sett att hon tar kontakt med barnen nio 

gånger. Vid ett tillfälle såg vi att A gick fram till några barn som var inaktiva. Barnen 

berättade för henne att de frös och då föreslog hon att de skulle leka en rörelselek tillsammans 

vilket de också gjorde. Fysisk kontakt har pedagogen vid tre tillfällen genom att krama 

barnen, klappa om dem eller sätta sig hos dem. Hon deltog i barnens lek eller blev kontaktad 

av barnen tre gånger. Vid ett tillfälle gav hon barnen en uppmaning och pratade med annan 

pedagog tre gånger. 

 

Intervju 

Vid intervjun framkommer att hon anser att miljön runt omkring oss är viktig och att just 

denna förskolas utemiljö är fantastisk med kullarna och de vackra träden. Utevistelsen har stor 

inverkan på barnen tycker hon. Barnens lek är delvis annorlunda på grund av utrymmet och 

att de har mera val till gruppindelning för det är lättare att leka många när man är ute. Oftast 

låter hon barnen leka själva utomhus eftersom de är mer påpassade i sin lek inomhus. Själv 

”sätter hon igång” de barn som inte är aktiva ute eller hjälper till att utveckla barnens egna 

idéer. Den planerade utevistelsen infaller mest vid speciella tillfällen såsom påsk eller 

midsommar eller om de har utegymnastik med barnen.  

 

Utevistelsen ger barnen möjlighet att träna sin sociala kompetens, språk, matematik och 

begreppsbildning vilket leder till att läroplanen kommer in på ett naturligt sätt anser A. Till 

exempel ger hon barnen små uppdrag i form av att hämta olika saker såsom kottar i ett visst 

antal eller löv i en speciell färg. Ändå menar pedagog A att hon inte arbetar efter läroplanen 

så medvetet men att ”den finns där!”   

 

Barnen får utlopp för sin fantasi och sin kreativitet när de använder naturmateriel vid 

utevistelsen. Naturen är inte så ”konstruerad” utan den finns där hela tiden berättar hon. 

Utelek ger andra möjligheter till de barn som har stort behov av grovmotorisk träning och hon 

menar att de kan få utföra ”grovarbete” på ett annat sätt än inomhus. Om hon någon gång är 

inne en hel dag känner hon en ”seghet” i sitt huvud och för att främja barnens hälsa anser hon 

det vara viktigt att vistas ute i den friska luften. Ifrån sin barndom kommer hon mest ihåg 
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vinterutflykterna med familjen då de tillsammans åkte skridskor, fiskade eller på hösten 

bärplockning. Pedagog A betonar även att hon inte är säker på om positiva 

”utebarndomsminne”  automatiskt  påverkar att man blir positiv till utevistelse som vuxen. 

 

Pedagog B 

Observation 

Denna pedagog observerades av oss fyra gånger. Vid dessa tillfällen tog hon kontakt med 

barnen 12 gånger. Bland annat deltog hon vid några barns lövsamlande och vid ett annat 

tillfälle pratar hon med några barn om ett plommonträd på förskolans gård. Efter samtalet 

hämtar hon en skål och tillsammans plockar de sedan plommon som de efteråt bjuder övriga 

barn på. Hon har fysisk kontakt med barn två gånger genom att sätta sig ner på huk. 

Pedagogen leker eller blir kontaktad av barnen fyra gånger. Hon ger barnen tre uppmaningar 

med vänlig röst och pratar med annan pedagog fyra gånger.  

 

Intervju 

När hon hör ordet utevistelse tänker hon på att barnen får frisk luft, grovmotorisk träning samt 

att de kan agera ut rejält genom att exempelvis skrika. Hon ser att barnen blir piggare genom 

att de får in nytt syre i kroppssystemet utomhus och att detta i sin tur gynnar både den 

psykiska och fysiska hälsan.  

 

Barnen får möjlighet att upptäcka och utforska gården och får där vara med om alla naturens 

skiftningar anser pedagogen. När de utforskar gården tränar de sig på att exempelvis klättra 

och då menar hon att de ”tänjer sina gränser” och ”plötsligt kan man själv vilket i sin tur 

stärker självförtroendet”. Möjligheterna att få uppleva med sina sinnen, att gruppera sig 

annorlunda i barngruppen och att få känna av ”grovarbete” ökar vid utevistelse poängterar 

hon.  

 

Speciell planering av aktiviteter vid utevistelsen är inte något som förekommer så ofta enligt 

pedagog B som istället menar att denna skall grundas på barnens villkor. Hon tycker att hon 

ibland är aktiv vid utevistelsen men att hon inte alltid tänker på att vara det och menar att 

spontaniteten är viktig att nyttja om läget finns och om det behövs. Att spontant ta ut stafflier 

för målning, leka sällskapslekar eller låta barnen hjälpa till vid trädgårdsarbete är något som 

används istället för planerade aktiviteter. Utevistelsen på gården planeras vid speciella 
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tillfällen såsom fester, gymnastikarrangemang och speciella teman. På förskolan finns ingen 

utegrupp som arbetar med miljön berättar hon.  

 

Pedagogen säger angående läroplanen att  ”Det finns ju där hela tiden.  Det bakas in i allt” och 

att hon använder den men kanske inte så medvetet. Hon berättar om en episod i sandlådan där 

ett barn gräver djupt ner i sanden och att det då uppstår en diskussion mellan henne och 

barnet. De pratade länge om vad som finns under sanden, hur långt man kan gräva och vad 

som händer med gräset när man grävt så djupt. I denna situation kommer begreppsbildning, 

språkträning, motorik och social träning in och det är ju delar från läroplanen påpekar hon. De 

barndomsminnen pedagog B berättar om är när hon lekte utomhus. Hon säger: ”då fick jag 

springa ut och in med mina leriga stövlar och så bakade jag lerkakor”. Att vara i skogen, 

eftersom naturen fanns runt omkring, minns hon också.  

 

Pedagog C  

Observation 

Pedagogen är observerad fyra gånger och hon tar kontakt med barnen vid nio tillfällen. Fysisk 

kontakt har hon tre gånger och hon leker med barnen eller blir kontaktad av dem vid sju 

tillfällen varav ett var när barnen gav henne en fråga om varför ”isen” på marken var borta. 

Hon svarade då att det var sent på dagen, varmt och då smälter ”isen”. Uppmaningar av 

trevlig karaktär till barnen ges av pedagogen två gånger. Samtal med annan pedagog har hon 

vid fem tillfällen. 

 

Intervju 

Tankar om frisk luft, ökade möjligheter till naturupplevelser nya såväl som gamla samt att 

barnen alltid lär sig något nytt är vad pedagog C relaterar till utevistelse. Utomhus kan barnen 

få möta olika materiel och vara med om naturens alla skiftningar. Vidare upplever hon att när 

barnen får utlopp för sin energi, vilket hon anser att de får utomhus, blir de lugnare. ”Desto 

mera ute, lugnare själ” säger hon.  

 

Planera gör hon för aktiviteter som temagrupper, samlingar, gymnastik, bakning, skapande 

och så vidare. Vid olika högtider, teman, speciella gymnastikarrangemang samt ibland även 

den ”vanliga utegympan” och mellanmål planerar man och har dessa aktiviteter på gården.  
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Att aktivera sig och jobba för att gården skall bli mera stimulerande är något pedagogen 

upplever som svårt. Hon menar att nya EU-regler och ekonomiska ramar hindrar kreativiteten. 

Genom att frakta stubbar och stenar med traktor till förskolan har föräldrarna medverkat i 

gårdens förnyelse berättar C i intervjun. Samtal mellan pedagogerna angående förändringar av 

utevistelsen är något de på denna förskola tillämpar eftersom här inte finns någon speciell 

utegrupp. Hon hade ”önskat” att arbeta mera efter läroplanen i det avseendet att kunna flytta 

ut mera av verksamheten utomhus men ser här svårigheter av praktisk karaktär. Läroplanen 

finns i hennes huvud även utomhus och hon anser att hon följer den. Att åka på 

”söndagsutflykt” med familjen under årets alla årstider är något som C kommer ihåg. 

 

Pedagog D  

Observation 

Hon observerades tre gånger. Pedagogen tog kontakt med barnen vid nio tillfällen. Vid ett av 

dessa tillfällen anslöt hon till barn i sandlådan som bakade sandkakor. Hon satte sig ner och 

inledde en dialog med barnen om kakornas ingredienser, antal och om eventuell dekoration. 

Hon hade fysisk kontakt med dem en gång och barnen tog kontakt eller lekte med henne vid 

fem tillfällen. Hon pratade med föräldrar vid ett tillfälle. 

 

Intervju 

Utevistelse innebär för D att hälsan gynnas, möjligheterna till motorisk träning för barnen 

ökar samt att antalet konflikter som uppstår minskar vilket är lugnande för barnen. Hon 

betonar också att det är viktigt att oavsett väder vistas ute varje dag. På avdelningen där hon 

arbetar är de ute minst två timmar varje dag berättar hon. 

 

Utomhus får barnen upplevelser i form av att smyga i buskar, klättra, gunga och cykla. 

Gymnastik, utedagen i skogen, temagrupper och fester är några av de områden hon planerar 

för säger hon. Att planera för utevistelsen på gården gör hon då det är speciella tillfällen 

såsom fester, utegymnastik och särskilda idrottsarrangemang. D menar att de däremot 

använder sig av spontana situationer och exempelvis går på promenad eller målar utomhus när 

tillfälle ges. 

 

Hon tycker själv att hon kanske kunde ha varit mera aktiv utomhus. Trots detta anser hon att 

hon är lyhörd och är aktiv om utevistelsen inte fungerar. Pedagogen poängterar att hon tror att 
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barnen upplever att det är skönt när vi vuxna inte är med hela tiden vilket vi ofta är inomhus. 

Hon har idéer om förändringar av utemiljön och berättar att hon inte är med i någon utegrupp. 

Läroplanen är inget hon tänker på alltid men betonar att ”man har läroplanen i sig och 

använder den omedvetet.”  Pedagog D nämner kojbygge i skogen, cykling och att vara 

tillsammans med djur som sina främsta barndomsminnen. Hon poängterar även att hon var 

mycket utomhus som barn. 

 

Pedagog E 

Observation 

E har vi observerat vid fyra tillfällen. Hon kontaktade barnen 10 gånger och hade fysisk 

kontakt med dem två gånger. Barnen lekte eller tog kontakt med henne vid nio tillfällen och 

hon gav barnen tillsägelser med vänlig röst vid två tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen lastade 

barnen grus på en vagn och gruset tömde de sedan ut på sittbänkarna. Hon frågade barnen vad 

de skulle ha gruset till och de svarade att det var ”mat till kalvarna”. Hon avledde barnen 

genom att fråga om kalvarna kunde tänka sig att äta i sandlådan och då tömde de ut sanden 

där istället. Att prata med annan pedagog var något hon gjorde tre gånger. 

 

Intervju 

Att utevistelse är ljuddämpande, ger frisk luft och skapar en känsla av välbefinnande anser 

pedagog E. Vidare menar hon att det oavsett väder är skönt att vara ute och att barnen ges 

möjlighet till upplevelser i naturen. Kreativiteten och fantasin hos barnen stimuleras och ges 

utlopp på annat sätt än inomhus. Utomhus får barnen möjlighet till att erfara konkreta 

upplevelser av kall och varm, sträv och mjuk Hon påpekar att hon ser det som mycket viktigt 

att pedagogerna sänder ut ett positivt budskap angående utevistelse till barnen. 

 

Planeringen som E utför består av områden som exempelvis gymnastik, utedag och tema. 

Utevistelsen på gården planeras ibland vid den kontinuerliga gymnastiken, särskilda tillfällen 

som fester eller idrottsarrangemang. Hon säger att hon är aktiv utomhus så mycket hon kan. 

Att gräva, gunga, prata och sjunga är några av de aktiviteter hon deltar i berättar hon. Hon 

anser att hon ”tar vara på tillfällena” och arbetar efter vad det står i läroplanen. Att göra 

gården mera stimulerande är något hon vill men ekonomi och skadegörelse känns som hinder 

för att genomföra hennes önskemål. ”Men idéerna finns” säger hon men att ha en utegrupp på 
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förskolan skulle nog vara svårt att ordna praktiskt tror hon. ”Som liten var jag alltid ute och 

cyklade till exempel” berättar hon när frågan angående barndomsminnen ställdes. 

 

Pedagog F 

Observation 

Hon är observerad fyra gånger och hon kontaktar barnen vid 14 tillfällen. Vid ett tillfälle går 

hon fram till en grupp barn som krattar löv och inleder en dialog med dem. När hon avlägsnat 

sig är det ett barn som ropar henne tillbaka. Hon går dit och tittar på ett löv som barnet visar. 

När hon återvände dit slöt ytterligare fler barn an till gruppen och efter att F talat med dem 

och de kommit igång att leka avlägsnade hon sig. Fysisk kontakt hade hon med barnen fem 

gånger genom kramar och att hon satte sig ner och tog barnen i sitt knä. Hon lekte med eller 

blev kontaktad av barnen vid 10 tillfällen. När hon blev kontaktad av barnen frågade de 

exempelvis henne om hon ville smaka deras sandkakor eller klappa hennes låtsashästar. Hon 

pratade med annan pedagog två gånger.   

 

Intervju 

Mycket fin – och grov motorisk träning, frisk luft och att hälsan gynnas tänker F på när 

utevistelse nämns. Hon säger att även den underbara gården ger många möjligheter till 

naturupplevelser, där finns maskar, fjärilar och fåglar. Det finns olika sorters träd och buskar 

på gården att lära sig om och pedagogen påpekar att det är ju ”vi som ska vidarebefordra den 

tanken till barnen och använda det som finns runtomkring oss”.  

 

Pedagogen planerar för temagrupper, utedagen i skogen, gymnastik och säger att hon aldrig 

har varit med om att planera för den dagliga utevistelsen på gården. Hon menar att om man 

hade planerat kunde man ha organiserat lite extra under en dag i veckan. Hennes idéer är att 

ha stationer med exempelvis bollkastning eller hopprep. Tema, utegymnastik eller 

traditionsfester hör till de aktiviteter hon planerar för vid utevistelsen på gården.  

 

Hon berättar också att hon kan se att barnen leker med olika barn ute och inne. Utevistelsen 

möjliggör också för barnen att kunna vara flera i leken utan att det känns ”trångt” tycker hon. 

Det sociala samspelet ser hon som en betydelsefull del även utomhus. Ur läroplanen är det 

främst detta hon tänker på just nu och säger också att efter mycket arbetslivserfarenhet så ”har 

man det i sig”. Hon är medveten om att barn behöver lära sig många begrepp och menar att 
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det är en del av dem som är lättare att få inomhus. Då det planeras för utedagen i skogen finns 

det med en pedagogisk tanke men vid gårdens utelek tänker hon inte på den så mycket. Hon 

säger sedan att hon strävar efter att få god kontakt med barnen även utomhus och nämner 

förhållningssätt. Sitt eget förhållningssätt förklarar hon med att hon ”vill vara på deras nivå 

med ögonkontakt för språket och det socialas skull”. Hon ser sig själv som aktiv och är med 

barnen vid exempelvis fotbollsspel. Hon går in för att hålla barnens aktiviteter ”vid liv”. Hon 

anser dock att förskolans utemiljö kunde ha varit mera stimulerande ur upplevelsesynpunkt. 

”Vårt lekmateriel känns gammalt och slitet” säger hon och berättar sedan att hon har olika 

förslag på förändringar. Pedagog F minns sin barndom och hur hon då mest lekte med 

pojkarna. De cyklade till skridskobanan eller åkte skidor. Hon berättar att hon redan då gillade 

fart och fläkt. Att hennes positiva barndomsminnen har präglat henne som vuxen är något hon 

tror. 

 

6.4.1 Analys av förskolan Landet 
 

Vi kan precis som A, D och F uppgett i intervjun se att de förhåller sig till barnen så att deras 

aktivitet och lek kan fortgå och utvecklas. Vid observationen av D framkom att hon vid 

utevistelse vid något tillfälle anslöt till barn som bakade sandkakor. Hon frågade dem om 

ingredienserna, hur många där var och om de skulle dekorera kakorna med något. Detta är 

också något Säljö (2000) skriver om. Han skriver om vikten av den vuxnes deltagande i leken 

för att främja barnets vidare utveckling. De försöker också precis som Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) beskriver stödja de barn som inte aktivt deltar i leken av olika 

anledningar genom att föreslå aktiviteter till dem. Detta kunde vi exempelvis se när A gick 

fram till några barn som var inaktiva. Barnen berättade för henne att de frös och då gav hon 

förslag på en rörelselek vilket de sedan lekte tillsammans. A och B visade en medvetenhet om 

innehållet i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 1998) beträffande att barns kunskaper erövras 

genom lek och socialt samspel. Medvetenheten anser vi vara en bidragande faktor till hur de 

förhåller sig till barnen utomhus. Vi kan se detta då B för en diskussion med ett barn i 

sandlådan om hur långt och djupt man kan gräva eller vad som händer med gräset efteråt. Hon 

uppgav i intervjun att hon här har beaktat delar från läroplanen som exempelvis 

begreppsbildning, språkträning, motorik och social träning.  

 

Enligt förskolans läroplan skall arbetssättet i förskolan vila på en demokratisk synsätt med 

alla människors lika värde och Fagerli m.fl. (2001:11) skriver också att ”pedagogisk 
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verksamhet bör handla om att arbeta för andras bästa”. Detta tycker vi pedagog E gjorde när 

hon avledde barnen som lastade grus på en vagn och gruset tömde de sedan ut på sittbänkarna. 

Hon frågade barnen vad de skulle ha gruset till och de svarade att det var ”mat till kalvarna”. 

Hon avledde genom att fråga om kalvarna kunde tänka sig att äta i sandlådan varvid barnen 

tömde ut sanden där istället. Hon berättar att hon tar vara på varje enskilt tillfälle i barnens lek 

och att deras kreativitet och fantasi stimuleras på ett helt annat sätt utomhus. I intervjun 

uppgav både A och E precis som Drougge (1996) menar att barnens fantasi stimuleras bättre 

utomhus än i den ofta ordningsställda miljön inomhus.  

 

Vid intervjun framkommer att A och F anser att miljön runt omkring oss är viktig och att just 

denna förskolas utemiljö är fantastisk med kullarna och de vackra träden. Nationella 

folkhälsokommittén (2000) skriver om betydelsen av gröna ytor och närvaro till naturmiljö 

eftersom detta förhindrar eventuell psykisk ohälsa och stress. Även Grahn m.fl. (1997) skriver 

att förskolans utemiljö påverkar barnen både fysiskt, psykiskt och socialt. F och C berättar att 

förskolan gård ger många möjligheter att lära om naturen och F säger ”det är ju vi som ska 

vidarebefordra den tanken till barnen och använda det som finns runt omkring oss”. A har 

kunskaper om utevistelsens betydelse och mest då det gäller hälsoperspektivet samt 

möjligheter för barnen till motorisk träning. Fagerli m.fl. (2001) skriver att vid utevistelse får 

barnet större möjlighet att springa, hoppa och på andra sätt grovmotoriskt röra sig vilket har 

betydelse för deras utveckling. Pedagog B är medveten om utevistelsens betydelse när hon 

säger att de får in nytt syre i sitt kroppssystem vilket också Granberg (2000) skriver om. Hon 

berättar också om olika forskare som kommit fram till att barn som vistas mycket ute blir 

snabbare friska och för lite dagsljus påverkar barnens psykiska hälsa. Pedagog A är också 

medveten om betydelsen av att vistas ute för annars får man en ”seghet i hjärnan” och hälsan 

främjas vilket också Granberg (2000) och Johansson (1990) skriver om. E och C menar precis 

som Drougge (1996:18) att ”naturen ger en känsla av harmoni till gruppen”.     

 

I observationen kan vi se att A gör som Key enligt Simmons-Christensson (1997) skrev. Key 

menade att den vuxne skulle vara passiv i barnens lek och samtidigt skulle de ändå göra 

iakttagelser kring barnet för att lära känna deras anlag och uttryck. A säger också i intervju att 

hon utomhus ”låter barnen ha den fria leken eftersom de ofta är så påpassade inomhus”. 

Pedagogerna berättar i positiva ordalag om sin barndom och dess upplevelser ute. Någon tror 

att detta sedan präglat deras sätt att agera medan en annan inte tror att positiva 
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barndomsminnen har betydelse för hur man är som pedagog. Drougge (1996) menar att om 

man som barn fått sinnliga erfarenheter utomhus bär man sedan med sig det som vuxen och i 

arbetet är det viktigt att komma ihåg sin egen barndom. 

 
6.5 Sammanfattning observationer och intervjuer förskolan Staden 
 

Pedagog G  

Observation 

Pedagogen är observerad fem gånger. Vid samtliga fem tillfällen går hon runt på gården, 

iakttar barnen och tar kontakt med dem tio gånger. Ett av dessa tillfällen var när det uppstått 

konflikt mellan två barn angående en grävskopa. Hon pratar med dem och situationen löser 

sig genom att det ena barnet hämtar en ny grävskopa. Vid fyra tillfällen har hon fysisk kontakt 

med barnen genom att hjälpa dem. Hon deltar i lek eller blir kontaktad av barnen två gånger. 

Hon ger barnen uppmaningar vid tre tillfällen och då gäller det städning av uteleksakerna. 

Pedagog G möter föräldrar två gånger och vid det ena samtalet berättar hon om den tidigare 

nämnda konflikten mellan de två barnen. Föräldern och pedagogen för en dialog om 

förskolans verksamhet. Samtal mellan henne och andra pedagoger sker vid 11 tillfällen.  

 

Intervju 

G berättar att hon tycker utevistelsen är en positiv del av förskolans verksamhet men att 

gården kunde ha varit lite mer inspirerande. Hon säger att som pedagog kan man inte bry sig 

om hur gården ser ut eftersom barnen ändå tycker om att vara ute. Hon berättar att i hennes 

arbetslag försöker pedagogerna planera in så att alla barn får gå ut varje dag. En av 

anledningarna till detta är att de vet att flera barn inte går ut på sin lediga tid. Föräldrarna har 

ibland en annan syn än vad vi på förskolan har angående utevistelse, berättar hon. Föräldrarna 

tror barnen blir sjuka om de går ut medan hon själv anser att frisk luft stärker barnen och 

därför är det viktigt att de går ut. När barnen är ute får de andra möjligheter till främst 

rörelsefrihet samtidigt får de mindre tillsägelser såsom ”stanna du kan inte springa här inne”. 

En dag i veckan planerar de för att gå iväg till en annan lekplats, titta på korna på ängen, gå ut 

tidigare för att leka gemensamma lekar på förskolans gård eller ha gymnastik ute. Utevistelse 

som hon gärna berättar om är de regelbundna skogsutflykterna. Där springer barnen och leker 

samtidigt som de får motorisk träning utan att de själv tänker på det. I skogen blir rörelsen 

mer naturlig och det blir helt plötsligt inte jobbigt att springa för barnen. I skogen får barnen 

tusentals möjligheter till rika upplevelser genom att titta, känna och lukta på exempelvis löv 
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och svamp. På förskolans gård däremot har pedagogen svårare för att hitta upplevelser för 

barnen. Upplevelser hon nämner är ljud av fåglar och ambulans eller smak av vatten i 

vattenpölar. Hon menar också att upplevelser och möjligheter är något vi pedagoger skall 

sträva efter att ge barnen enligt vårt styrdokument. Pedagog G berättar att hon brukade leka 

mycket ute när hon var barn. Ofta lekte hon då hos sin mormor eller farmor på landet vid en 

sjö. Ibland fick hon följa med och plocka bär i skogen. 

 

Pedagog H  

Observation 

H har observerats tre gånger och vi har sett att hon kontaktar barn vid sex tillfällen. Hon deltar 

i barnens lek eller blir kontaktad vid tre tillfällen. När hon leker sätter hon exempelvis fart på 

barnens gungor. Hon ger barn uppmaningar tre gånger. Tillsägelser på ett för oss uppfattat 

mindre trevligt sätt ger hon barnen vid tre tillfällen genom att skrika exempelvis  

” Skrik inte. Gunga ! ”. Hon möter föräldrar två gånger och pratar med pedagoger 10 gånger.  

 

Intervju 

Pedagog H tänker angående utevistelse på att ”man går ut”. Hon uppgav att det är viktigt för 

barnen att vistas ute på förskolans gård men eftersom en del barn endast vistas på förskolan 

tre timmar om dagen hinner man inte alltid med utevistelsen. H berättar vidare att många barn 

har svårt att hitta inspiration till lek när de kommer ut på gården och istället står de mest bara 

stilla. Hennes känslor för själva gårdens utformning är negativa och uttrycker det i orden ”den 

är ju så fruktansvärt trist och tråkig våran utegård”. Hennes önskemål beträffande gården är 

att det skulle finnas mera ”gömmen” och vara lite mera uppdelat i mindre ytor för att 

förhindra att alla barn är på samma ställe. Om gården hade sett ut som hon beskriver anser 

hon att barnen hade haft möjlighet att göra någonting för sig själva utan att andra barn kom 

och förstörde.  

 

Vid utevistelse får barnen möjlighet att prata lite högre, frisk luft och utlopp för sitt motoriska 

behov eftersom de inte är så instängda.  Den planerade utevistelsen består av att ibland ha 

gymnastik utomhus. Utomhus planerar hon också för skogsutflykter eller att dela upp barnen i 

mindre grupper där man sedan har olika aktiviteter och de vuxna deltar aktivt. Vid dessa 

tillfällen är det också lättare att följa delar ur läroplanen menar H. Hennes barndomsminnen är 
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positiva och innefattar att vara ute och leka tillsammans med många barn. De kunde bada eller 

åka skridsko på sjön eller bygga kojor 

 

 

 

Pedagog I 

Observation 

Denna pedagog har vi observerat tre gånger. Hon tar kontakt med barnen vid tre tillfällen och 

deltar i deras lek eller blir kontaktad av dem vid tre. En gång när hon kontaktar barnen deltar 

hon i deras samtal och de börjar sedan sjunga en sång tillsammans varvid fler barn ansluter. 

Efter sången går pedagogen och barnen iväg tillsammans. Vid ett tillfälle då hon leker deltar 

hon i barnens fotbollsspel under hela observationen. När spelet inleddes deltog åtta barn och 

efter hand anslöt fler och till slut deltog 11 barn. Att ha kontakt med andra pedagoger är något 

hon har vid två tillfällen och föräldrakontakt har hon en gång.   

 

Intervju 

När vi ställer frågan om vad utevistelse innebär för I svarar hon att alla barn ska få vara ute 

och ha roligt oavsett väderlek. Det är positivt för dem och de får möjlighet att upptäcka med 

alla sina sinnen. Hon poängterar att vissa barn inte går ut på förskolan varje dag eftersom de 

endast är där tre timmar om dagen och en del av dem endast sent på eftermiddagen. Hon 

menar vidare att de ibland har någon lek eller aktivitet inomhus som upptar allt intresse hos 

barnen vilket innebär att pedagog I väljer att inte avbryta för att gå ut. Att använda sig av    

gårdens olika sidor vid utevistelsen är något I pratar om. Hon kan se att lekarna vid de olika 

sidorna skiljer sig åt hos barnen. På den ena sidan leker barnen konstruktiva lekar eller 

låtsaslekar i mindre grupper medan de på den andra sidan mest cyklar, gungar eller springer. 

Hon planerar för utevistelsen på gården ibland när de delar in barnen i mindre grupper för lek 

eller gymnastik. Pedagog I planerar också för promenader utanför förskolan eller 

skogsutflykter. Hon berättar om en upplevelse som barnen fick vid en äng de gått till tidigare. 

Där fick barnen möjlighet att springa fritt vilket innebar en stor lycka för dem ”de var som 

kalvar på grönbete...friheten…springa runt och upptäcka och titta här och vad var där !” Hon 

menar att vid utevistelse gynnas barnens motoriska utveckling eftersom de har en större 

rörelsefrihet där och detta gäller såväl på förskolans gård som utanför den. Barnen tränar 

också sin rumsuppfattning och tillsägelserna blir färre när de är ute säger I. Hon påpekar att vi 
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människor är olika med skilda intressen vilket också speglar vårt arbetssätt utomhus. Hon 

tycker att de flesta delarna i läroplanen ingår när hon är ute med barnen men känner att mer av 

den verksamhet som bedrivs inomhus lika gärna kunde ske ute. Pedagog I säger 

avslutningsvis att det viktiga är att utgå från barnen i verksamheten. Angående sina 

barndomsminnen berättar hon om lek tillsammans andra barn. De enda specifika 

utomhusminnen hon har är när de var ute i snöväder.  

 

Pedagog J  

Observation  

J har varit med vid fem observationer och där kontaktar hon barnen 21 gånger och deltar i 

deras lek eller blir kontaktad av barnen vid 16 tillfällen. Vid ett av tillfällena deltar hon i fyra 

barns lek genom att sätta fart på gungbrädan. När hon gör detta börjar hon samtidigt prata 

med ett barn som står bredvid och säger till barnet: ”Du får fråga om du får vara med”.  

Barnet frågar, får ett ja till svar från barnen på gungbrädan och klättrar sedan upp. Pedagog J 

säger då : ” Om du sätter dig går det lättare ”. Hon har kroppskontakt eller sätter sig ner hos 

barnen sju gånger. Tillsägelse på ett trevligt sätt ger hon barnen vid ett tillfälle och hon har 

kontakt med annan pedagog vid 15 tillfällen.  

 

Intervju        

J anser att utevistelse är en positiv del av förskolans verksamhet och det ger barnen det fria 

utrymme de så väl behöver för sitt rörelsebehov. När de rör sig fritt ute och ”man ser liksom 

armar och ben flyga hit och dit” märker man barnens glädje över att vara utomhus. När de 

vistas ute i den friska luften får barnen också ett bättre immunförsvar. Hon påpekar också att 

deras rörelsebehov ofta inte blir tillfredställt i deras hemmiljö eftersom många barn tillbringar 

mycket tid vid datorer och TV.  

 

Barns lärande om naturen och dess skiftningar är något som måste upplevas utomhus där man 

också kan prata om det menar pedagog J. Hon tycker själv att hon kanske kunde ha varit mer 

aktiv utomhus men försöker dock engagera barnen på olika sätt. Hon hoppas att i framtiden 

kunna vara mer aktiv vid utevistelsen med barnen. När man arbetar på förskolan har man i sitt 

yrke ett uppdrag som ska följas poängterar hon. Detta innebär att även om man inte tycker om 

att vistas ute skall man enligt läroplanen gå ut ändå för barnens skull.   
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 Hon tycker att utevistelsen ska ingå i förskolans planering men säger samtidigt att det ”är så 

begränsat” eftersom det är mycket som ska ingå i verksamheten förutom detta. Hon planerar 

dock för utevistelsen om de ska gå iväg utanför gården, ha gemensamma lekar eller gymnastik 

ute. På våren och sommaren brukar de också plocka ut verksamheten så mycket de kan. Som 

barn var pedagog J mycket hos sin mormor och morfar. De bodde vid en skog där hon ofta  

lekte. 

 

Pedagog K 

Observation  

K har vi observerat fem gånger och då går hon oftast runt på förskolegården. Hon tar kontakt 

med barnen två gånger och deltar i barnens lek eller blir kontaktad av barnen fem gånger. En 

gång när hon deltar i barnens lek är när barnen sitter på gungorna och sjunger. Pedagog K går 

fram till barnen stämmer in i deras sång både verbalt, med rörelser och leenden. Vid gungorna  

sjunger de sedan vidare tillsammans. Hon har fysisk kontakt med barnen vid ett tillfälle. Hon 

ger barnen två uppmaningar att städa undan och en tillsägelse som vi uppfattar som mindre 

trevlig en gång. Hon pratar med andra pedagoger vid 21 olika tillfällen. Vid de 

observationstillfällen vi kunde höra vad som sades rörde sig samtalet om hur pedagogerna 

skulle förhålla sig till barn eller föräldrar.   

 

Intervju 

Utevistelse är för pedagog K positiv och förknippar den med att vara ute på gården, 

promenera till andra lekplatser eller åka till skogen. Egentligen är hon förvånad över att 

barnen har så roligt på gården eftersom hon själv anser den vara tråkig.  

 

Vid utevistelsen får barnen frisk luft och tränar sig ”på allt” och hon nämner speciellt motorik 

genom rörelse och social kompetens vid rollek. I denna lek tränar barnen också sin språkliga 

förmåga. Utomhus finns det större möjlighet att leka ostört i olika hörn av gården utan att vara 

påpassade av oss vuxna berättar pedagog K. När barnen leker och vi vuxna pratar med 

varandra tror jag att det ibland kan uppfattas av utomstående som om vi ”står och snackar, 

alltså privat” vilket vi sällan gör säger hon. I stället är det en stund för oss då vi får tillfälle till 

att tala ostört utan att barnen lyssnar. Oftast är dessa samtal en information om händelser på 

avdelningen eller planering. Vid sådana tillfällen vet vi ändå var barnen är och vad de gör 

poängterar K. 
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Utevistelse planerar hon för när de ska ha gymnastik ute, gå på promenad eller åka till skogen.  

Då planerar de för att plocka löv, kastanjer och för vilka saker barnen kan tänkas upptäcka. 

Hon menar att i skogen har barnen många möjligheter till att få upptäcka och samtidigt 

reflektera över saker och ting. Där får hon också möjlighet att lära barnen saker som att bygga 

kojor vilket de inte kan på förskolans gård. De gånger hon läser läroplanen och reflekterar 

över dess innehåll gentemot sitt eget agerande ser hon att hon följer den. Pedagog K avslutar 

intervjun med att säga att den vuxnes attityd till utevistelse är viktig för att få barnen positiva 

för det finns ju inget dåligt väder när man ska åka till skogen. Hon säger att hon har ”glada” 

barndomsminnen som påverkar hennes roll som pedagog. Utomhuslekar och hur roligt detta 

var minns hon. Hon vill även föra över sina kunskaper om exempelvis kojbygge till de barn 

hon möter idag berättar pedagog K. Hon tillägger att ”denna gården inte är så bra att bygga 

kojor på utan det gör man när man kommer till skogen”. 
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6.5.1 Analys av förskolan Staden   
 

När pedagog G går runt på gården utan att ta så mycket kontakt med barnen ser vi att hon ger 

dem den frihet hon i intervjun uppgett att hon vill ge. Samtidigt hjälper hon barnen på olika 

sätt när det behövs. Fagerli m.fl. (2001) skriver att vid barnens lek är det rätt att både blanda 

sig i eller styra den åt rätt håll för att sedan lämna dem när leken fungerar igen. Grahn m.fl. 

(1997) har i sin diskussion en fundering om utegårdens utformning och dess betydelse för 

pedagogens förhållningsätt. De undrar om man förhåller sig till barnen på samma sätt i en 

miljö som man uppfattar som positiv respektive negativ. Vi tycker oss kunna se ett samband 

mellan författarnas funderingar, observationerna och intervjun hos pedagog H. Säljö (2000) 

skriver om samspelet mellan barn och vuxen och dess betydelse för barnets vidare utveckling. 

När pedagog I sjunger och leker lär hon ut det som Säljö ser som väsentligt nämligen samspel, 

turtagning och att vara en förebild. Hon uppger också i intervjun att de flesta delarna i 

läroplanen ingår när man är utomhus tillsammans med barnen. När J hjälper barnet att komma 

med i leken på gungbrädan visar hon att hon arbetar på det sätt som berättas om vid intervjun, 

nämligen att försöka engagera barnen på olika sätt. I Lärandets grogrund (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999) skriver författarna att det är pedagogens uppgift att ge de barn 

som inte aktivt deltar i leken hjälp och stöd för att sedan kunna men även finna viljan till att 

delta. När K stämde in i barnens lek och sång vid gungorna märker vi att gungorna har samma 

betydelse för förskolan Stadens barn som de hade i Grahns m.fl. (1997) avhandling. Det är 

också ett tillfälle till samspel och därmed lärande enligt Säljö (2000). Vi kunde se att pedagog 

K var den som talade med andra pedagoger vid flest tillfälle utomhus och vid intervjun 

uppgav hon att det var en stund på dagen då de vuxna kunde passa på att diskutera saker med 

varandra som barnen inte bör höra. Eftersom hon också har berättat i intervjun att barnen inte 

ska vara så påpassade utomhus utan få möjligheter att leka själva stämmer detta också med 

hur hon förhåller sig till barnen utomhus. Drougge (1996) skriver att barnen vid vissa tillfällen 

vill leka själva vilket pedagogen då ska respektera. Förskolan Stadens pedagoger berättar om 

glada barndomsminnen och nämner vistelse i naturen och mycket lek tillsammans med andra 

barn. I undersökningen har det upptäckts att dessa pedagoger dock inte använder sina positiva 

erfarenheter när de sedan agerar gentemot barnen vid utevistelsen på förskolan gård. De 

menar i intervjuerna att det är lättare att ge barnen sådana upplevelser i skogen. Fagerli m.fl 

(2001) menar att det som pedagog är viktigt att ha kontakt med barnet inom sig och att på 

detta sätt kunna relatera till sin barndom. 
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6.6 Pedagogernas fritidsintresse 
 

I följande fråga valdes det som tidigare angetts att av hänsyn till de enskilda pedagogerna inte 

nämna respektive bokstavsbeteckning eftersom det då kan finnas möjlighet till att identifiera 

dem. Förskolan Landet och Staden redovisas också gemensamt eftersom en del intresse är 

extra unika. De svar som redovisas kan också sättas i samband med den teoretiska bakgrunden 

i arbetet. 

 

Flera pedagoger berättar att deras fritidsintressen är rörelse i form av promenader i 

omgivningen där de bor eller vandring i skog och mark. En pedagog berättar att hon på 

fritiden gärna tittar på fåglar i naturen. Att arbeta i den egna trädgården, cykla eller åka 

motorcykel är andra intressen. Någon är aktiv inom hemvärnet medan andra berättar om 

nuvarande eller tidigare ledarskap inom Mulleskolan och Scouterna. Att vara ledare för 

barngymnastik är något som en pedagog har som intresse. Några nämner sina 

inomhusaktiviteter såsom motionsgymnastik och ”vattengympa”. En pedagog berättar att hon 

vill se helheten och anser att ”hela själen måste må bra!”. Hon berättar då om utflykter 

tillsammans med familjen i bland annat skog och mark är. Detta menar hon gynnar själen mer 

än att bara gå på gymnastikpass för att bygga upp sin kondition. En annan pedagog tar vara på 

årstiderna genom att simma ute på sommaren och åka skidor eller skridskor på vintern. De 

flesta av pedagogernas barn är aktiva inom Scoutrörelsen. De övrigas barn har varit eller är 

aktiva inom simning, fotboll eller vistelse i skog och mark med familj. Det är dock inte alla av 

de intervjuade pedagogerna som har barn. 

 

 

 

 

 



7. JÄMFÖRELSE FÖRSKOLA LANDET OCH STADEN 
 
 
Stycket innehåller en jämförelse mellan pedagogernas aktiviteter och kontakter på de 
undersökta förskolorna. En redogörelse följer i diagramform och en sammanfattade text där 
de största skillnaderna och likheterna redovisas. I undersökningen deltog pedagogerna i 
observationer vid tre till fem tillfällen vilket inte framkommer av diagrammen. En 
noggrannare redogörelse för detta återfinns i avsnitt 6.4 och 6.5. Kategorierna som omnämns 
i den sammanfattande texten förklaras närmare i 6.3. 
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På förskola Landet hade pedagogerna mer fysisk kontakt med barnen genom att klappa eller 

sitta ner på huk hos dem. Samtliga av Landets pedagoger deltog också mer i barnens lek än på 

förskola Staden där det förekom individuella skillnader i större utsträckning. På förskola 

Staden var också större skillnader i hur ofta pedagogerna kontaktade barnen än på Landet. 

Staden var den förskola där de flesta pedagogerna pratade mer med sina kollegor än vad de 

kontaktade barnen. Det var ingen markant skillnad i mängden uppmaningar till barnen mellan 

de båda förskolorna medan förskola Staden var den enda där det förekom tillsägelser till 

barnen i ett tonläge eller med ett kroppsspråk som vi uppfattade som mindre vänligt. 

 

8. DISKUSSION 
 
I följande avsnitt diskuteras det mest specifika som upptäckts vid studien. Här redogörs också 
för faktorer som kunde ha påverkat resultatet på olika sätt. Syfte och problemprecisering sätts 
i ett sammanhang med resultatet som framkommit vid undersökningen.  
 
 
Syftet med arbetet var att skapa förståelse och upptäcka faktorer varför pedagogers 

arbetsmetoder och inställning skiljer sig åt. Meningen var också att synliggöra utevistelsens 

betydelse för barn ur olika perspektiv. Problemprecisering utifrån detta blev att ta reda på 

vilka faktorer som påverkade den enskilde pedagogens förhållningssätt vid utevistelse samt 

vilka pedagogens kunskaper om utevistelsens betydelse var. 

 

De kunskaper som enskilda pedagoger har om utevistelsens betydelse för barn skiljer sig inte 

åt vare sig mellan förskolor eller respektive pedagogers utbildning. Undersökningen visar att 

pedagoger på båda förskolorna har kunskaper om miljöns betydelse för barns lek utomhus.   

Pedagogerna är medvetna om att det sociala samspelet skiljer sig åt utomhus och inomhus 

eftersom barnen har möjlighet till att gruppera sig på annat sätt där och leka olika lekar. Säljö 

(2000) ser relationer mellan människor som betydelsefulla för barns lärande och i samspelet 

som uppstår i leken kan barnen ta del av andras erfarenheter och kunskaper.  

 

På förskolan Landet uppger pedagoger att det finns buskar att gömma sig i och barnen har 

möjlighet att klättra. Någon av Stadens pedagoger har önskemål om fler buskar och 

”gömmen” för barnen så att alla inte behöver leka på samma ställe. Vid intervjuerna på 

förskolan Landet uttalar sig tre pedagoger positivt om gården med dess utformning. En av 

dessa beskriver naturen som fantastisk med sina kullar och vackra träd.  På Staden uppger tre 
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pedagoger att deras gård kunde ha varit mera inspirerande samt att den är ”trist och tråkig”. 

Vid observationerna visade det sig att samtliga pedagoger på Landets gård var mera 

engagerade i barnens lek än de på Stadens som oftast gick runt och småpratade med barn och 

vuxna. Granberg (2000) samt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att miljöns 

utformning och pedagogernas förhållningssätt har betydelse för barns lärande eftersom olika 

miljöer ger olika upplevelser. Ett annat förhållningssätt beskriver Simmons-Christensson 

(1997) då hon redogör för Lockes och Keys tankar. Dessa tankar, vilka eventuellt lever kvar 

än idag, präglas av ett synsätt där pedagogen skall vara passiv vid barnens lek men ändå 

iakttagande för att då lära känna barnet. Enligt läroplanen skall barnens egna planer och 

fantasier ges utrymme både inom - och utomhus. Det berättas också i intervjuerna att man på 

sommarhalvåret låter delar av inneverksamheten flytta ut och som Åkerblom och Åkerblom 

(1993) skriver låta barnen ha sitt kalas för dockorna utomhus.  

 

Två av Stadens pedagoger nämner att de tycker det är viktigt för barnen att vistas utomhus 

eftersom de vet att barnen mest är inomhus och ser på TV eller spelar dataspel på sin lediga 

tid. En av dessa påpekar att barnen måste lära sig om naturen genom upplevelser och samtal 

utomhus medan flera pedagoger på denna förskola gärna relaterar dessa möjligheter endast till 

skogsutflykterna. Detta anser också Leicht Madsen (1999) och Johansson (1996) när de 

berättar om att dagens barn får sina kunskaper om naturen genom TV och skolböcker. Ingen 

av pedagogerna på förskolan Landet säger något om barns TV- och datavanor eller att de 

vistas mycket inomhus i sin hemmiljö. En av Landets pedagoger berättar om vad barnen kan 

lära sig på förskolans gård och nämner fjärilar, maskar, fåglar och träd. Hon menar att man 

måste ta vara på de möjligheter till lärande som finns runt omkring oss.  

 

Betydelsen av utevistelse för att gynna barnens psykiska eller fysiska hälsa eller motoriska 

utveckling betonas av samtliga pedagoger i undersökningen. Nationella Folkhälsokommittén 

(2000) påpekar att vid utevistelse gynnas den grovmotoriska utvecklingen och 

koncentrationsförmågan. De menar också att infektionsrisken, allergiförekomsten samt 

tillstånd av stressrelaterad karaktär minskar. För att kunna stärka sin motoriska förmåga och 

få en välutvecklad muskelfunktion behövs rörelse och detta behov tillfredsställs lättare 

utomhus skriver Claesdotter i sin artikel från 2001. Vid förskolan Staden nämns också att 

barnen får möjlighet att känna glädjen i att få springa utomhus vilket ger dem en stor 

frihetskänsla.  Vi har också sett att på båda förskolorna finns pedagoger som är medvetna om 
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utevistelsens inverkan på barnens sinnen. De nämner hörsel, syn och känselintryck genom 

skillnaderna på exempelvis kall-varm eller sträv-mjuk. Hjärnforskare Ingvar påpekar 

betydelsen av att vara utomhus för att sinnena ska stimuleras och hjärnan utvecklas (Drougge, 

1996; Granberg, 2000).  

 

Vad beträffar förskolans läroplan angående utevistelse menar de flesta pedagogerna i 

undersökningen att ”man har den inom sig” och ”den finns där hela tiden, den bakas in i allt”. 

Några av pedagogerna ger även exempel på episoder (se pedagog A och B) som de direkt 

relaterar till de olika delarna i läroplanen. Något som flera pedagoger uttalar är att de har 

kunskaper om att verksamheten skall utgå ifrån barnens intressen. I styrdokumentet för 

förskolan står det att pedagogerna skall ta hänsyn till vilka behov och intressen barnen ger 

uttryck för.  

  

Den faktor som vi kan se påverkar pedagogens förhållningssätt utomhus är främst 

förskolegårdens utformning och miljö. Undersökningens observationer visar också att de 

pedagoger som verkar i en miljö som de pratar positivt om också är mer delaktiga i barnens 

aktiviteter utomhus än de som uttalar sig negativt om sin miljö. Observationerna visade också 

att pedagogerna på förskolan Landet hade ett mera kreativt arbetssätt vid utevistelsen på 

förskolans gård än pedagogerna på Stadens. Miljön i en kombination med vilka 

barndomsminnen och övriga erfarenheter enskilda pedagoger har påverkar enligt 

undersökningens resultat deras arbetsmetod och inställning till utevistelse. 

 

När svaren angående pedagogernas barndomsminnen bearbetades upptäcktes i resultatet ett 

mönster i flera av dem. Detta mönster var att många berättade om sina barndomsupplevelser 

lyriskt och drömmande likt Astrid Lindgrens beskrivningar av miljö och utelek i berättelserna 

om exempelvis Emil i Lönneberga och Barnen i Bullerbyn. Minnena bestod bland annat av 

utelek tillsammans med andra barn i en miljö på landsbygden belägen med närhet till grönska, 

skog, sjö eller bondgård. Både Fagerli m.fl. (2001) och Drougge (1996) menar att en viktig 

egenskap hos en bra pedagog är att kunna relatera till sin egen barndom och ha minnen kvar 

från den egna leken.  

 

Pedagogernas kunskaper angående utevistelsens betydelse för barns utveckling var en faktor 

på så vis att en del av Stadens pedagoger var medvetna om betydelsen av att åka på 
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skogsutflykter. De menar att i skogen kan barnen bland annat få utlopp för sin kreativitet samt 

motorik. På förskolan Landet har pedagoger kunskap och medvetenhet om att deras gård var 

utformad på ett sådant sätt att barnen kan få upplevelser där.  

 

Många av undersökningens pedagoger berättar i intervjun om att deras fritidsintresse är att 

vistas i naturen på olika sätt. Detta gör även flera av deras barn genom Scouter eller 

idrottsutövande. Leicht Madsen (1990) och Granberg (2000) skriver om den moderna 

människan och hennes behov av att vistas i naturen för att känna frid och ro. Granberg 

berättar vidare om minnen från den egna barndomen och menar att detta har sedan betydelse 

för framtida intressen. I vår tidigare yrkesverksamhet har också upptäckts hur specifika 

fritidsintressen inom olika områden kan prägla pedagogens arbetssätt  på förskolan.   

 

När det upptäcktes att faktorerna miljön och barndomsminnena har betydelse för hur 

pedagogerna förhåller sig på förskolorna utomhus uppstod en fråga. Är det så att om man 

arbetar i en miljö som man upplever som positiv har man då också ett förhållningssätt som är 

till barns fördel? I studien, utförd av Grahn m.fl. (1997), beskrivs vikten av att vistas i 

naturmiljö för att gynna den psykiska hälsan. Enligt Fagerli m.fl. (2001) är det betydelsefullt 

för förskolans trivsel att den är utformad på ett tilltalande sätt. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) menar att lärare alltid arbetar efter teorier, vilka grundar sig på bland 

annat kunskaper, föreställningar och tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter kan vara 

exempelvis barndomsupplevelser som kan vara mera eller mindre medvetna. När Fagerli m.fl. 

(2001) skriver att det är viktigt att kunna relatera till sin egen barndom för att vara en god 

pedagog tycker vi oss kunna se att miljön har betydelse för pedagogens förhållningssätt 

utomhus. Är det möjligen så att om pedagogens barndomsminnen inte stämmer överens med 

den miljö de vistas i kan de då heller inte förhålla sig såsom beskrivs i vår teoretiska 

bakgrund? För att eventuellt kunna få svar på denna fråga anser vi dock att det krävs en mera 

utförlig undersökning. Hade undersökningen utförts med pedagoger som har   

barndomsminne som liknar de uppväxtvillkor som är vid förskolan Staden kanske ett annat 

resultat hade uppnåtts. Vi anser att precis som en av undersökningens pedagoger menar skall 

det inte spela någon roll vilka åsikter eller barndomsminnen man har angående utevistelse 

utan istället ska vi följa vårt uppdrag från Utbildningsdepartementet (1998). I detta uppdrag 

står det att verksamheten på förskolan skall ta hänsyn till barnens tankar och önskemål.  



45 
 
 

I ett tvärvetenskapligt perspektiv kan vi se att läkare, landskapsarkitekter, pedagoger med 

flera ser betydelsen av utevistelsen som ytterst viktig för barns utveckling. De områden som 

nämns är främst den psykiska och fysiska hälsan, motoriken samt den sociala utvecklingen 

vid lek. (Claesdotter, 2001; Grahn m.fl., 1997; Granberg, 2000). Som tidigare uppgetts i 

arbetet såg vi på både barnskötare och förskollärare men redogjorde inte för den enskilda 

pedagogens utbildning. En del av pedagogerna uppgav dock detta vid intervjun. Trots skilda 

utbildningar kunde vi inte se att det hade betydelse för hur de förhöll sig eller engagerade sig 

vid utevistelse.  

 

Om det hade funnits mera tid till studien hade vi gärna låtit flera pedagoger delta. Vi tror att 

detta också hade givit ett mer tillförlitligt resultat. Trots detta känns den empiriska 

undersökningen dock tillräckligt omfattande för ändamålet. I undersökningen observerades 

pedagoger i första hand vilket innebär att barnens lek eller övriga aktiviteter bara nämns vid 

ett fåtal tillfälle. Om studien utförts i ett annat perspektiv där exempelvis intervjuer med barn 

hade varit aktuella är det möjligt att vi fått en annan syn på pedagogens förhållningssätt. 

Resultatet hade säkert också blivit annorlunda om vi intervjuat pedagogerna vid flera tillfällen 

eller utvecklat våra frågor ytterligare. Omständigheter såsom personalbrist eller att ha en dag 

med dåligt humör är också faktorer som vi tror har betydelse för hur pedagogen agerar vid 

enskilda tillfällen. Vi vet inte heller om och i så fall hur resultatet hade påverkats om vi haft 

möjlighet att observera och intervjua både kvinnliga och manliga pedagoger. En annan faktor 

som vi tror påverkade resultatet är årstiden som undersökningen genomfördes vid och flera 

pedagoger påtalade också för oss att verksamheten skiljer sig åt på sommar och vinterhalvår. 

Majoriteten av de intervjuade pedagogerna betonar dock att de dagligen går ut oavsett väder 

och årstid. Ronström m.fl. (1995) skriver om vilka verksamheter som förekommer dagligen 

på förskolan. En av de verksamheter som beskrivs är utevistelsen på förskolans gård.  

 

I detta arbete har vi lärt oss att se på pedagogerna i förskolans verksamhet med nya ögon. 

Tidigare skilde vi oftast på pedagogers förhållningssätt vid inne- och uteverksamhet medan vi 

numera ser detta som en helhet. Vi menar att pedagogiken inte ska stanna innanför förskolans 

ytterdörr utan följa med i all verksamhet.     
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SAMMANFATTNING 
 
Vi tycker att vi uppnått syftet med att skapa förståelse och upptäcka faktorer för pedagogernas 

skilda arbetsmetoder och inställning angående utevistelsen på förskolans gård. I 

problempreciseringen ville vi ta reda på vilka faktorer som påverkar den enskilde pedagogens 

förhållningssätt och deras kunskaper om betydelsen av utevistelse. Några av de faktorer vi 

uppmärksammat och numera har ökad förståelse för är att miljö och tidigare erfarenheter har 

stor betydelse för vissa pedagogers förhållningssätt. Vi kunde också se att de 11 pedagogernas 

olika utbildning inte var en faktor för vilka kunskaper de hade angående utevistelsens 

betydelse samt i agerandet gentemot barnen på gården. De kunskaper pedagogerna hade 

angående utevistelsens betydelse handlade främst om den fysiska hälsan och barnets 

motoriska utveckling. 

 

 Valet av den kvalitativa metoden för undersökningen visade sig vara lämplig för just detta 

ändamål då det gav oss en djupare inblick i varför den enskilda pedagogen handlade som hon 

gjorde. Om vi endast använt oss av observation utan vidare uppföljning med intervju tror vi 

förståelsen för pedagogens förhållningssätt hade varit svårare att finna.   

 

Utevistelsen är betydelsefull för barns utveckling och lärande ur många aspekter. Vid utelek 

gynnas barns fysiska och psykiska hälsa både när de är små men också i vuxen ålder. Vikten 

av att vistas i grön och vacker miljö för att förhindra stressrelaterade sjukdomar är något som 

flera författare belyser. När barn vistas ute tränar de sin grovmotoriska förmåga och utvecklar 

sin sociala kompetens genom samspel i leken med andra barn och vuxna. Hur pedagogen 

förhåller sig till barnen vid utevistelse har stor betydelse för deras lärande. Därför måste alla 

pedagoger följa vårt styrdokument oavsett tidigare erfarenheter, kunskaper eller intressen.  

Detta är också tankar vi kommer att bära med oss i vårt framtida yrkesutövande. Vi vill även 

förmedla denna kunskap till kommande kollegor på förskolorna samt inspirera dem som läser 

denna uppsats       
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Intervjufrågor 
  
1 Vad tänker du på när du hör ordet utevistelse? 
 
 
2 Vilken inverkan har utevistelsen på barnet? 
 
 
3 Vad ser du för möjligheter till upplevelser för barnen i samband med  
utevistelsen? 
 
 
4 Vilka ”område” i verksamheten planerar ni för?  4b Planerar ni för utevistelsen 
vid något tillfälle? 
 
 
5 Arbetar du aktivt för att göra utevistelsen så stimulerande och positiv som 
möjligt för barnen? Finns det någon ”utegrupp” för detta? 
 
 
6 Vad har du för fritidsintressen? 
 
 
(6 b  Vad har dina barn för fritidsintressen?) 
 
 
7 Vilka är dina barndomsminnen som berör utevistelsen? 
 
 
8 Tycker du att du arbetar efter vad det står i Lpfö 98 när det gäller utevistelse? 
 
 
Ålder: 
Utbildning/utbildningsår: 
Fortbildning inom ämnet: 
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Kristianstad 
2004-09-01 
 

Hej 
 

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Kristianstad som just nu arbetar 
med vår C-uppsats.  
 
Uppsatsen berör pedagogen och utevistelsen. Vid vårt arbete skulle vi 
vilja ha er hjälp. Vi kommer att behöva göra observationer och interv

 

juer 
av/med några verksamma pedagoger under höstterminen 2004. 
 
Hela undersökningen behandlas anonymt, det är endast vi två studenter 
som har till gång till detta material.  
Om ni av någon anledning inte vill delta i denna undersökning vill vi att 
ni meddelar oss. 
 
 
Härmed ger jag mitt godkännande till att delta i undersökningen: 
 
------------------------------------------- 
Namn 
 
 
Härmed intygar vi att allt material i undersöknigen behandlas anonymt. 
 
 
-------------------------------                         -------------------------------- 
Therese Persson                                      Maria Nilsson 
Tel. 044 23 85 42                                      Tel. 044 21 30 61 
     0733 22 85 42                                           0705 150792 
 

Tack på förhand ! 

Bilaga 2
 
  



51 
 
 

 

 

 

 
 
 
  




