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Abstract 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver sitt arbete med barnen 

vid utevistelse samt hur pedagogerna ser på utevistelsens betydelse för barns lärande. I 

studien studeras vilka styrdokument förskolan arbetar med i utevistelsen, hur pedagoger 

beskriver sina planerade aktiviteter med barn utomhus och hur pedagoger upplever att de 

kan utveckla utevistelsen. Deweys tankar om hur barn lär sig genom att praktiskt tillämpa 

kunskaper i utevistelsen beskrivs också.  Intervjuer av fyra pedagogers syn på utevistelse 

genomfördes. I resultatredovisningen analyseras likheter och skillnader mellan 

pedagogernas svar. Resultatet visar att de medverkande pedagogernas huvudsyfte med 

utevistelsen är motorikträning för barnen. Det visar även att verksamheterna inte bara 

använder utevistelsen för att barnen ska få frisk luft utan för att barnen behöver röra på sin 

kropp och träna sin motorik på olika sätt. En slutsats som kan dras är att pedagogens 

förhållningssätt till utevistelse påverkar barnens attityd till att vistas ute då pedagogen är en 

förebild.  

 

Ämnesord: Utevistelse  Utomhuspedagogik 

                    Styrdokument     John Dewey 
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1. Inledning och bakgrund 
Vi är två lärarstuderande som läser vår sista termin till förskollärare respektive fritidspedagog.  

Våra erfarenheter säger oss att barn på förskolor vistas mindre utomhus och har mindre 

strukturerad verksamhet när de har utevistelse. Detta trots att det av tidigare forskning 

framgår att barn lär sig bäst genom varierad undervisning både praktiskt och teoretiskt. På 

detta sätt får barn ett sammanhang och helhet av det de lär sig. Dewey menar att praktisk 

kunskap är lika mycket värd som teoretisk, det är lika viktigt att få göra och uppleva saker 

som att läsa och höra om dem. Vidare anser han att barn utvecklas genom att göra saker på 

egen hand. Konkreta och levande situationer av fenomen är av stor betydelse för barns 

förståelse och utveckling och Dewey påpekar att veta något innebär inte att man automatiskt 

förstår innebörden. Barn befäster kunskap genom att de lär i naturliga sammanhang (Dewey 

2005). Med detta menar vi att barn borde få möjlighet att lära i autentiska, verkliga, 

situationer, såväl inomhus som utomhus.  

  

Denna studie kommer att belysa hur pedagoger på förskolor beskriver sin utevistelse med 

barn. Vi har valt att utgå från och diskutera betydelsen av utevistelsen utifrån Deweys tankar 

och synsätt på barns lärande. Vi menar som Dewey att istället för att barn ska lära sig om till 

exempel blommor i en flora befästes kunskapen bättre om barnen får gå ut och undersöka 

blommor i sitt rätta sammanhang, det vill säga i naturen där blommorna växer. Det är av stor 

vikt att barn får undersöka och utforska på sina egna villkor för att de bättre ska förstå 

kunskapen och sammanhanget. I studien nämns begreppen utevistelse och utomhuspedagogik. 

Vi skiljer mellan dessa begrepp då vi menar att utevistelse innebär all verksamhet utomhus, 

med eller utan mål och syfte. Utomhuspedagogik innebär för oss det lärande som sker 

utomhus och är styrt av pedagogerna med tydliga mål och syften. 

 

Utevistelse anses vara en så viktig del av förskolans verksamhet att den nämns i 

styrdokumenten. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) ska förskolan ge utrymme för barns 

egen 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. En av 

fördelarna med att bedriva utevistelse för barn i förskolan är enligt Ericsson (2003) att barn 

som får mycket fysisk aktivitet får bättre motorik och ökad koncentrationsförmåga. Barn får 

inte bara mer möjligheter till lek och utveckling utomhus, de får även bättre fysik och hälsa. 
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1.1 Definition av utomhuspedagogik 
Våra tankar kring utevistelse och utomhuspedagogik stödjer vi genom följande definition; 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik definierar utomhuspedagogik på följande sätt: 

Utomhuspedagogik fungerar som ett komplement till traditionell pedagogik. Utemiljön ses 

som en oändlig källa, där det finns rikt material för olika ämnen som barn kan uppleva med 

alla sina sinnen. Kunskap är inte bara att uppleva och undersöka, för att barn ska få grepp om 

kunskapen måste de reflektera över det upplevda. Kunskap inom utomhuspedagogik förenar 

erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp.  

(http://www.utomhuspedagogik.nu/sv/utomhuspedagogik.aspx) 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns styrdokument som styr utevistelsen i 

förskolan och hur pedagoger i förskolan beskriver att de arbetar med utevistelse för att 

stimulera barns lärande. I studien kommer även pedagogernas syn på utevistelsens betydelse 

för barns inlärning att belysas. 

 

1.3 Problemprecisering  

Hur beskriver förskolepedagogerna de planerade aktiviteterna som de genomför tillsammans 

med barnen utomhus? 

Hur upplever förskolepedagogerna att de kan utveckla utevistelsen för att öka barns inlärning?  
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2. Forskningsbakgrund 
Här presenteras vad styrdokument och relevant litteratur och forskning säger om utevistelsens 

betydelse för barns inlärning. 

 

2.1 Läroplanen för förskolan (Lpfö98)  

Som mål för utveckling och lärande står det i läroplanen att: ”Förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur” (Lärarförbundet 2005, 

s.31). Redan när det lilla barnet börjar förskolan får det lära sig att ta hänsyn och respektera 

naturen och utemiljön. Barn ska även utveckla ett medvetet förhållningssätt gentemot allt 

levande i vår naturmiljö. Vidare står det att arbetslaget skall ”ge barn möjlighet att lära känna 

sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med 

det lokala kulturlivet” (Lärarförbundet 2005, s.32). Barn ska alltså inte enbart lära sig 

handskas med och utforska naturen och alla dess tillgångar, utan även lära sig om kulturen 

runt omkring förskolan. Det kan gälla till exempel besök på bibliotek, museum eller en annat 

offentlig plats.    

 

2.2 Förespråkare för utevistelse 

Det finns många anledningar till att skapa lärandesituationer utomhus då det finns fler 

teoretiker och förebilder som går i Deweys anda. Enligt Szczepanski (red 2007) har 

människan sedan långt tillbaka i tiden blivit hänvisad till att lära av erfarenhet, att göra och 

uppleva saker. Det finns många kända teorier och förespråkare kring utevistelsens betydelse 

för barns lärande och utveckling och i det följande avsnittet ska de mest betydelsefulla 

presenteras. 

 

Enligt Molander och Gulve (2005) förstod Linné (1707-1778) hur viktigt det var att undervisa 

sina studenter ute i naturen. På detta sätt fick studenterna ta del av den tysta ännu icke 

formulerade kunskapen, den som sitter i muskelns spänning, i blommans doft, i kroppens 

rytm, i sinnet för proportioner i språkets rikedom. Vidare menade Linné att den tysta 

kunskapen som är kroppslig eller sensorisk var lika viktig som den teoretiska kunskapen. Lika 

viktigt som det är att läsa och lyssna om nya ting, lika viktigt är det att få uppleva med hela 

sin kropp för att få en helhetsbild av den nya kunskapen.  
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Rousseau (1712-1778) var en betydelsefull person för utvecklingen av lärandet utomhus. Han 

menade att mötet mellan barn och verklighet var av stor vikt under barnets uppväxt (Dahlgren 

& Szczepanski 1997). Detta är något som ställer höga krav på pedagogerna i verksamheten då 

de måste ta tillvara på varje barns erfarenheter samtidigt som de måste kunna lite om mycket i 

vardagen. I första hand menade Rousseau att lärandet stimuleras i leken genom direkta 

sinnliga erfarenheter som barn får genom att vistas i naturen.   

 

2.3 Utevistelsens betydelse för barns lärande 

En utgångspunkt för allt tänkande kring att förlägga planerade pedagogiska verksamheter 

utomhus är det faktum att det är lättare att skapa aktiviteter i miljöer där barn får undersöka 

och samarbeta i grupp. Enligt Dewey (2005) är det sociala livet en viktig del i barns uppväxt. 

Genom att utföra praktiska saker tillsammans med andra kan barn utveckla sitt samarbete och 

träna sin kommunikationsförmåga. Dessutom får barnen fortlöpande träning i sin 

observationsförmåga, kreativitet, konstruktiv fantasi och logiskt tänkande genom att vistas i 

autentiska miljöer.  

 

Enligt Nynäshamns naturskola (2007) behöver barn lära genom förstahandsupplevelser och 

därför underlättar det om de först får upptäcka och undersöka i naturen och sedan fördjupa sig 

i böcker än tvärtom; 

 

Att inhämta kunskap och lära sig om livet är som att äta mat. Att sitta inne i ett 

klassrum och läsa om livet utanför är som att läsa en kokbok utan att få möjlighet 

till att tillaga och äta maten (s.11).  

 

Utomhus får barn även möjlighet att uppleva med alla sina sinnen, diskutera med varandra 

och samarbeta på ett naturligt sätt. Genom utevistelsen får barn en känsla för naturen och dess 

material (Nynäshamns naturskola 2007).  Det finns mycket att upptäcka och uppleva i 

naturen, alltifrån former och färger till dofter som väcker olika känslor. Naturen erbjuder även 

tillfällen att skapa nya attityder, ny gemenskap och nya värderingar (Brugge, Glantz & 

Sandell 2007). 

 

Många författare förknippar utomhuspedagogik med begreppet utevistelse, bland annat menar 

Dahlgren och Szczepanski (1997) att utomhuspedagogik inte behöver innebära friluftsliv med 
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aktiviteter som exempelvis vandring, camping, paddling eller cykling. Utomhuspedagogik 

kan bedrivas på skolgården, i parker, stadsmiljöer eller varför inte genom ett besök i en 

djurpark. Vidare menar författarna att detta är platser som är kopplade till direkt- upplevelser i 

autentiska miljöer, där syftet är att skapa direktkontakt med materialet och bjuda in till ett 

aktivt deltagande för barn. Det är vikigt att barn känner sig involverade och delaktiga i de 

aktiviteter som sker utomhus. Szczepanski (red 2007) betraktar utomhuspedagogik som ett 

sätt att lära. Att vistas i kultur och naturmiljö skapar många lärandemöjligheter och handlar 

om mycket mer än bara frisk luft och motion. Genom utevistelsen skapas ett samspel mellan 

känsla, handling och tanke. När barnet arbetar strukturerat i utevistelsen blir kunskapen mer 

påtaglig då barnet arbetar med konkret material i autentiska situationer.  

 

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) finns det tre centrala aspekter som är viktiga att ta 

tillvara på i utomhuspedagogik. Dessa är helhetsupplevelser, tematisk integration och 

direktkontakt mellan den lärande och föremålet för lärande. Vidare menar författarna att 

genom utomhuspedagogiken ges det möjlighet till lärande av verkligheten då det finns mycket 

att undersöka, identifiera och definiera, ”Klassrummets väggar begränsar lärandet om man 

inte söker upp natur och kulturmiljöer”(s. 51). Barnen ska få ta del av nya kunskaper genom 

olika perspektiv, ofta blir man begränsad av både utrymme och material i inneverksamheten. 

Utomhus finns det mer möjligheter och mindre begränsningar och enligt Mårtensson (2004) 

kan barn röra sig mer fritt utomhus. Pedagogerna ger även barnen möjligheter till att utforska 

och undersöka i större utsträckningar på egen hand i utevistelsen. Barns lek blir mer konkret 

utomhus och de kommunicerar mer med sin kropp än med ord.  Enligt Andersson och 

Rydberg (2005) har studier visat att barn leker mer varierat och kreativt, både enskilt och i 

grupp, när de får tillgång till naturområden. Leken stimulerar barns utveckling både fysiskt, 

mentalt och socialt. 

 

 

2.4 Utevistelsens påverkan på barns hälsa 

Utemiljö och utevistelse har visat sig ha stor betydelse för barns utveckling och hälsa. 

Andersson och Rydberg (2005) beskriver hur senare forskning betonar att kontakt med natur, 

växt- och djurliv, stimulerar positiva känslor, skapar harmoni och främjar vår hälsa. Genom 

att vistas i och möta omgivningen lär vi oss hur den fungerar, smakar, luktar, ser ut och känns. 
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Vi lär oss utifrån olika perspektiv, i delar och i helheter, samtidigt som vi bygger upp roller 

gentemot omgivningen (Dahlgren & Szczepanski 1997).  

 

Drougge (1997) framhäver att barn upp till tolv år har ett behov av att lära sig genom konkreta 

handlingar för att förstå ett sammanhang och få en innebörd. Naturen är en stimulerande miljö 

för konkret kunskapsinhämtande. Grahn har i en av sina studier konstaterat att barn som leker 

ute i naturen har visat prov på bättre koncentrationsförmåga och mer utvecklad lek och 

motorik än barn som vistats i traditionell miljö på förskolan (Andersson & Rydberg 2005).  

Pedagoger kan arbeta mer med rörelser och fysisk aktivitet utomhus då där finns större ytor 

för barn att röra sig på. Brugge, Glantz och Sandell (2007) menar att fysisk träning lämpar sig 

bäst i naturen och i olika naturmiljöer tränas barnens koordinationsförmåga och balanssinne. 

Vidare menar de att barn behöver lära med hela kroppen genom att kombinera rörelse, 

kunskap och utomhusmiljö.  

 

Som nämnts tidigare har utevistelsen stor betydelse för vår kropp och hälsa, särskilt 

utevistelse i dagsljus och sol. Andersson och Rydberg (2005) lyfter fram att hudens 

produktion av D-vitamin som är viktigt för bland annat vår uppbyggnad av benstomme, 

stimuleras av just solen. Benskörhet kan därför bli en konsekvens av för mycket vistelse 

inomhus och för lite utomhus. Även vår ämnesomsättning stimuleras av dagsljus liksom våra 

hormoner i kroppen. Utomhus får barn dessutom möjlighet att förbättra sin motorik och 

pedagogerna kan planera aktiviteter som främjar både grovmotorik och finmotorik. 

 

2.5 Pedagogens förhållningssätt i utevistelsen 

Dewey (2005) menar att pedagogen ska utgå från barnens egna erfarenheter, intressen och 

aktiviteter för att generera motivation hos barnen. Alltså blir pedagogen drivkraften för 

barnets engagemang. Enligt Szczepanski (2007) är det en viktig motivationsfaktor för 

innehållsrika läroprocesser för barn när pedagogen utgår från förstahandserfarenheter av 

naturfenomen. Granberg (2000) menar att utemiljön erbjuder många möjligheter till 

utforskande och undersökande. Barnen är forskarna som skall göra detta, men vidare menar 

Granberg att det är av stor vikt att pedagogen fungerar som en medforskare. Det är viktigt att 

pedagogen ser det som barnen ser och deltar aktivt i deras utforskande. Pedagogerna måste 

anpassa sig till barnens nivå och ta reda på deras intressen och erfarenheter för att sedan i 

lärandesituationer bygga vidare på detta. Granberg lyfter även fram att pedagogen måste anta 
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barnets perspektiv, upplevelserna på vägen är viktigare än att nå fram till ett mål. Det är 

viktigt att pedagogen inte är totalt fokuserad på det mål denne har med lärandesituationen, 

utan kan stanna upp och ta tillvara på det som barnen fastnar för i utemiljön. Tillsammans 

med barnen ska pedagogerna utforska och upptäcka naturens olika delar genom lekar, sånger 

och aktiviteter. Med hjälp av sina sinnen upplever barnen sin omgivning och när barnet hittar 

något föremål eller fenomen som väcker intresse ska pedagogerna vara medagerande 

(Drougge 1997). 

 

Ericsson (2002) anser att pedagogens roll i utevistelsen blir att fungera som en vägledare. 

Pedagogen skall erbjuda barn aktiviteter och upplevelser som stimulerar varje enskild individ 

samtidigt som gruppen vidareutvecklas som helhet. Som pedagog vill man både fokusera och 

utgå från den enskilde individen och skapa ett bra klimat i gruppen. Enligt Dahlgren och 

Szczepanski (1997) kan en engagerad pedagog levandegöra olika platsers budskap och skapa 

sammanhang och förståelse i meningsfulla inlärningssituationer. Granberg (2000) menar att 

med ett aktivt engagemang kan pedagoger väcka barns nyfikenhet och intresse för nya 

erfarenheter och kunskaper. Vidare kan den enskilde pedagogen förmedla moraliska värden, 

medkänsla och intresse för både natur och andra människor genom sitt förhållningssätt.  

 

I utemiljön finns möjligheter och variationer för barn att använda alla sina sinnen såsom 

synintryck, dofter, rörelser, ljud och form. Barn imiterar och tar efter mycket av pedagogen, 

med en positiv inställning och visat engagemang är det lättare för pedagogen att få med 

barnen (Mårtensson 1993). Det är av stor vikt att pedagogen är väl påläst om ämnet i stora 

drag, då barn kan fastna för olika delar. Det pedagogen ser som intressant för barnen är inte 

säkert att barnen upplever på samma sätt (Drougge 1997). 

 

2.6  Planerad utevistelse med tydligt syfte och mål 

Det finns många argument som talar för att planerade aktiviteter utomhus är nyttigt och 

främjande för barns utveckling och lärande. Enligt Johansson (2004) är planerad 

uteverksamhet lika viktigt för barn som för pedagogerna själva. Det blir lättare för alla 

inblandade att förbereda sig med rätt material och utrustning när de vet vad som väntar. 

Utevistelsen blir som bäst när pedagogerna utgår ifrån barnens behov, aktivitet, kunskap och 

gemenskap i planeringen. Granberg (2000) menar att barn som vistas i utomhusmiljö får 

många möjligheter till att utforska och undersöka på egen hand med olika naturmaterial, djur, 



12 

 

insekter och växter. Drougge (1997) lyfter fram att naturen är en oändlig inspirationskälla för 

arbete med barn där det finns många miljöer för barn att inhämta ny kunskap. Barn behöver 

regelbunden utevistelse för att de skall se ett sammanhang och skapa en helhetsbild av 

naturmiljön. Utevistelsen skall vara en del av vardagen och ske i en planerad struktur 

(Ericsson 2002). Norén-Björn (1993) betonar att utevistelsen inte ska bli ett avbrott i 

förskolans vardag. Det pedagogiska arbetet och planeringen ska innefatta utemiljö och 

utevistelse lika mycket som verksamheten inomhus. Utevistelsen kan ses som ett komplement 

till inneverksamheten, antingen om man börjar ute och tar med materialet in eller om man 

börjar teoretisk inne och fortsätter undersöka ut. Vidare menar Norén-Björn att det är mycket 

tematiskt arbete i förskolor och det mesta barn lär sig sker genom lek vilket passar lika bra ute 

som inne.  

 

2.7 Väder och kläders påverkan på utevistelsen 

För att barn skall trivas utomhus är det av stor betydelse att de är rätt klädda så att de inte 

fryser. Ett gammalt talesätt säger: ”Det finns inget dåligt väder – bara dåliga kläder” 

(Johansson 2004, s.51). Vädret är sällan något som påverkar barns lek utomhus, varken snö, 

regn eller blåst. Granberg (2000) menar att vädret inte vanligtvis är något som stör 

utevistelsen men däremot måste både kläder och tid utomhus anpassas till väderleken. Särskilt 

vintertid är det viktigt att tänka på barns klädsel. Enligt Granberg är det många föräldrar som 

klär på barnen för mycket kläder vilket resulterar i att barnen blir stela och får svårt att röra på 

sig. Barn som inte rör på sig löper större risk att förbli inaktiva under hela utevistelsen och 

börja frysa. 

 

Vilka kläder barn har på sig utomhus påverkar hur aktiva de är. Många vuxna kan tycka det är 

besvärligt och krångligt att trä på fingervantar på små barn och väljer istället tumvantar som 

ett smidigare sätt. Men Granberg (2000) påpekar att fingervantar är att föredra under vinterns 

mildare period då dessa ger barn möjlighet till att röra händerna lättare och greppa om saker 

vilket tumvantar försvårar. Om barn kan använda händerna utan att känna sig hämmade blir 

deras lek rörligare, risken för att de ska börja frysa minskar och utevistelsen kan bli mer 

givande. 
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3. Metod och genomförande 
Här nedan följer en beskrivning av hur vi gått tillväga i vår studie, vilken metod som använts 

samt varför den användes.  

 

3.1 Val av metod  

Studien baseras på intervjuer av pedagoger som arbetar på förskolor. Utifrån intervjuerna ville 

vi undersöka hur pedagogerna beskrev sina planerade aktiviteter utomhus och vad de ansåg 

om utevistelsens betydelse för barn. Denscombe (2006) menar att en forskningsintervju 

kräver vissa förutsättningar som inte finns vid vanliga konversationer. Intervjun sker inte av 

en slump utan är planerad med syftet att undersöka ett visst ämne. Fördelen med intervjuerna 

var att vi hade möjlighet att utveckla frågorna under intervjun. För att minimera möjligheten 

för missförstånd kunde vi utveckla följdfrågor om någon fråga var oklar för 

intervjupersonerna. Enligt Bell (2006) är en fördel med intervjuer att intervjuaren kan följa 

upp idéer och komma med följdfrågor som gör att informantens svar kan utvecklas och 

fördjupas. En nackdel med intervjuer är att det tar längre tid att förbereda och utföra än 

enkäter. Bell (2006) menar att under kortare projekt hinner man inte med mer än ett fåtal 

intervjuer vilket gör det svårare att dra några generella slutsatser av resultatet. 

 

3.2 Urval  

Ett strategiskt urval av fyra pedagoger i olika förskolor i Skåne gjordes, två av de intervjuade 

pedagogerna arbetar i ute- förskolor och två arbetar i traditionella förskolor. Med traditionella 

förskolor menar vi förskolor som inte har planerad utevistelse under några längre perioder 

dagligen. Ute- förskolor är den benämning vi använder på de förskolor som har profilerat sig 

som ute- förskolor genom att ha utevistelse större delen av dagen. För att bestämma vilka 

förskolor vi skulle besöka sökte vi information om olika förskolor via internet. De fyra 

förskolor vi valde var de vi fann mest attraktiva för vår studie. Det visade sig senare att alla 

deltagande pedagoger var utbildade förskollärare något som kan vara intressant för vidare 

forskning, även om det inte är något vi kommer diskutera resultatet kring i just denna studie. 

Valet av förskolorna är grundat på våra tankar att planerade aktiviteter kan ske även i de 

förskolor som inte förespråkar utomhuspedagogik. Vidare menar Denscombe (2006) att det 

vanligaste tillvägagångssättet när forskare ska välja informanter är just strategiskt. Detta för 

att man medvetet väljer informanter som har något speciellt att bidra med, en unik inblick 

eller en särskild position i förhållande till det som avses studeras. 
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3.3 Genomförande  

För att få kontakt med förskolorna ringde vi upp dem och presenterade oss. Vi berättade 

vilken utbildning vi studerar på samt vad intervjun skulle innehålla. Före varje intervju 

berättade vi för informanten att denne skulle vara anonym och att denne inte behövde besvara 

alla frågorna. De blev tillfrågade om vi fick lov att spela in intervjun på band. Denscombe 

(2006) lyfter fram att ljudupptagningar ger en helhet av intervjun och fullständig 

dokumentation av det som sägs vilket är till fördel för forskarna då de kan gå tillbaka och 

lyssna för att inte missa någon viktig detalj. 

 

Vår första intervju ägde rum på en traditionell förskola som ligger integrerad i en grundskola. 

Förskolan ligger mitt i centrum och har nära till både hav och skogsdungar samtidigt som den 

har tillgång till skolgården och olika lekplatser. Vi satt i ett rum precis intill förskolans stora 

och enda lokal. För att underlätta vårt efterarbete och vara säkra på att vi inte missade någon 

viktig del av intervjun valde vi att spela in hela intervjun på en bandspelare. Intervjun tog 

cirka 30 minuter och informanten fick några minuter på sig att läsa igenom frågorna innan 

intervjun.  

 

Vår andra intervju genomfördes på en ute- förskola som är placerad i skogen och har ett stort 

utbud av naturområden. Intervjun ägde rum på gården där vi var placerade runt ett bord så vi 

inte satt rakt emot varandra. Anledningen till att vi satt ute på gården var att informanten 

arbetade under intervjun genom att finnas tillgänglig för barnen under deras utelek. Även här 

tog vi hjälp av en bandspelare och intervjun tog cirka 50 minuter. 

 

Den tredje intervjun ägde rum på en traditionell förskola som förutom den stora gården intill 

huset har nära till både skog och hav. Intervjun genomfördes inne på förskolan i ett 

samlingsrum. Vi satt runt ett bord men inte rakt emot varandra och hade bandspelaren 

placerad mitt på bordet. Intervjun tog 30 minuter och de första 25 minuterna fick vi pratat 

ostört med förskolläraren då barnen vistades ute. När vi ställde vår sista fråga började barnen 

komma in i rummet vilket blev ett störmoment då de stod runt bordet och pratade med 

varandra. Något vi kom fram till vid denna intervju var att det är viktigt att genomföra 

intervjun i ett rum där informanten och intervjuaren får sitta ostört.  
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Vår sista intervju var på en ute- förskola som är placerad i en park. Intervjun utfördes på 

gården där vi fick stå upp på grund av brist på bänkar och sittplatser. En av oss höll i 

bandspelaren och den andre ställde frågorna. Intervjun tog 40 minuter, vilket kan bero lite på 

att barnen sprang och lekte runt oss och krävde informantens uppmärksamhet. Anledningen 

till att vi genomförde intervjun utomhus var att förskolans lokal var liten och trång så vi hade 

inte fått plats inomhus. Dessutom var det bara informanten och en annan pedagog närvarande 

på förskolan på grund av raster. Informanten var tvungen att vara ute och tillgänglig för 

barnen då den andre pedagogen vistades inomhus för tillfället med de allra yngsta barnen. Det 

är viktigt att informanten får välja plats för intervjun och att forskaren tar hänsyn till 

informantens behov och önskemål oavsett om det skapar svårigheter för forskaren (Bell 

2006). 

 

3.4 Bearbetning  

Efter intervjuerna satte vi oss ner och lyssnade igenom alla intervjuerna på bandspelaren.  De 

delar som var relevanta, det vill säga de delar som gav information som hjälpte oss besvara 

vårt syfte och problempreciseringar skrevs ner för vidare bearbetning till resultatet. Vi 

sammanställde dessa delar för att kunna jämföra pedagogernas svar med varandra.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Som forskare finns det fyra allmänna huvudkrav att utgå ifrån vid en undersökning, som är till 

för att skydda individ och integritet. Dessa fyra är; Informationskravet, som innebär att de 

medverkande får ta del av allmän information om uppsatsens och intevjuns innehåll. 

Samtyckeskravet, som innebär att den medverkande själv har rätt till att bestämma villkoren 

för sitt deltagande. Nyttjandekravet, som innebär att samlad information från de medverkande 

endast får användas i forskningssyfte samt Konfidentialitetskravet som innebär att de 

medverkandes identiteter skall vara obehöriga för andra än forskarna (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Före varje intervjutillfälle berättade vi kort om vår undersökning och dess syfte för 

informanten, denne fick även läsa igenom alla intervjufrågor innan intervjun startade. Vi gav 

upplysningar om hur intervjun skulle gå till så att informanten var införstådd med det hela.  

Samtidigt poängterade vi att informanten kunde komma med egna invändningar eller avbryta 

intervjun när som helst. 
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Något som också tydligjordes för alla informanter innan intervjuerna sattes igång var att både 

informanten och förskolan skulle vara anonyma i vår undersökning och ingen skulle pekas ut 

för någon annorlunda åsikt eller mening. Dessutom framgick det av vår information att all 

datainsamling skulle förstöras efter undersökningens slut.  
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4. Resultat och analys 
I denna del sammanfattas intervjuerna med likheter och skillnader mellan de olika 

pedagogernas svar i förhållande till vårt syfte och problempreciseringar. Varje 

sammanfattning följs av en kort analys. Observera att de medverkandes namn är fingerade. 

Svaren i resultatet behöver inte innebära något som gäller allmänt i förskolorna, utan de 

baseras på informanternas tankar och åsikter utifrån intervjuerna.    

 

Medverkande pedagoger är: 

Therese - ute- förskola  

Anna - ute- förskola 

Lena - traditionell förskola 

Kenneth - traditionell förskola 

  

4.1 Dokument och dokumentation pedagogerna arbetar med vid utevistelsen 

”Vi utgår ifrån barnens intressen och erfarenheter när vi planerar våra aktiviteter och teman” 

(Therese). Läroplan och pedagogiska planeringar är de dokument som styr utevistelsen på 

Lenas och Thereses förskola enligt dem själva. Av Anna fick vi inget tydligt svar på vilka 

dokument som användes på hennes förskola. Där Kenneth arbetar tar de tillvara på de 

spontana aktiviteterna och har därför inga särskilda dokument de arbetar utifrån enligt 

Kenneth. Han påpekade dock i efterhand att läroplanen genomsyrar hela verksamheten. Då 

Lena arbetar på en traditionell- och Therese på en ute- förskola går det inte att dra några 

generella slutsatser att endast ute- förskolor skulle använda sig av särskilda dokument vid 

utevistelse. 

 

Alla medverkande pedagoger dokumenterar vad de gjort i utevistelsen med barnen. Lena 

menar att hennes förskola dokumenterar endast en gång varje termin, de resterande tre 

pedagogerna menar att deras förskolor dokumenterar varje dag de har haft planerad 

utevistelse som även föräldrarna kan ta del av. Utifrån våra intervjuer kan vi konstatera att 

ute- förskolorna som Anna och Therese arbetar på, tar tillvara på den pedagogiska 

dokumentationen i större utsträckning än de traditionella om vi ser till deras svar. De 

beskriver utförligt vad barnen har gjort under dagen i böcker och pärmar och använder sig 

även av foton emellanåt. Kenneth menar att hans förskola skriver kortfattat om den planerade 

utevistelsen som de har två dagar i veckan på en whitebord tavla som hänger i kapprummet. 
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Läroplanen är det främsta dokument som ska genomsyra allt i förskolan. Det kan konstateras 

efter vad som sagts i intervjuerna att Lena och Therese arbetar mycket efter Lpfö98 medan de 

andra pedagogerna inte var lika tydliga i sina svar. Vid intervjun med Kenneth kan 

intervjuaren ha påverkat hans svar. Enligt Kenneth arbetade inte hans arbetslag efter några 

dokument men när läroplanen kom på tal ändrade han sitt svar. Det framgår tydligt av 

resultatet att Therese och Anna på ute- förskolorna dokumenterar utevistelsen mer 

kontinuerligt, varje dag, och kreativt genom foto, texter och utförligare beskrivningar, än 

Lena och Kenneth gör på de traditionella. Detta kan bero på att de traditionella förskolorna 

vistas mer inomhus än utomhus och dokumenterar därefter.  

 

4.2 Pedagogernas syn på utevistelsen 

Alla pedagoger är positivt inställda till utevistelse och poängterar att det är en viktig del i 

vardagen. Både Therese och Anna som arbetar på ute- förskolor framhåller att barnens 

motorik stimuleras, barnen är mindre sjuka och ljudnivån blir bättre utomhus. Dessutom 

betonar Anna vikten av dagsljus som barnen får D- vitamin av, som påverkar kroppen på 

olika sätt. Kenneth lyfter också fram att barnens motorik tränas utomhus genom olika 

aktiviteter som klättring i träd, cykling och rörelselekar. Vidare menar Kenneth att ”både 

vuxna och barn behöver frisk luft för att orka med en hel dag”. Lena påpekar att barnen 

behöver komma ut och röra på sig och se många nya vyer i naturen eftersom de inte vistas så 

mycket utomhus när de är hemma. Alla pedagoger är överens om att utomhus får barn tillgång 

till större ytor och kan röra sig på ett annat sätt än inomhus. 

 

Utevistelsen upplevs som en central del i vardagen av alla pedagoger och de är lika i sina svar 

att särskilt barnens motorik stimuleras bäst utomhus. Detta på grund av att utomhus finns 

större ytor för barn att springa och leka på. Utomhus finns även träd, stubbar och stenar för 

barn att klättra och hoppa på. Utevistelsen spelar även stor roll för hur mycket man orkar 

under en hel dag, något som Kenneth lyfter fram. Just att det är större ytor utomhus för barn 

att röra sig på påverkar hur barn leker. Det är i leken som barn erövrar sociala normer och 

regler.  

 

4.3 Pedagogernas roll i utevistelsen med barnen 

Anna och Therese anser att deras roll i utevistelsen med barn är att vägleda, vara närvarande 

och samtala med barnen. Det är viktigt att starta diskussioner med barnen som sätter i gång 
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deras tankar och nyfikenhet. Vidare menar båda att de ska finnas till hands och hjälpa barnen 

att lösa konflikter. Enligt Lena är hennes roll att vara en förebild med positiv syn till naturen 

då hon menar att barn blir påverkade av vuxna. Det är också viktigt att barnen får upptäcka 

naturen på sina villkor. ”Det är viktigt att tillsammans med barnen hitta glädjen med naturen” 

(Anna). Lena säger att hennes arbetslag vill göra barnen delaktiga i utevistelsen och därför 

brukar barnen få vara med och bestämma om vart de ska gå; ”Barnen vill oftast gå till någon 

lekplats, ibland gör vi det men helst går vi till skogen.”  

 

Kenneth säger att hans arbetslag har kommit fram till att de ska prioritera spontana aktiviteter 

framför planerade med de mindre barnen: ”Min roll är att starta spontana aktiviteter om behovet 

finns”. Om han ser att något eller några barn inte har något att göra ser Kenneth det som sitt 

ansvar att starta upp aktiviteter som till exempel fotboll eller innebandy. Han poängterar att 

det är viktigt att han som vuxen inte går in i barnens lek vilket kan förstöra leken. 

 

Båda pedagogerna på ute- förskolorna har samma tanke om deras roll i utevistelsen. Kenneth 

och Lena är lite inne på samma spår, att vägleda barnen och finnas till hands. Alla 

pedagogerna betonar att barn ska få leka och upptäcka på sina villkor och pedagogen ska stå 

vid sidan om och vid behov föra in barnen på intressanta diskussioner genom öppna frågor.  

 

4.4  Beskrivning av planerade aktiviteter utomhus 

Hur länge förskolorna vistas utomhus dagligen skiljer sig mellan de traditionella förskolorna 

och ute- förskolorna. De traditionella är enligt de intervjuade pedagogerna ute runt två till tre 

timmar varje dag medan ute- förskolorna är ute i princip hela dagen. Hur förskolorna planerar 

utomhusaktiviteter skiljer sig mycket. Lena säger att hennes förskola arbetar för tillfället 

mycket med att träna barnens motorik. Istället för att planera särskilda aktiviteter för 

utevistelsen planerar arbetslaget vart de ska gå med barnen för att främja motoriken, de går 

oftast till olika skogar med bra träd att klättra i. Kenneth menar att förskolan han arbetar på 

endast har planerade aktiviteter med femåringarna två timmar i veckan som oftast består av 

tema aktiviteter såsom skapande och lekar. Skapandet sker mestadels inomhus med material 

barnen plockat med sig utifrån. Med de yngre barnen är Kenneth och hans arbetslag utomhus 

endast för att de ska få frisk luft. ”Det är svårt att göra något med en ettåring som bara sitter i 

sandlådan, de kan inte direkt träna sin motorik”. 
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På båda ute- förskolorna har de enligt Therese och Anna planerade aktiviteter varje dag. På 

Annas förskola har de planerade aktiviteter varje förmiddag där barnen blir indelade i 

åldersgrupper. Varje grupp har sin aktivitet för dagen och aktiviteterna består av; skapande- 

med mycket pyssel, natur och kultur- då barnen bland annat får gå till en blomsterträdgård 

och undersöka, naturmiljön- där barnen får undersöka naturen och sista aktiviteten är rörelse- 

i form av hinderbanor och rörelselekar. På Thereses förskola utgår de från olika teman som de 

integrerar alla ämnen i. De planerar efter barnens intressen och erfarenheter, om barnen är 

intresserade av stenar så startar de upp ett tema inom just detta område genom att undersöka 

olika stenars utseende och vikt. De har också rörelse två dagar i veckan till musik ute på 

gården. 

 

I vilken utsträckning förskolorna arbetar med planerade aktiviteter i utevistelsen kan ha att 

göra med hur länge de vistas utomhus. De förskolor som är utomhus hela dagen använder sig 

av planerade aktiviteter oftare än de som bara vistas utomhus ett par timmar om dagen. Det är 

även stor skillnad på vad för planerade aktiviteter som genomförs bland förskolorna. De 

traditionella förskolorna planerar mest för dagen med hänsyn till vädrets förändringar. Ute- 

förskolorna arbetar mer med teman och försöker få in olika ämnen i utevistelsen varje dag. 

Dessutom poängterade en av pedagogerna att anledningen till att dennes arbetslag inte hade 

planerade aktiviteter med de yngre barnen var på grund av deras ålder. 

 

4.5 Vädrets påverkan på utevistelsen 

På Kenneths och Lenas förskolor menar de att vädret påverkar deras utevistelse till stor del. 

Regnar och blåser det stannar de inomhus. Kenneth poängterar även att ”det handlar många 

gånger om att barn inte har rätt kläder”. Therese och Anna har en annan syn på vädret, de 

båda påpekar att så länge barnen är rätt klädda kan de vistas ute i alla väder. ”Barn tycker att 

det är roligt att leka med vatten och gegga” (Anna). Eftersom de arbetar på ute- förskolor har 

de informerat föräldrarna om vilka kläder som gäller. Lena lyfte fram att de hade varit 

utomhus i regnoväder en gång vilket hade resulterat i att de fått vända om till förskolan med 

kalla och genomblöta barn. Detta trots att barnen hade haft bra kläder på sig. Kenneth påpekar 

att den förskola han arbetar på har fått strikta order om att inte vistas ute när det blåser mycket 

då det finns risk att träd runt förskolan blåser ner. 
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Förutom vädret så spelar även årstiderna stor roll för utevistelsen i förskolorna. Alla 

pedagoger poängterar att de är ute mindre på vinterhalvåret, vissa på grund av kylan och vissa 

på grund av dålig belysning på gården vilket resulterar i att de inte har lika stor uppsikt över 

barnen. På sommarhalvåret vistas alla förskolor mer ute på grund av att det inte ställer lika 

stort krav på barnens klädsel och solen lockar till mer utevistelse. ”Det är mer attraktivt för 

både vuxna och barn att vistas ute när det är sol och fint väder” (Lena). 

 

Barns kläder påverkar utevistelsen mer än vad vädret gör. Om barnen inte har rätt kläder kan 

de inte vistas ute när det regnar och är kallt på grund av att barnen fryser. Ute- förskolorna har 

varit noga med att informera barnens föräldrar om vilka kläder som behövs. Samtidigt har 

föräldrarna själva valt att placera sina barn på en ute- förskola och är medvetna om vilka 

förhållanden som råder. De traditionella förskolorna informerar säkerligen om att barn ska ha 

regnkläder när det regnar och vantar när det är kallt, men om barnen saknar rätt kläder stannar 

förskolan inomhus så inget barn behöver frysa. Förutom rätt kläder så påverkar också 

årstiderna utevistelsen. Alla pedagoger tog upp att under vinterhalvåret vistades de mindre 

utomhus medvetet på grund av kylan och mörkret. På sommarhalvåret är det ljust längre och 

solen lockar till mer utevistelse.  

 

4.6 Hur kan utevistelsen utvecklas 

Tre av pedagogerna, Therese, Anna och Lena, berättar att de gärna hade gått någon kurs om 

vad de kan göra med barn i utevistelsen. De vill ha fler konkreta idéer och tips på hur de kan 

utveckla aktiviteterna utomhus. Samtidigt påpekar dessa pedagoger att de redan har mycket 

kunskap om konkreta saker de kan göra utomhus för att utveckla barns lärande. Enligt Lena 

finns det för lite kurser som behandlar just utevistelse med barn. Therese menar att internet är 

en stor inspirerande kunskapskälla där hon kan finna många förslag på aktiviteter som passar 

hennes barngrupp som vistas ute hela dagarna. Kenneth menar att det är EU: s regler som 

hindrar honom och övrig personal på förskolan att utveckla barnens lärande utomhus. ”Jag 

skulle gärna vilja förändra utemiljön på gården men EU håller tillbaka mina idéer”. Istället för 

att berätta hur han kan utvecklas som pedagog menar han att han hade många idéer för 

nybyggnad på gården vilket inte gick hand i hand med EU: s regler om placeringar och mått 

för nya konstruktioner. Bland annat skulle förskolan bygga en träbåt vilket de hade stora 

bekymmer med. Det tog lång tid innan de hade fått rätt på alla mått på både bredd och djup 
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enligt EU:s regler. På grund av detta känner Kenneth att förskolan inte kan förändra utemiljön 

så mycket i nuläget. 

 

Pedagogerna saknar utbud av kurser som berör utevistelse med barn, det borde finnas fler 

kurser då större delen av de intervjuade pedagogerna gärna hade gått någon slags fortbildning. 

Samtidigt som pedagogerna vill gå fler kurser nämner de att de redan har en del kunskap på 

vad de kan göra med barn utomhus. Eftersom barngrupper ständigt förändras vore det bra för 

pedagogernas del om de kunde gå mindre kurser kontinuerligt för att hålla sig uppdaterade om 

både lärandeteorier och utevistelsens betydelse. Kenneth vill göra förändringar i utemiljön för 

att förbättra barnens utevistelse. Något som Kenneth ser som ett hinder för detta är att EU:s 

regler för nya konstruktioner är för hårda, då alla mått i nybyggnaderna måste vara exakta, 

vilket kräver mer arbete och resurser från förskolans sida. 
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5. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras och problematiseras resultaten och kopplas till 

forskningsbakgrunden. Hinder och möjligheter för att genomföra uteaktiviteter i förskolan 

kommer att belysas.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar i 

sin utevistelse med barn. Vi ville även belysa pedagogernas syn på utevistelsens betydelse. 

Problempreciseringarna vi ville få svar på var hur pedagogerna beskriver sina planerade 

aktiviteter med barnen utomhus och hur pedagogerna ville utveckla utevistelsen för att 

förbättra barns inlärning. 

 

Enligt Dewey (2005) lär barn bäst i naturliga sammanhang. Genom att få uppleva och 

undersöka på egen hand inhämtar barn ny kunskap och det är först när barn förstår 

sammanhanget som kunskapen blir permanent. Pedagogerna Anna och Therese som båda 

arbetar på ute- förskolor lyfter fram i intervjuerna vikten av att barn ska få vara aktiva och 

undersöka på egen hand. De menar att de ska guida barnen i naturen och starta samtal kring 

olika fenomen. Enligt våra erfarenheter tar pedagoger i förskolan inte tillvara på naturen som 

resurs i den utsträckning de hade kunnat. Vi anser att barn lär bäst när de får en helhet och ser 

ett sammanhang av det som de ska lära sig. Ericsson (2002) menar att regelbunden utevistelse 

är av stor vikt för barn så att de kan få en helhetsbild av naturmiljön.  

 

Pedagogens förhållningsätt till natur och utevistelse är något som påverkar barn. Det är viktigt 

att de vuxna har en positiv inställning till lärande utomhus, något våra informanter tog upp i 

intervjuerna. Granberg (2000) menar att en engagerad pedagog väcker barns nyfikenhet för 

det okända och när barn tycker något är nytt och spännande växer ett intresse som i sin tur 

leder till ny kunskap hos barnet. Granberg tar också upp att genom sitt förhållningssätt kan 

pedagogen förmedla moraliska värden och medkänsla för naturen. Det Granberg poängterar 

tycks adekvat eftersom den vuxne leder barnen i verksamheten och är en förebild för barnen. 

Den vuxnes syn smittar oftast av sig på barn, är den vuxne glad och visar ett intresse för 

naturen är det större chans att barnen upplever samma känslor. Är den vuxne istället negativ 

och ointresserad blir inte barn nyfikna på samma sätt. Anna och Lena tar upp detta i 

intervjuerna, att det är betydelsefullt för barn att de finner glädjen med naturen så de vill 
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vistas där av egen vilja. För att öka barns motivation till att undersöka utomhus är det viktigt 

att utgå från barnen, något som ställer krav på pedagogen (Dewey 2005). Det är viktigt att 

man planerar utevistelsen efter barns intressen och erfarenheter så de känner sig involverade 

och delaktiga i de aktiviteter som sker utomhus (Dahlgren & Szczepanski 1997). Detta är 

något som Therese påpekar, hennes arbetslag planerar sina teman i utevistelsen efter barnens 

intressen och erfarenheter. Kenneth berättar i intervjun att anledningen till att de inte har 

planerade aktiviteter med de yngre barnen på hans förskola beror på att de är för små. Enligt 

Kenneth sitter ettåringarna i regel bara i sandlådan och det är svårt att få dem till att träna sin 

motorik. Frågan är om Kenneth var medveten om vad han sade, barn tränar sin motorik även i 

sandlådan genom att till exempel leka i sanden med spadar och spannar. Kanske ser inte 

Kenneth det som motorik träning eller så tänkte han bara inte på det vid intervju tillfället. 

Lena som arbetar på en traditionell förskola berättar att deras barngrupp ibland får vara med 

och bestämma vart de ska gå i utevistelsen. Dock vill barnen oftast gå till lekplatser vilket 

Lena och hennes arbetslag ställer sig emot för de vill att barnen ska leka mer kreativt i 

grönområden. Vem säger då att barn leker mer kreativt i grönområden än någon annanstans 

som till exempel på en lekplats? Barn anpassar sig till den miljö de befinner sig i och kan leka 

kreativt vare sig de befinner sig på en lekplats eller i en skog. Även om Andersson och 

Rydberg (2005) framhåller att barns lek blir mer varierad och kreativ när de vistas i 

naturområden, tolkar vi naturområden som alla platser i naturen inklusive lekplatser. 

 

Läroplanen ska praktiseras på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten. När pedagoger ska 

planera måste de hela tiden ha fokus på läroplanens mål. Lena och Therese var de pedagoger i 

vår studie som lyfte vikten av läroplanen i intervjuerna, de berättade att Lpfö98 var det 

dokument som låg till grund för deras planeringar för utevistelsen. Kenneths svar på vilka 

dokument hans arbetslag arbetar efter kan ha påverkats av oss som intervjuade. När Kenneth 

inte angav något dokument, nämnde vi läroplanen och Kenneth ändrade mening. Om 

läroplanen hade varit en central del i Kenneths och hans arbetslags verksamhet borde han 

själv ha lyft läroplanen som ett viktigt dokument. Något som hade kunnat påverka vårt 

resultat var om vi hade fått konkreta exempel på hur de arbetade efter läroplanen. Ju äldre 

barnen blir desto hårdare blir kraven i läroplanerna som barnen ska uppfylla. Det är viktigt att 

pedagoger utgår från läroplanerna för barns bästa. Det finns mycket i läroplanen som styrker 

utevistelsens betydelse, bland annat att barn ska få förståelse för naturvetenskapliga fenomen 

och få kunskap om växter och djur (Lärarförbundet 2005). 
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Det är av stor betydelse att utevistelsen inte blir att avbrott i verksamheten. Norén-Björn 

(1993) menar att det pedagogiska arbetet och planeringen ska innefatta utemiljön och 

utevistelsen lika mycket som verksamheten inomhus. Utevistelsen ska fungera som ett 

komplement till inneverksamheten. På både Lenas och Kenneths verksamheter uppfattade vi 

att utevistelsen blev som ett litet avbrott i vardagen eftersom de enbart gick ut när det var bra 

väder. För att det inte ska bli ett avbrott i barnens lek kan verksamheten börja utomhus efter 

frukosten och sedan fortsätta inomhus. På Annas och Thereses verksamheter är barnen 

utomhus hela dagarna vilket innebär att utevistelsen blir naturlig för barnen. Vi anser dock att 

det bästa hade varit om man kunde kombinera utomhusverksamheten med 

inomhusverksamheten på ett smidigt sätt, så att man inte glömmer bort färdigheter som tränas 

bäst utomhus respektive inomhus. Till exempel grovmotorik tränas allra bäst utomhus vilket 

alla pedagoger i vår undersökning höll med om genom klättring, cykling och springande. 

Finmotorik tränas däremot bäst inomhus genom klippning, trä pärlor och måla. Det går 

självklart att träna dessa färdigheter utomhus men vid regn, blåst och snö blir det svårt att 

plocka ut dessa material. Lena, Therese och Anna berättar i intervjun att barns finmotorik inte 

tränas på samma sätt utomhus. Både Andersson och Rydberg (2005) och Ericsson (2003) 

menar att utomhus får barn bättre motorik jämfört med miljön inomhus på en traditionell 

förskola. Av dessa författare framgår det inte vilken motorik de syftar på men då de påpekar 

att barn får större ytor att röra sig på utomhus tolkar vi det som att de pratar om 

grovmotoriken eftersom träning av finmotorik inte kräver samma stora utrymme. 

 

Utevistelse är inte enbart positivt för barns motorik utan även för deras hälsa. Andersson och 

Rydberg (2005) menar att vår kropp påverkas på olika sätt av dagsljus. Bland annat stimuleras 

vår ämnesomsättning och våra hormoner i kroppen. För att vår hud ska producera D- vitamin 

krävs att barnen vistas utomhus i dagsljus. Anna tog upp i intervjun just att D- vitamin är 

viktigt för barns hälsa och därför är utevistelsen av stor vikt. Både Anna och Therese 

poängterade att barn på ute- förskolor är mindre sjuka än barn på traditionella förskolor. Detta 

är något de själva anser de kan fastställa efter jämförelser med sina erfarenheter från 

traditionella förskolor de har arbetat på. Det går att konstatera utifrån vårt resultat att alla 

pedagoger i vår studie anser att det är viktigt med frisk luft varje dag. Dels för att ljudnivån 

blir behagligare utomhus och dels för att pedagogerna får möjlighet till ny energi genom 

naturlig luft. Något vi själva håller med om då vi efter egna erfarenheter vet hur lätt det är att 

få huvudvärk och bli trött framåt eftermiddagen om man vistats inomhus en hel dag. 
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Hur kan då pedagoger arbeta med barn utomhus för att utveckla barns lärande? Både 

Granberg (2000) och Drougge (1997) framhåller att i naturen kan barnen få mycket 

inspiration genom att undersöka naturmaterial i olika miljöer. Vid närmare eftertanke behöver 

det inte vara så svårt att planera lärandesituationer utomhus. Det gäller bara att ta tillvara på 

naturens oändliga resurser som barn kan utforska som till exempel insekter och växter. Tre av 

fyra intervjuade pedagoger tog upp att de har rikt med material för arbete med barn utomhus. 

Bland annat har de skapande med naturmaterial, rörelselekar som främjar motoriken, 

promenader i blomm- och växttäta områden för att undersöka och lekar som utvecklar sociala 

regler och samarbete. Enligt Dewey (2005) är den social biten en viktig del i 

kunskapsinhämtning för barn. Genom det sociala livet tränas olika färdigheter och praktiska 

övningar hjälper barn att utveckla sin samarbetsförmåga. Dewey menar även att det är av stor 

vikt att barn vistas i rätt miljöer där de kan se ett tydligt sammanhang. Förskolan är den plats 

många barn för första gången träffar och umgås med andra barn därför är det viktigt att de får 

lära sig sociala koder och träna samarbete. Precis som pedagogerna från intervjuerna beskrev 

så är det många lekar med samarbete i fokus i förskolan, vilket även läroplanen ser som en 

viktig del. Läroplanen är just det dokument som alla intervjuade verksamheter arbetade efter i 

utevistelsen, något som inte stämde överens med våra förväntningar vid undersökningens 

början. Vi förväntade oss att ute- förskolorna hade mer tydliga riktlinjer och dokument de 

arbetade efter i utevistelsen än de traditionella. Vi hade även förväntning om att ute- 

förskolorna hade fler planerade aktiviteter utomhus vilket visade sig stämma. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Från studiens början var det tänkt att vi skulle ha gjort både observationer och intervjuer för 

att sedan jämföra dessa i resultatet. En observation är mer direkt än en intervju då det bygger 

på en direkt händelse. Det handlar inte om vad pedagogerna säger att de gör eller vad de säger 

att de tänker, det handlar om här och nu, vad som faktiskt sker (Denscombe 2006). 

Anledningen till att vi valde bort observationer som metod är att tiden saknades, för att få ett 

sanningsenligt resultat anser vi att vi hade varit tvungna att observera under flera tillfällen en 

längre tid. Efter intervjuerna framkom saker som kunde ha genomförts annorlunda bland 

annat våra placeringar vid bordet under första intervjun. Hur vi hade placerat oss kunde ha 

bidragit till att informanten kände sig obekväm. Vi var placerade mitt emot informanten, 

något Denscombe (2006) menar att man ska försöka undvika eftersom en sådan placering kan 

kännas som en konfrontation för informanten. Detta tog vi fasta på vid resterande intervjuer 
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och undvek att sitta rakt emot informanterna. Efter vår andra intervju som var på en ute- 

förskola reflekterade vi över informantens svar, hade informanten upplevt intervjun som 

stressig? Nackdelen med att göra intervjun utomhus var nämligen att barnen på förskolan 

sprang och lekte och pratade med informanten under intervjun. Vi själva upplevde situationen 

lite stressig och ofokuserad men dock verkade inte informanten störas av barnen. Eftersom vi 

fick så pass utförliga svar av informanten så var vi ändå nöjda med intervjun. 

 

Skulle vi ha gjort om studien hade vi använt fler metoder och fler intervjupersoner för att 

säkerställa tillförlitligheten i resultatet. Även om vi känner att vi fått svar på våra frågor har 

det varit svårt att dra någon generell slutsats eftersom vi valde att intervjua endast en pedagog 

per förskola. Vårt resultat kunde ha påverkats om vi hade intervjuat fler pedagoger från olika 

avdelningar inom samma verksamheter eller fler pedagoger från andra verksamheter.  
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Sammanfattning 

Vi anser att vi uppnått vårt syfte med studien och fått konkreta svar på våra 

problempreciseringar. Läroplanen är det dokument som gäller i första hand när pedagogerna i 

vår studie vistas utomhus med barnen. De planerade aktiviteter som pedagogerna lyfte var 

rörelse, skapande och utforskande. Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna hade gärna gått 

en vidareutbildning eller kurs som behandlar utevistelse mer konkret för att utveckla 

utevistelsen med barnen. Samtidigt poängterade dessa pedagoger dock att de redan hade en 

hel del idéer på aktiviteter de kunde göra utomhus med barnen. 

 

Metoden vi valde för vår studie var kvalitativa intervjuer. Vi valde denna metod för vi kände 

att intervjuer passade vårt syfte bäst. Det var ett bra metodval eftersom det gav konkreta 

resultat men för att kunna dra några generella slutsatser skulle vi behövt fler intervjuer för att 

få fler synpunkter. 

 

Denna studie har varit nyttig och intressant för vår del. Vi hade delade meningar om 

utevistelse och lärande utomhus innan vi började skriva. Nu efteråt ser vi båda på utevistelse 

ur nya perspektiv och förstår vikten av att komplettera inomhusverksamhet med 

utomhusverksamhet. Vår förståelse för barns lärande har blivit djupare då vi insett att barn 

måste lära sig i autentiska miljöer och se sammanhang av kunskapens olika delar. 

Grovmotorik var något som alla intervjuade pedagoger menade tränas bäst utomhus både i fri 

lek och i planerade aktiviteter.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

Först frågar vi lite allmänna frågor som t.ex., namn, ålder, hur länge har du arbetat med barn? 
osv. 

• Vad har du för utbildning? 
• Har du gått någon kurs eller fortbildning om utevistelse? 
• Vad anser du om utevistelse? 
• Vilken roll anser du att du har i utevistelsen med barnen? 
• Hur ofta planerar du för aktiviteter utomhus? 
• Berätta hur du gör när du är ute tillsammans med barnen? 

(Vilka aktiviteter genomför ni med barnen utomhus?) 
 

• Vilka syften och mål har ni med utevistelsen? 
• Vilka dokument styr er utevistelse? 
• Hur dokumentera ni utevistelsen? 
• Hur styrs verksamheten när ni är ute? 
• Hur anser du utevistelsen påverkar barnen? 
• Hur påverkar vädret utevistelsen? 
• Hur skulle du vilja utveckla utomhusvistelsen för att utveckla barns lärande? 

 


