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Abstrakt  
 

Outdoor play in preschool: A qualitative study of preschool teachers thoughts about 

the outdoor play and its effects on the child group 

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns utevistelse 

samt vilka för- och nackdelar de upplever med utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att 

undersöka vilka effekter förskollärarna anser utevistelsen kan ha på barngruppen. I 

arbetet används en kvalitativ metod i form av sex semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare från två olika förskolor. Resultatet visar att samtliga förskollärare som 

intervjuats har en positiv inställning till utevistelsen och ser den som en tillgång för 

verksamhetens arbete. Deras egen relation till naturen anser de spela stor roll då de vill 

vara goda förebilder för barnen. Förskollärarna vill ge barnen möjlighet att upptäcka 

och få kunskap om naturen genom utflykter, promenader och olika aktiviteter, för att på 

så sätt öka barnens nyfikenhet och motivation. Studien tar avstamp i två 

utvecklingsteorier, progressivismen med John Dewey i spetsen samt Albert Banduras 

sociala inlärningsteori. I det avslutande avsnittet förs en metod- och resultatdiskussion. 

Där framkommer bland annat att vårt resultat skiljer sig från tidigare forsknings resultat, 

gällande förskollärarens roll under utevistelsen. Förskollärarna i vår studie anser att 

deras roll under utevistelsen bland annat är att vara en medupptäckare tillsammans med 

barnen, medan förskollärare i tidigare studier har sett sin roll under utevistelsen som 

övervakare. 
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Tack  
Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som tog sig tid att ställa upp på våra 

intervjuer. Vi vill också tacka våra nära och kära, som alla har funnits där och stöttat 

och peppat oss under hela skrivprocessen.  
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1 Inledning 
 

Utevistelse är inte endast att vara utomhus. Inom förskolans verksamhet används den 

även som metod för att nå upp till läroplanens mål och riktlinjer (Ohlsson, 2015). På 

flera ställen i läroplanen nämns vikten av att vara utomhus och ta tillvara på 

utevistelsens resurser. Där kan vi läsa: 

 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 

ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. Utevistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2016 s.7).  
 

Utevistelsen kan ge barnen större rörelsefrihet och tillåter dem att på egen hand utforska 

miljön. Barnen erbjuds här en möjlighet till friare lek då naturens mångtydighet gör att 

barnen själva kan bestämma hur de vill använda sig av miljön (Szczepanski, 2007). 

Utevistelsens upplevelser kan få våra sinnen, känslor, värderingar och tankar att 

aktiveras till 100 %. Lärandet baseras därför på upplevelser och kan med hjälp av det bli 

varaktiga kunskaper som finns med oss hela livet (Ericsson, 2009). 

 

Szczepanski (2007) skriver att det är förskollärarens ansvar att kunna ge barnen 

handlingsutrymme i varierande miljöer, som till exempel på förskolegården och i 

skogen. Det här handlingsutrymmet är avgörande för huruvida barnen ska få 

förstahandserfarenheter av miljöns alla möjligheter (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). 

Författarna lyfter även vikten av att inte låta barnens lek under utevistelsen enbart förbli 

fri lek och inte heller bli ett tillfälle för pedagogerna att ta en paus. Förskolan ska vara 

en pedagogisk verksamhet där uteleken har en betydande del i det pedagogiska arbetet, 

vilket kräver att pedagogerna engagerar sig i barnens lek. 

 

Barnen behöver en plats för ett lekfullt och aktivt liv. Miljön inne på förskolorna kan ge 

dessa möjligheter men inte på samma sätt som utomhusmiljön. Ute ges större utrymme 

och plats, vilket kan resultera i att barnen rör på sig mer. Förskolor med en naturlik 

utomhusmiljö med buskar, träd, kullar och växtlighet, har enligt Söderström (2011) 

visat sig ge mer fysiskt aktiva barn. Författaren hävdar också att det är miljön som 

stimulerar barnens rörelse och lek och inte enbart det faktum att de befinner sig 

utomhus. Forskningen kring utevistelsen på förskolan har gått framåt under åren. I 

dagens samhälle har begreppet ”att lära in ute” fått en helt annan betydelse i förskolans 

verksamhet än vad det har haft tidigare. I dagens förskoleverksamhet ses några timmar 

om dagen som självklart för utevistelse (Björklund, 2016). Författaren menar dock att 

syftena med de aktiviteter som sker under utevistelsen inte upplevs lika givna som 

inneverksamhetens syften. Idag lockas barnen mer åt att vara innesittande med 

surfplattor och datorer. Enligt Änggård (2014) kan den utevistelse som sker på 

förskolan vara den enda tid vissa barn är utomhus under dagarna.  

 

Vi har under våra praktikperioder under utbildningens gång upplevt att det många 

gånger planeras fler aktiviteter inomhus jämfört med utomhus, och att förskollärarna 

bara går ut för att de ska gå ut och för att barnen ska få göra sig av med sin energi. 

Frågan vi då ställer oss är: Hur kommer det sig? Vi vill med den här studien få en 

inblick i förskollärarnas tankar om utevistelsen samt de effekter de anser utevistelsen 

kan ge barngruppen. 
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1.1. Begreppsdefinitioner 
Vi kommer i studien nämna begreppen utevistelse och utomhuspedagogik. Vi skiljer 

mellan dessa begrepp då utevistelse för oss innebär den verksamhet som bedrivs 

utomhus, med eller utan syften och mål. Utomhuspedagogik innebär däremot det 

lärande som sker utomhus, som är styrt av pedagogerna med tydliga syften och mål. I 

utomhuspedagogiken sker en växelverkan mellan den praktiska och den teoretiska 

inlärningen (Brügge & Szczepanski, 2011). 

 

Två andra begrepp som nämns i studien är pedagog och förskollärare. I vår studie skiljer 

vi på begreppen genom att använda benämningen pedagog som ett samlingsnamn för all 

personal som jobbar inom förskolan, medan vi med begreppet förskollärare avser 

legitimerade förskollärare 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

     2.1. Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns 

utevistelse samt vilka för- och nackdelar de upplever med utevistelsen. Ett ytterligare 

syfte blir att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har om utevistelsens effekter på 

barngruppen. 
 
     2.2. Frågeställningar 

• Vilka tankar har förskollärare kring utevistelsen i förskolan? 

• Vilka fördelar och nackdelar upplever förskollärarna med utevistelsen? 

• Vilka effekter på barngruppen kan utevistelsen ge enligt förskollärarna? 
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3 Tidigare forskning 
 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning om vad utomhuspedagogik innebär, 

vad utevistelsen har för betydelse i förskolan med fokus på förskollärarens 

förhållningssätt samt vilka hinder som kan förekomma och vilka effekter utevistelsen 

kan medföra. 

 

     3.1. Utomhuspedagogik 

 

Nationellt centrum för utomhuspedagogik ger den här förklaringen på vad 

utomhuspedagogik innebär: 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär:  

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

(Linköpings universitet Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 2016) 

 

Ytterligare en definition av vad utomhuspedagogik innebär, är att det både är ett 

innehåll och en plats för lärande. I utomhuspedagogiken sker ett möte mellan den 

fysiska miljön och objektet för lärandet (Szczepanski, 2009). Författaren skriver också 

att en tydlig formulering av det väsentliga i utomhuspedagogiken är att gripa för att 

begripa, vilket han menar innebär att vi lär oss lika mycket genom att smaka, lukta och 

känna som när vi läser, lyssnar eller ser en bild. 

 

Osnes, Skaug & Eid Kaarby (2012) skriver att det inte enbart är med huvudet som barn 

lär, utan även genom rörelse och genom att använda hela sin kropp. Med 

utomhuspedagogik kan dessa behov tillgodoses. Utomhuspedagogiken kan påverka 

hjärnans tankearbete samt tillgodose kroppens rörelsebehov. Bergström (2012) och 

Öhman (2011) ser båda utomhuspedagogiken som betydelsefull, då utemiljön skapar 

andra lärtillfällen och kan möjliggöra andra undervisningsformer jämfört med 

pedagogik inomhus.   

 

I den traditionella pedagogiken sker lärandet oftast inom fyra väggar i form av 

exempelvis samlingar där det kan fokuseras på olika områden, såsom färger, former och 

djur. Utomhuspedagogiken kan ses som ett komplement och bör enligt Brügge och 

Szczepanski (2011) finnas med som en naturlig del i all undervisning. I 

utomhuspedagogiken blir inte kunskap enbart ord som senare kan användas i texter. Här 

finns istället den ”tysta” och synliga kunskapen. I naturen finns det fullt av upplevelser i 

dofter, färger och former som alla väcker olika känslor. Författarna påstår att om det 

“utvidgade klassrummet”, det vill säga utemiljön, integreras med det vanliga 

klassrummet kan det bidra till ökad nyfikenhet och motivation hos barnen. 
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3.2. Utevistelse i förskolan 
 

     3.2.1. Förskollärares förhållningssätt 

Björklund (2016) och Ohlsson (2015) påstår att det är pedagogernas uppgift att ge 

barnen chans till egna upptäckter av lekar och det som naturen har att erbjuda. I 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det klart och tydligt att förskolans miljö ska 

vara en trygg och bra plats för både barn och personal. Miljön bör vara inbjudande för 

både lek, aktivitet och lugn. Den ska även upplevas utmanande för barnen och inspirera 

dem till att utforska sin omvärld. Det här gäller för både inomhus- och utomhusmiljön. 

De två olika miljöerna kan erbjuda många olika möjligheter för utveckling och lärande 

hos barnen.  
 
I en studie gjord av Miranda, Larrea, Muela och Barandiaran (2016) framkom det att 

förskollärarna ser utevistelsen som ett tillfälle för barnen att springa och göra sig av med 

sin överskottsenergi. Studien visar också att många av förskollärarna ser utevistelsen 

som en paus inför det som enligt förskollärarna är av vikt, det vill säga lärandet som 

sker inomhus. Följaktligen menar författarna att förskollärarna inte ser så stor 

lärpotential i utemiljön utan anser att deras roll under utevistelsen är att övervaka 

barngruppen samt erbjuda barnen hjälp om så behövs. 
 
Liknande resultat framkom även i McClintic och Pettys (2015) studie. Förskollärarna i 

den här studien upplever att deras primära ansvar är att övervaka och se till att barnen 

vistas i en säker miljö. Resultatet visar också att förskollärarna inte ser någon skillnad i 

deras planering gällande de aktiviteter som genomförs inomhus och utomhus. 

Förskollärarna ansåg sig ha svårt att nyttja förskolegårdens potential och såg 

inomhusmiljön som den plats där lärandet sker medan utomhusmiljön mer är en plats 

för att rensa huvudet och göra sig av med energi. 
 
Glädje och lust är två faktorer som Björklund (2016) lyfter fram och anser att 

pedagogerna behöver visa i sitt arbete med barngruppen om utevistelsen på förskolan 

ska kunna utvecklas. Författaren skriver även att alla brinner för olika intressen och att 

det kan vara en fördel då pedagogerna med hjälp av varandras olika kunskaper och 

erfarenheter, kan skapa en god verksamhet för sig själva och för barnen.  
 
Enligt förskolans läroplan ska barnen sträva efter att utveckla sin förmåga att uttrycka 

sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation i förskolan 

(Skolverket, 2016). Det kan därför vara bra om utevistelsen innehåller många frågor till 

barnen som för deras kunskap och upptäckarlust framåt (Ericsson, 2009 & Ohlsson, 

2015). Den värld barnen lever i och ska förstå sig på, behöver de få möta under trygga 

förutsättningar och där deras nyfikenhet uppmuntras av pedagogerna. Det sägs att 

delaktiga pedagoger höjer kvalitén på umgänget vid lek eller upptäckande hos barnen 

och att de tillsammans kan upptäcka naturen och dess lekmiljöer på varierande sätt 

(Ohlsson, 2015). Lekmiljön kan till exempel se annorlunda ut på förskolegården jämfört 

med i skogen. Björklund (2016) och Ohlsson (2015) nämner att pedagogernas arbete 

bör utgå från vad det är barnen vill upptäcka och vad det är som intresserar dem. Barn 

med sin stora nyfikenhet på att upptäcka och lära sig nya saker kan ibland behöva 

vägledning från pedagoger och andra barn. 
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Ohlsson (2015) anger två olika perspektiv som pedagoger kan inta för att utveckla sitt 

eget arbetssätt men även verksamheten i sig. Det ena perspektivet beskriver han som ett 

deltagarperspektiv. Pedagogerna är då delaktiga i barnens lek och upptäckande. Det 

andra perspektivet framstår mer som ett åskådarperspektiv, där pedagogerna kan se 

barnen i deras roller exempelvis i naturen eller i leken. 
 

3.3. Hinder med utevistelse 
 

     3.3.1. Okunskap och osäkerhet 

I Szcezpanskis (2009) forskning om lärares uppfattningar om landskapet som 

lärandemiljö framkom i resultatet att ett hinder kan vara de utomhuspedagogiska 

didaktiska verktygen. Det rör sig om en okunskap kring ämnet och lärarna vet inte när, 

varför eller hur de ska undervisa. Det framkom att det helt enkelt saknas erfarenheter 

och kunskaper för att undervisa utomhus. Att lämna tryggheten i det vanliga 

klassrummet och förflytta sig ut visade sig sätta kontrollbehovet i gungning och lärarna 

upplevde att de inte kunde observera eleverna på samma sätt som inomhus. 

 

Även Öhman (2011) nämner att ett hinder för lärande och positiva upplevelser i naturen 

kan vara rädsla och osäkerhet. Det kan vara känslor som både barn och vuxna upplever 

när de lämnar den trygga förskolemiljön. Författaren menar att om pedagogerna inte 

känner sig bekväma i situationen, förmedlar de inte kunskapen på samma sätt som i den 

trygga inomhusmiljön. Finns en osäkerhet hos pedagogerna kan det bli svårt att få 

utomhuspedagogiken som en självklar del i verksamheten. Barn i förskolan behöver bli 

medvetna om vilka möjligheter utemiljön kan erbjuda och Björklund (2016) anser att 

även om det kan finnas negativa synvinklar på utevistelse hos pedagogerna bör de 

omvandla dem till något positivt inför barnen. Pedagogens förhållningssätt till naturen 

har stor påverkan gällande att uppfylla syftet med den utomhuspedagogiska 

undervisningen men också på hur barnen ska kunna erfara positiva effekter av att skifta 

inlärningsmiljö. Det har visat sig att barn som leker mycket i naturen blir mer positiva 

till den och även deltar mer aktivt i friluftsaktiviteter (Öhman, 2011). 

 

Likaså Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) framhåller att förskollärarens egen 

attityd och inställning är betydande för hur utevistelsen utformas och används. 

Författarna antyder att det finns förskollärare som ser utevistelsen som en självklar del i 

förskolan, medan det också finns de som förknippar naturen med obehagliga känslor. 

Glantz, Grahn och Hedberg (2011) hävdar att förskollärarens attityd i relation till 

förskolegårdens utformning påverkar förskolans verksamhet. 

 

     3.3.2. Avstånd till naturen 

Ett troligt hinder som Glantz, Grahn och Hedberg (2011) lyfter är avståndet och 

tillgängligheten till natur och grönområden. De menar även att tidsbrist kan vara ett 

möjligt hinder. Författarna lyfter fram studier som har visat att det inte får ta mer än ett 

par minuter att ta sig till ett grönområde, för att det ska användas i vardagslag.  

 

I en studie gjord av Ernst (2013) var syftet att undersöka förskollärares uppfattningar 

och metoder kring utomhusmiljöer samt hur mycket dessa används i förskolans 

verksamhet. Det framkom att ett hinder var att förskolan inte hade gångavstånd till 

närliggande grönområden. Förskollärarna ansåg att svårigheten var att ta sig dit med 

barnen. Författaren antyder att förskollärarna bör ändra inställning och att de inte 

behöver gå så långt för att barnen ska få upptäcka nya miljöer. Det kan räcka med att gå 

utanför gården så har barnen fått rikta fokus och intresse på något helt annat. 
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3.4. Utevistelsens effekter 
 

     3.4.1. Hälsoaspekt 
Copeland (2011) skriver i sin artikel att barn i förskolan utvecklar sin grovmotorik när 

de ägnar sig åt fysisk aktivitet. Författaren hävdar att barn som tidigt utvecklar sina 

motoriska färdigheter senare har en starkare vilja att vara aktiva. De olika hälsofördelar 

som uppstår via fysisk aktivitet är många enligt författaren, exempelvis förbättrat 

blodtryck, bättre humör, minskad ångest och förbättrad uppmärksamhet.  
 
Immunförsvaret är starkt beroende av hur mycket vi rör på oss och hur mycket vi är 

utomhus. Det tenderar att bli sämre om stora delar av dagen spenderas inomhus och om 

vi inte rör på oss. Det finns mycket som talar för att luften utomhus håller oss friskare 

och har en lugnande effekt på oss människor (Ohlsson, 2015). Författaren menar att det 

beror på att bakterierna inte sprids lika fort utomhus och att luften där är mer syrerik. 

Även Änggård (2014) påtalar dessa positiva effekter av att vara utomhus och antyder att 

stressnivån hos människor kan bli lägre vid utevistelse. Åsander (2016) nämner däremot 

att naturen innehåller kemiska molekyler och miljögifter som snarare kan ha en negativ 

inverkan på vår hälsa. Söderström (2011) hävdar att det även är bevisat att barn oftast är 

känsligare än vuxna för föroreningar i både luft, vatten och mat. 
 
     3.4.2. Läroaspekt 
I förskolans läroplan finns det många mål och riktlinjer där utevistelsen är av betydelse 

för barns utveckling och lärande. En bra utomhusmiljö utformas enligt Björklund 

(2016) utifrån barnens intressen. Författaren påstår att barnens olika perspektiv då kan 

synliggöras och att de ges möjlighet till inflytande. Utomhusmiljön och den aktuella 

platsen där lärandet sker, får en betydelse för den kunskap och lärande som barnet 

utvecklar (Ohlsson, 2015).  
 
Att variera ute- och inneverksamheten påverkar inte bara barns inlärningsförmåga utan 

även det sociala samspelet, kommunikationen och samarbetsförmågan. Änggård (2014) 

skriver att målet med utomhuspedagogiken är att den ska vara en naturlig del i 

förskolans verksamhet. Björklund (2008) belyser värdet av de platsnära och 

kroppsförankrade minnen och sinnesupplevelser de olika miljöerna kan ge. Han menar 

även att variationen mellan lärmiljöer inomhus och utomhus ger barn stimulans i sitt 

minnessystem.  

 

Utemiljön används för flera olika syften. Ibland finns det tid för barnens egna rollekar 

och utforskande och ibland är det de genomtänkta pedagogiska aktiviteterna som får ta 

plats (Björklund, 2016). Naturen kan enligt författaren ses som den bästa platsen för 

inlärning. Här tillåts barn vara rörligare, livligare och mer kreativa än inomhus eftersom 

det finns gott om utrymme och material som inte begränsar på liknande sätt som ett rum 

inomhus kan göra (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011; Änggård, 2014). 
Enligt Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) utvecklas barnens motorik om de får ha 

skogen som lekområde. I skogen får de träna på att ta sig fram och röra sig på ojämnt 

underlag vilket kan bidra till att barnens koordination och motorik utmanas. Barn som 

vistas på en naturrik förskolegård har visat sig vara friskare, ha bättre förmåga att 

koncentrera sig samt vara mer motoriskt utvecklade, jämfört med barn som vistas på en 

trång och naturfattig förskolegård (Ericsson, Grahn & Skärbäck, 2009). Författarna 

menar vidare att dessa barn tar 20 % fler steg per minut. Naturen lockar barnen till att 
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använda sina kroppar och deras rörelser blir mer allsidiga, vilket påverkar både 

koordination av rörelser, muskelstyrka och balans (Söderström, 2011). Även i den 

forskning som Sandberg och Vuorinen (2008) har tagit del av, framgår det att barns 

uthållighet, balans och koordinationsförmåga gynnas när de befinner sig på naturrika 

förskolegårdar. Samma forskning visar också att barnen leker mer när de befinner sig i 

naturliga utomhusmiljöer samt att det här uppstår mindre konflikter i barngruppen. 

Bergström (2012) nämner även hon att barnen blir mindre konfliktbenägna utomhus och 

att lärklimatet då kan förbättras eftersom barnen blir mer sociala och samarbetet dem 

emellan ökar.  
 
     3.4.3. Genusaspekt 
Det material som naturen erbjuder upplevs mindre styrande än de leksaker som finns 

inomhus. Naturmaterialen bjuder istället in till fantasi och kreativitet. Exempelvis kan 

en vanlig pinne bli ett trollspö, ett svärd eller en slev till soppan (Änggård, 2014). 

Eftersom det inte finns färdiga leksaker och miljöer som styr barnens lek kan 

utomhusmiljön framställas som mer genusneutral än miljön inne på förskolan. Naturen 

kan ses som en mer gränsöverskridande och jämställd miljö som inte är lika inrutad som 

inomhusmiljön (Bengtsson & Gustafsson, 2011). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 

Studien utgår från två utvecklingsteorier. Följande avsnitt kommer redogöra vad 

progressivism och social inlärningsteori innebär. 

 

     4.1. Progressivism 

John Dewey är känd för sitt uttryck “Learning by doing”. Enligt Dewey är människan 

en sökande och aktiv varelse som under sina aktiviteter är sig själv och som reflekterar 

över sina handlingar (Brügge & Szczepanski, 2011). Dewey ansåg dock att det inte 

enbart är handlandet som är av betydelse i teorin utan såg det centrala som ett led av 

avsikt-planering-reflektion-bedömning-ny avsikt och så vidare. Han hävdade att det 

verkliga lärandet är förmågan att kunna handla och därefter kunna reflektera över 

handlingens konsekvenser (Sundgren, 2011). För Dewey var den praktiska kunskapen 

lika värdefull som den teoretiska. Dewey antydde att det är genom praktiska handlingar 

vi berikar oss med kunskap som blir bestående på ett annat vis, jämfört med om vi 

enbart berikas med teoretisk kunskap (Brügge & Szczepanski, 2011).  

 

Sundgren (2011) skriver även att ett annat centralt begrepp i Deweys teori är erfarenhet. 

Dewey tyckte att det viktiga för barnens lärande är deras egna konkreta erfarenheter 

som sker i ett sammanhang, i en interaktion mellan barnet och dess omgivning. Dewey 

ansåg att det är den reflekterade erfarenheten som är av vikt och inte den oreflekterade 

upplevelsen. Barnens erfarenheter ska vara utgångspunkt för pedagogiken men för att 

socialisera barnen till goda samhällsmedlemmar, måste undervisningen styras och ledas. 

Att kunna samspela och kommunicera med andra människor såg Dewey som en 

grundläggande egenskap hos såväl vuxna som barn. 

 

     4.2. Social inlärningsteori 

Albert Banduras teorier om social inlärningsteori innebär att lärande sker i en 

modellinlärning där vi människor observerar andras beteenden och handlingar. 

Personerna vi observerar fungerar som modeller för vårt eget agerande och vi utvecklar 

vårt beetende genom att imitera modellerna. Bandura anser att det är under 

observationer som nya tankar och idéer bildas, vilka tas tillvara och utgör nya beteenden 

hos oss människor (Bandura, 1977). Han förklarar även att vid modellinlärning 

förvärvas först de nya kunskaperna, för att sedan bibehållas och därefter reproduceras. 

Genom den här sortens inlärning kan människor uppnå nya kunskaper och förfina dem 

med egna justeringar. Enligt Bandura är det vid de vardagliga situationerna i samspel 

med andra människor som lärande sker (Phillips & Soltis, 2014). Bandura (1977) påstår 

däremot att människors lärande inte utvecklas om de inte kommer ihåg vad de en gång 

har lärt sig. Lärandet behöver bevaras för att vi ska kunna påminna oss om våra 

kunskaper och erfarenheter, både genom visuellt och verbalt handlande. 
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5 Metod 
 
Här presenteras studiens tillvägagångssätt. Vårt val av metod för insamling av data, val 

av respondenter, bearbetning av data samt de etiska aspekter som vi har tagit hänsyn till.  
 
     5.1. Intervju som metod 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar visade sig kvalitativa forskningsintervjuer 

vara den bästa utgångspunkten för vårt arbete. Med vår studie vill vi få fram 

förskollärarnas tankar om utevistelsen samt de effekter de anser att den ger 

barngruppen. Den kvalitativa intervjumetodens syfte är att förstå den intervjuades 

perspektiv. Genom att låta dem prata utifrån sina egna erfarenheter ges det enligt 

Kihlström (2007) mer tillförlitliga svar.  
 
Intervjuerna har varit av semistrukturerande karaktär. Med det här menas att den som 

intervjuar har en lista med färdiga frågor som den intervjuade ska besvara. Intervjuaren 

är flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och låter den intervjuade utveckla sina 

idéer samt tala utförligt om de ämnen som berörs. Intervjupersonerna utvecklar även 

sina synpunkter under intervjun (Denscombe, 2016). Den här typen av intervju passade 

studien då förskollärarnas tankar om utevistelsen och de effekter de upplever att den kan 

ge barngruppen skulle synliggöras. Kihlström (2007) nämner att valet av metod i 

förhållande till det som ska undersökas har en betydande roll för hur syftet och 

frågeställningarna kan besvaras på bästa sätt. 
 
Intervjuerna som har genomförts är av personlig karaktär vilket innebär att det sker ett 

möte mellan en forskare och en informant (Denscombe, 2016). De synpunkter och 

uppfattningar som uttrycker sig i studien är den intervjuades. Anledningen till valet av 

djupintervju var för att få en fördjupad förståelse i vad förskollärarna menade med sina 

svar. En fördel med en intervju av den här karaktären är att forskaren enbart har en 

persons idéer att utforska och sätta sig in i. Författaren menar också att det är en fördel 

när den inspelade intervjun ska transkriberas. Eftersom samtalet endast involverar en 

person och det bara är en röst att lyssna av, förutom forskarens egen. 
 
     5.2. Urval 
Intervjuerna genomfördes med sex stycken förskollärare på två olika förskolor, i två 

olika kommuner. Den ena förskolan är centralt belägen i en mindre svensk stad och den 

andra är belägen på landsbygden. Förskollärarna har varierande åldrar och olika 

arbetserfarenheter inom yrket. En av de intervjuade examinerades nyligen medan en 

annan hade många års erfarenhet i förskolläraryrket. Två av de sex intervjuade har ingen 

utbildning i “Ur och Skur” men har däremot arbetat på verksamheter med den 

inriktningen och har därför erfarenheter av hur arbetet på sådana verksamheter bedrivs. 

Det var inget krav från oss i början av vår studie utan det var slumpen som avgjorde.  
 
     5.3. Genomförande av datainsamling 
Inför genomförandet av intervjuerna fördjupade vi våra kunskaper genom att läsa 

tidigare forskning som berörde vårt undersökningsområde. Syftet och frågeställningarna 

utformades efter vårt val av ämne. Utifrån dem skapades en intervjuguide (se Bilaga 1) 

innehållande 19 frågor. Ett missivbrev (se bilaga 2) mailades ut för att få kontakt med 

förskollärarna. Efter respons på missivbrevet kunde plats och tid bestämmas för när 

intervjuerna skulle genomföras. Det fanns skäl till vårt val när de gällde att inte skicka 

ut intervjufrågorna (se Bilaga 1) på förhand. Detta för att förskollärarna inte skulle 
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kunna förbereda sina svar eller få möjlighet att prata ihop sig med kollegor innan 

intervjuerna.  
 

En pilotintervju med en förskollärare genomfördes innan insamlingen av data skedde. 

Anledningen var att se om intervjufrågorna var tillräckligt tydligt formulerade och gav 

relevanta svar. Intervjufrågorna visade sig vara väl formulerade och efter pilotintervjun 

behövdes inga större justeringar göras. Vi kände dock att vi fick en mer fördjupad 

kunskap om vilka följdfrågor som kunde vara till hjälp för att få ett intressant samtal 

med förskollärarna.  
 

Intervjuerna gjordes i ett möte med förskollärarna på deras arbetsplatser och varje 

intervju pågick i cirka 40 minuter. För att inte missa viktig information under samtalet, 

kom vi tillsammans med förskollärarna överens om att spela in samtalet. Det var en 

hjälp för oss så fokus kunde läggas på den intervjuades svar och sätt att uttrycka sig. 

Genom att spela in intervjun blev det ett mer avslappnat samtal. Istället för att vara 

upptagna med att skriva ner allt den intervjuade sa kunde fokus läggas på att föra 

samtalet vidare med den intervjuade (Trost, 2010). Våra inspelningar var sedan en hjälp 

för att kunna tolka och sammanställa det insamlade materialet till ett resultat.  
 

     5.4. Databearbetning  
När intervjuerna var genomförda och inspelade, transkriberades de ordagrant. Detta för 

att underlätta arbetet med att genomföra detaljerade sökningar, jämföra och hitta 

samband i svaren som getts under intervjuerna (Denscombe, 2016). Transkribering tar 

tid men författaren lyfter att det är en värdefull del av forskningen då forskaren kommer 

i närkontakt med sitt material samt kan väcka samtalet till liv igen. 
 

Efter transkriberingen av intervjuerna skapades ett nytt dokument där frågeställningarna 

var skrivna. Det transkirberade materialet sattes in under den frågeställning det gällde 

och på så sätt kunde skillnader och likheter urskiljas i svaren. Det här dokumentet var 

till god hjälp när kategoriseringen av resultat skulle påbörjas. Arbetet kring 

kategoriseringen skedde genom att läsa svaren flera gånger för att hitta citat som kunde 

stärka våra resonemang i resultatdelen, vilket även Kihlström (2007) skriver är en 

gynnande process för att hitta skillnader och likheter. De skillnader och likheter som 

hittades skapade vårt resultat.  
 

     5.5. Forskningsetiska principer  
Det är av vikt att som forskare närma sig sitt projekt på ett etiskt sätt och att de etiska 

åtgärderna följs för att skydda de som deltar i studien. De fyra huvudkraven, 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet som 

Vetenskapsrådet (2002) nämner har därför varit en utgångspunkt i vårt arbete. 
 

Missivbrevet där information om syftet med studien och hur arbetet skulle gå tillväga 

för att nå ett resultat, var det första som skickades ut till förskollärarna. Därefter 

informerades de intervjuade om att medverkan i studien var frivillig och att de när som 

helst fick bryta sin medverkan. Vi bad även om tillåtelse att få spela in våra intervjuer 

och klargjorde tydligt att vårt insamlade material enbart skulle användas av oss och 

därefter förstöras. De intervjuade fick även veta att ingen kommer få reda på deras 

namn eller arbetsplats i vårt arbete. Därför namngavs de intervjuade som Förskollärare 

1, Förskollärare 2…. osv i resultatdelen. De intervjuade fick information om att den 

insamlade datan endast kommer användas av oss i vår uppsats och därefter förstöras när 

arbetet är klart. 
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     5.6. En kritisk blick på studiens metodval  
Ett beslut som togs var att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg. Anledningen var att 

de intervjuade förskollärarna skulle ge så ärliga svar som möjligt, vilket upplevdes som 

en bra metod då de intervjuade gav tillförlitliga svar. De svarade även på frågorna 

utifrån sina egna tankar och erfarenheter eftersom att de inte hade haft möjlighet att 

tänka ut ett svar innan och heller inte pratat ihop sig med sina kollegor.  
 

Då vår undersökning ska synliggöra förskollärares tankar om utevistelse, vilka för- och 

nackdelar samt vilka effekter de anser att den kan ge barngruppen, var intervjuer ett bra 

tillvägagångssätt för att samla in data. I en intervju får den intervjuade möjlighet att 

förtydliga och förklara sina svar, vilket ger oss ett mer trovärdigt och rikt material. 

Frågorna som ställdes var av öppen karaktär vilket bidrog till att den intervjuade kunde 

vara fri i sina formuleringar. En svårighet som upplevdes var att den forskning och 

litteratur som vi tagit del av hade berikat oss med mer kunskap inom ämnet, vilket ledde 

till att vi gärna ville ställa alltför ledande frågor under intervjun för att få fram ett visst 

svar. Kihlström (2007) nämner just det som en svårighet, att som forskare vara neutral i 

sitt förhållningssätt när det finns intresse för ämnet.  
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6 Resultat 

I kommande avsnitt redovisas en sammanställning av förskollärarnas svar gällande 

deras tankar med utevistelsen, vilka för- och nackdelar de upplever gällande utevistelsen 

samt de effekter utevistelsen kan ha på barngruppen. Resultatet presenteras under 

rubriker, vilka baseras på svaren som framkommit under våra intervjuer.  

 

6.1. Förskollärarnas tankar om sin roll under utevistelsen 

 

     6.1.1. Inta ett deltagar- och åskådarperspektiv 

Förskollärarna anser att deras roll under utevistelsen är att både inta ett 

deltagarperspektiv och åskådarperspektiv. Förskollärarna förklarar att de kan vara 

medupptäckare tillsammans med barnen där de kan uppmuntra barnens nyfikenhet och 

svara på deras frågor. De ser möjligheter i deltagarperspektivet då de kan stötta barnen i 

deras lek samt hjälpa dem att väcka intresse för nya lekar. Förskollärarna poängterar 

också att barnen även måste få ha sin fria lek och att de då kan ta ett steg tillbaka.  

 
Jaa, att vara bland barnen naturligtvis. Och att man finns till där man behövs, 

att man svarar på deras frågor och är jaa, medupptäckare kan jag väl säga. 

Med dom. Sen i viss mån, om vi går till skogen såklart jag kan vara en ledare i 

sådana mått att jag har en liten samling där vi pratar om något specifikt eller vi 

leker en lek eller så. Men det allra mesta så är man liksom en medupptäckare 

med barnen (Förskollärare 2). 

 

Det är meningen att barnen ska få ha den fria leken men ibland….att man 

ibland går dit och stöttar och ser vad som händer, vad dom leker och vad leker 

dom inte (Förskollärare 4). 

 

     6.1.2. Vara en god förebild 

Alla de intervjuade förskollärarna trivs ute i naturen och samtliga ser sin egen relation 

till den som en stor tillgång i arbetet med barn. Förskollärarna belyser vikten av att visa 

glädje och engagemang i arbetet som genomförs i förskolans verksamhet och menar på 

att om de visar glädje i det de gör, smittar det även av sig på barngruppen. Den 

inställning till naturen som vi förmedla, är enligt förskollärarna avgörande för hur 

barnens naturintresse utvecklas. 

 
Jag tycker om att vara i naturen, det är en stor fördel att man tycker om det när 

man jobbar med barn. Nej och jag tänker just det här, speglar vi av oss glädje i 

att gå ut så gör vi även det till barnen. Det är klart motivationen påverkas av 

hur vi är (Förskollärare 1). 

 

     6.1.3. Övervaka barngruppen 

Förskollärarna menar att de också kan inta en roll som övervakare under utevistelsen. 

De förklarar att barnen behöver ägna sig åt fri lek och att det ibland kan vara skönt att 

bara komma ut på förskolegården utan uppstyrda aktiviteter och måsten.  

 
Se till att barnen har något att göra, samtidigt att det är skönt att bara få vara 

och ja fri lek. Man behöver inte göra så speciellt mycket heller. Det kan ha varit 

uppstyrda samlingar innan och då kan det vara skönt att bara gå ut och inte 

göra något speciellt. På eftermiddagar är det ju skönt att bara inte göra något 

sådär (Förskollärare 6). 

 



  
 

-- 14 -- 

 

6.2. Förskollärarnas tankar om syftet med utevistelsen  
 

     6.2.1. Ett lärtillfälle 

Enligt förskollärarna kan utevistelsen bidra med många varierande lärtillfällen. 

Förskollärarna förklarar att ett av utevistelsens lärtillfällen börjar redan i tamburen, när 

det är dags för utgång och barnen ska klä på sig sina ytterkläder. De anser att det är 

viktigt att låta barnen få veta vad det är för väder ute och vilka kläder som då behövs. 

En av förskollärarna tycker det är viktigt att låta barnen få känna och uppleva de olika 

årstiderna och anser att det är syftet med utevistelsen. 

 
Sen är det ju ett lärande i stegen att ta sig ut och påklädning, avklädning, vad vi 

ska ha för kläder, är det för varmt- för kallt? Jag tycker det är viktigt, känslan 

av att känna saker ute. Jag vill att de ska få med sig glädjen av att vi går ut och 

ute finns det massa roliga saker som vi inte kan göra inne (Förskollärare 1). 

 

En av förskollärarna menar att syftet med utevistelsen kan variera beroende på om det 

rör sig om utomhuspedagogik eller utevistelse. Förskolläraren förklarar att 

utomhuspedagogikens syfte är att vara ett lärtillfälle där barnen lär sig något medan 

utevistelsens syfte beskrivs såhär:  

 
Med utevistelsen är syftet mer att att man ska få lite frisk luft (Förskollärare 6). 

 

Förskollärarna ser också utevistelsen som ett lärtillfälle då de anser att det är lätt att få in 

läroplanens mål i aktiviteterna som utförs utomhus. 

 
Jag menar det här med att sitta i sandlådan. Det är ju att ösa och hälla ut och 

mängder och med vatten har vi ju också. Och uppe i backen, det är ju med 

rörelse och motoriken där och ja alla lekar man leker, alla rollekar man också 

kan göra (Förskollärare 2). 

 

     6.2.2. Rörelse och hälsa 

Förskollärarna ser utevistelsen som en potentiell plats för rörelse och tycker det är 

viktigt att barnen ska få komma ut och röra på sig varje dag. Utomhus får barnen vara 

rörligare och de ges här andra möjligheter till att utveckla sin motorik, samtidigt som de 

också får frisk luft. 

 
Dels för att de får utlopp för sin, det får mycket bättre motorik och sen att frisk 

luft. Att man håller sig friskare, alltså alla infektioner och sånt, Att det minskar 

om man är ute (Förskollärare 2). 

 

6.3. Utevistelsens fördelar 
 

     6.3.1. Ute ges friare tyglar 

Förskollärarna påstår att när barnen är ute ges dem en större frihet till lek och rörelse. 

En av förskollärarna anser att barnen ges friare tyglar utomhus jämfört med inomhus, då 

de utomhus till exempel får springa vilket de inte tillåts göra inomhus. 

 
En spontan sak som ofta är en grej man inte får göra inne är att springa. Det 

får barnen göra ute och det gör dom. Fördelen där får man nog beskriva som 

frihet. Asså för barnen, att dom har friare tyglar än vad dom har inomhus 

(Förskollärare 4). 
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Två av förskollärarna upplever att utevistelsen även har en positiv inverkan på barnens 

lek eftersom barnen här har möjlighet till att leka andra lekar då materialet som finns 

där har inte någon förutfattad mening. Förskollärarna känner också att utevistelsen 

gynnar barnens samspel. 

 
En fördel är att vi kommer ut i friska luften och sen att barnen, de kan ju leka 

andra lekar på utevistelsen om vi nu bara ska ta här på gården. Du har ju 

cykeln och du har med sanden och de andra från andra avdelningar. Det blir ju 

mer ett samspel där än om man är inne (Förskollärare 3). 

 

En fördel är framförallt för leken. För det finns inte lika material med, vad ska 

man säga, en förutsatt mening bakom det utan jag tycker att barnen får 

använda fantasin på ett helt annat sätt (Förskollärare 5). 

 

     6.3.2. Miljön 

Förskollärarna anser att utomhusmiljön kan utmana och aktivera barnen på andra sätt 

jämfört med vad inomhusmiljön kan. De känner att barnens motoriska utveckling 

gynnas då de får befinna sig utomhus eftersom de där till exempel kan klättra i träd och 

gå i ojämn terräng. Förskollärarna förklarar också att barnens koncentration blir bättre 

om de får vara i rörelse ute i den friska luften samt att utemiljön har en positiv inverkan 

på barnens lärande. 

 
Det ju allt det här lärandet, Man kan ju få in allt det plus lite till. Det är ju 

färger, former, alltså matte, med språket och naturkunskap och allt, man kan få 

in ute (Förskollärare 2). 

 

6.4 Utevistelsens nackdelar 
 

     6.4.1. Brist på pedagoger 

De intervjuade förskollärarna har olika erfarenheter och syn på vad hinder kan vara för 

utevistelsen. Tre av sex förskollärare beskriver bristen på pedagoger och storleken på 

barngruppen som hinder. Att inte vara tillräckligt med personal hindrar dem från att 

delta i barnens lek och att ge dem de utmaningar som de önskar.  

 
Ett hinder kan vara att man har för mycket barn. Att vi inte är tillräckligt med 

pedagoger (Förskollärare 1). 

 

Barngruppens storlek kan vara ett hinder under utevistelsen. Att jag har för 

många barn på mig själv (Förskollärare 3). 

 

Det är inte alltid man är tillräckligt med personal för att göra det man vill ute. 

Det är oftast eller oftare det blir en utevistelse än en utomhuspedagogik då 

kanske. Att man går ut på gården och leker och då kanske man inte hinner vara 

med barnen när dom är ute. Utan man hinner mest bara räkna in dom. Oftast 

beroende på att man är för lite personal (Förskollärare 4). 
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Ytterligare ett hinder som framkom till följd av brist på pedagoger är säkerhetsfrågan. 

Två av förskollärarna upplever en viss otrygghet när det inte finns tillräckligt med 

personal. Särskilt när det är mörkt ute och förskolegården är stor och området är svårt 

att överblicka. En av förskollärarna menar att barnen då lätt kan gömma sig och hade 

gärna sett att förskolegården gick att dela av framåt eftermiddagen när personalstyrkan 

minskar. 
 

Jag skulle vilja delat av den här gården så att jag har ett överblickande område 

för här är så många ställen man kan gömma sig på när det blir mörkt. Många 

stora gårdar har ju avstyckat dom så att man kan begränsa utrymme så att man 

har en överblick av det hela (Förskollärare 3).  

 

Det kan vara en säkerhetsfråga. Det är viktigt att du har närvarande 

pedagoger, är det ju när du är utanför den slutna gården (Förskollärare 5). 

 

     6.4.2. Inga kläder efter väder 

Att barnen inte har kläder efter väder upplever två av förskollärarna som ett hinder med 

utevistelsen. Förskollärarna förklarar att de försöker vara så tydliga som möjligt med att 

informera vårdnadshavarna om att barngruppen går ut minst en gång per dag och att 

barnen då kan behöva ha en blandad uppsättning av kläder på sin krok och i sin låda. 

Trots den informationen finns det alltid de barn som inte har kläder som är anpassade 

för utelek. En av förskollärarna antyder dock att dagens vårdnadshavare har blivit mer 

medvetna om vad som behövs i klädväg och att barnen oftast är utrustade med bra 

kläder efter väder.  

 
Sen är det även om man tänker hur barn är klädda. Det gäller att vi har kläder 

efter väder. Men jag tycker idag att de flesta föräldrarna är medvetna om vad 

som behövs i klädväg (Förskollärare 1). 

 

Spontant så är det ju om barnen inte har några kläder, det känns ju kämpigt 

tycker jag (Förskollärare 2). 

 

     6.4.3. Förskolans placering 

Förskollärarna uttrycker att ett hinder även kan vara förskolans placering och närhet till 

naturområden. Av de förskollärare som har intervjuats är det ingen som ser närheten 

som ett hinder i deras egen verksamhet men de menar på att det kan vara ett troligt 

hinder. Har förskolan inte närhet till ett naturområde blir transporten dit ett projekt, 

vilket kan resultera i att verksamheten stannar kvar på förskolegården.  

 
Ja problematiskt är väl om man är på en förskola som inte är belägen i så 

närhet så att man, om man nu tänker att man ska gå till en skog eller att man 

ska gå till där det finns lite utmaningar (Förskollärare 1). 
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6.5. Utevistelsens effekter på barns lärande 
 

     6.5.1. Ett vidgat lärande 

Förskollärarna är alla överens om att utevistelsen har stor betydelse för barns lärande. 

Förskollärarna upplever att utevistelsen innehåller många miljöer med tillfällen där 

barnen kan få göra upptäckter och utforska fenomen och på så vis få ett vidgat lärande. 

En av förskollärarna anser att det inte finns något läroplansmål som inte går att belysa 

utomhus. 

 

Det känns inte som att det finns knappt något läroplansmål som du inte 

kan uppfylla eller sträva mot i utomhusmiljön. Matematik, att räkna 

saker, olika sorters löv, pinnar och träd samtidigt som man utvecklar 

språket som då används hela tiden. Vi benämner mycket så man kan få in 

mycket tack vare utomhusmiljön (Förskollärare 5). 

 

     6.5.2. Utmanande 

Två av de intervjuade förskollärarna menar att många barn fungerar bättre utomhus 

jämfört med inomhus. De menar att det utomhus inte ligger lika stort krav på barnen 

och att de där kan vara mer spontana och kreativa, vilket kan utmana barnens lärande. 

Förskollärarna förklarar att de kan prata om saker och göra upptäckter tillsammans med 

barngruppen inomhus men att de sedan kan låta barnen förverkliga sina nya erfarenheter 

utomhus. En av förskollärarna ser det utmanande arbetssättet som en viktig del för 

barnens lärande och svarar så här: 

 
För barnens fantasi är det framförallt viktigt. Allt kan inte bli serverat på 

silverfat hela tiden. Utan de måste kunna hitta på saker själva och se 

möjligheterna (Förskollärare 4). 

 

6.6. Utevistelsens effekter på barngruppens konstellation 
 

     6.6.1. Konstellationerna ändras  

Tre av de sex förskollärarna är eniga om att barngruppens konstellation kan förändras 

när de kommer ut. De anser att utomhus ges barnen möjlighet till andra lekar och chans 

att beblanda sig med stora och små. De små barnen inspireras av vad de stora barnen 

gör och tvärtom. 
 

Det kan ju ändras lite konstellationer ute jämfört med vad det gör inne. De 

leker väldigt mycket rollekar ute och det gör de inne också men det kan delas 

upp på ett helt annat sätt när de är ute (Förskollärare 1). 

 

Att de får andra lekar och mer beblandar sig, stora med små ute om man säger. 

Ibland kanske att det är vi som skiljer på de stora och de då vissa stunder när vi 

är inne. Men ute är vi ju tillsammans alla och ja, de lär ju sig av varandra 

(Förskollärare 2). 
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En av förskollärarna har uppmärksammat att konstellationen kan se annorlunda ut 

beroende på vart de går och vilket intresse barnen har. Förskolläraren beskriver att 

barngruppens konstellation kan skilja sig beroende på vilka miljöer de befinner sig i. 

Intresset styr barnens lek och det är inte givet att de leker med samma barn ute som 

inne. Det beror helt på vad barnen är sugna på att leka med just i stunden. 

 
Ja absolut kan det vara så. Det ser man. Och likadant om något barn saknas så 

tar man nya konstellationer och hittar på. Och beroende på vilken plats vi går 

på. Går vi till skogen kan det vara en konstellation och den konstellationen kan 

vara helt annorlunda om vi går till en lekpark. Så det ser man ju. Beroende på 

vart vi går, vilket intresse barnet har (Förskollärare 3). 

 

     6.6.2. Mindre konflikter 

Två av förskollärarna tycker att det uppstår fler konflikter i barngruppen inomhus 

jämfört med utomhus. En av förskollärarna tror att anledningen till det är att när barnen 

befinner sig inomhus har de inte lika mycket yta att röra sig på och att konflikterna då 

ökar. Likaså anser den här förskolläraren att barnen kan upplevas tröttare inomhus men 

att de piggnar till när de får komma ut i den friska luften, vilket också kan bidra till att 

konflikterna barnen emellan minskar. 

 
Tack vare att utomhusmiljön ofta inte har samma förutsatt… material med 

förutsatt mening bakom sig så känns det som att barn kommer ofta bättre 

överens utomhus med. Det blir inte så mycket konflikter som tidigare, kring 

saker, det är mer liksom sammanhängande barngrupp kan det ofta va. Lite alla 

får va med känsla mer än vad man kan inomhus (Förskollärare 5). 
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7 Analys 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat i relation till vald teorianknytning.  

 

Resultatet visar att den egna relationen till naturen är av stor betydelse för att kunna visa 

glädje och engagemang i sitt arbete. Utifrån Banduras teori gällande modellinlärning är 

förskollärarnas attityd och inställning till naturen avgörande för hur barnens intresse till 

utevistelsen utvecklas. I Banduras teori betonas lärandet genom imitation (Bandura, 

1977). Därav är förskollärarens roll i att visa glädje och engagemang i sitt arbete av 

betydelse, då de framstår som barnens modeller, modeller som barnen ska observera och 

sedan reproducera sitt beteende från. 

 

I vårt resultat kan vi tydligt se kopplingar mellan Banduras teori och förskollärarnas 

tankar om barns utevistelse. Förskollärarna berättar att när barnen är ute på 

förskolegården kan de beblanda sig med andra barn från andra avdelningar. I en sådan 

situation kan barnen titta på varandra och ta del av varandras kunskaper och 

erfarenheter. Enligt Bandura (Phillips & Soltis, 2014) är det samspelet mellan oss 

människor som har en betydelse för vårt lärande.  

 

En av nackdelarna som resultatet visar är brist på pedagoger. Förskollärarna menar att 

de då inte kan vara lika närvarande i barnens lek och visa på lika stort intresse och 

engagemang, som de annars kan göra. Utifrån Banduras teori gällande modellinlärning 

(Bandura, 1977), kan pedagogerna i en sådan situation framstå som mindre bra modeller 

vilket i sin tur kan leda till en negativ effekt på barngruppen. Pedagogerna kan i 

situationer som dessa inte framstå som de goda exempel som de egentligen vill. 

 

Förskollärarna i vår studie poängterar vikten av utevistelsens betydelse för att kunna 

sträva mot läroplanens mål. De aktiviteter som intresserar barnen under utevistelsen kan 

förskollärarna ta tillvara på för att sedan samtala om dem och visa dem i sin rätta miljö. 

Förskollärarna belyser även vikten av att använda utomhusmiljön i lärandesyfte. 

Utomhus upplevs det lättare att benämna många av barnens upptäckter. Dewey ansåg att 

den praktiska kunskapen är minst lika viktig som den teoretiska (Brügge & 

Szczepanski, 2011). Förskollärarna i studien förklarar att man kan prata och upptäcka 

saker inomhus men att utomhus ges möjlighet att förverkliga och se upptäckten i sin 

verkliga miljö, att omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken. Även det här går att 

koppla till Deweys teori då han såg barnens egna konkreta erfarenheter som en viktig 

del i deras lärande. 

 

Utomhus går det att hitta olika utmaningar för lärande och förskollärarna anser att dessa 

utmaningar även kan tas med inomhus. Det finns andra förutsättningar utomhus som i 

sin tur kan utmana barnen. Till exempel kan barnen utmanas på varierande sätt, 

beroende på om de befinner sig i en skogsdunge eller utför aktiviteter på 

förskolegården. Det är både upp till den vuxne och barnen att reflektera över sina 

upptäckter och handlingar. Med Deweys teori om hur en handling behöver ses över via 

avsikt-planering-reflektion- bedömning-ny avsikt och så vidare, kan ett lärande 

utvecklas (Sundgren, 2011). Förskollärarna förklarar sin roll under utevistelsen som att 

vara en medupptäckare tillsammans med barnen samt finnas där för dem och uppmuntra 

till nyfikenhet. Förskollärarna är närvarande i barnens lek och kan ställa utmanande 

frågor till dem, vilket kan utveckla barnens kunskaper då de får reflektera över sina 

handlingar. Då Dewey ansåg att det verkliga lärandet sker vid utförandet av en handling 



  
 

-- 20 -- 

 

och efterföljande reflektion av handlingens konsekvenser, ser vi tydliga paralleller 

mellan Deweys uttryck “Learning by doing”och förskollärarnas förhållningssätt. 
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8 Diskussion 

I kommande avsnitt kommer först metodvalets för- respektive nackdelar att diskuteras. 

Därefter kommer studiens resultat att diskuteras under rubriken Resultatdiskussion. 

Avsnittet avslutas sedan med en diskussion om hur den här studien kan tillämpas i 

förskolans verksamhet samt ges även förslag på vidare forskning.   

 

     8.1. Metoddiskussion 

Då syftet med den här studien var att undersöka förskollärares tankar om utevistelsen 

samt de effekter de ansåg utevistelsen kunde ha på barngruppen. Därför var en kvalitativ 

metod ett bra alternativ att utgå ifrån. Valet att intervjua aktiva förskollärare har bidragit 

till att vi har fått mer personliga svar, jämfört med om vi använt oss av en kvantitativ 

metod i form av enkäter. Intervjuerna har också gett oss större kunskap om och inblick i 

hur utevistelsen kan se ut på de båda förskolorna. I samband med intervjuerna fick vi 

möjlighet att ha givande samtal tillsammans med förskollärarna utifrån vårt valda syfte. 

Eftersom det var vi som ställde frågorna till förskollärarna, minimerade vi risken att 

frågorna skulle kunna misstolkas vilket vi tror kan vara lätt hänt i en enkät. Vi hade 

möjlighet att förtydliga våra frågor eller ställa följdfrågor om något hade känts oklart.  

 

Studiens resultat hade varit ett annat om vi valt att intervjua fler aktörer, som till 

exempel barnen och dess vårdnadshavare. Vi hade då fått fler perspektiv på upplevelsen 

gällande utevistelsen samt fått se hur väl förskollärarnas tankar om utevistelsen stämmer 

överens med barnens och vårdnadshavarnas uppfattningar. Resultatet i vår studie visar 

att förskollärarna tycker utevistelsen är av betydelse för förskolans verksamhet. 

Samtliga förskollärare säger också att de tycker om att vara utomhus. I relation till det 

här hade det varit intressant att genom observation undersöka om förskollärarnas 

intresse och engagemang smittar av sig på barnen i samma utsträckning som de önskar.  

 

Ytterligare ett metodval vi hade kunnat göra är att observera förskollärarna under 

utevistelsen. Förskollärarna kan säga en sak men sedan göra en helt annan. Tankarna 

om utevistelsen kan beskrivas på ett sätt under intervjuerna men sedan utföras på ett 

annat sätt i praktiken. Genom observationer av förskollärarnas agerande under 

utevistelsen hade studiens resultat kunnat få en starkare trovärdighet, då vi hade fått se 

om förskollärarnas svar på intervjufrågorna stämt överens med deras sätt att agera. Är 

de medupptäckare tillsammans med barnen och visar de den glädje och engagemang de 

nämner i intervjuerna? 

 

Studiens resultat hade också kunnat se annorlunda ut om vi valt att genomföra den 

enbart på förskolor med uttalad inriktning mot utomhuspedagogik. I vår studie har vi 

lagt märke till att de förskollärare som tidigare hade arbetat på förskolor med uttalad 

inriktning på utomhuspedagogik hade ett annat tänk, vilket framkom i deras svar. Vi 

tycker dock att de förskollärare som medverkat i den här studien har varit väldigt 

positiva och engagerade inom det utomhuspedagogiska området. Vi är glatt överraskade 

av resultatet i vår studie. 
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     8.2. Resultatdiskussion 

Varför valet av ämne till den här studien blev just utevistelse, var för att vi upplevt att 

förskollärarna många gånger går ut med barnen utan att ha någon direkt plan. 

Förskollärarna och barngruppen går ut för att få frisk luft. Resultatet i den här studien 

visar dock att förskollärarna som vi har intervjuat har en helt annan syn på förskolans 

utevistelse. De visade sig har bra koll på vad skillnaden är mellan utevistelse och 

utomhuspedagogik och kunde dra tydliga paralleller med den definition som Nationellt 

Centrum för utomhuspedagogik (Linköpings universitet, 2016) ger som förklaring på 

vad utomhuspedagogik innebär. Speciellt i det avseende där växelspelet mellan sinnlig 

upplevelse och boklig bildning betonas. Förskollärarna upplever att de utomhus kan 

göra upptäckter tillsammans med barnen och på så sätt lära sig av varandra. 

Förskollärarna förklarar att de inomhus kan prata om saker som de sedan kan ta med sig 

ut för att låta barnen ta del av den nya upptäckten i sin verkliga miljö. En av 

förskollärarna nämnde ett exempel på det här under en av intervjuerna. Barnen på en av 

förskolorna hade visat stort intresse för alla olika svampar som finns. Förskolläraren 

berättade då hur arbetslaget tog tillvara på barnens intresse. En förmiddag lät 

förskollärarna barnen titta i olika svampböcker samt gav barnen fakta kring svampar, 

som till exempel att alla inte är ätbara. När barnen sedan berikat sig med ny kunskap 

gällande svamparna tog förskollärarna med sig barngruppen ut i skogen där de fíck 

möjlighet till att se vissa av svamparna i sin rätta miljö. I den här stunden sker ett möte 

mellan objektet för lärande (svamparna) och den fysiska miljön (skogen), vilket är det 

Szczepanski (2009) ger som definition av vad utomhuspedagogik innebär. 

 

I resultatet synliggörs att förskollärarna intar både ett deltagarperspektiv och ett 

åskådarperspektiv under utevistelsen. Förskollärarna förklarar att de är med barnen och 

gör upptäckter tillsammans med dem samt deltar aktivt i deras lek. Förskollärarna intar 

här det Ohlsson (2015) kallar deltagarperspektiv. Det framgår också i resultatet att 

förskollärarna i vissa stunder även låter barnen få lite friare tyglar. Förskollärarna 

berättar att de då tar ett steg tillbaka och låter barnen agera mer fritt, vilket vi då kopplar 

till det så kallade åskådarperspektivet. En balans mellan dessa perspektiv ses som det 

optimala. I deltagarperspektivet kan förskolläraren lyssna på barnen och höra vad de 

tänker samt svara på deras frågor. Ur ett åskådarperspektiv däremot blir det istället att 

förskolläraren observerar barnen i deras lek och kan här till exempel se hur barnens 

motorik är utvecklad. Ohlsson (2015) anser att en kombination av dessa två perspektiv 

kan bidra till att förskollärarnas arbetssätt utvecklas. 

 

I likhet med det Björklund (2016) skriver menar förskollärarna i den här studien att 

deras egen relation till naturen är av betydelse och påpekar tydligt att de gärna använder 

sig av naturen i sitt arbete. Förskollärarna ser naturen som en tillgång och anser att om 

vi visar glädje och lust i att gå ut och vistas utomhus, kan den känslan smitta av sig på 

barnen. Det gäller i allt arbete som sker på förskolan. För precis som det gamla 

ordspråket så fint förespråkar: Barn gör som vi gör, inte som vi säger. 

 

Vårt resultat gällande förskollärarnas roll under utevistelsen skiljer sig från resultatet i 

Miranda, Larrea, Muela och Barandiaran (2016) och McClintic och Pettys (2015) 

studier. Förskollärarna i vår studie förklarar att de under utevistelsen är medupptäckare 

tillsammans med barnen samt att de är aktiva i barnens lek. Tidigare forskningsresultat 

visar istället att förskollärarnas roll under utevistelsen är att övervaka barngruppen. 

Frågan vi då ställer oss är: vad beror det på? En förklaring till det kan eventuellt vara 

förskollärarnas intresse och attityd till naturen och utevistelsen. Förskollärarna i vår 

studie visar alla stort intresse i att vara ute tillsammans med barngruppen och vissa av 
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dem vill spendera så mycket tid utomhus som möjligt. Resultaten i studierna skiljer sig 

även åt i det avseendet gällande utemiljöns lärpotential. I vårt resultat framkommer att 

förskollärarna ser stor lärpotential i utemiljön vilket den inte visade sig ha i tidigare 

forskningsresultat. Där ansågs istället innemiljön vara den miljö där lärandet sker. Även 

den här skillnaden i resultatet kan styrkas av resonemanget ovan, gällande 

förskollärarnas inställning till naturen och utevistelsen. En förskollärare som inte har 

någon relation till naturen kan ha svårt att se dess möjligheter och potential. 

 

I resultatet framkommer att två av förskollärarna ser utemiljön som mindre styrande 

jämfört med inomhusmiljön. Förskollärarna tycker att det lekmaterial som erbjuds 

utomhus inte har samma förutfattade mening som leksakerna inomhus. De anser att när 

barnen leker utomhus får de utmana och använda sig av sin fantasi på ett helt annat sätt. 

Så resonerar även Änggård (2014), att naturens lekmaterial är mindre styrande och 

istället inbjuder till fantasi och kreativitet. Det var ett intressant resultat för oss, att få 

höra att förskollärarna har ett ”genustänk”. Vi själva hade inte alls det i tanke innan 

studiens gång, att naturen faktiskt är genusneutral. 

 

Det finns vissa skillnader mellan vårt resultat och resultaten i Szcezpanskis (2009) och 

Öhmans (2011) forskning. I tidigare forskning har ett hinder visat sig vara okunskap hos 

förskollärarna vilket har lett till en slags osäkerhet i lärarrollen då förskollärarna inte vet 

hur de ska använda sig av utemiljöns resurser. Ett hinder som förskollärarna i vår studie 

uttrycker är också en fråga om osäkerhet men här rör det sig mer om en säkerhetsfråga. 

Att barngruppens storlek är för stor för antalet pedagoger vilket bidrar till att 

förskollärarna känner en osäkerhet att ta med sig barngruppen ut. Vi konstaterar att ett 

hinder vid utevistelsen kan vara osäkerhet men att osäkerheten kan vara av olika slag. 

Det kan röra sig om okunskap även hos förskollärarna i vår studie. Om de hade haft mer 

kunskap om hur de kan hantera en stor barngrupp under utevistelsen, hade det inte varit 

något problem att ta med sig barngruppen ut. Är alla bara medvetna om vilka regler som 

gäller när de lämnar förskolegården kan förflyttningen till de olika platserna ske på ett 

mer säkert sätt (Ericsson, 2009).  

 

I den forskning som Sandberg och Vuorinen (2008) tog del av framkom det i resultatet 

att antalet konflikter minskar mellan barnen när de befinner sig i naturen. Liknande 

resultat har även visat sig i vår studie. Två av förskollärarna upplever att det uppstår fler 

konflikter mellan barnen när de är inomhus jämfört med när de är utomhus. En av 

förskollärarna anser att det kan ha att göra med att materialet utomhus inte har någon 

förutsatt mening och att det är därför barnen kommer bättre överens. En möjlig 

förklaring enligt oss till varför konflikterna minskar, kan också vara att när barnen 

befinner sig utomhus ges det större utrymme till att röra sig på när de leker och de 

behöver här inte vara så tätt inpå varandra.   

 

I utomhusmiljön ges barnen möjlighet till att hoppa, springa och klättra vilket de inte 

har samma möjlighet till att göra inomhus. När barnen vistas utomhus får de träna på att 

röra sig på ojämn och kuperad mark. Barnens motorik utmanas och deras rörelser blir 

här mer allsidiga (Söderström, 2011). Vårt resultat visar att utevistelsen är betydelsefull 

för barnens motoriska utveckling. En av förskollärarna uttrycker att utemiljön ger goda 

förutsättningar både för den finmotoriska och grovmotoriska utvecklingen. Utomhus 

kan barnen till exempel ägna sig åt blåbärsplockning eller att klättra över stock och sten 

om de så känner. Ytterligare en positiv hälsoeffekt som framkommit i resultatet är att 

utomhusmiljön ger friskare och piggare barn. Samtliga förskollärare i den här studien 

upplever att barnen blir friskare vid regelbunden utevistelse. Förskollärarna tror att det 
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kan bero på att bakterier inte sprids lika fort ute i den friska luften som de kan göra 

inomhus. Deras resonemang stämmer bra överens med de tankar Olsson (2015) har 

kring utevistelsens hälsoaspekter. Även han uttrycker att luften utomhus håller oss 

friskare.  

 

     8.3. Vidare forskning 

Förskollärarna som har medverkat i den här studien har alla visat stort intresse för 

utevistelse och anser att utevistelsen är en viktig del i förskolans verksamhet. Vi har 

dock, bland annat under våra praktikperioder, uppmärksammat att det finns 

förskollärare/pedagoger som inte prioriterar utevistelse i förskolan. Ett ointresse som 

kan påverka både verksamheten och barngruppen. Barnen får här inte samma 

förutsättningar att se och ta del av utevistelsens möjligheter och potential. Det vi tycker 

hade varit intressant att ta reda mer på, är om det finns stöd att få från förskolechefen för 

utveckling av verksamhetens ”utomhustänk” samt vidare arbete kring 

utomhuspedagogik. 

 

     8.4. Pedagogiska implikationer 

Genom läsning av tidigare forskning gällande barns utevistelse, har vi under studiens 

gång berikat oss med nya erfarenheter och idéer som kan komma att vara användbara i 

det framtida arbetslivet. Utomhus finns oanade möjligheter till lärande och av den här 

studien har vi lärt oss att det inte är utomhusmiljöns resurser som kan begränsa lärandet, 

utan snarare vi förskollärare. De intervjuade förskollärarnas positiva synsätt och 

inställning till utevistelsen har smittat av sig och att vi nu känner stor lust och glädje i 

att komma ut i arbetslivet och föra våra kunskaper gällande utevistelsen vidare till våra 

framtida kollegor.  

 

De hinder som har framkommit i studiens resultat är även sådana hinder vi själva kan 

tänkas stöta på i vårt yrke. Förskolans placering och närhet till natur är inget vi kan 

ändra på. Här gäller det istället att vara fantasifull och göra det bästa av situationen. 

Samma sak gäller beträffande säkerhetsfrågan som vissa av förskollärarna belyste i 

resultatet. Barngrupperna i dagens förskolor är stora och det finns inte alltid tillräckligt 

med personal att tillgå. Om barngrupperna är alltför stora gäller det även här att försöka 

lösa situationen på bästa sätt och göra barnens utevistelse på förskolan så trygg och 

säker som möjligt.  
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I 

Bilagor 
 

     Bilaga 1: Intervjufrågor  
 

1. Vilken relation till naturen har du privat? 

2. Beskriv utevistelse med tre ord. 

3. Ser Du någon skillnad mellan utomhuspedagogik och utevistelse? 

 

4. Vilka fördelar ser Du med utevistelse? 

5. Vilka hinder ser Du med utevistelse? 

 

6. Planerar Ni er utevistelse? Och i så fall på vilket sätt? 

7. Vad är Ert syfte med utevistelsen? 

8. Skiljer sig planeringen utomhus jämfört med inomhus?  Och i så fall på vilket sätt? 

9. Förekommer undervisning under utevistelsen och i så fall på vilket sätt? 

10. Hur används utemiljön i lärandesyfte? 

11. Vilken betydelse anser Du att utevistelsen har för barns lärande? 

 

12. Var tillbringar Ni er utevistelse? 

13. Finns skog, hav och natur i närheten av förskolan? 

Om inte - har ni möjlighet till utflykter och transportmedel som kan ta er till närmsta 

grönområde? 

 

14. Vilken roll har Du som pedagog under utevistelsen? 

15. Tycker Du som pedagog om att spendera tid ute med barngruppen? Varför? På vilket 

sätt? Varför inte? 

16. Vilka effekter anser Du utevistelsen har på er pedagoger? 

17. Vilken effekt anser Du att utevistelsen har på barns hälsa? 

18. Vilken effekt anser Du att utevistelsen har på barngruppens konstellation? 

Skiljer den sig utomhus jämfört med inomhus? 

19. Hur agerar barn vid utevistelsen? Behöver de redskap (cyklar, spadar, hinkar osv.) för 

att kunna leka? 

   

 



  
 

II 

          Bilaga 2: Missivbrev 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Vi heter Beatrice Karlsson och Amanda Wikdahl och är nu inne på vår sjunde och sista 

termin av utbildningen och det är dags för oss att skriva vårt examensarbete. 

 

Syftet med vår studie är att synliggöra pedagogernas syfte om utevistelsen samt vilka 

effekter utevistelsen kan ha på barngruppen. 

 

För att få svar på dessa frågor kommer vi fördjupa oss i forskning och litteratur i det 

aktuella ämnet och skulle vilja intervjua några förskollärare om detta ämne. Intervjun 

kommer att bestå av 19 frågor och kommer att pågå under cirka 30-60 minuter. För att 

underlätta bearbetningen av materialet skulle vi vara oerhört tacksamma om vi får spela 

in intervjun. 

 

Deltagandet är frivilligt och du får avbryta intervjun och ditt deltagande när som helst. 

Ditt deltagande kommer vi att behandla konfidentiellt och alla uppgifter kommer enbart 

att användas i vår uppsats. 

 

Har du frågor får du gärna höra av dig till oss. 

 

Tack på förhand och hoppas att vi ses. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Beatrice & Amanda 

 


