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Abstract 
Preschool teacher's experience of the outdoors impact on children's learning and health. 

Förskollärares upplevelse av utevistelsens påverkan på barns lärande och hälsa. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare upplever att utevistelsen påverkar barns 

lärande och hälsa. I datainsamlingen har en kvalitativ metod använts i form av 

semistrukturerade intervjuer. Fem förskollärare från tre förskolor i samma kommun 

intervjuades. Fyra av dessa förskollärare arbetade på utomhusförskolor och en arbetade 

på en traditionell förskola. Resultatet visade att alla förskollärarna ansåg att utevistelsen 

har flera fördelar för barnens lärande och hälsa. De upplevde att barnens motorik 

förbättrades av utevistelsen samt att naturkunskap var det ämne som låg i fokus när de 

var ute. De såg inga tydliga hinder för att utnyttja utevistelsen mer än att de måste tänka 

på att en del material måste tillföras. De nämnde även att väder och kläder kan påverka i 

vilken utsträckning de är ute. Vad det gäller barnens hälsa upplevde alla förskollärare att 

det blir färre konflikter när de är ute samt att barnen håller sig friskare. Några av 

förskollärarna nämnde att barnen blir lugnare av utevistelse. Två förskollärare belyste 

att utekontakten kan ha en negativ effekt på hälsan för de barn som har astma eller 

allergi. I diskussionsavsnittet diskuteras sedan konsekvenser av metodval samt hur 

förskollärarna i arbetar med att utveckla barns miljöförståelse på olika sätt. Där 

diskuteras också förskollärarnas syn på barns hälsa i relation till utevistelsen och vilka 

konsekvenser utevistelsen får för hälsan. 

 

Nyckelord: Förskollärare, utevistelse, natur, lärande, hälsa  
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1 Introduktion 
Mitt intresse för utevistelse på förskolan kom under kursen ”hälsa och motorik” på 

Linnéuniversitetet våren 2017. Under kursen framkom det att utevistelsen har, enligt 

Bergström (2012), möjlighet att främja flera pedagogiska faktorer så som förbättrad 

koncentrationsförmåga och minneskapacitet, samt bidra till en allmänt ökad fysisk och 

psykisk hälsa hos barnen. Där framkom det också att utevistelsen har en återhämtande 

och stresslindrande effekt hos människor och kan bidra med ett inre lugn samt en ökad 

koncentration (a.a), vilket jag anser kan ha en stor fördel för barns kognitiva utveckling 

i förskolan. Min erfarenhet från att ha varit ute på flera förskolor talar för att de flesta 

förskolor har en gård i anslutning till förskolelokalen som de utnyttjar dagligen eller 

flera gånger i veckan. Det verkar också som att många förskolor även utnyttjar andra 

områden i närheten, så som skogen, havet, lekplatser etcetera. Det finns även 

uteförskolor som jag har besökt som spenderar hela dagar utomhus och då även bedriver 

den pedagogiska verksamheten utomhus. Utevistelse verkar alltså vara en stor del av 

många förskolors verksamhet. Trots det beskriver inte läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) vad utevistelsen egentligen har för betydelse för verksamheten, hur 

personalen kan arbeta med natur- och utevistelse eller vikten av hur förskolegården 

används och varför den bör finnas. Eftersom många förskolor bedriver stora delar av 

verksamheten utomhus anser jag att det både är intressant och relevant för 

förskollärarens yrkesproffesion att få insikt i hur förskollärarna själva ser på 

utevistelsen. Vilka fördelar, utmaningar, hinder och pedagogiska kvalitéer upplever de 

att utevistelsen bidrar till och hur påverkar den barnens lärande och hälsa? 

  



  
 

2 

2 Centrala begrepp 
Här definieras de centrala begrepp som är återkommande i studien. 

 

2.1 Begreppsdefinition 

Naturkontakt/naturvistelse: Begreppen innefattar den tid som barnen spenderar utomhus 

i en miljö berikad på naturens egna resurser som exempelvis vegetation, träd, buskage, 

åar eller dungar. 

 

Utevistelse: Även om utevistelse i hög utsträckning liknar begreppet ovan, eftersom det 

påverkas lika mycket av naturen i form av årstid, väder och temperatur, används 

begreppet utevistelse i studien som ett bredare begrepp som innefattar all den tid barnen 

spenderar utomhus, inklusive förskolegården, oavsett utomhusmiljö.  
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3 Studiens syfte 
I det här avsnittet presenteras studiens syfte samt tre olika frågeställningar som 

undersökningen utgår ifrån för att kunna svara till syftet. Under stycket med centrala 

begrepp defineras en del begrepp som är återkommande i studien. 

 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever utevistelsens 

eventuella påverkan på barns lärande och hälsa. 

 

3.2 Frågeställningar 

• Vilka eventuella möjligheter ser förskollärarna i utomhusmiljön i relation till 

barns lärande? 

• Vilka eventuella hinder ser förskollärarna i utomhusmiljön i relation till barns 

lärande? 

• Hur upplever förskollärarna att utevistelsen påverkar barns hälsa?  
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt visas vad tidigare forskning lyfter fram i utevistelsen. Längst ner i 

avsnittet finns ett stycke med begrepp som kommer att vara till stöd i studiens analys 

under resultatavsnittet. Den tidigare forskningen kommer sedan att diskuteras i relation 

till resultatet under diskusionsavsnittet. 

 

4.1 Utevistelse som arena för barns utforskande 

Brodin (2011) lyfter i sin studie fram att många förskolor förlägger idag stora delar av 

dagen utomhus, där det främst är lek som står i centrum. Naturen anses vara en miljö 

som inspirerar barnen att utforska vidare. Den ger även barnen en känsla av frihet då 

den är mer tillåtande än inomhusmiljön. Det anses till exempel mer tillåtet att springa, 

röra på sig och vara vild ute än vad det är inne, vilket kan göra att barn som anses 

”stökiga” inomhus känner sig mer accepterade i utomhusmiljön. Dessutom anses det 

vara mer okej att trampa snett, snubbla eller ramla utomhus än vad det är inomhus. Det 

kan bidra till att barn med sämre motorik känner sig mer accepterade utomhus. Trots att 

det är lek som oftast är i fokus i utomhusmiljön, pekar författaren på att det samtidigt 

sker ett parallellt lärande hos barnen när de utforskar och leker utomhus (a.a).  

 

Utomhuspedagogikens grundtanke förknippas ofta med John Deweys begrepp learning 

by doing, alltså att lära genom att göra, eftersom lek och utforskande i naturen 

inkluderar alla barnens sinnen, så som lukta, känna och ibland även smaka (Brodin, 

2011). Även i Klaars (2013) studie indikerar resultatet att barn i sina utforskande 

handlingar i naturen utvecklar ett meningsskapande. Författaren ger ett exempel utifrån 

en observation hon har gjort, där ett barn ska gå upp för en hal backe. Barnet ramlar 

omkull, och där synliggörs meningsskapandet då barnet i sitt nästa försök att ta sig upp 

för backen ändrar taktik. Vid andra försöket böjer barnet på knäna, går långsammare 

och stöttar sig med händerna. Klaar (2013) menar att även om meningsskapande kan ske 

hos barnen på eget bevåg, kan det också ske med hjälp av pedagogers riktningsgivare 

(vägledning). Dessa riktningsgivare kan ta form som förmaningar, instruktioner, 

uppmaningar, bekräftelse, utmanande eller om-orienterande. Riktningsgivarna från 

pedagoger är en viktig del i förskolan, då de flätar samman verksamhetens innehåll i 

fostran, omsorg och lärande (a.a). 

 

Fler studier visar på att utomhusmiljön möjliggör en större utveckling för barnen. Bland 

annat en turkisk studie av Yildirim och Özyilmaz (2017) där deltagarna var en grupp 

femåringar som under tio veckor fick delta i ett tioveckorsprogram med 

utomhusaktiviteter. Genom att jämföra tester på barnen som gjorts innan respektive 

efter programmets slut visade resultatet att barnens förmågor under dessa tio veckor 

hade ökat signifikant vad det gäller socialt, motoriskt, språkligt och kognitivt (a.a). 

Resultatet går även i linje med vad Sjöstrad Öhrfelt (2015) skriver i sin avhandling. Där 

framkommer det att barn på uteförskolor har bättre koncentrationsförmåga. Det kan ses 

som en anledning till att barnens kognitiva förmåga ökar. Enligt samma författare har 

barnen dessutom bättre motorik än vad barn på en traditionell förskola har. Den ökade 

motoriska utvecklingen kan förklaras med att barnens fysiska aktivitet ökar när de är 

utomhus (Sjöstrad Öhrfelt, 2015). 

 

4.2 Utemiljön 

Kiewra & Veselack (2016) belyser vikten av hur förskolegårdens miljö ser ut. De menar 

att den påverkar barnens lek och kreativitet utomhus. Utomhusmiljön upplevs oftast 

som mer inbjudande och öppen än inomhusmiljön. Det ger barnen en känsla av frihet 
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och inspirerar dem till kreativitet i sina lekar. Författarna menar att det är främst fyra 

element som gör att barnen inspireras mer i leken utomhus än inomhus. Utrymmet är av 

stor vikt för att erbjuda barnen en yta där det finns möjlighet till att utöka leken åt fler 

håll utan att inkräkta på någon annans lek. Ett större och mer öppet utrymme gör att 

lekens gränser suddas ut och bidrar då även till att öppna gränserna för fantasin och 

kreativiteten. Materialet som erbjuds är ett annat element som påverkar barnens 

kreativitet. Utomhusmiljön bör vara rik på naturmaterial då det gör att barnens 

kreativitet och fantasi ökar när de själva får föreställa sig vad materialet ska användas 

till i leken. Naturmaterialet, till skillnad från färdigt skapade material som oftast redan 

föreställer något, ger barnen möjlighet till att använda materialet till vad som helst i 

leken. En hög med pinnar kan bli en tågräls, en kotte kan bli till en mikrofon eller en 

bakelse. Därmed blir materialanvändningen gränslös i barnens lek när de har tillgång 

med naturmaterial, eftersom det kan föreställa nästan vad som helst. Stöd från 

personalen är ett tredje element som påverkar barnens lek utomhus. Här är det viktigt 

att balansera mellan att vara stödjande och tillgänglig utan att störa leken. Om 

pedagogen tar för stora initiativ i leken riskeras kreativiteten och fokuset hos barnen att 

brytas. Samtidigt är det viktigt att som pedagog aktivt stötta och delta när det anses vara 

nödvändigt. Tid är det sista elementet för att stödja barns kreativitet och fantasi i 

utomhuslek. Att ge barnen mer tid i leken utan att avbryta ger barnen möjlighet att få ett 

djupare fokus i leken. Med detta fokus ökar inte bara kreativiteten och fantasin, utan 

även en flexibilitet hos barnen. Det får då tid till att göra omorganisationer, 

konstruktionsskapande och nya upptäckter i aktiviteten. Barnen bör därför ges tid att 

leka till de själva anser att de är färdiga. Detta kan dock ses som den mest kritiska 

aspekten av de fyra elementen, då just tiden för lek oftast krockar med andra rutiner på 

förskolan som till exempel samlingar, fruktstund, lunch eller andra planerade aktiviteter 

(Kiewra & Veselack, 2016). 

 

Liksom i föregående studie tar även Nedovic och Morrisey (2013) upp just naturens 

egna resurser och material i sin studie. Studien handlar om en förskola som precis har 

öppnat i en gammal byggnad i en engelsk förort vars utomhusmiljön skulle utformas 

efter personalens och barnens egna önskemål. Önskemålen visade att gården i helhet 

önskades präglas av mer natur och naturliga material. Efter att gården gjorts om enligt 

önskemålen studerades det hur barnens lek såg ut innan jämfört med efter 

omkonstruktionen av utemiljön. Det visades att en naturlig miljö med löst organiskt 

material var en minst lika engagerande lekmiljö som en miljö med färdigt material. Det 

framkom även tydliga utvecklingar i barnens lek. På ett ställe där betong hade bytts ut 

mot barkflis ökade barnens fysiska aktivitet. Personalen upplevde även att barnen blev 

mer stresståliga och lugnare i sin lek. Dessutom visade det sig att naturmaterialet som 

barnen hade tillgång till gjorde att leken varade längre tidsmässigt och även fick ett 

djupare fokus (a.a). 

 

I resultatet av Nedovics och Morriseys (2013) studie framkom det dock att personalen 

upptäckte två negativa effekter till följd av den omkonstruerade miljön. Den ena var att 

barnen blev mer “osynliga” då de lekte bland träd eller buskar vilket gjorde att 

personalen fick svårt att få insyn i leken. Detta löste de dock med att sätta upp mindre 

speglar som gav insyn i barnens lek och personalen kunde på så sätt se vad som hände 

runt om på gården utan att behöva störa leken. Den andra negativa effekten var att flera 

av plantorna som hade tillsatts gick sönder i barnens lek, antingen för att de användes 

som en del av lekmaterial eller för att de trampades sönder. Den här effekten löste 

personalen genom att undervisa barnen till att utveckla en miljöförståelse och att värna 
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om sin närmiljö, som även är en del av förståelsen för hållbar utveckling (Nedovics och 

Morriseys, 2013). 

 

4.3 Utevistelsens påverkan på barns hälsa 

Även i Pagels, Raustorp, Guban, Fröberg & Boldemanns (2016) artikel framkommer 

det liksom studien ovan att barns fysiska aktivitet ökar när de är utomhus. I artikeln 

framkommer det också att barn får mer tid utomhus under sommarhalvåret än vad de får 

under vinterhalvåret. Det resulterar i att barnen är mer fysiskt aktiva under sommaren än 

vintern. Deras behov av rörelse visade sig främst i mars, mot slutet av vinterhalvåret då 

barnen kompenserade för den mer passiva tiden genom att de upplevdes som mer 

”stökiga” inomhus (a.a). I och med att den fysiska aktiviteten ökar påverkar den också 

barnens BMI och kroppsform, enligt Söderström m. fl. (2012). Barn som spenderar 

större delar av dagen i en högkvalitativ utomhusmiljö tenderar till att ha ett mer normalt 

BMI än barn vars utemiljö ansågs vara lågkvalitativ. Med lågkvalitativa utomhusmiljöer 

menas en mer platt och trång miljö med mindre vegetation. En orsak till BMI-

skillnaderna kan vara att de barn som har tillgång till högkvalitativa utomhusmiljöer 

spenderar mer tid utomhus än barn i lågkvalitativa utomhusmiljöer. De får därmed 

möjlighet till mer fysisk aktivitet. Men författaren pekar också på en annan orsak till 

BMI-skillnaderna, nämligen att klimatet är mer påfrestande utomhus än inomhus vilket 

bidrar till att kroppen gör av med mer energi för att klara av klimatet, som till exempel 

att hålla kroppsvärmen. De barn som spenderade längre tid utomhus och som tenderade 

till att ha ett mer normalt BMI, kan eventuellt göra sig av med mer energi på grund av 

att de spenderar längre tid i ett påfrestande klimat. Söderströms m. fl. (2012) artikel 

lyfter också fram utevistelsens påverkan på barns sömn. Här är det främst dagsljuset 

som påverkar och inte själva miljön. Barn som spenderar en stor del av dagen i dagsljus 

får en längre och mer koncentrerad nattsömn (a.a). Det framkommer även i en rapport 

av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2015) som har gjort en jämförelse 

mellan tjugo svenska förskolor av både hög- och lågkvalitativa utomhusmiljöer. 

Resultatet i rapporten visade att barnen i de högkvalitativa utomhusmiljöerna hade en 

längre nattsömn än de barn som vistades i lågkvalitativa utomhusmiljöer. Mårtensson, 

Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) menar att dagsljuset inte bara påverkar 

barns sömn, utan ökar också mängden D-vitamin i kroppen som i sin tur bidrar till att 

stärka immunförsvaret och motverka virussjukdomar. Att barnen kan få starkare 

immunförsvar av utevistelsen belyser även Sjöstrad Öhrfelt (2015) i sin avhandling. Där 

framkom det att barnen på utomhusförskolan hade färre sjukdagar än barnen på en 

traditionell förskola. Orsaken till det framkommer dock inte i avhandlingen (a.a). 

 

Kvalitén på utemiljön har också betydelse för hur barns hälsa påverkas. I rapporten av 

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (2015) framkom det att de 

högkvalitativa utomhusmiljöerna inspirerade barnen mer till lek och ökad fysisk 

aktivitet, dels på grund av att ytorna är mer öppna, men också för att de präglas av en 

mer tålig vegetation för lek. Ytterligare en anledning till att barnens aktivitet ökade i 

den högkvalitativa miljön kan orsakas av, precis som Söderström m. fl. (2012) talar om, 

att barn som har tillgång till en högkvalitativ utomhusmiljö spenderar mer tid utomhus. 

I jämförelsen mellan de tjugo förskolorna visade det sig även att de högkvalitativa 

förskolorna hade ett bättre skydd mot solens UV-ljus än vad de lågkvalitativa hade. Det 

tros bero på den tätare vegetationen som erbjöds (Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin, 2015). 

 

En annan intressant aspekt av hur barns hälsa påverkas av utevistelsen framkom i 

Söderströms m. fl. (2012) artikel. De skriver att på den förskola där det spenderades 
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mest tid utomhus hade barnen en högre halt av stresshormonet kortisol i kroppen. 

Författarna menar dock att det är oklart om halterna ökade på grund av ett mer 

påfrestande klimat för barnen, eller om det berodde på att den fysiska aktiviteten ökade 

som också kan bidra till ökade halter av stresshormon i blodet (Söderström m. fl., 

2012). Att utomhusvistelse skulle öka mängden stresshormoner är dock något som 

motargumenteras av Mårtensson m. fl. (2011) som menar att naturen har en restorativ 

(återhämtande) inverkan på människor. Den kan alltså bidra till att just mängden av 

stresshormoner minskar, och inte ökar. På grund av att stresshormonerna tenderar att 

minska anser därför Mårtensson m. fl. (2011) att fler barn bör få ökad utomhustid, 

eftersom barn med hög stressnivå i större utsträckning riskerar att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes eller depression som vuxna. Att redan som barn använda 

naturen restorativt kan med andra ord vara en förebyggande effekt för att minska 

riskerna för framtida sjukdomar (a.a). 

 

Trots att det är flera aspekter som pekar på att utevistelse och naturkontakt ger positiva 

effekter för barns hälsa, lyfter Mårtensson m. fl. (2011) fram fler aspekter att ha i åtanke 

när det talas om utevistelse och natur i relation till hälsa. Det är aspekter i form av 

miljöföroreningar. Överallt finns det luftföroreningar i form av gas och partiklar, som 

följd av utsläpp från bilar och fabriker. Det kan dessutom finnas både 

vattenföroreningar och andra luft- och markföroreningar som orsakats av industriella 

spill. Detta är det främst yngre barn som riskerar att få i sig eftersom de har en tendens 

till att stoppa saker i munnen. Att det finns miljöföroreningar överallt går inte att 

undvika. Däremot ser skillnaderna i mängden miljöföroreningar stora ut beroende på 

vart barnen befinner sig, om det till exempel är en glesbyggd, en stadskärna eller precis 

intill ett industriområde (a.a). 

 

4.4 Begrepp som stöd för analys 

Szczepanski & Andersson (2015) har gjort en studie med syfte att ”utveckla förståelsen 

av lärmiljöns eller platsens betydelse för lärande”. I studien intervjuas femton 

professorer om deras uppfattning av platsens betydelse för lärande i ett 

utomhuspedagogiskt sammanhang. Professorerna har alla ett intresse för lärande samt 

erfarenhet från lärarutbildning. Resultatet visade att utevistelsen kan skapa möjligheter 

att utveckla fem olika kategorier hos barn: Platsrelaterade meningserbjudanden: 

Genom att utnyttja utevistelsen får barnen möjlighet att upptäcka platsrelaterade 

meningserbjudanden. Begreppet innebär att de kan skapa ett sammanhang och en 

förståelse för olika fenomen genom att möta dem i sin naturliga miljö. Ett exempel på 

detta kan vara att besöka skogen för att se hur bladen ändrar färg på hösten. Sinnlig 

relation: Med hjälp av utevistelsen får barnen även möjlighet att skapa en sinnlig 

relation till olika förteelser i naturen då utomhusmiljön ger möjlighet att utforska 

naturen med alla sinnen så som beröring, doft, smak etcetera. Denna relation anser 

författarna vara viktig för barnens fortsatta utveckling av miljöförståelse och hållbar 

utveckling i samhället. Personlig landskapsrelation: Kontakt med det lokala landskapet 

i närområdet kan utveckla en personlig relation mellan barnet och det specifika 

landskapet. Den personliga landskapsrelationen som uppstår handlar dock inte enbart 

om de individuella erfarenheterna från området, utan den handlar även om de relationer 

som individen har till andra människor i mötet med det specifika landskapet. 

Förtrogenhetskunskap: En förtrogenhetskunskap handlar främst om att känna sig säker i 

miljön man befinner sig i. Den utvecklas genom att skapa fördjupad kunskap med hjälp 

av praktisk handling och sedan kunna sätta kunskapen i kontext och se samband. Ett 

exempel kan vara hur man gör upp en eld när man är ute eller hur man bör klä sig efter 

väder. Bredare förståelse för samhälle och miljö: Den här kategorin innebär att barnen 
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genom utevistelsen kan få en djupare innebörd i begreppet ”hållbar utveckling”. De 

utvecklar en förståelse för hur samhället och miljön hänger samman och påverkar 

varandra. Här ses den specifika platsen som bärare av kunskap och förståelse av miljön 

(a.a).  
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5 Metod 
Under metodavsnittet presenteras val av metod, motivering av urval, hur studien har 

genomförts och slutligen metodkritik. I metodkritiken framgår studiens trovärdighet, 

styrkor och svagheter med intervju som metod samt hur studien har genomförts ur ett 

etiskt perspektiv. 

  

5.1 Metodval 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever utevistelsens 

eventuella påverkan på barns lärande och hälsa. Metoden som använts vid 

undersökningen är kvalitativ metod i form av fem semistrukturerade intervjuer. 

Denscombe (2004) beskriver att den kvalitativa metoden lägger vikt vid uppfattningar, 

upplevelser och personliga erfarenheter hos individer. Den kvalitativa metoden är därför 

en lämplig metod i relation till studiens syfte, som just handlar om hur förskollärare 

upplever utevistelsen. De semistrukturerade intervjuer betecknar författaren som en 

intervjuform som präglas av öppna frågor. Intervjuaren har en lista med ämnen och 

frågor som ska behandlas, i detta fall utevistelse med fokus på lärande och hälsa (se 

Bilaga A), men den intervjuade är fri att utveckla svar och synpunkter. Det medför att 

intervjuaren bör vara flexibel i sina följdfrågor och i ordningen av frågor och ämnen. 

 

5.2 Urval 

Intervjuerna är gjorda med fem förskollärare fördelat på tre olika förskolor i en mindre 

kommun i södra Sverige. Två av förskolorna är uteförskolor och den tredje är en 

traditionell förskola, utan något inriktat fokus. Den ena uteförskolan är väletablerad då 

den har varit verksam sedan 2014 medan den andra uteförskolan är relativt ny då den 

startades 2017. Även den traditionella förskolan har varit verksam sedan 2014. 

Denscombe (2009) pekar på att även om de människor som ingår i urvalet vid 

undersökningar kan ske helt slumpmässigt väljs de oftast medvetet utifrån att de har 

speciella bidrag. Anledningen till att jag valde informanter från två uteförskolor beror 

på deras unika erfarenheter av hur utevistelsen påverkar barnen i längre utsträckning. 

Vad det gäller den traditionella förskolan valdes den därför att jag sedan tidigare 

erfarenheter är medveten om att även här är utevistelsen en stor del av deras 

verksamhet, trots att de inte spenderar lika mycket tid ute som uteförskolorna gör. 

 

5.3 Genomförande 

I den första kontakten med förskollärarna presenterade jag mig och den studien jag 

arbetar med. Därefter frågade jag om de skulle vilja delta i undersökningen genom 

intervju. Vi kom överens om tid och plats och jag förberedde intervjufrågorna. Frågorna 

i intervjun är uppdelade i tre olika kategorier: barns lärande i utevistelsen, utemiljön 

samt utevistelsens påverkan på barns hälsa. Frågorna under de två första kategorierna är 

utformade från studiens två första frågeställningar medan frågorna i den sista kategorin 

utgår från den sista frågeställningen. Under intervjuerna har ljudupptagning använts 

eftersom det enligt Denscombe (2009) sparar datan permanent, men också gör det 

enklare för intervjuaren att inte missa någon information under samtalet. Under alla 

intervjuer som gjordes satt jag och informanten ostört i enskilt rum för att inte störas av 

omgivningen, annan personal eller barn. Jag hade genom en pilotintervju uppskattat att 

tiden som behövdes var cirka 45 minuter till en timme. Efter det att intervjun var gjord 

använde jag mig utav ljudupptagningen för att transkribera samtalet, då en utskriven 

intervju är enklare att analysera. Den utskrivna datan märktes sedan med färgkoder för 

att underlätta urskiljandet av vilken förskollärare som sagt vad. Därefter kategoriserades 
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och grupperades datan utefter innehåll som lärande, hälsa, hinder och möjligheter. Detta 

för att kunna koppla samman likheter, skillnader och mönster i datan som bildar 

studiens resultatdel. Resultatet har sedan reflekterats över i diskussionsdelen i syfte att 

framhäva eventuella dilemman och slutsatser. 

 

5.4 Metodkritik 
5.4.1 Trovärdighet 

Under intervjuerna har både bandspelare och anteckningar använts för att styrka 

trovärdigheten. Ljudupptagningen användes för att spara datan permanent och dessutom 

kunna gå tillbaka för att ordagrant återskapa intervjun. Anteckningarna användes för att 

komplettera och ge kontext till det som sades under samtalet, som inte framkommer 

från enbart ljudupptagning, så som rum, klimat och kroppsspråk. 

 

Trovärdigheten i den data som samlades under intervjuerna är svåra att kontrollera 

eftersom informationen baseras på informatörernas egna erfarenheter och upplevelser 

och personliga upplevelser finns det inget sätt att kontrollera på. (Denscombe, 2009). 

Men för att ytterligare styrka trovärdigheten i den data som går att kontrollera, så som 

rutiner, miljöutformning och verksamhetens upplägg har informanttriangulering använts 

på de två uteförskolorna. Det innebär att informationen till viss del har kunnat bekräftas 

genom att använda två olika informationskällor (informanter) från samma förskola. Vad 

det gäller den traditionella förskolan har trovärdigheten styrkts med hjälp av fältstudier 

då jag själv har kunnat uppleva utevistelsens del i verksamheten (a.a). Ytterligare ett sätt 

att styrka datans trovärdighet är att leta efter teman och mönster i intervjuerna. Att 

framhäva data som återkommer i fler än en intervju innebär att svaret delas av en större 

grupp och inte enbart en enskild individ (Denscombe, 2009). 

 
5.4.2 Stykor och svagheter med intervju som metod 

Att använda intervju som metod i en undersökning har enligt Denscombe (2009) flera 

för- och nackdelar. En fördel att använda intervju som undersökningsredskap är att 

informationen blir djupare och mer detaljerad. När det dessutom handlar om 

informanternas egna erfarenheter och upplevelser är intervju ansikte mot ansikte den 

metod som blir mest personlig och representativ för individens upplevelser. Den bidrar 

till den specifika individens insikter. Att använda intervju som redskap ger dessutom en 

hög svarsfrekvens då mötena bokas på förhand, på en lämpligt vald tid för 

informanterna. En annan fördel med intervju är att metoden är flexibel då det under 

samtalets gång är möjligt att ställa följdfrågor, utveckla svaren och ändra inriktning 

(a.a). 

 

Men att använda intervju som metod bidrar enligt Denscombe (2009) också till en del 

svårigheter och nackdelar för den som genomför undersökningen. Tillförlitligheten i 

informationen påverkas av den specifika situationen under intervjun, så som stress, 

allmäntillstånd, klimat etcetera. Dessutom kan informatören påverkas av intervjuarens 

identitet och status vilket i sig kan påverka svaren. Informatören kan även uppleva sig 

hämmad från bandspelaren. Detta gäller dock oftast i början av intervjun och släpper 

vanligtvis inom en kort stund, men kan ibland fortgå under hela intervjuns förlopp. 

Intervjumetoden är också oftast tidskrävande då utskrifter av intervjuer och analys av 

datan vanligtvis tar lång tid att genomföra (a.a). Kihlström (2007) talar om en annan 

aspekt att ha i åtanke när intervju används som metod. Hon menar att det finns risk för 

att den egna förförståelsen hos den som gör undersökningen påverkar frågor, ämnen och 

följdfrågor i intervjun. Att fundera över sin förförståelse redan i planeringsstadiet av 



  
 

11 

intervjun kan därför vara ett bra sätt för att förhålla sig kritiskt och objektiv genom 

intervjun. Det kan dessutom bidra till ett öppnare perspektiv. 

 
5.4.3 Etik 

Under studiens gång har de fyra forskningsprinciperna som Björkdahl Ordell (2007) 

beskriver följts. Det första kravet, informationskravet, förhöll jag mig till då jag 

förklarade för deltagarna i undersökningen, redan under första kontakten, om studiens 

syfte samt hur intervjun kommer att gå till. Under samma samtal fick jag även samtycke 

till att delta från informanterna vilket gjorde att samtyckeskravet uppnåddes. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet, vilket enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär skydd 

mot att obehöriga tar del av uppgifterna samt att forskaren i största möjliga mån skyddar 

informanternas integritet. Detta kravet har jag förhållit mig till då jag i studien har 

undvikit att nämna personuppgifter eller annan information som kan avslöja deltagarnas 

identitet. Det sista kravet som Björkdahl Ordell (2007) nämner, nyttjandekravet, har jag 

förhöllit mig till genom att enbart använda uppgifterna till forskningsändamål. 
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6 Resultat 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare upplever utevistelsens 

eventuella påverkan på barns lärande och hälsa. I resultatet presenteras den 

informationen som framkom ur de fem intervjuerna och som svarar mot studiens syfte. 

För att underlätta har jag valt att benämna förskollärarna med siffrorna 1-5 där de som 

benäms som 1-2 är de förskollärare som arbetar på den uteförskola som startade 2017, 

3-4 är de förskollärare som arbetar på uteförskolan som startade 2014 och nummer 5 är 

den som arbetar på den traditionella förskolan. I slutet av resultatet finns en anlys där 

resultatet kopplas till de begrepp som återfinns i avsnittet om tidigare forskning. 

 

6.1 Utevistelsens möjligheter för barns lärande 
6.1.1 Andra förutsättningar för lärande 

Alla fem intervjuade förskollärare upplever att utemiljön är inbjudande för barnen och 

påverkar barnens kognitiva utveckling positivt. Två av förskollärarna nämner till 

exempel att det hela tiden händer saker ute. Barnen har större valmöjligheter samt att de 

alltid har saker att göra, vilket bidrar till att fantasin och kreativiteten stimuleras. 

Förskollärare 2 nämner dessutom att hen upplever att barnen leker bättre ute då de gör 

något hela tiden. Hen anser också att de vågar mer när de är ute och att det främjar 

utvecklingen av tillit till sin egen fårmåga hos barnen. Förskollärare 1 nämner att barnen 

är vetgiriga och snappar upp den kunskapen de erbjuds: 

 

Och att få se att dem verkligen, som gången efter det här ”Den 

buksimmaren hittade ju jag!”. Att det sätter sig verkligen. Vi ser att de 

snappar upp det här och de är vetgiriga. De vill veta hur fiskarna sover. 

De vill att vi ska söka information. 

 

En av de intervjuade (förskollärare 4) upplever också att barnen får ett bättre fokus i det 

dem gör ute än vad de får inne, men hen är osäker på om det beror på utevistelsen eller 

barnen i sig: 

 

De har större utrymme och det de håller på med håller de på med kanske 

en längre stund än vad de gör inne. Sen om det är specifikt för att vi 

bedriver vår verksamhet utomhus eller om det är för att barngruppen är 

så, det kan jag inte riktigt svara på. 

 
6.1.2 Ökad motorisk utveckling ger mer ork 

Utevistelsen upplevs bidra till en ökad fysisk aktivitet eftersom barnen har mer 

utrymme att springa och röra på sig utomhus än inomhus. En förskollärare nämner att 

när barn från en annan avdelning är och hälsar på utomhusavdelningen ser de en 

märkbar skillnad på barnens kondition. De som är ute mer har en betydligt bättre  

kondition än de barn som inte är ute lika ofta. Utemiljön har dessutom fler möjligheter 

för barnen att klättra, balansera och röra sig på ojämnt underlag vilket också gör att 

motoriken utvecklas bättre ute. 

 

Det är mycket sånt, utveckla motoriken och det ser vi ju redan. Barn som 

inte ens vågade gå ut på de där repen svingar sig nu liksom så där ser vi 

ju stor… och hur de tar sig fram ser vi skillnad. 

(Förskollärare 1). 
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Den motoriska träningen upplevs också, enligt tre av förskollärarna, ge barnen mer ork 

och påverkar deras koncentration. 

 

Jag tycker att det är positivt för de får röra sig mycket och får motorisk 

träning och genom att de får mycket motorisk träning så orkar dem. Om vi 

har ett pass där man samlar några barn och pratar om något så är de 

väldigt lyhörda. 

(Förskollärare 3). 

 
6.1.3 Naturkunskap i fokus 

Alla fem förskollärare är överens om att naturkunskap är det ämne som hamnar i fokus i 

lärandet utomhus. De anser att barnen upplevs som intresserade av naturen när de är ute 

vilket gör att naturkunskapen faller sig naturligt då förskollärarna försöker fånga 

barnens intresse i utevistelsen. Förskollärare 3 ger ett exempel på hur de fångar barnens 

intresse och utvecklar det till ett lärande: 

 

Nu var det ett barn igår som pratade om regnbågen så vi tänker att vi ska 

nysta vidare på det. Det blir ju mycket naturvetenskap för att vi har det så 

nära, vi har jättemycket fåglar, djur och insekter och det är ju barn ofta 

intresserade av. 

 

Samma förskollärare nämner dock att även om mycket av lärandet bygger på barnens 

eget intresse är de inte alltid så lätt att fånga deras uppmärksamhet eftersom det är så 

mycket som lockar i utevistelsen, något som förskollärare 1 håller med om. Två 

förskollärare talar om att de brukar ta med sig naturböcker när de går på promenad med 

barnen för att ta tillvara på barnens frågor och funderingar om sånt som de hittar i 

naturen. På så sätt möjliggör det en utvecklad artkännedom hos barnen. Förskollärare 2 

ger ett exempel på när de stötte på ett svampställe: 

 

Vi har ju haft tur för när vi har gått till Pipön [psedonym] har vi sprungit 

på kantarellställen så vi har plockat mängder kantareller och då har de 

blivit naturligt att: ”de här kantarellerna kan man plocka, rensa och laga 

mat på. Men flugsvampen är giftig, och jättefin, men den får stå”. 

 

Ett annat lärande som förskollärarna 1 och 5 tar upp som viktigt just i utevistelsen är att 

utveckla en förståelse för hållbar utveckling hos barnen genom att tillsammans 

sopsortera, plocka skräp, prata om allemansrätten och diskutera konsekvenser och 

förhållningssätt i naturen. Förskollärare 5 talar också om hur viktig naturkontakten är 

för barnen, att de får uppleva naturen och se förändringen i den: 

 

Att man vill se närmiljön. Man vill gå till skogen och uppleva årstiderna 

och den delen av naturen och förändringen i den. Dels är det jättebra för 

motoriken, man får gå till skogen, klättra i skogen, springa och det är lite 

ojämn mark och dels naturen som man kan följa och se och vara med i. 

 
6.1.4 Naturligt rik lärmiljö 

Återkommande i intervjuerna är också att även om naturkunskap hamnar i fokus går det 

naturligtvis få in vilket lärande som helst i utevistelsen, så som matte, språk, teknik 

etcetera. 
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Man kan egentligen koppla naturen till vilket ämne du än har. De i 

mattegruppen kan räkna streck i övergångsställena, man kan gå till 

skogen och räkna kottar, se likheter och olikheter, det är det som gör det 

här med att vara ute i olika miljöer, du kan koppla det till vilket ämne som 

helst i läroplanen. Du har en gratis lärmiljö. 

(Förskollärare 5). 

 

Förskollärare 4 tar också upp att de erbjuder barnen ett kulturellt och historiskt lärande 

genom att gå iväg och utforska närmiljön. De brukar till exempel besöka en gammal 

fabrik i området. 

 

Om vi tänker på Holmarna [psedonym], då blir det mycket kultur. Angelica 

[psedonym] som jobbar, hon är väldigt duktig historiaberättare, mycket 

kunnig, mycket duktig, och kan berätta mycket utav dem, både de som 

arbetade och han som ägde fabriken och vad som hände förr. Det finns ju 

det som ligger bredvid, Herrgården [psedonym], det var han som hade det 

och vad som hände med huset och lite sånt har vi där. 

(Förskollärare 4). 

 

6.2 Hinder för lärande 
6.2.1 Vädrets påverkan 

Ett återkommande svar i intervjuerna är att vädret, så som regn, blåst, värme och kyla 

skulle kunna vara ett hinder för att utnyttja utevistelsen och därmed utevistelsens 

möjligheter för lärandet. Det väder som är mest återkommande i intervjuerna är regn 

som gör att barngruppen inte spenderar lika lång tid ute eftersom barnen oftast blir blöta 

och kalla efter en stund. 

 

Nu har den här hösten ställt till det lite för så mycket regn som det har 

varit under den här hösten har jag inte varit med om sen vi startade 

avdelningen, alltså så ihållande och många dagar. Så vi har fått vara inne 

mer den här terminen. 

(Förskollärare 3). 

 

Ett annat återkommande klimat som nämns som ett hinder är sol och hög värme, dels 

för att det finns risk att de bränner sig i solen och det är svårt att se till att hålla barnen 

skyddade en hel dag, men också för att ihållande hög värme gör barnen att baren blir 

trötta och får mindre ork. 

 

Är det en varm dag på 32 grader ute, det är ju jättejobbigt för barnen, då 

kan man inte vara ute en hel dag för de orkar inte. 

(Förskollärare 5). 

 
6.2.2 Barnens kläder 

Utöver vädret som ett hinder så anser flera av förskollärarna att även barnens kläder kan 

vara ett hinder i utevistelsen. De menar att om barnen inte har tillräckligt varma kläder, 

tillräckligt många ombyten eller inte ”rätt kläder för väder” (regnkläder, termobyxor 

etcetera) blir det svårt att vara ute med de barnen. Även om barnen har rätt kläder blir 

det vissa årstider svårare att vara ute ändå, eftersom det då blir barnens kläder som 

ställer till det i vissa situationer, som i kommande exempel: 
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Vintertid när barnen måste ha vantar och så på sig att man tappar ju vissa 

saker då. Eller tappar, det gör vi ju inne med, men de barnen som bara är 

under den tiden som vi har utevistelsen, alltså man plockar ju inte fram 

färg och målar och man pusslar ju inte på samma vis, så visst, det måste 

man ju ha i åtanke att man, antingen väljer att gå in för att göra vissa 

saker eller att man tänker på det när vädret sen hamnar på den delen av 

året att man använder det väldigt mycket just då. 

(Förskollärare 4). 

 
6.2.3 Material i utevistelsen 

Trots att flera av förskollärarna påstår att mycket lärande kommer naturligt i 

utevistelsen finns det en del material som de måste tillföra för att utveckla lärandet. En 

del material är dock svårt att ta med sig ut. Förskollärare 4 säger att om de till exempel 

ska se någon kort film om rymden (som de arbetar med just nu) eller om de ska 

musicera och använda instrument kan material vara ett hinder eftersom tekniken är svårt 

att få ut och instrumenten kan lätt gå sönder utomhus. Förskollärarna menar att material 

är något som de alltid behöver tänka på om det måste tillföras och om det i så fall är 

möjligt att tillföra i utevistelsen. Förskollärare 2 tar upp skapande som ett exempel där 

de måste tänka på att ta med sig material ut: 

 

Sen vissa, som skapande är ju en bit som man kanske får ta med sig för att 

de ska kunna skapa. Så det är nog viktigt att vi tänker på vad vi behöver 

tillföra och vad som kommer naturligt genom att man bara är ute. 

 

6.3 Utevistelsens påverkan på barns hälsa 
6.3.1 Bättre sömn 

Flera av förskollärarna uppger att de upplever att utevistelsen påverkar barnens sömn 

positivt. De säger att föräldrar beskriver barnen som trötta på ett ”positivt sätt” om 

kvällarna. De talar även om att föräldrarna påstår sig ha upplevt att barnen somnar 

fortare på kvällarna men också att de har en längre nattsömn. Förskollärare 2 ger ett 

exempel: 

 

Det man får höra, det är att barnen somnar i god tid, det är inget tjafs på 

kvällarna längre utan de är trötta och somnar och det är ju skönt att det 

kan underlätta rutinerna för dem på kvällarna. 

 

En förskollärare (4) nämner även att vilan de har efter lunch är mer nödvändig när de 

har varit ute en hel dag eftersom barnen är trötta i kroppen och den måste få återhämta 

sig en stund mitt på dagen för att orka. 

 
6.3.2 Färre sjukdomar 

Alla förskollärarna är överens om att de upplever att utevistelsen gör barnen friskare 

och de får färre sjukdagar. Förskollärare 3 beskriver det så här: 

 

Under de fyra åren jag har jobbat på utomhusavdelningen, så utan att ha 

gjort någon större forskning kring det heller, vill jag säga att barnen som 

går på uteavdelningen är friskare än barn på andra avdelningar. 

 

Orsaken kan vara att baciller får mer spridning i luften utomhus än vad de får inne, men 

det kan också vara för att barnens immunsystem ökar, att de blir mindre mottagliga för 
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virus. Två förskollärare nämner att det är flera av föräldrarna som har varit hemma för 

de varit förkylda eller sjuka, men att barnen har klarat sig undan virus. 

 
6.3.3 Färre konflikter 

Under alla intervjuer är bättre kompisrelationer återkommande när vi talar om den 

sociala hälsan och gruppdynamiken. De upplever att barnen leker bättre tillsammans ute 

och det blir betydligt mindre konflikter i utevistelsen än vad det blir inne. Barnen 

gaddar inte ihop sig lika mycket, bråkar inte om sakerna, leker mer gemensamma lekar 

och helt enkelt fungerar bättre som grupp. Förskollärarna påstår att det såklart kan ske 

konflikter även ute, men inte alls i samma utsträckning som inne.  

 

Ute fungerar allting ofta mycket bättre. Fantasin flödar, de leker, de styr, 

är i sandlådan, gungar, det är inte mycket konflikter ute. Visst sker det 

konflikter men det är inte mycket utan det är en helt annan lek ute. 

(Förskollärare 5). 

 

Att konflikterna minskar ute är de alla överens om, men de är osäkra på vad orsaken är. 

De talar om att det antingen kan bero på att barnen har större yta att röra sig på och inte 

leker lika tätt ihop, att det finns mindre leksaker ute att bråka om, eller om det kan vara 

miljön eller barngruppen i sig som är orsaken. 

 
6.3.4 Positiva effekter på barns psykiska hälsa 

Ett återkommande svar i intervjuerna när vi talade om utevistelsens påverkan på barns 

hälsa var att förskollärarna upplever att utevistelsen också ger en positiv effekt på barns 

psykiska hälsa. Barnen får ett inre lugn och ro utomhus eftersom miljön oftast är 

lugnare och mer behaglig ute än inne. Barnen får dessutom en större personlig sfär ute 

och upplevs som både piggare, gladare samt får en ökad koncentration av utevistelsen. 

På en av uteförskolorna har förskollärarna pratat om att införa olika zoner på gården och 

då främst en zon som förmedlar trygghet till barnen: 

 

Sen pratade vi häromdagen om vår utemiljö att man, jag vet att vi jobbade 

mycket med det när vi gick i skolan, att man har en zon som är nära huset 

och som är trygghet, så man har olika zoner på gården. 

(Förskollärare 2). 

 
6.3.5 Negativ effekt på barn med astma eller allergi 

När jag frågade förskollärarna om de upplevde att utevistelsen hade någon negativ 

effekt på barnens hälsa svarade alla till en början att de inte upplevde någon negativ 

effekt alls. Efter att ha funderat en stund kommer två av förskollärarna fram till att 

utevistelsen kan ha en negativ effekt på hälsan hos de barn som lider av astma eller 

allergi, beroende på vilket klimat det är. De var inget som de själva hade erfarat, men 

det är en aspekt som de skulle kunna se som en nackdel i utevistelsen. 

 

Ja, det ska väl kanske vara någon som i så fall möjligen har astma om det 

är fuktigt ute att det skulle bli jobbigt. 

(Förskollärare 4). 

 

En annan förskollärare (1), tar upp sol och hög värme som en negativ effekt av 

utevistelsen hos barnen: 
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Det märkte vi för det blev ju väldigt varm där i slutet av augusti och då 

märkte vi att då var de ganska trötta. Man blir ju så trött av solen. 

 

6.4 Analys 

I en studie gjord av Szczepanski & Andersson (2015) framkommer främst fem olika 

kategorier som kan främjas hos barnen genom utevistelsen. Dessa fem kategorier går att 

återfinna i studiens resultatdel. Förskollärare 5 tog upp vikten av att barnen får uppleva 

naturen och kunna följa de förändringar som sker i den. Detta går att koppla till 

kategorin platsrelaterade meningserbjudanden, som innebär att ge barnen möjlighet att 

möta olika fenomen i sin naturliga miljö. Den andra kategorin som författarna lyfter är 

sinnlig relation. Med det menas att barnen får möjlighet till att skapa en sinnlig relation 

till naturen och dess förteelser genom att få utforska den med alla sina sinnen. Denna 

kategori går att återfinna i det exempel som förskollärare 2 ger, när de stötte på ett 

kantarellställe i skogen och förklarade för barnen vad det var och att de var ätbara och 

sedan plockade dem tillsammans. Flugsvampen fick dock stå eftersom den var giftig, 

men väldigt fin att se på. Barnen fick alltså utforska naturen genom att både se och 

plocka en del av svamparna. Den tredje kategorin som författarna lyfter är en personlig 

landskapsrelation som innebär att en kontakt med det lokala landskapet utvecklas en 

personlig relation mellan individen och det specifika landskapet. Det som förskollärare 

4 berättar, när de besöker en gammal fabrik i området och talar om dess historia, är ett 

exempel på hur barnen kan uveckla en personlig landskapsrelation. 

Förtrogenhetskunskap, som är den fjärde kategorin som författarna pekar på, går att 

återfinna i flera exempel i verksamheternas utevistelse. Ett av exemplet är det som 

förskollärare 1 ger, att de upplever att barnen vågar mer, de känner sig säkrare i den 

miljö de vistas i. Ett annat exempel är det som också nämns ovan av förskollärare 2, när 

de plockade svamp tillsammans och lär sig vad som är giftigt och vad som går att äta. 

Den sista kategorin är bredare förståelse för samhälle och miljö, som handlar om att 

utveckla en förståelse hos barnen för hållbar utveckling samt hur samhället och miljön 

hänger samman. Den här kategorin framgår tydligt när två av förskollärarna (1 och 5) 

förklarar att de anser det vara viktigt att barnen lär sig om just hållbar utveckling och 

arbetar med det genom att sopsortera, plocka skräp, diskutera allemansrätten och 

förhållningssätt i naturen tillsammans med barnen. 
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7 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras de tankar och reflektioner som har väckts hos mig under 

undersökningens gång. I metoddiskussionen diskuteras konsekvenser av didaktiska val 

som har gjorts samt vilka alternativa val som eventuellt hade kunnat göras och hur de i 

så fall skulle kunna ha påverkat resultatutfallet på olika sätt. I resultatdiskussionen knyts 

resultatet ihop med tidigare forskning samt med de egna tankar och reflektioner som har 

uppstått under genomförandet av studien. Avsnittet avslutas med ett stycke om förslag 

till fortsatt forskning samt vilka pedagogiska implikationer som studien kan bidra till. 

 

7.1 Metoddiskussion 
7.1.1 Alternativt metodval 

I datainsamlingen valdes intervju som metod för att få chans till att ställa följdfrågor 

och på så sätt få mer djup i datan. Ett annat alternativ för datainsamling hade kunnat 

vara att skicka ut enkäter. Det skulle kunna ha gett en bredare svarsfrekvens då de hade 

kunnat skickas ut till flera förskollärare, eftersom de inte är lika tidskrävande som 

intervjuer. Men genom att använda enkäter bidrar också till att svarsfrekvensen blir mer 

osäker. Detta eftersom att det inte bokas in en tid för informanterna att svara på frågorna 

på samma sätt som det görs med intervjuer. Dessutom finns det större risk med enkäter 

som metod att frågorna tolkas olika av informanterna och därmed ger de information 

som inte svarar till samma fråga. Att frågorna tolkas olika kan dock ske även under 

intervjuer. Trovärdigheten i datan styrks av att framhäva återkommande svar. Därför är 

det viktigt som intervjuare att se till att informanten har förstått frågan korrekt och att de 

tolkas lika. Metoden som användes skulle kunna kompletteras med observationer av 

barns lek utomhus samt statistik över barnens sjukfrånvaro, för att få ytterligare djup 

och möjligtvis fler aspekter av hur utevistelsen påverkar barns lärande och hälsa. Under 

planeringen av studien övervägde jag till en början att ta med statistik över barnens 

sjukfrånvaro från förskolorna (och i så fall ta med fler traditionella förskolor i urvalet) 

för att undersöka om det var någon signifikant skillnad. Detta skulle vara intressant med 

tanke på att både Mårtensson m. fl. (2011), Sjöstrad Öhrfelt (2015) och flera av 

förskollärarna pekade på att utevistelsen kan ge friskare barn. 

 
7.1.2 Urvalsdiskussion 

Urvalet i studien bestod av fyra förkollärare från två uteförskolor och endast en 

förskollärare från en traditionell förskola. Något som hade kunnat göra annorlunda hade 

varit att välja fler, åtminstone en till, förskollärare från en icke temainriktad förskola. 

Antingen från samma förskola eller från en annan. Det hade möjligtvis kunnat bidra till 

ett annat resultat, spciellet vad det gäller hinder och nackdelar i utevistelsen. Detta 

eftersom svaren från förskollärarna som arbetade på uteförskolor kan vara färgade av att 

de redan hade en stark positiv bild av utevistelsen då de arbetade med den i så stor 

utsträckning. Att ta med förskollärare från fler traditionella förskolor som inte arbetade 

med utevistelsen i samma utstäckning hade därför kunnat ge ett annat, eller åtminstone 

ett bredare, resultat. Anledningen till att detta inte valdes är att syftet med studien inte 

var att jämföra svar mellan förskollärare från olika tematiserade förskolor, även om det 

hade gett en intressant aspekt. Ingen av de två uteförskolorna hade jag besökt tidigare. 

Därför valde jag att i samband med intervjuerna gå runt att titta på förskolorna för att få 

en inblick i hur gården och utemiljön ser ut samt hur området runt omkring förskolan 

ser ut. Att få en inblick i utemiljön och närområdet underlättar min förståelse i intervjun 

för de svar där utemiljön är av betydelse. 
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7.1.3 Genomförande av intervjuer 

En tanke som kom under planeringen av studien var att skicka intervjufrågorna till 

informanterna några dagar innan intervjuerna gjordes. På så sätt hade de fått tid till att 

tänka igenom svaren mer grundligt och möjligtvis ge mer fördjupade svar. Redan då 

hade också eventuella missförstånd eller feltolkningar om intervjufrågorna framhävts 

och kunnat redas ut innan intervjuen startade. Men att skicka ut intervjufrågorna i 

förväg medför en risk att svaren inte blir lika impulsiva och kan eventuellt bli färgade 

av vilken bild de vill ge av förskolan till en förskollärarstudent snarare än hur de faktiskt 

upplever innehållet i frågan. Dessutom hade svaren varit mer färdigformulerade och 

därmed hade intervjun gått miste om eventuella förklaringar, kompletterande 

kroppspråk eller alternativa svarsformuleringar. 

 

Genom att informera förskollärarna om ungefär hur lång tid intervjun skulle ta redan när 

jag bokade intervjun avsatte de den tiden för mötet som behövdes. Det bidrog till att 

intervjuerna inte kändes stressiga eller genomfördes under tidspress. Alla informanter 

gick med på att bli inspelade och jag upplevde att enbart en av förskollärarna till en 

början kände sig hämmad av bandspelaren, men att det släppte efter bara några minter. 

Intervjuerna började med att informanterna fick berätta lite om hur verksamhetens 

rutiner ser ut samt kort beskriva hur gården är utformad. Jag anser att det gav en lättare 

stämning inför kommande frågor och ger även mig en inblick i vad de pratar om under 

intervjun. En del informanter hade svårt att uppfatta vilka aspekter som innefattade 

barnens hälsa, vilket är något som jag fick förtydliga under intervjuns gång. I övrigt 

upplevde jag att informanterna uppskattade att bli intervjuade och få bidra med sina 

erfarenheter och kunskaper till studien. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
7.2.1 Platsrelaterade meningserbjudanden 

Förskollärarna i studien talade om att de upplevde att barnen var intresserade och 

nyfikna på naturen. Det var mycket som lockade till att utforskas när de var utomhus, 

något som både Brodin (2011) och Kiewra & Veselack (2016) också tar upp. 

Förskollärarna menar att natur- och utevistelse gav barnen möjlighet att uppleva naturen 

på nära håll och följa förändringen i den. Det kan kopplas till det som Szczepanski & 

Andersson (2015) nämner som platsrelaterade meningserbjudanden, att barnen får 

uppleva naturfenomen i sin naturliga miljö. Samtidigt tog förskollärarna upp att väder, 

så som regn och kyla, kan vara ett hinder för att utnyttja utevistelsen. De platsrelaterade 

meningserbjudanden som barnen får uppleva i naturen kan alltså styras av 

förskollärarna genom att de bestämmer när barnen får vara ute och när de ska gå in. 

Pagels m. fl. (2016) skriver att barn får mer tid utomhus sommartid än vintertid, vilket 

tyder ytterligare på att väder och klimat avgör hur utevistelsen ser ut. Detta medför en 

risk för att barnen kan gå miste om vissa platsrelaterade meningserbjudanden och 

naturfenomen, kanske då främst de fenomen som sker under vinterhalvåret. Klaar 

(2013) pekar på att barn utvecklar ett meningsskapande i sina utforskande handlingar. 

Om de då inte får lika stora möjligheter att utforska under de klimat förskollärarna 

nämner som ett hinder, riskerar de att gå miste om de specifika platsrelaterade 

meningserbjudanden som naturen har att erbjuda. En orsak till att utevistelsen utnyttjas 

olika beroende på klimat kan eventuellt vara det andra hindret som förskollärarna tog 

upp; att barnen inte har lämpliga kläder med sig för de mer påfrestande klimaten vilket 

gör att de stannar inomhus eller inte stannar ute lika länge. 
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7.2.2 Sinnlig relation 

Brodin (2011) talar om att lek och utforskande i naturen inkluderar barns alla sinnen. 

Detta visar även förskollärna flera exempel på i resultatet. De beskriver att barnen 

utforskar med flera utav sina sinnen, som att till exempel se, höra och röra vid ting när 

de är ute. Det medför att barnen kan utveckla det som Szczepanski & Andersson (2015) 

beskriver som en sinnlig relation till naturen. Den sinnliga relationen är betydelsefull för 

barnens fortsatta utveckling av miljöförståelse och hållbar utveckling, som några utav 

förskollärarna uppger att de också arbetar mycket med. Mårtensson m. fl. (2011) 

berättar att främst yngre barn utforskar mycket med smaksinnet när de är ute genom att 

stoppa saker i munnen. Förskollärarna nämner dock inget om att barnen använder 

smaken när de är ute. En förskollärare nämnde att de hade plockat ätbara svampar på en 

promenad. De påvisar att barnen fick använda beröringssinnet när de utforskade naturen 

då de fick känna på svamparna och utforska dem på nära håll. Däremot berättade inte 

förskolläraren om de senare tillagade svamparna eller vad som gjordes med dem. 

Möjligtvis kan det vara så att förskollärarna anser att just smaken kan vara ett riskabelt 

sinne att låta barnen få utforska med i naturen, eftersom de dels kan sätta saker i halsen, 

men också för att det finns risk att barnen får i sig något giftigt. En annan risk med att 

låta barnen använda smaksinnet är att de får i sig de miljöföroreningar från marken som 

Mårtensson m. fl. (2011) skriver om. Detta är dock inte något som förskollärarna tar 

upp. Det kan eventuellt bero på förskolornas läge, som jag skrev om tidigare; att 

miljöföroreningar inte är ett så stort problem i förskoleområdet. En del av förskollärarna 

nämnde däremot att de arbetade med allemansrätten och vad man får och inte får göra i 

naturen. En förskollärare berättade också att de visade vilka svampar som var ätbara och 

vilka som var giftiga. Detta kan vara ett sätt att förebygga att barnens utforskande med 

smaksinnet leder till att de får i sig farliga eller giftiga saker. Ett annat alternativ för att 

låta barnen använda smaksinnet mer utomhus kan vara att plantera ätbara plantor på 

gården eller ta med barnen till ett ställe där de vet att de kan utforska med smaksinnet. 

Detta var dock inte heller något som någon utav förskollärarna nämde. 

 
7.2.3 Personlig landskapsrelation 

En för mig oväntad, men oerhört intressant del som framkom i resultatet var att en 

förskola arbetade mycket med kultur och historia från lokalområdet genom att besöka 

olika platser och berätta om platsens historia för barnen, samt vad platsen har haft för 

betydelse för omgivningen tidigare. Detta är ett tydligt exempel på hur förskollärare kan 

arbeta för att ge barnen möjlighet att uteveckla en personlig landskapsrelation som 

Szczepanski & Andersson (2015) tar upp. Att låta barnen få uppleva och bekanta sig 

med kulturen och historiken i det lokala området är inget jag tidigare har hört någon 

förskola arbeta med. När förskolläraren nämde det i intervjun var min första tanke att 

det inte har något med förskolans uppdrag att göra. Efter att ha läst igenom läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) upptäckte jag att det nämndes på flera ställen att barnen 

skulle erbjudas just detta. Att låta barnen bekanta sig med sin närmiljö kan leda till att 

de utvecklar både en ökad samhällsförståelse men också en personlig landskapsrelation. 

Förskolläraren egna intresse för olika platser riskerar dock att färga intrycket och 

relationen som barnen får till platsen. Hur den personliga landskapsrelationen utvecklar 

sig kan alltså helt eller delvis avgöras av förskollärarens personliga attityd till den 

specifika platsen. 

 
7.2.4 Förtrogenhetskunskap 

Flera förskollärare nämnde att barnens motorikiska utveckling ökade tack vare 

utevistelsen, något som även Yildrim & Özyilmaz (2017) ger stöd för. Att den 

motoriska utvecklingen ökar utomhus kan bero på de olika underlag som naturen och 
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gården kan erbjuda i jämförelse med underlaget inomhus, som baserat på erfarenhet 

oftast är mer jämnt och platt. Utevistelsen möjliggör att barnen får lära känna olika 

underlag samt lära sig att ta sig fram på dem på bästa sätt. Två av förskollärarna nämnde 

också att de upplevde att barnen vågade mer ute, vilket är en intressant aspekt, eftersom 

det eventuellt kan vara en följd av att motoriken förbättrades i utemiljön. Att den 

motoriska utvecklingen ökar av utevistelsen kan göra att de känner sig mer säkra i sin 

miljö och hur de tar sig fram, vilket i sin tur leder till att de vågar mer. Detta är en del 

som tyder på att utevistelsen kan främja barns utveckling av en förtrogenhetskunskap, 

som innebär att de känner sig säkra i den miljö de befinner sig i (Szczepanski & 

Andersson, 2015). Ett annat exempel på att ge barnen möjlighet till att utveckla en 

förtrogenhetskunskap utomhus kan vara det som två förskollärare tar upp, att de 

erbjuder barnen en artkännedom genom att ta upp barnens frågor och funderingar om 

sådant de ser i naturen och kolla upp det i böcker. Att diskutera med barnen hur de bör 

klä sig beroende på väder är också att utveckla en förtrogenhetskunskap. Söderström m. 

fl. (2012) skriver att utemiljön har ett mer påfrestande klimat än innemiljön. Det kan 

därför vara nyttigt att erbjuda barnen den kunskap som krävs för att kunna ”klä sig efter 

väder” så att de känner sig trygga nog att befinna sig utomhus utan att behöva oroa sig 

för att frysa eller svettas. Det kan dock vara svårt med de allra minsta barnen på 

förskolan som ännu inte har språket. Men att låta dem vara utomhus och träna 

motoriken på olika underlag, som i tidigare exempel, kräver inget språk och kan därför 

vara ett lämpligt sätt att utveckla en del av en förtrogenhetskunskap även hos de minsta 

förskolebarnen. 

 
7.2.5 Bredare förståelse för samhälle och miljö 

Hållbar utveckling verkar vara ett hett ämne i samhället just nu och det har lagts stor 

vikt vid att förskolor ska sträva efter att utveckla en förståelse för hållbar utveckling, 

samt en miljöförståelse, hos barnen i förskolan. Nedovics & Morriseys (2013) berättar 

till exempel hur undervisning i hållbar utveckling i just deras studie kunde leda till att 

barnen visade mer respekt för hur de förhöll sig till naturen och de levande ting som 

naturen innehåller. Likadant arbetade två av förskollärarna i denna studie med hållbar 

utveckling genom olika aktiviteter på förskolorna, så som sopsortering, skräpplockning 

etcetera. Förskollärarna beskriver även barnen som nyfikna, vetgiriga och sökande efter 

förståelse för naturen och naturfenomen när de är ute, vilket jag anser ge ypperliga 

tillfällen till att ta till vara på intresset och utveckla en förståelse för miljön. Alla de 

ovanstående kategorierna som Szczepanski & Andersson (2015) har beskrivit kan tolkas 

som delar av en förståelseutveckling i riktning mot hållbar utveckling hos barnen. Något 

som förvånar mig är dock att enbart två av förskollärarna benämner konkret att de 

arbetar med hållbar utveckling genom utevistelsen när vi pratar om utevistelsen i 

relation till barnens lärande i intervjuerna. Som Brodin (2011) beskriver lär sig barn 

genom att göra (learning by doing) vilket är en anledning till varför jag förväntade mig 

att fler förskollärare än två skulle nämna att de arbetade konkret med ämnet hållbar 

utveckling och miljöförståelse när de är ute med barnen, kanske främst från 

uteförskolorna. Det kan möjligen vara så att flera av förskollärarna inte arbetade aktivt 

med ämnet just vid den period som intervjuerna ägde rum. Men det kan också vara så 

att anledningen till att fler förskollärare inte tog upp ämnet hållbar utveckling i 

intervjuerna kan bero på att begreppet inte var en del av intervjufrågan, som främst 

fokuserade på lärande i helhet. Men eftersom det verkar vara ett hett ämne runt om i 

samhället just nu, och inte minst på förskolorna, skulle jag anta att utevistelse i relation 

till lärande skulle ge starkare associationer till begreppet hållbar utveckling än vad de 

verkade göra i intervjuerna. 
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7.2.6 Flera hälsovinster 

När jag frågade förskollärarna vilka effekter de såg på barnens hälsa av utevistelsen var 

de alla väldigt försiktiga i sina svar. Flera förskollärare började formuleringen med att 

nämna att de inte är något de undersökt eller har det bekräftat att det faktiskt är så, men 

att de kunde uppleva att till exempel barnen höll sig friskare, precis som Mårtensson m. 

fl. (2011) och Sjöstrad Öhrfelt (2015) belyser. Det var en intressant aspekt att flera av 

förskollärarna, oberoende av varandra, nämnde att de upplevde liknande effekter. Dessa 

är effekter som också en del författare lyfter i avsnitt 4 ”tidigare forskning”. Friskare 

barn, barn med bättre sömn, mer harmoniska barn och minskade konflikter var 

återkommande genom intervjuerna oavsett förskola. Vad det gäller utevistelsens effekt 

på barns lärande var förskollärarna väldigt tydliga och kändes säkra i sina svar. Men de 

poängterade att de enbart var vad de själva hade upplevt när de svarade på utevistelsens 

effekter på barns hälsa. En orsak kan vara att de besitter mer kunskap och har fler 

belägg för effekterna på lärandet från utevistelsen, än vad de har för effekterna på barns 

hälsa. Hälsa verkar i helhet vara ett ämne där förskollärarna inte känner sig lika säkra. 

Fler förskollärare kanske bör få djupare kunskaper i hur barnens hälsa på förskolan kan 

påverkas på olika sätt för att kunna motivera sina didaktiska val inte bara pedagogiskt, 

utan även ur ett hälsoperspektiv. 

 
7.2.7 Fåtal negativa effekter på barns hälsa 

Vad det gäller barnens hälsa finns det ytterligare en intressant aspekt i intervjuerna med 

förskollärarna. Utöver att utevistelsen kan vara påfrestande för barn med astma och 

allergi, lyfter förskollärarna inga andra specifika negativa effekter av utevistelsen på 

barnens hälsa. Den aspekt som Mårtensson m. fl. (2011) belyser, att med utevistelsen 

medkommer hälsoeffekter i form av miljöföroreningar, var inget som någon 

förskollärare tog upp i intervjuerna. Detta kan dock bero på förskolornas belägning. De 

ligger inte mitt i en stadskärna rik på luftföroreningar och avgaser och de ligger heller 

inte intill någon fabrik som utsöndrar miljöföroreningar. Men det kan också bero på att 

negativa effekter på barns hälsa är något som förskollärarna inte reflekterat särskilt 

mycket över eftersom de redan har en väldigt positiv bild av utevistelsen, då fyra av 

förskollärarna arbetar på utomhusförskolor. En annan negativ effekt av utevistelsen kan 

vara det som Söderströms m. fl. (2012) påpekar, att barn på uteförskolor har en högre 

nivå av stresshormon i kroppen. Men inte heller det är något som någon av 

förskollärarna upplever att de ser i sin verksamhet. Tvärtom talar förskollärarna mer i 

linje med Mårtenssons m. fl. (2011) rapport om att de upplever att utekontakten har en 

restorativ effekt på barnen. De upplever att barnen får ett annat lugn och ro i sig 

utomhus än vad de får inomhus. Detta kan vara en konsekvens av att utemiljön har 

störra utrymme att röra sig på än innemiljön. I och med att ytan är större ökar barnens 

fysiska aktivitet, de gör av med mer energi som följd av den ökade fysiska aktiviteten 

och de får mer individuellt utrymme som gör att konflikter minskar. Tillsammans kan 

detta vara en möjlig orsak till att barnen upplevs som mer lugna och harmoniska genom 

utevistelsen, något som även Necovic & Morrisey (2013) tar upp. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Studien belyser att förskollärarna upplever flera nyttiga aspekter samt ett fåtal nackdelar 

med utevistelsen för barnens lärande och hälsa. Det skulle vara intressant att i en 

framtida undersökning ta reda på vad barnen själva anser om utevistelsen i relation till 

deras lärande och hälsa. Det kan dock vara svårt att formulera begreppen lärande och 

hälsa för barn. Men frågor som skulle kunna ställas är vad de gör när de är ute, vad de 

lär sig då, hur de mår när de är ute samt vad de tycker om natur- och utevistelse och 

varför. En annan intressant fråga skulle kunna vara om de upplever förskolegården och 
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närområdet olika och i så fall hur och varför. Undersökningen skulle kunna skildra 

skillnader, likheter och mönster i hur förskollärarna upplever utevistelsens påverkan på 

barnen och hur barnen själva upplever utevistelsens inverkan på dem, möjligtvis i 

jämförelse med innemiljön. 

 

7.4 Pedagogiska implikationer 

Studien kan bidra till flera insikter om utevistelsens påverkan på barn för 

förskoleverksamheter. En aspekt som studien belyser är att färdigt material inte alltid 

behöver utnyttjas i utevistelsen. Barn upplevs kunna leka och utforska i naturen lika bra 

med som utan färdigt material. En annan aspekt som framhävs är att utemiljön är en 

gratis lärmiljö där flera ämnen i läroplanen kan implementeras med hjälp av 

naturmaterial. Förskollärarna i undersökningen ger många exempel på hur matematik, 

naturvetenskap och språk kan utnyttjas utomhus. En tredje, och kanske i dagsläget mest 

värdefulla aspekten som studien lyfter, är att utevistelsen kan medverka för ett bättre 

klimat i barngrupp. Idag är det flera förskoleverksamheter som präglas av stora och 

trånga barngrupper. Det kan vara påfrestande för både barnen och personalen i en 

inomhusmiljö där ytan är begränsad. Studien visar på att utevistelse och naturkontakt 

kan ge en lugnare barngrupp med ett bättre klimat. Barnen leker bättre ute, 

gruppdynamiken fungerar bättre med mindre konflikter och barnen ses som mer 

harmoniska i utevistelsen. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor 

Förskollärarens namn 

Förskollärarens yrkesverksamhet 

 

Barns lärande i utevistelsen 

• Hur ser utevistelsen ut i er verksamhet? 

- Tid, rutiner, speciella områden. 

• Vilka eventuella möjligheter och hinder ser du med att utnyttja utevistelse, både på 

förskoleområdet och eventuella andra områden? 

• Hur ser pedagogernas roll ut vid utevistelsen? 

• Hur upplever du att utevistelsen påverkar barnens lärande? 

- På vilket sätt? 

- Exempel. 

- Några speciellt lärkvalitéer? 

• Upplever du några nackdelar med utevistelsen i relation till barnens lärande? 

- Exempel. 

- Vad tror du det kan bero på? 

 

Utemiljön 

• Hur är miljön utformad på gården och hur används den? 

• Använder ni fler områden än förskolegården till just utevistelse? 

- Hur ser dem ut? 

- Av vilken anledning utnyttjar ni andra områden? 

- Hur ser ett eventuellt lärande ut i de miljöerna? 

• Hur kan miljön och utformningen utomhus påverka barns eventuella lärande på 

olika sätt? 

• Vad upplever du som mest intressant för barnen under utevistelsen? 

- Vad tror du det beror på? 

• Vad anser du är de viktigaste faktorerna för barnen i utemiljön? 

- Varför? 

 

Utevistelsens påverkan på barns hälsa 

• Hur kan miljön och utformningen utomhus påverka barns hälsa? 

• Hur upplever du att utevistelsen påverkar barnens fysiska hälsa? 

- Exempel. 

• Hur upplever du att utevistelsen påverkar barnens psykiska hälsa? 

- Exempel. 

• Hur påverkas gruppdynamiken hos barnen av att vara utomhus? 

• Upplever du några nackdelar med utevistelsen i relation till barnens hälsa? 

• Upplever du att utemiljön påverkar barns hälsa olika beroende på årstid och klimat? 

- I så fall hur/på vilka olika sätt? 

• Vilket klimat påverkar mest barns hälsa positivt? 


