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Detta arbetets syfte är att undersöka hur förskollärare resonerar om 
utevistelsen och hur de använder sig av utevistelsen för att stimulera barns 
lärande i förskolan. Vi har gjort en kvalitativ undersökning med 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med tio 
förskollärare, fyra förskollärare verksamma i förskolor med traditionell 
inriktning och sex förskollärare verksamma i förskolor med 
utomhusinriktning. Resultatet visar på att alla förskollärare har en positiv syn 
på utevistelse och ser den som ett komplement till inomhusverksamheten. 
Resultatet från förskollärarnas intervjuer och tidigare forskning visar att 
utevistelsen skapar många möjligheter för barns lärande och utveckling. 
Fördelar som framkommer med utevistelsen är att den förbättrar barns 
motorik, kommunikation och sociala samspel. Nackdelar med utevistelse är 
att en del barn inte känner sig bekväma att vistas i naturen och ett annat 
hinder som uppkom är att barnen inte har rätt klädsel för utevistelse. Den 
slutsats vi drar är att förskollärarens förhållningssätt är av stor betydelse för 
barnens inställning till utevistelse för att stimulera barnens alla sinnen i ett 
lärande i utomhusmiljö. 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
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1. Inledning  
Vilken betydelse har utomhuspedagogik för förskolans verksamhet? Vi är 
intresserade av att undersöka mer om vilka möjligheter utevistelsen har för 
barns lärande och utveckling. Förskolans läroplan Lpfö 98 (rev. 2010, 
utbildningsdepartementet) lyfter fram att förskolan ska erbjuda inne- och 
utemiljö för barns kreativitet och fantasi. I arbetet utgår vi från 
förskollärarens perspektiv rörande barns utevistelse i förskolan. Vi reflekterar 
över att många barn är allt för stillasittande framför tv och datorn i dagens 
samhälle. Vi har även upplevt i vår vistelse i förskolan att utomhuspedagogik 
används i en begränsad utsträckning. Vi uppfattar att utomhuspedagogik ger 
barnen möjligheter till att uppleva och utforska med alla sina sinnen genom 
att lyssna, samtala, känna, se och lukta.  
 
Vår hypotes om fördelar med utevistelsen är att konkreta och autentiska 
upplevelser främjar barns lärande och utveckling. Detta sker när barn får en 
möjlighet till att uppleva och lära i den direkta verkligheten. Szczepanski 
(2008) framhåller att naturen stimulerar alla sinnen. Szczepanski förespråkar 
även Deweys (1859-1952) tankar om att lärandet ska ske i sin rätta miljö för 
att barnen ska förstå och inhämta kunskap. I läroplanen belyses 
förskollärarens roll att inspirera, utmana och reflektera upplevelser och 
upptäckter tillsammans med barnen. Dessa mål kan uppfyllas genom 
utevistelsen i förskolan. Vi lyfter även upp en hypotes om nackdelar med 
utevistelsen, nämligen att vissa barn inte känner sig bekväma med att vistas i 
naturen. Detta lyfter Ericsson (2004) fram och menar att det kan bero på att 
barnen är ovana med att vara i utemiljö. Vidare menar hon att det är viktigt 
att praktisera mer vistelse i naturen vilket skapar ett intresse hos barnen för 
sin utemiljö. Detta bidrar till att barnen känner trygghet i utemiljön och kan 
således få en mer positiv upplevelse. Vidare kommer vi att betona vikten av 
rätt klädsel för barnens utevistelse. En grundförutsättning för detta är skapa 
en bra dialog med föräldrarna för att få deras förståelse för detta. 
 
I förskolans läroplan Lpfö 98 (rev. 2010) framhålls utevistelsen som en viktig 
del i förskolans verksamhet och miljön ska vara intressant, öppen och 
inbjudande.  
 
Vidare står det i läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) att ”förskolan 
ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 
och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” Lpfö 98 (rev. 
2010, s. 6). 
 
Ovanstående riktlinjer stöds även av Nordahl och Skappel Misund (1998) 
vilka lyfter fram att utomhusmiljön ger många möjligheter till ett lustfyllt 
lärande. Utevistelsen bjuder in barnen till en mer tillåtande miljö där de kan 
delta utifrån sina egna förutsättningar, utmanas och känna lust till att lära 
mer. Även Brügge och Szczepanski (2011) menar att när inomhusmiljön 
kompletteras med utomhusmiljön stimuleras och väcks barns nyfikenhet för 
att utveckla nya kunskaper och färdigheter. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare resonerar om 
utevistelse och hur de använder sig av utevistelsen för att stimulera barns 
lärande. 
 

1.2 Forskningsfrågor 

 
 Hur använder sig förskollärare av utevistelse i förskolan? 

 Vilka fördelar och nackdelar upplever förskollärare med utevistelse i 
förskolan? 

 Hur upplever förskollärare utevistelsen i relation till barns lärande och 
utveckling i förskolan?  

 

1.3 Begreppsdefinition  

Vi har valt att utgå från Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 
definitionen av utomhuspedagogik lyder: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 
växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. 
 
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som bl. a innebär: 
 

- att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 
- att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 
- att platsens betydelse för lärande lyfts fram  

(NCU, 1993) 

 

2. Litteraturgenomgång/Bakgrund 

2.1 Historiskt perspektiv 

Utomhuspedagogikens rötter går långt tillbaka i tiden. Aristoteles (384-322 f. 
Kr.) lyfte fram vikten av att utgå från våra sinnen och erfarenheter. ”Den 
högsta graden av verkligheten, enligt hans sinnesfilosofi, uppnås genom våra 
sinnen och erfarenheter av verkligheten” (Brügge & Szczepanski, 2011, s. 49). 
Därefter förde den tjeckiska pedagogen Johann Amos Comenius (1592-1670) 
det autentiska lärandets idétraditioner vidare. Dessa idétraditioner framhåller 
vikten av ett lärande i en autentisk miljö, i valet av aktiviteter och innehåll i 
verksamheten. Comenius menade att användandet av sina sinnen ökar den 
kroppsliga delaktigheten vilket leder till ett mer lättillgängligt bildande av 
kunskap samt att det ger en mer givande erfarenhet i bildningsprocessen. 
Även Jean- Jacques Rousseau (1712-1784) var en betydande person för 
utvecklingen av utomhuspedagogik. Han betonade hur viktigt det var för 
barnet att möta verkligheten under dess uppväxt. Även Schweizaren Johann 
Heinrich Pestalozzi (1746-1827) lyfte fram i sin inlärningsteori vikten av att 
våra sinnen var den överordnade principen och grunden för barns lärande och 
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förmåga att ta till sig kunskap. Därefter utvecklar Friedrich Fröbel (1782-
1852) Pestalozzis metoder genom att låta trädgården vara den centrala 
punkten i hans kindergarten. Vidare kommer hans tankar om naturen att 
påverka metodologin inom utomhuspedagogiken (Brügge & Szczepanski, 
2011). 
 
Utomhuspedagogik som begrepp i akademiska sammanhang kommer från 
Cornell University och Ohio State University, USA. På 1860-talet började 
kurser att genomföras där avsikten var att kontakten med naturen skulle 
förbättras. Under 1900-talet ökade urbaniseringen och avståndet till 
naturlandskapet blev större för många människor. Därigenom skapades ett 
behov av att levandegöra syften och mål för skolans läroplan. Det skedde en 
utveckling av lägerverksamhet och i den pedagogiska verksamheten 
integrerades exkursioner. Teori och praktik länkades samman och de 
förenades i natur- och kulturlandskapet. Den amerikanska reformpedagogen 
John Dewey (1859-1952) var en central gestalt i skapandet av en grund för 
handlingsburen kunskap. Han hävdade att det ska ske en växling mellan text- 
och icke textbaserad praktiker. I detta sammanhang ökade insikten av den 
sinnliga erfarenhetens betydelse (Szczepanski & Dahlgren, 2010). 

 

2.2 Läroplan i förskolan 

Förskolans läroplan, Lpfö 98 (rev. 2010) beskriver de mål och riktlinjer 
förskollärare ska följa i verksamheten. Utifrån ett utomhusperspektiv. 
 

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. 
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö 98, rev. 2010, s. 7) 

 
Vidare ska verksamheten sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga 
att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö” (Lpfö 98, 
rev. 2010, s. 12). 
 
Med läroplanens mål och syften bör barnen ges möjlighet till en varierande 
miljö där barnens kreativitet och fantasi stimuleras i ett lustfyllt lärande. 
Förskolans uppdrag är att lägga grunden till ett livslångt lärande. 
Utomhusvistelsen ska väcka nyfikenhet och lust genom lek, aktiviteter och 
samspel i syfte att inhämta kunskap och till att vilja utforska närmiljön. Enligt 
Lpfö 98 (rev. 2010) är det viktigt att utifrån barnens egna förutsättningar och 
förmåga få förståelse och ta eget ansvar för sina handlingar för den miljö de 
befinner sig i. 
 

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett 
ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla 
förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår 
sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen 
att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att de bidrar till en 
bättre miljö i nutid och i framtid (Lpfö 98, rev. 2010, s. 7). 
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Enligt Lpfö 98 (rev. 2010) ska förskollärare vara en förebild för barnen. Det är 
viktigt att förskollärare finns närvarande för att kunna svara på frågor och 
hjälpa vid behov. Utevistelsen ger barnen möjligheter att utforska sin omvärld 
genom att barnen får betrakta och reflektera. Läroplanen belyser lek som 
betydelsefull för barns lärande och utveckling. I leken bearbetar barn 
händelser, upplevelser och olika känslor. Det är viktigt att förskollärare 
lyssnar och tar del av barnens tankar och idéer. Förskollärarna ska arbeta för 
att barnen ska känna sig delaktiga och få förståelse, utifrån deras förmåga och 
förutsättningar, till att värna och medverka till en bättre miljö. 
 

2.3 Utevistelsens betydelse för barns lek 

Utgångspunkter för barns lek är de sociala och fysiska miljöer som barn vistas 
i och dessa inspirerar till barns trivsel i förskolan menar Sandberg (2008). 
Utemiljön är betydelsefull för barnen hävdar Björklid (2005) och det ska vara 
möjligt att förändra och anpassa den fysiska miljön efter barnens behov och 
intresse. Barnen ska även ha inflytande och vara delaktiga i utformning av den 
fysiska miljön. Lek i utomhusmiljöer ger barnen många möjligheter till att 
samarbeta, utforska och upptäcka sin omvärld utifrån barnets egen förmåga 
och förutsättning (Björklid, 2005). Barnen får genom en stimulerad och 
kreativ lekerfarenhet chansen att prova, upptäcka och reflektera över nya 
saker samt söka utmaningar som inte är möjliga att göra i andra miljöer  
(Williams, 2006). Vidare menar hon att samarbetet mellan barnen ökar i 
utomhusmiljö. Det är inte så viktigt för barnet vem barnet leker med menar 
Williams utan valet utgår från de barn som finns i närheten. Vad som är 
tydligt i lekar utomhus är att barn ofta väljer undanskymda platser för att inte 
vuxna ska ha full insyn i barnens lek med varandra eller material de leker 
med. Barn i förskolan leker ofta med naturmaterial som sand, vatten och lera 
när de vistas utomhus. 
 
I förskolans pedagogiska program skrivs det att: 
 

Barn behöver varandra. Barn gläder varandra. Barn lär av varandra 
och uppfostrar varandra. Barns behov av andra kan inte ersättas av 
vuxenkontakt eller lekmaterial. Barngruppen i sig blir därför en viktig 
tillgång i det förskolepedagogiska arbetet (Williams, 2006. s. 21). 

 
Williams (2006) tolkning av ovanstående citat är att i förskolan lär sig barn av 
varandra genom lek och i aktiviteter både inom- och utomhus samt i 
återkommande vardagssituationer. Detta samspel blir en grund till 
delaktighet. Ett exempel på detta kan vara barn som härmar och imiterar 
andra barn eller vuxna i olika situationer, detta utvecklas sedan i olika former 
av lek och lärande där samarbete, erfarenheter och kunskaper växlar mellan 
dem. Att kunna se varandra som källor är något som borde nyttjas mer i 
verksamheten. Hur och vad barn leker och lär varandra beror på vilka 
möjligheter till samlärande barn ges i förskolemiljö (Williams, 2006).  
 
Enligt Brodin och Lindstrand (2008) stimuleras barnens sinnen i utevistelsen 
genom att de får känna, lukta, smaka, höra och se i det verkliga livet. Genom 
dessa upplevelser får barnen kunskaper om allt som finns runtomkring dem. 
Utomhusmiljön erbjuder både stora och annorlunda möjligheter för både 
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barn och vuxna. Händelserna i leken utomhus är mäktiga och betydelsefulla. 
Barnen utvecklar sin kommunikations- och samarbetsförmåga bättre i 
utevistelse. Det blir även lättare för alla barn att få vara med och leka och bli 
delaktig i utomhusleken.  Utemiljön erbjuder barnen mer variationsfyllda 
lekar genom att barns fantasi och kreativitet ökar. Vid uteleken hålls inte 
samma bestämda regler jämfört med inomhus. Utomhusmiljön erbjuder 
större och vidare utrymmen med varierande ytor där barnen har möjlighet att 
röra sig mer fritt än inomhus. Springytorna framhåller Brodin och Lindstrand 
(2008) ger upplevelser till rymlighet och stimulerar till rörelse. Barn får 
möjlighet att använda sig av det som utemiljön har att erbjuda i form av 
vattenpölar, träplankor, stenar och buskar och inte så mycket färdigt material. 
Även Szczepanski (2007) menar att kreativitet ökar när det finns stora ytor till 
att springa, klättra och hoppa. En pinne kan vara så mycket mer en bara en 
pinne i barnens värld. Genom att leka med pinnen kan det vara både ett svärd 
eller fiskespö. Barnens fantasi stimuleras mera utomhus då barnen hittar nya 
saker som väcker deras intresse och nyfikenhet. Barnen har lättare att 
utveckla sin lek utomhus genom att exempelvis hitta fler pinnar som de sedan 
kan bygga med eller samla på. Denna lek kan sedan pågå i dagar eftersom den 
inte behöver städas bort. Det finns inte samma begränsningar med leken 
utomhus eftersom utomhusmiljön har bredare och vidare lekytor (Persson 
Gode, 2011). 
 
Utevistelsen har stor betydelse för barns lek. Utemiljön ger unika möjligheter i 
samspel med andra barn och mellan barn och vuxna. De autentiska 
upplevelser och erfarenheter som barnen erhåller utomhus är användbara i 
andra situationer. Dessa upplevelser har större inlärningseffekt än lek 
inomhus. I utevistelsen ges barnen möjlighet att få erfarenhet av orsak och 
verkan. Barnen lär sig se sammanhang som bildar en helhet och lärande sker 
då genom egna erfarenheter. Leken utomhus bidrar till att barnets språk 
stärks och till att utveckla motoriska färdigheter (Nordahl & Skappel Misund, 
1998).  
 
Enligt Szczepanski (2007) har det visat sig att det finns skillnader i de olika 
utemiljöer barnen vistas i. Barn som får tillgång till en varierad omväxlande 
utomhusmiljö är piggare, friskare och leker mer omväxlande lekar och 
utvecklar en bättre koncentrationsförmåga än barn som endast vistas i sterila 
utomhusmiljöer. Det har framkommit att tillgång till en mer omväxlande och 
naturpräglad yta i förskolan inspirerar till en ökad utevistelse vilket stimulerar 
barnens lekkvalitét. Denna gröna utemiljö ger barnen möjlighet till personligt 
utrymme, spänning, utmaning samt bidrar till vila och reflektion. Det finns 
inget tvivel enligt Szczepanski att en grön naturpräglad utemiljö har en stor 
betydelse och främjar barns lek i förskolan.  
 

2.4 Utevistelsens påverkan för barns lärande och 
utveckling 

Utevistelsen måste ses som ett viktigt komplement till inomhusmiljön 
påpekar Dahlgren och Szczepanski (2004). Kunskap är något som kan 
praktiseras i utomhusmiljön och det är viktigt att lärandet sker i olika 
sammanhang och situationer hävdar de. Genom att använda förskolans gård 
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och närmiljön runt om ger det stora möjligheter till en mer aktiv 
inlärningsmiljö (Dahlgren & Szczepanski, 2004).  Dahlgren och Szczepanski 
(1997) menar att barnen tränas i att vara ute i naturen och detta leder till att 
de utvecklar sin förmåga att analysera och tolka händelser och aktiviteter runt 
om dem, de får uppleva det konkreta i naturen vilket stimulerar 
inlärningsprocessen. Dock ska verksamheten använda sig av utemiljön som en 
naturlig del av planeringen samt vara regelbundet återkommande. Brügge och 
Szczepanski (2011) anser att utomhusvistelsen ger barn kunskaper och 
erfarenheter om omvärlden genom att använda alla sina sinnen. 
Utomhusmiljön ger barnen även möjligheter att på egen hand utforska och 
undersöka olika föremål, växter och insekter.  
 
Nordahl och Skappel Misund (1998) menar att utevistelsen ger barnen både 
praktisk och teoretisk kunskap, i mottagandet av erfarenheter kan barn 
upptäcka likheter och skillnader, se sammanhang och helheten. Barn 
utvecklar ordförrådet och lär sig samarbeta i utevistelsen. De belyser även att 
utevistelsen ger alla förutsättningar för lärande oavsett vilken utvecklingsnivå 
eller färdighet barn har. Utevistelsen är naturlig, det finns inget konstlat, utan 
den bjuder på naturliga upplevelser och naturliga utmaningar för barnen. 
Barns språk utvecklas i utevistelsen. Barn ökar sitt begreppsförråd då de 
jämför olika föremål i naturen, barnen upplever och får erfarenheter i 
verkligheten ute i naturen i samspel mellan barnen och mellan barn och 
vuxna. Språkutvecklingen sker från det konkreta till det abstrakta, barnen 
sätter ord på den kunskap de tar in (Nordahl & Skappel Misund, 1998).  Enligt 
Ericsson (2004) kan utomhuspedagogik utgå från olika perspektiv som 
miljöfostran, färdighetsträning och personlig utveckling. För att den 
personliga utvecklingen ska förverkligas krävs det att pedagogen har ett mål 
med uteaktiviteterna. Uterummet erbjuder olika lärmiljöer som kan vara 
motiverande och utmanande för barnen. Den personliga utvecklingen för 
barnet kan vara att de lär sig samarbeta, det vill säga den sociala kompetensen 
utvecklas vilket är en viktig del av barnets utveckling (Ericsson, 2004).  
 
Brügge och Szczepanski (2011) anser att barn får en ökad 
koncentrationsförmåga och utvecklar det motoriska genom utevistelsen. De 
menar även att alla sinnen utvecklas i utomhusmiljön, då barn som vistas i 
naturen upplever och lär med alla sina sinnen. Det är viktigt att barnen får 
reflektera och prata om det de upplevt under utevistelsen, de anser även att 
det är viktigt att barnen får känna med ”hela kroppen” därför att det ökar 
motivationen och ökar förståelsen för vår omvärld. I förskolan kombineras 
inomhusvistelse med utomhusvistelse vilket ökar barns motivation och 
nyfikenhet. Detta leder till att uterummet blir en självklar plats för barnen i 
verksamheten. Genom utevistelsen får barnen möjligheter att utöka sin 
lärandeprocess och möjlighet att se nya perspektiv (Brügge & Szczepanski, 
2011). Ericsson (2004) beskriver utemiljön som en plats att förändra invanda 
beteenden. En gruppering bland barnen inomhus kan förändras när de 
kommer utanför förskolans fyra vägar. Denna förändring kan leda till att 
barnen utvecklar sin sociala kompetens vilket kan främja barnens förståelse 
för andra. Ericsson menar att utevistelsen är det som står i centrum för barns 
upplevelser och dessa upplevelser är grunden för ett livslångt lärande. 
Granberg (2000) skriver att utomhusvistelsen även ger barnen större 
möjligheter till att utveckla sina motoriska färdigheter då det finns mer 
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utrymme för att klättra, springa och hoppa. Författaren anser att 
utomhusvistelsen kan ses som en ”levande lärobok” vilket hon menar med att 
barn utvecklar och tillägnar sig både praktiska och teoretiska kunskaper. I 
utevistelsen lockas barn till att upptäcka och erfara nya kunskaper, barn deltar 
aktivt i utemiljön vilket leder till att de utforskar och upptäcker. Utemiljön ses 
som ett rum för experiment och genom utevistelsen tar barnen in varierande 
intryck och upplevelser och dessa intryck samarbetar och leder till att barnen 
får en helhetsupplevelse av omgivningen (Granberg, 2000). Brodin och 
Lindstrand (2008) skriver att det är viktigt att barn får utforska och upptäcka 
naturen och närmiljön runt förskolan. Utvecklingen stimuleras och blir ett 
redskap till lärande. Hedberg (2004) menar att utomhuspedagogiken inte 
endast innebär naturlära utan utomhusvistelsen kan användas till att få 
kunskap om annat, man kan koppla utomhusaktiviteter till eventuella teman 
som man arbetar med. I utevistelsen kan barnen måla, ha rörelse, matematik, 
teknik, språk och sång. Hedberg menar att många aktiviteter är positivt att ha 
utomhus då de kan förstärka förståelsen för ett ämne. 
 

2.5 Fördelar med utevistelse 
Szczepanski (2007) skriver att utomhuspedagogik bidrar till att barn ökar sin 
koncentrationsförmåga, leker varierande lekar och att de även tar tillvara på 
sina kreativa lärprocesser i utomhusmiljön. Genom utomhusvistelsen ökar 
barns hälsa och de får även fysisk träning. Barnen ökar sin 
koordinationsförmåga och balanssinnet stärks när de vistas utomhus och 
genom att ha lärande i utemiljö ökar barns motivation och förståelse för 
omvärlden (Szczepanski, 2007). Enligt Brügge och Szczepanski (2011) 
utmanar utevistelsen barns kreativiteter, det ökar samarbetsförmågan och de 
lär sig lösa problem genom att vara ute. Författarna anser att utomhusmiljön 
kan vara ett komplement till inomhusmiljön då utevistelsen leder till att barn 
använder sig av alla sina sinnen samt ökar sin rörelseförmåga. Det är även i 
naturen som barnen kan hämta kunskap, känsla och inspiration vilket ger 
möjligheter till att utvecklas (Brügge & Szczepanski, 2011). Olsson (2008) 
menar att i utemiljön finns en stor mängd av material att ta tillvara på som 
kan stimulera barns lärande. Vidare skriver hon att kontrollbehovet är lägre 
utomhus. Olsson menar att utomhuspedagogik bygger på ett undersökande 
och konkret arbetssätt där barnen är aktiva vilket stärker deras självkänsla. 
Det bildas även nya konstellationer utomhus, barnen leker över gränserna, 
med det menar hon att äldre och yngre barn leker oftare tillsammans och 
pojkar och flickor leker oftare tillsammans ute än inomhus (Olsson, 2008). 
Ericsson (2004) påpekar att utomhuspedagogik ses som ett viktigt redskap för 
barnen eftersom den utmanar den traditionella lärmiljön som ofta begränsar 
sig till några få möjligheter. Enligt Ericsson erbjuder utomhuspedagogik 
omväxling och nya möjligheter till lärande som inte inomhusmiljön erbjuder. 
Författaren menar vidare att många aktiviteter inomhus kan leda till 
konflikter men när man kommer ut och gör dessa aktiviteter fungerar de 
enklare, detta kan enligt Ericsson bero på att utomhusmiljön ger en mer 
avspänd atmosfär. Något författaren även anser är att naturen inte är någon 
dömande miljö vilket hon menar med att naturen inte skiljer på individer och 
varje individ kan vistas i naturen utifrån sina egna villkor och förutsättningar. 
Inget barn behöver känna sig utstött eller ifrågasatt av naturen (Ericsson, 
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2004). Dahlgren och Szczepanski (2004) menar på att utevistelsen ger en rad 
möjligheter till nya kunskaper, med det menar de att det finns många olika 
material i naturen som kan utforskas och leda till nya kunskaper. Barnen 
förenar praktisk och teoretisk kunskap genom att vistas i naturen, de får en 
helhetsbild av lärandet.  
 

2.6 Nackdelar med utevistelse 
Strotz och Svenning (2004) menar att utomhusverksamhet kan leda till rädsla 
hos förskollärarna. De menar att det kan hända så mycket mer utanför 
inomhusmiljön och att förskollärarna har lättare att planera sin verksamhet 
inne. Ericsson (2004) menar på att förskollärarna kan uppleva det som 
skrämmande att ta ut lärandet i naturen, hon menar att utomhuspedagogiken 
kan leda till oförutsedda händelser och detta kan skapa en osäkerhet hos 
förskolläraren. Utomhusvistelsen kan även skapa en otrygghet hos barn som 
inte är vana vid att vara ute. Vissa barn kan uppfatta naturen som 
skrämmande och obehaglig och detta kan leda till att dessa barn blir 
okoncentrerade och högljudda (Ericsson, 2004). Mårtensson (1993) skriver 
att om barn inte får följa med de vuxna ut i naturen blir naturen något 
främmande för dem, naturen får ingen positiv plats hos barnen. Hon belyser 
därav vikten vid att introducera utomhusmiljön i tidig ålder. Olsson (2008) 
menar att en nackdel med utomhusaktiviteter är att de kräver mer 
sammanhängande tid och längre planering. Även ekonomin är en styrande 
hand eftersom det inte alltid finns möjlighet att använda sig av kollektivtrafik 
för att använda sig av utomhuspedagogik. Det kan även leda till svårigheter 
för förskollärarna då utomhuspedagogiken erbjuder en mångfald av arbetssätt 
då detta ställer mer krav på förskollärarna, vilket skapar behov av 
kompetensutveckling hos förskollärarna. Det krävs även ekonomiska 
förutsättningarna för att skapa en god gård på förskolan, det är inte alltid 
gården är en givande plats för utomhuspedagogik och för att förbättra den 
krävs det ekonomiska resurser (Olsson, 2008). Förskolegårdens miljö kan 
tyvärr vara lite för steril menar Szczepanski (2007), då det inte finns 
tillräckligt med gröna ytor att röra sig på. Även Grahn (2007) skriver om 
förskolans gård då det har gjorts undersökningar på barns möjligheter till att 
kunna leka utomhus då det är för många barn den plats de tillbringar sina 
dagar på Grahn menar att det är av stor betydelse att förskolans gård har en 
tillåtande och inbjudande miljö till lek och lärande.  
 
Brügge, Glantz och Svenning (2011) skriver att utevistelsens svårigheter kan 
ses som problematisk. Barn och ungdomar ser och förstår inte det som är bra 
med utevistelsen vilket kan leda till att uteverksamheten ses som något 
negativt. Barn ser det bekvämare att vara inne.  
 

2.7 Förskollärarens roll 

Förskolläraren har delvis en annan roll utomhus än i miljön inomhus i 
förskolan. Inomhus avgränsar väggar området för barns lek och lärande. 
Utomhus är det viktigt att förskollärarna är flexibla och själva sätter gränser 
vad barnen får och inte får göra. Det är viktigt för förskollärare att vara 
medveten om detta då utomhusmiljön inbjuder barnen till en oändlig lekmiljö 
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där allt kan hända på samma gång och förskolläraren har inte full kontroll på 
vad som händer och sker på samma sätt som inomhus (Brügge & Szczepanski, 
2011). Utevistelsen ska ses som ett komplement till inomhusmiljön. När 
barnen leker ute lär de sig att hantera naturen och det är förskollärarens roll 
att finnas nära barnen och stödja dem. Det är även viktigt att anpassa ytan 
efter barnens ålder vilket ger en bättre möjlighet för barnet, att utifrån sina 
egna perspektiv, utforska naturen (Persson Gode, 2011). 
 
I barns utevistelse ska förskollärare vara tillgängliga för barnen. Det är viktigt 
att ta tillvara barns nyfikenhet och intresse. Att ta tillvara barns nyfikenhet 
gör att det även sker ett lärande hos den vuxne. Detta blir möjligt om den 
vuxna sätter sig in i barns perspektiv och upptäcker naturen tillsammans med 
dem. Den vuxna ska även vara en medundersökande där man undersöker vad 
barnen har upptäckt. Det är även viktigt att den vuxna agerar aktivt när 
barnen söker efter kunskap om upptäckten. I upptäckter uppkommer 
sinnesupplevelser hos barnen och genom att vara medveten om detta har den 
vuxne möjligheten att stimulera barns sinnen i utemiljön (Ohlsson, 2009).   
Barnen lär ”med hela kroppen” i utomhusmiljö och det är därför viktigt att 
reflektera tillsammans med barnen. Den direkta upplevelsen är 
utgångspunkten för lärandet i utomhuspedagogiken (Brügge & Szczepanski, 
2011). Genom att sammanföra upplevelsen med lärande blir det en kunskap 
som bevaras länge hos barnen (Ohlsson, 2009). Genom att förskolläraren är 
en medupptäckare istället för en faktaförmedlare får barnen en möjlighet att 
utveckla sin egen lärprocess (Persson Gode 2011). Enligt Brügge och 
Szczepanski (2011) är förskolläraren i utevistelsen på plats i det direkta 
lärandet och tillsammans med barnen finns det goda möjligheter att hitta på 
nya lekar, platser och olika fantasivärldar. I utemiljö är det viktigt för 
förskollärare att vara ”här och nu” samt vara medveten om att barnen kan 
intressera sig för saker som inte är med i de planerade aktiviteterna. 
Förskolläraren behöver lägga planeringen åt sidan för att istället fånga upp 
det som barnen intresserar sig för just i det här tillfället. Detta är vad Brügge 
och Szczepanski (2011) framhåller och som ofta gör lärandet roligt och lärorikt 
för både barnen och den vuxna. Enligt Ohlsson (2009) är utevistelsen mer 
socialt och kreativt utvecklande än inomhusmiljön. Det är förskolläraren som 
ansvarar för att göra utevistelsen lustfylld och intressant för barnens lek och 
lärande och för att barnen ska få en positiv upplevelse att vara ute som gör 
utevistelsen spännande och efterlängtad (Ohlsson, 2009). 
 
Enligt Norén-Björn (1993) ska utevistelsen i förskolan inte ses som ett avbrott 
i det pedagogiska arbetet. Den pedagogiska planeringen ska inbegripa 
utevistelse i samma omfattning som planeringen avseende inomhusmiljö. 
Förskolläraren ska vara engagerad och finnas nära till hands när barnen vill 
ställa frågor eller vill ha en förklaring på hur saker fungerar. Både som barn 
och vuxen kan man ställa didaktiska frågor, såsom ”varför-frågor” med syftet 
att besvara eller ta reda på orsak och verkan. Förskolläraren kan även ställa 
”hur-frågor” som leder till beskrivningar och väcker nyfikenheten på 
omvärlden hos barnen. Barnen lär sig även av sina kamrater och det är 
förskollärarens ansvar att se till att sådana processer sker och underhålls. 
Utomhusmiljön bjuder in barnen till att upptäcka sin omvärld tillsammans 
med sina kamrater. Genom att ta tillvara sådana situationer stärks barnens 
självkänsla och det sker ett samlärande (Norén-Björn, 1993). 
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Det är viktigt att förskolläraren har ett medvetet förhållningssätt till barns 
utevistelse i förskolan. Med ett medvetet förhållningssätt menas att 
förskolläraren ska utgå från barnet och barnets erfarenheter och intressen. 
Men förhållningssättet handlar även om vilken människosyn förskolläraren 
har samt hur denne förhåller sig till andra människor. Det handlar även om 
förskollärarens sätt att vara samt klimatet i gruppen. Det är viktigt att 
förskolläraren ger förutsättningar så att barnen känner sig trygga i gruppen. 
Därmed blir gruppen stödjande och det blir lättare att hjälpa varandra samt 
lära av varandra (Brügge & Szczepanski, 2011).  
 
Enligt Ericsson (2004) blir många barn mer motiverade i utemiljö än i 
inomhusmiljö. Detta kan bero på att det bjuds på många olika aktiviteter som 
ger en direkt återkoppling till individen. I utemiljö finns det större möjligheter 
till att stimulera och aktivera barnen på olika sätt som rörelse, äventyr och 
upptäckande. Detta leder till ett intresse för att söka kunskap vilket blir en 
lärandeprocess i sig. Barnet blir delaktigt i att upptäcka och hur barnet lär 
samt vad som påverkar lärandet. Det blir lättare för barnet att lära sig förstå i 
konkreta sammanhang. Men detta förutsätter att förskolläraren ger 
möjligheter till aktiviteter som väcker nyfikenhet och eget upptäckande. 
Genom att vara i utomhusmiljö håller sig barnen inte bara friskare och 
piggare utan det blir färre konflikter, ökad koncentration och mer avspänt. 
Tidigare har det nämnts som en nackdel att många barn kan se naturen som 
skrämmande och då är det viktigt att förskollärare har i åtanke att många barn 
inte är vana vid att vistas i naturen. I sin planering för utevistelser behöver 
förskolläraren anpassa aktiviteter och utgå från barnens erfarenheter för att 
bidra till att göra utevistelsen behaglig och lustfylld för barnen (Ericsson, 
2004). 
 
Ohlsson (2009) framhåller vikten av att förskollärare ska ha ett bra samarbete 
med föräldrarna. Genom att skapa en god relation och ha en bra dialog får 
föräldrarna en större förståelse och inblick i verksamheten. Barnen behöver 
ha bra kläder för att kunna vistas ute då ett vanligt problem är att barnen inte 
har tillräckligt med kläder för utevistelse. Det är viktigt att föräldrarna bidrar 
till att skapa goda förutsättningar genom att tillhandahålla kläder och 
utrustning för att upplevelsen ute ska bli positiv för barnen. Det är därför 
viktigt att förskolläraren informerar och pratar med föräldrarna om kläder för 
att ge barnen de bästa förutsättningarna i sin vistelse utomhus (Ohlsson, 
2009). 
 
 

2.8 Tidigare forskning om utomhuspedagogik 
Szczepanski redogör för utomhuspedagogik i sin vetenskapliga uppsats, 
Handlingsburen kunskap (2008). Syftet med avhandlingen är att påvisa vilka 
uppfattningar lärare har om undervisning och lärandet utomhus. Szczepanski 
gör en sammanfattning av två artiklar som han skrivits tidigare. Den första 
artikeln, kartläggningen redogör för hur lärare uppfattar lärandet utomhus. 
Den andra artikel utgår från ett lärarperspektiv som lyfter fram 
utomhuspedagogikens karaktäristiska drag efter att de genomgått en 
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utbildning. Szczepanski använder sig av en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. Urvalet var fyra grundskolor i tre kommuner 
som deltog i båda studierna i avhandlingen. I båda studierna deltog 26 lärare. 
Resultatet från lärarna om frågan varför undervisa utomhus sammanställdes 
med att:  
 

”det var bättre hälsa och lärande genom rörelse i utomhusmiljön, 
bättre verklighetsanknytning utomhus, hjärnhalvorna aktiveras bättre 
utomhus, flera sinnen aktiveras utomhus, bättre koppling mellan teori 
och praktik utomhus, man kan ha alla ämnen utomhus, utomhus 
förstår vi sammanhangen i naturen bättre” Sczcepanski (2008, s. 45). 

 
Resultatet från de lärare som genomgått en utbildning i utomhuspedagogik 
visar på att de känner sig tryggare och att legitimiteten för undervisning som 
är förlagd utomhus har ökat. Många av lärarna upptäckte möjligheterna med 
att använda rörelser till lärande i olika aktiviteter som de tidigare ansett varit 
förlorad undervisningstid. Vidare menade lärarna att dessa positiva effekter 
bidrar till att de förlägger undervisningen mer utomhus (Szczepanski, 2008).  
 
Szczepanski (2008) relaterar plats-, miljö- och kroppsperspektiven till 
utomhuspedagogiken. Han framhåller att i utomhuspedagogik ingår både den 
fysiska miljön och objektet för lärandet. Med platsperspektivet betonar 
Szczepanski att det är själva platsen som medverkar till att skapa ett lärande. 
Han förespråkar starkt att lärandet ska vara verklighetsbaserat vilket 
bekräftas av reformpedagogen John Dewey´s (1859-1952) tankar, vilket 
poängterade platsens betydelse för lärande och menade att genom 
förstahandserfarenheter och autentiska upplevelser får barnet en varierad 
relation med sin närmiljö. Dewey menade att det skulle ske en växelverkan 
mellan teori och praktik i konkreta situationer. Deweys motto ”learning by 
doing” har betydelsen ”av autentiska upplevelser i sin rätta miljö”. Han 
menade att fysiska, sociala miljöer och sociala stimuli behöver komma från 
olika platser för att främja barns lärande och utveckling (Szczepanski, 2008, s. 
20). 
 
Szczepanski (2008) uppger miljöperspektivet som den ekologiska 
läsbarhetens betydelse för lärandet. Han relaterar till David Orr, professor i 
miljö- och samhällsstudier vid Oberlin Collage och University of Vermont, 
USA, som hävdar att det är en nödvändighet att lära ut miljöfrågor genom 
förstahandserfarenhet. Professor David Orr menar att teoretiskt lärande med 
böcker och undervisning inomhus bör kompletteras med den autentiska 
förstahandserfarenheten. Han ifrågasätter ett lärande som enbart sker inom 
verksamhetens väggar och menar att lärandet begränsas om detta sker. Han 
poängterar vikten av att människan bör erfara omvärlden genom lukt, känsel, 
ljud och smaker. Han menar att annars minskar förståelsen för det naturliga 
kretsloppet samt för att läsa och förstå ekologiska sammanhang. Szczepanski 
(2008) menar att det är viktigt att sammankoppla den direkta verkligheten 
med de ekologiska sammanhangen i naturen.  
 
Magntorn har presenterat en avhandling, Läsa naturen (reading nature, 
2007). Syftet med studien är att beskriva hur förmågan att läsa naturen kan 
utvecklas i olika studentgrupper och att få fram de kritiska aspekterna 
avseende utvecklingsförmågan. Magntorn framhåller att autentiska 
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naturmöten behövs för att få en förståelse för ekologi. Vidare menar han att 
det är omöjligt att lära sig om naturen genom att endast titta på bilder 
inomhus. Magntorn använder sig av en kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. Studentgrupper, lärarstudenter, elever i årskurs 
3 och 4 samt gymnasieelever deltog i studien. Resultatet av studien påvisar 
vikten av att utöva undervisning om ekologi i utemiljö vilket är viktig för att 
kunna förstå, tolka och uppleva ett ekosystem i sin rätta miljö.  
 
Kroppsperspektivet beskriver Szczepanski (2008) som rörelsens och sinnenas 
betydelse för lärandet. Han framhåller att även Dewey (1859-1952) hade 
tankar om detta och menade att rörelsen hör ihop med uttryck i ord och 
meningar genom fattningsförmåga, föreställningar samt förståelser. Han 
skrev ”att gripa för att begripa” och menade att det var betydelsefullt genom 
att förstå och ta till sig kunskap behövde det vara anslutet till verkligheten och 
kroppen. Vidare menade Dewey att hela kroppen skulle sättas i rörelse för att 
främja barns lärande och utveckling. Han ansåg att detta inte var möjligt om 
inte hela kroppen var delaktig. Även filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-
1961) lyfte fram ”den levda kroppen” och kroppsförståelsen för ett ökat 
pedagogiskt samband med medvetenhet. Han poängterade vikten av att kropp 
och själ är en helhet som hör ihop i pedagogiska sammanhang. Vidare menar 
han att barn lär med hela kroppen. Även Szczepanski poängterar starkt att 
kroppens rörelse och sinnen är betydelsefullt för barns lärande och utveckling 
(Szczepanski, 2008, s. 27). 
 
Miljöpsykologen Mårtensson har skrivit en avhandling i landskapsarkitektur 
med miljöpsykologisk inriktning av utomhuslek på förskolegården, 
Landskapet i leken (2004). Syftet med studien är att få kunskap om den 
fysiska miljöns betydelse för barns utomhuslek på förskolegårdar. Hennes val 
av metod är observationer med videostöd samt gruppintervjuer med barn på 
förortsgården respektive på landsbygdgården. Resultat av studien visar på att 
omgivningen till olika lekredskap betyder mycket för utomhusleken. Vidare 
lyfter hon fram att naturmarkskaraktären är en förutsättning för att skapa en 
bra lekmiljö. Hon menar att landskapet leker med barnen. Genom att barnen 
är utomhus använder de sig av den fysiska miljön vilket ger ett ökat intensivt 
samspel. Barnen ges möjlighet att utforska miljön på egen hand. Leken 
utomhus blir mer konkret och rörlig, barnen kommunicerar med hela 
kroppen i leken. Utomhusmiljön erbjuder barnen en möjlighet att bestämma 
själv hur de vill använda den.  
 
Enligt Ericsson (2004) är den centrala punkten i utomhuspedagogik 
upplevelsens betydelse. Barnens kontakt med utemiljö ökar förståelse och 
sammanhang i barns egna lärprocesser. Detta sker genom att barnet får 
möjlighet att lära med hela kroppen och använda sina sinnen i autentisk 
miljö. Vidare stärker detta även barnens identitet genom att de får en vana att 
vistas utomhus (Ericsson, 2004). Att använda sig av utomhuspedagogik i 
förskolan både naturligt och regelbundet ger många möjligheter för barns 
lärande och utveckling genom att de får uppleva och lära i direkta händelser 
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Forskning på utomhusverksamhet och 
rörelse visar på att utevistelsen främjar motorik och lärande. Det är 
fördelaktigt att flytta ut verksamheten samt växla mellan inom- och 
utomhusaktiviteter regelbundet. Det är viktigt att se utomhusmiljöns 
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möjligheter och genom detta levandegöra läroplanens syfte och mål (Brügge & 
Szczepanski, 2011). 
 

3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att göra en kvalitativ studie som Stukát (2005) beskriver är att 
försöka tolka och förstå resultaten inte förklara och förutsäga något. 
Huvudpunkten med kvalitativ studie är att lyfta fram och uppfatta processer 
samt liknelser och skillnader. Studien baseras på semistrukturerade intervjuer 
med tio förskollärare. Enligt Denscombe (2009) innebär den 
semistrukturerade intervjun att färdiga frågor om det ämne som ska 
behandlas ställs i ordningsföljd och frågorna är skrivna så att respondenten 
har möjlighet att utveckla sina tankar och idéer mer utförligt under intervjun. 
Fördelar med intervjuer framhåller Denscombe är att det oftast är lätt att 
boka upp dessa intervjuer eftersom det endast krävs två personer vid tillfället. 
Andra fördelar är att svaren på intervjufrågorna kommer direkt från 
respondenten och att det underlättar att sätta sig in i en persons idéer och 
tankar vid ett intervjutillfälle. Även Stukát (2005) lyfter fram fördelarna med 
att vid intervjuerna kan respondentens svar fördjupas och vidareutvecklas. 
Bjørndal (2005) framhåller intervjuns fördelar och menar att använda sig av 
denna form ger direkta svar på samtliga frågor samt att dessa kan förtydligas 
efter att frågorna har blivit besvarade. Syftet är att få fram betydelsefull 
information om ett visst ämnesområde. Enligt Denscombe (2009) kan en 
nackdel vara att enbart intervjua en person i taget kan göra att flera åsikter 
och synvinklar begränsas för den som intervjuar. Andra nackdelar kan vara att 
vissa viktiga och intressanta frågor aldrig tas upp under intervjun eftersom 
frågorna är slutna och besvaras i ordningsföljd (Bjørndal, 2005).  
 
Vi har således valt intervjuer som metod eftersom respondenten då har 
möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar. Vidare ger denna metod mer 
möjlighet till att ta del av respondenternas fullständiga svar samt få ökad 
kunskap om hur förskollärare resonerar om barns utevistelse i förskolan. 
 

3.2 Urval 

Vi har intervjuat tio förskollärare, på fem olika förskolor, två av förskolorna 
har en traditionell inriktning och de andra tre förskolorna har en utomhus 
inriktning. Med den traditionella förskolan menas att de inte har någon 
planerad utevistelse under längre tid ute. Medan förskolan med utomhus 
inriktning har hela utevistelsen planerad. Det var tre förskollärare som 
arbetar med barn från 1-3 år och tre förskollärare som arbetar med barn från 
3-5 år i en förskola med utomhusinriktning. I de traditionella förskolorna var 
det en förskollärare som arbetar med barn från 1-3 år samt tre förskollärare 
som arbetar med barn från 3-5 år. Urvalet var strategiskt gjort och med 
strategiskt urval menar Stukát (2005) att personer inom ett område väljs ut 
för att de möjligen har något unikt och intressant att bidra med. Vårt syfte 
med denna form är att för att få en bredare och djupare förståelse kring hur 
förskollärarna resonerar om barns utevistelse i både traditionell- och i ute 
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förskolor. Av bekvämlighetsskäl vände vi oss till förskolor i vår kommun och 
skickade ut missivbrev till fem förskolor vi valt ut. En förskola tackade nej 
men de resterande förskolorna vi valt ut tackade ja till att delta i en intervju. 
 
I nedanstående tabell presenteras de förskollärare vi intervjuat: 
 
Förskollärare Kön Ålder Inriktning Verksamma år 

Förskollärare1 Kvinna 54 år Utomhus 20 år 

Förskollärare2 Kvinna 46 år Utomhus 24 år 

Förskollärare3 Kvinna 45 år Utomhus 24 år 

Förskollärare4 Kvinna 62 år Utomhus 24 år 

Förskollärare5 Kvinna 50 år Utomhus 6 år 

Förskollärare6 Man 40 år Utomhus 17 år 

Förskollärare7 Kvinna 53 år Traditionell 26 år 

Förskollärare8 Man 45 år Traditionell 18 år 

Förskollärare9 Kvinna 41 år Traditionell 1 år 

Förskollärare10 Kvinna 35 år Traditionell 10 år 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 
Vi kontaktade förskolorna via telefon. Vi presenterade oss och berättade 
vilken utbildning vi studerar och valt ämnesområde i vårt arbete. Därefter 
informerade vi hur intervjuerna skulle gå till väga och att själva intervjun 
skulle ta ca 30 minuter. Vi berättade att intervjupersonen skulle vara helt 
anonym och skulle ha möjlighet att dra sig ur när som helst under intervjun. 
Därefter kom vi överens om dag och tid då intervjun skulle äga rum. 
Förskollärarna skulle diskutera med varandra och hitta två respondenter ifrån 
varje förskola som vi kontaktat. Vi valde att dela upp intervjuerna och ta fem 
intervjuer var som vi sedan skulle sammanställa tillsammans i vårt arbete. 
 
Alla intervjuer ägde rum på förskollärarnas respektive arbetsplatser. Vid varje 
intervju fick vi sitta i enskilda rum. Våra samtal fortlöpte ostört under hela 
intervjuerna. Innan intervjuerna blev förskollärarna tillfrågade om vi fick lov 
att använda oss av ljudupptagning under intervjuerna. Med respondenternas 
samtycke använde vi oss av ljudupptagningar och förde anteckningar. Detta 
menar Denscombe (2009) ger en helhet av intervjun och en fullständig 
dokumentation av intervjun. Genom att göra en ljudinspelning har man 
möjlighet att gå tillbaka och lyssna för att inte missa viktiga detaljer. 
 
Innan intervjuerna började fick respondenterna titta på frågorna några 
minuter. Därefter satt vi på ljudupptagningen och påbörjade intervjun. Den 
tog ca 20- 30 minuter vid varje intervju tillfälle. Vi har valt att transkribera 
alla våra intervjuer. 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Vi satte oss ner och lyssnade på varje enskild intervju. Därefter transkriberade 
vi intervjuerna. Vi har även fört anteckningar under intervjuerna i form av 
stödord. Detta har vi gjort för att på bästa sätt få med så mycket som möjligt 
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av intervjuerna. Därefter har vi utgått från våra intervjufrågor när vi bearbetat 
och sammanställt intervjuerna. Sedan har vi tagit ut likheter, skillnader och 
vissa citat som vi kategoriserat i ett relevant innehåll för vårt arbete. Att 
kategorisera bitar av rådata gör det mer tydligt för forskaren att upptäcka 
gemensamma databitar och dessa bitar av rådata som identifieras kan sedan 
bli tillhöriga i en bredare kategori (Denscombe, 2009). 
 
För att beskriva vårt arbetes tillförlitlighet utgår vi från begreppen reliabilitet 
och validitet. Reliabilitet är en beskrivning av tillförlitlighet och noggrannhet. 
I vårt arbete har vi valt att intervjua förskollärare i förskolan som både arbetar 
med barn från 1-3 år och barn från 3-5 år i förskolan. Vår förhoppning är att 
intervjuerna är tillförlitliga. Vi har använt oss av fasta intervjufrågor i 
ordningsföljd samt gjort inspelningar av intervjuerna som vi lyssnat på ett 
flertal gånger. Stukát (2005) menar att reliabilitetsbristerna är många och i 
vårt arbete med intervjusamtalen kan feltolkningar av frågor eller svar 
påverka reliabiliteten i arbetet.  
 
Validitet beskrivs som ett mångtydigt begrepp och avser hur bra ett 
mätinstrument mäter. Med detta menas att det är av stor vikt att ställa rätt 
frågor så att syftet kan besvaras. Stukát (2005) menar att även om 
mätinstrumentet är bra betyder det inte att validiteten är hög.  
 
Vi har utgått från vårt syfte och våra forskningsfrågor när vi skrivit våra 
intervjufrågor och vår förhoppning är att få dessa besvarade samt att 
respondenternas svar är av stor trovärdighet.  
 

3.5 Etiska ställningstagande 

Det finns fyra huvudkrav som forskare ska utgå ifrån vid en undersökning och 
dessa riktlinjer finns för att respondenterna ska känna sig trygga i att delta i 
en studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
samt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Även Denscombe 
(2009) och Stukát (2005) framhåller starkt vikten av att utgå från dessa 
huvudkrav i en undersökning för att skydda respondenten och dennes 
integritet. 
 
Vi har utgått från dessa fyra etiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 
lyfter fram bör användas i en undersökning av en studie.  
 
I vårt arbete har vi använt oss av informationskravet där respondenten 
informerats om syftet med arbetet. Detta har först skett genom att ett 
missivbrev som skickats ut till respondenterna där vårt syfte med arbetet 
framkommer samt hur vi kommer att använda resultatet. Därefter har vi ringt 
till förskolorna för att göra en förfrågan om intervjuer och boka dessa. Vid 
samtyckeskravet har respondenten informerats att intervjuerna är frivilliga 
och respondenten har rätt att dra sig ur när som helst under intervjun. Genom 
att utgå från nyttjandekravet har respondenten informerats om att allt samlat 
material vi fått under intervjun endast kommer att användas av det specifika 
ändamål det är avsett för. Det får inte användas för kommersiellt bruk utan 
endast användas i forskningssyfte. Vid konfidentialitetskravet har 
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respondenten informerats om att alla respondenter, namn och uppgifter är 
anonyma. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt för läsaren så att 
det inte går att urskilja deras identitet i arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vid varje intervju tillfälle har vi berättat om vårt arbete och syftet med 
undersökningen. Respondenterna har även fått läsa igenom frågorna innan vi 
startat med intervjun. De har även informerats om att kunna få avbryta när 
som helst under intervjun. 

 

4. Resultatet 
Vi har valt att utgå från våra intervjufrågor i vår resultatredovisning. Vi 
sammanfattar de svar vi erhållit på våra frågor i nedanstående rubriker. Vi har 
valt att dela upp förskollärarna i två grupper för att göra en jämförelse mellan 
de förskollärare som arbetar med utomhusinriktning och de förskollärare som 
arbetar med en traditionell inriktning. Vi har valt att nämna förskollärarna 
med siffror 1-10. Förskollärare 1-6 arbetar med utomhusinriktning medan 7-
10 arbetar med traditionell inriktning. 
 

4.1 Innebörd och användning av utomhuspedagogik 

 Alla förskollärarna som arbetar med såväl utomhusinriktning som 
traditionell inriktning har en positiv inställning till utevistelse och beskriver 
utomhuspedagogiken som en pedagogisk verksamhet utomhus. 
Förskollärare5 säger att ”vi tar med oss lärandet ut. Allt vi kan göra inne kan 
vi göra ute”. Flera förskollärare uttrycker att naturen används som inspiration 
och resurs samt att barnen får röra på sig mer utomhus. Förskollärare2 
beskriver att det är viktigt att ha en pedagogisk verksamhet inne och inte 
enbart vara ute hela dagarna. Hon uttrycker att ”man även kan ta in saker 
utifrån och använda dem inne”. Förskollärare7 som arbetar i en traditionell 
förskola beskriver utomhuspedagogiken som att det ska vara roligt och 
inspirerande att vara ute oavsett årstid. Flera förskollärare med den 
traditionella inriktningen anser även att utomhuspedagogiken inte bara 
handlar om att cykla samt att leka med andra föremål utan den kan även 
innehålla matematik, språk och motoriska aktiviteter utomhus. 
 
De förskollärare som arbetar med traditionell inriktning berättar att de vistas 
ute cirka två timmar per dag och det sker oftast på förmiddagarna. De har inte 
en planerad utevistelse förutom skogsutflykten som de normalt har en gång i 
veckan under vår och sommar. Förskollärarna berättar även att på hösten är 
det inskolningar och då vistas barnen endast på gården för att skapa en 
trygghet för den närmaste utemiljön och även för att de nya barnen ska lära 
känna de andra barnen på avdelningen. Planeringen för verksamhet som 
bedrivs inomhus sker vecko- eller månadsvis. Här finns det avsatt tid på 
schemat för utevistelse men planering för själva utevistelsen sker mer 
spontant för dem.  
 
De förskollärare som arbetar med utomhusinriktning är ute i stort sett hela 
dagarna vår, sommar och höst. De går endast in för att äta lunch. 
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Förskollärare5 svarar att i deras förskola får de stora barnen laga och äta 
lunch vid ett vindskydd en gång i veckan. Samtliga förskollärare med 
utomhusinriktning berättar vidare att vintertid tillbringar de mer tid inne och 
är ute kortare stunder. Förskollärarna med utomhusinriktning svarar att 
verksamheten är årstidsbunden men de försöker absolut att vara ute varje dag 
även under vintern. Förskollärare2 uttrycker att ”det ska vara skönt att vara 
ute. Fryser några så går vi in. Vi har inga måsten”. Även planering för 
utomhusvistelse skiljer sig åt mellan förskolor med utomhusinriktning samt 
de med traditionell inriktning. Förskollärare med utomhusinriktning har en 
planerad uteverksamhet varje dag.  
 
För förskolorna med utomhusinriktning ser utevistelsen olika ut beroende på 
olika dagar samt att det skiljer sig på om de arbetar med små eller stora barn. 
De förskollärare som arbetar med barn från 3-5 år går ofta iväg till en större 
skog en till flera gånger i veckan och tillbringar den största delen av dagen i 
skogen. Barnen tar med sig matsäck och tilldelas sedan lunch i skogen. 
Förskollärarnas pedagogiska verksamhet i naturen bestäms av vilken årstid 
det är. På hösten får barnen lära sig vad som finns i skogen, de får plocka 
svamp, leka olika lekar och de får använda sig av luppar för att titta närmare 
på djur och natur. De arbetar med naturkunskap, matematik och språk. 
Utevistelsen främjar även barnens motoriska utveckling säger förskollärarna. 
Det finns otroligt mycket att leka med i skogen samt klättra upp och ner på 
stenar och i träd. Förskollärarna har pedagogisk verksamhet i skogen eller på 
förskolans gård med såväl styrda aktiviteter som fri lek. De förskollärare som 
arbetar med de mindre barnen, 1-3 år, vistas mer på gården och går till 
närliggande skog en gång i veckan beroende på årstid samt när barnen börjat 
känna sig trygga med utegården. Förskollärare1 uttrycker att ”det gäller att 
vara här och nu” och hon berättar att deras planering ibland får läggas åt 
sidan. Hon säger att ”det känns viktigare att vara i det här som händer nu”. 
Även de andra förskollärarna svarar att det är viktigt att de är medupptäckare. 
Förskollärare8 som arbetar med traditionell inriktning berättar att de har en 
planerad skogsdag en gång i veckan för både stora och små barn. Där har de 
till exempel sångsamlingar men även styrda och fria aktiviteter. De andra 
dagarna används gården för lek och andra aktiviteter i utevistelsen.  
 
 

4.2 Mål och syfte med barns utevistelse 

Samtliga förskollärare uppger att deras främsta syfte med barnens utevistelse 
är att ge dem en positiv upplevelse av att vara ute. Målet är att barnen ska 
trivas ute, att de håller sig friska och att behovet av fysisk rörelse blir 
tillgodosett. Vidare vill förskollärarna väcka barns nyfikenhet och intresse för 
att utforska och upptäcka utemiljön. Förskollärare8 poängterar att barnens 
självkänsla stärks i utevistelsen. Förskollärare2 uttrycker att lärandet 
utomhus går att utveckla på ett annat sätt än inomhus. Barnen lär med hela 
kroppen i utomhusmiljö. Förskollärare4 berättar att syftet med utevistelse är 
att barnen ska upptäcka att allt de gör inomhus går att flytta ut. 
Förskollärare5 berättar att i utevistelsen utvecklar barnens alla sinnen och 
variationen är oändlig.  
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4.3 Lärmiljö 

De flesta förskollärare i undersökningen anser de att deras närmiljö är 
tillfredställande samt att deras gårdar är stora, stimulerande, variationsrika 
och har en utmanande miljö för barnen. Förskollärare7 anser att deras 
närmiljö samt gård kan bli bättre. Hon anser att gården har en oinspirerad 
miljö och uttrycker att det finns ekonomiska begränsningar. Förskollärarna 
som arbetar med utomhusinriktning berättar att deras utegårdar är 
iordninggjorda så att barnen ska kunna klättra, hoppa och att springa. De 
berättar även att de har stora sandlådor och att vissa gårdar är kuperade och 
har både träd och stenar.  Förskollärare3 berättar att de har ett trädgårdsland 
där de sår frön och skördar grönsaker. De flesta förskollärare i båda 
inriktningarna sopsorterar och komposterar dagligen. I två av förskolorna 
med utomhusinriktning har personalen fått vara med och bestämma hur 
gården ska se ut. Samtliga förskolor har även skogar alldeles i närheten av 
förskolan dit de ofta går. Förskollärare1,5,6 och8 berättar att de använder sin 
närmiljö till olika utflykter där de har möjlighet att besöka djur och kultur. 
Förskollärare3, 5, 6, 7 och 8 berättar att de även har möjlighet att besöka olika 
lekparker i sin närmiljö. Alla förskollärare anser att utemiljön är fantastisk 
som lärmiljö där fantasin är det enda som kan sätta stopp på lärandet. 
Förskollärare5 uttrycker ”vi lär i allt vi gör ute, språk, matematik, teknik och 
rörelse och det sociala samspelet”. Samtliga förskollärare anser att allt som 
står i läroplanen går att utföra utomhus. De anser vidare att lärandeprocessen 
blir mer givande för barnen samt att lärandet blir mer naturligt ute. De anser 
att det är viktigt att fånga stunden och ta tillvara det direkta lärandet 
utomhus. Det varierar hur förskollärarna använder sig av utevistelsen men 
samtliga uppger att lärmiljön är oändlig utomhus om den används på rätt sätt.  
 

4.4 För- och nackdelar med utevistelse 
Alla förskollärare svarade att de nästan bara kunde se fördelar med 
utevistelse. De framhöll att barnen får större ytor att leka på, det blir mindre 
konflikter, barnen är friskare, barnen blir mer kreativa och använder sin 
fantasi mer. De får även en motorisk träning, övar samspel och utevistelsen 
stimulerar barns lärande. Förskollärarna3 och 8 lyfter fram fördelen med att 
ljudnivån sänks samt att barnen själva i stora barngrupper delar upp sig till 
mindre grupper och behöver därmed inte samsas om samma yta. 
Förskollärare5 anser att en fördel med utevistelse är att lägga en grund hos 
barnen om att värna om vår natur. Förskollärare1 berättar att hon anser att 
utevistelsen är mycket viktig för barnen och något man ska ta tillvara på. 
Framförallt idag, menar hon, när många barn sitter stilla framför datorn och 
TV. Hon menar vidare att det även är väldigt positivt för föräldrarna att veta 
att deras barn är ute dagligen och får frisk luft. Förskollärare8 som arbetar 
med traditionell inriktning anser även hon att det är viktig fördel för både 
barnen och förskollärarna att få vistas ute i friska luften. Vidare säger 
förskollärare8 att ”utomhusmiljön är mer stimulerande då sinnena får 
upptäcka mycket mer då världen inte är instängd av väggar och tak”. 
Förskollärare7 lyfter fram att barnen hittar nya kompisar från andra 
avdelningar utomhus.  
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Det finns inga nackdelar med utevistelse ansåg fyra av sex förskollärare i 
verksamhet med utomhusinriktning. Fyra förskollärare uttrycker att 
förutsättningarna är att barnen har rätt kläder för att vara ute. Förskollärarna 
berättar vidare att om barnen fryser blir utevistelsen varken lustfylld eller 
lärande. Förskollärare2 anser att det finns nackdelar och beskriver att 
problem med att koncentrera sig kan vara en del av detta. Hon menar att 
barnen behöver träna på att ha pedagogisk verksamhet ute. Hon menar vidare 
att det inte kommer av sig själv utan det krävs mer av både förskolläraren och 
barnen. Men, berättar hon, när det sedan blivit till en vana fungerar 
utomhuspedagogik mycket bra. En annan nackdel kan vara att förskolläraren 
anser att allt ska göras utomhus. Hon menar att allt inte behöver göras 
utomhus utan att det finns valmöjligheter. Vi har så många gånger försökt 
bära hem saker som fallit sönder innan vi ens kommit hem. Hon menar att det 
går bra att ta in material utifrån och pyssla inne. Allt behöver inte ske ute. Vad 
gäller problem med att koncentrera sig menar hon att det händer så mycket 
mer utomhus vilket upptar barnens intresse. Denna åsikt tar även 
förskollärare3 upp, nämligen att det finns störningsmoment runt i kring när 
förskolläraren vill ha uppmärksamhet för att prata om något speciellt. Hon 
beskriver även att barnen behöver träna sig på att vara inne. De är utomhus så 
mycket att när de sedan ska samsas inomhus om samma yta och dela på 
sakerna på en begränsad yta kan det vara svårare för barnen och hon anser att 
det är något de behöver träna mer på. Flera förskollärare med traditionell 
inriktning nämner vädret som en nackdel och förskollärare8 säger att ”det 
finns inget dåligt väder bara dåliga kläder”. Förskollärare10 anser att det inte 
finns några nackdelar med utevistelse. 
 

4.5 Förskollärarnas roll under utevistelsen 

Förskollärarna lyfter fram att det är viktigt att de är medupptäckare och att 
deras ansvar är att ge förutsättningar för att barnen ska trivas ute så att 
utevistelsen blir en positiv upplevelse. Förskollärarna framhåller också att det 
är deras roll att stimulera och aktivera barnen utomhus vid behov, väcka 
barnens intresse och nyfikenhet för miljö och natur, finnas närvarande och 
även delta i leken vid behov, leda pedagogiska lekar samt gå till skogen med 
barnen. Det är även viktigt anser förskollärarna att finnas nära till hands, vara 
flexibel, hjälpa barnen, lyssna, fråga och utmana barnen. Förskollärare8 säger 
att målet för dem som förskollärare är att vara förebilder för barnen genom att 
inspirera, vara positiva och ha en glädjefull och rolig stund tillsammans. 
Förskollärare3 uttrycker att hon inte behöver kunna allting utan att hon kan 
ta reda på svaret tillsammans med barnen hon säger att ”det är så otroligt 
lärorikt för mig också när barnen ställer frågor” och sedan ta reda på svar 
tillsammans. Hon säger att då blir det utforskande för både barnet och henne. 
Alla förskollärare uppger att barnens kläder är av stor betydelse för barns 
utevistelse. De anser att det är i första hand förskollärarnas ansvar att ge 
information och vara väldigt tydliga om att barnen behöver ha rätta kläder för 
att vistas ute längre tid under dagen i förskolan. Detta för att ge barnen bra 
förutsättningar till en stimulerande och glädjefull utevistelse.  
 
Alla förskollärare är ense om att det är deras ansvar att skapa en bra relation 
med föräldrarna. Detta för att få en ökad förståelse vilket ger föräldrarna en 
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trygghet och ger en positiv bild av utevistelsen i förskolan. De anser att 
informationen till föräldrarna ska utvisa i vilken utsträckning de är ute samt 
låta dem ta del av planeringen av uteverksamhet om sådan finns. En 
förskollärare ansåg att det var viktigt att föräldrarna ska veta om deras barn 
varit utomhus under dagen.  
 

5. Resultatanalys och Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 
Denna form anser vi passar bra till den undersökning vi gör i vårt arbete. Vid 
ett möte som bokats för intervju anser vi att vi får direkta svar av 
respondenten som blir ett material som vi kan arbeta med som även 
Denscombe (2009) framhåller som en fördel med denna intervjuform. En 
nackdel med denna form är att det kan bli en felaktig tolkning av 
intervjusvaren när materialen bearbetas i resultatet. Vi började med att skicka 
ut missivbrev till olika förskolor som vi strategiskt valt ut där vi gjorde en 
förfrågan om att få komma och göra intervjuer. Sedan hade vi en 
telefonkontakt där vi bokade upp de personer vi skulle intervjua. Därefter 
läste vi litteratur inom området utomhuspedagogik för att sätta oss in i 
begreppet samt för att förstå vad respondenterna pratade om under 
intervjuerna. Under intervjuerna gjorde vi ljudupptagningar och antecknade 
respondenternas svar. Detta gjorde vi för att få med så mycket som möjligt av 
deras direkta svar. I resultatdelen har vi förstärkt vissa uttryck som 
förskollärarna sagt i form av citat. Vi har reflekterat över att vi inte har fått 
några djupare diskussioner utifrån våra intervjuer. Detta kan bero på att inga 
fördjupade frågor ställdes inom området under intervjuerna. 
 

5.2 Resultatanalys  
I resultatanalysen har vi sammanställt resultaten och sedan tagit stöd från 
litteraturen. Analysen görs utifrån valda rubriker som utgår från våra 
forskningsfrågor och dessa är:  

 
-     förskollärares syn på användandet av utevistelse  
- förskollärares syn på barns lärande och utveckling i utevistelse 
- förskollärares syn på för- och nackdelar av utevistelse 
- förskollärares syn på sin roll i utevistelse  

 

5.3 Analys 

5.3.1 Förskollärares syn på användandet av utevistelse 

Alla förskollärare har en positiv grundsyn på utevistelse och ser den som ett 
komplement till inomhusverksamhet. De anser att syfte och mål med 
utevistelsen är att barnen ska trivas ute och att de ska få en positiv upplevelse 
av utemiljön. Detta stämmer överens med vad Ohlsson (2009) framhåller 
nämligen att en positiv upplevelse i att vara ute gör att utevistelsen blir 
intressant och spännande för barnen. Alla förskolor är ute varje dag men 
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beroende på inriktning är de ute olika lång tid. Alla förskollärare anser att 
vädret påverkar utomhusverksamheten. Är det kallt ute är man inte ute i lika 
stor utsträckning som under vår, sommar och höst. Flera förskollärare anser 
att det är viktigt att se utemiljön som en resurs för barns lärande och 
utveckling och alla framhåller att det blir naturligt att barn rör på sig mer när 
de är utomhus. En definition av utomhuspedagogik är att lärarens rum flyttas 
ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap vilket Szczepanski (Nationellt 
centrum för utomhuspedagogik, 1993) anser vara viktigt för barns lärande och 
utveckling. Även John Dewey poängterar starkt platsens betydelse för 
lärandet och att det ska ske i både fysiska och sociala miljöer (Szczepanski, 
2008). Samtliga förskollärare anser att utevistelsen ska innehålla både styrda 
och fria aktiviteter. Detta stöds av Ericsson (2004) som anser att 
förskollärarna ska utgå från barnens intresse och erfarenheter i såväl styrd 
som fri lek för att göra utevistelsen glädjefull och spännande för barnen. 
Samtliga förskollärare anger att skogen är en viktig del av utevistelsen. Flera 
av förskollärarna uttrycker att de besöker skogen minst en gång i veckan. 
Detta för att barnen ska bli vana med naturen och för att barnen ska utveckla 
motoriken i en variationsrik utemiljö genom att klättra, springa och hoppa i 
olika aktiviteter. Magntorn (2007) anser att detta är en förutsättning för att 
barnen ska få en förståelse för, bli vana med samt lära sig om naturen. Även 
Szczepanski (2007) och Skolverket (2002) betonar vikten av att vistas i 
naturen då det skapar naturliga möten i utemiljön för barnen. Barnen måste 
få utlopp för sina rörelsebehov vilket Szczepanski (2007) menar att barnen får 
genom att vistas i naturen. 
 

5.3.2 Förskollärares syn på barns lärande och utveckling i 
utevistelse 

Alla förskollärare var ense om att den pedagogiska verksamheten kan flyttas 
ut och där igenom kan de mål som ställs i läroplanen uppnås. En av 
förskollärarna poängterade att utevistelsen främjar barnens kommunikation 
och sociala samspel. Förskollärarnas tankar om kommunikation stöds av 
Brügge och Szczepanski (2011) som menar att det är viktigt att barnen i 
samspel med andra får en möjlighet att uttrycka sina tankar och idéer samt 
prata och lyssna på varandra. Även Nordahl och Skappel Misund (1998) 
belyser språkets utveckling i utevistelsen och barnens ordförråd ökar när de 
får prata och reflektera över sina autentiska upplevelser. Detta 
överensstämmer med Szczepanski (2008) som framhåller betydelsen av den 
fysiska miljön för lärandet och menar att barnen lär sig mer i direkta verkliga 
situationer. Flera förskollärare uttrycker vikten av utevistelsen som möjliggör 
att barnen får använda alla sina sinnen i varierade lärmiljöer. Dessa 
synpunkter stöds av Williams (2006) som hävdar att barnen inspireras till att 
utveckla och inhämta nya kunskaper i utemiljö när barnen får möjlighet att 
använda sina sinnen. Flera förskollärare framhäver även att barnen lär med 
hela kroppen vilket Szczepanski (2008) belyser som betydelsefullt för lärandet 
och han förespråkar även Deweys tankar om att kroppen måste sättas i rörelse 
i den direkta verkligheten för att få förståelse och utveckla kunskaper. En 
förskollärare nämnde i en intervju att allt man gör ute kan man lära sig av. 
Detta styrker Hedberg (2004) då han menar att utomhusmiljön inte endast är 
till för att lära om naturen utan man kan även ha styrda aktiviteter som 
musik, matematik och teknik. Detta menar han stimulerar barnens sinnen. 
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5.3.3 Förskollärarens syn på för- och nackdelar i utevistelsen 

Flera förskollärare kunde bara se fördelar med utevistelsen. Det som 
förskollärarna lyfter fram är att ytorna är större vilket leder till mindre 
konflikter, barnen blir mer stimulerade och deras kreativitet ökar vilket  
stämmer överens med vad Ericsson (2004) lyfter fram och menar att i 
utevistelsen blir det ett lugnare klimat. Utemiljön erbjuder även barnen ett 
större utrymme att vistas på vilket gör att det blir färre konflikter. Detta stöds 
av Szczepanski (2007) som hävdar att utomhusmiljön bidrar till att barnen 
blir mer inspirerade samt att deras fantasi och kreativitet ökar. Flera 
förskollärare anser även att barnens hälsa främjas i utevistelsen vilket gör att 
barnen blir piggare och friskare. En av förskollärarna lyfter fram att nya 
kamratgrupper skapas vilket Olsson (2008) anser är positivt då barnen bildar 
nya grupper oavsett kön och ålder. En förskollärare uttrycker att barnen får 
förståelse och lär sig ta ansvar för vår natur. Detta belyser förskolans läroplan 
Lpfö 98 (rev. 2010) som skriver att barnen ska bidra till att värna om naturen. 

 
De flesta förskollärare ser inget negativt med utevistelsen. Men några 
förskollärare tar upp förhållandet med kläder och dåligt väder som en 
nackdel. De menar att om barnen inte har rätt klädsel så kan barnen uppleva 
utevistelsen som negativ och de kan inte delta i alla aktiviteter. Ohlsson 
(2009) framhåller att dålig klädsel är ett vanligt problem vilket kan lösas 
genom att informera och skapa en förståelse hos föräldrarna för detta. 
 

5.3.4 Förskollärares syn på sin roll i utevistelse 

Det finns en samstämmighet i förskollärarnas syn på deras roll i utevistelsen. 
De framhåller att förskollärarna ska utgå från barnen och deras intresse. De 
lyfter fram att förskollärarna ska vara medupptäckare och finnas tillgängliga 
och nära barnen i deras utomhusaktivitet. De anser det vara deras roll att 
erbjuda barnen en trygg, utmanande och spännande utemiljö i syfte att ge 
barnen möjligheter att använda sina sinnen till att utforska närmiljön samt ge 
dem en positiv upplevelse av att vara utomhus. En förskollärare uttrycker att 
en utmaning för dem som förskollärare är när barnen ställer frågor som de 
undersöker och tar reda på tillsammans. Detta stämmer överens med hur 
Ohlsson (2009) beskriver förskollärarens roll. Han poängterar vikten av att 
förskolläraren ska vara delaktig i barnens upptäckter och undersökningar 
utomhus samt att alltid vara tillgänglig för barnen och reflektera tillsammans i 
utevistelse. Med detta skapas kunskaper som håller länge lyfter Ohlsson 
(2009) fram.   
 
Det är av stor vikt att informera föräldrarna vid möten och vid hämtning och 
lämning hur uteverksamheten sett ut under dagen. Detta stämmer överens 
med hur Ohlsson (2009) beskriver föräldrasamarbete. Han lyfter fram att det 
är viktigt att ge föräldrarna förutsättningar till att få mer inblick i förskolans 
uteverksamhet. Därmed får föräldrarna en ökad förståelse för vikten av att 
barnen ska ha rätt kläder samt mera kunskap om betydelsen och 
användningen av utevistelse i deras barns förskola. 
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5.4 Diskussion 

Syftet med vårt arbete är att få en fördjupad förståelse och ökade kunskaper 
om hur förskollärare resonerar kring utevistelse samt hur de använder 
utevistelse som ett komplement i förskolan. I början av vårt arbete hade vi 
hypoteser om att förskolan använder utomhuspedagogik i begränsad 
utsträckning och ville undersöka varför det förhåller sig så. Utifrån våra 
intervjuer framkommer följande aspekter.  
 
Förskolor med utomhusinriktning vistas ute varje dag både för- och 
eftermiddag. De har en planerad verksamhet för såväl utomhus- som 
inomhusaktiviteter. Utevistelsen ska inte ses som ett avbrott i verksamheten 
menar Norén-Björn, (1993) vilket Dahlberg och Szczepanski (2004) bekräftar 
och framhåller att utevistelsen ska vara ett komplement till innemiljön i 
förskolan. Även Dewey poängterade starkt för att det ska vara en variation 
mellan inomhus- och utomhusaktiviteter för att erbjuda barnen de bästa 
förutsättningarna till lärande och utveckling. Utemiljön är betydelsefull och 
Dewey hävdar att barn lär sig bättre i naturliga sammanhang och konkreta 
situationer, där barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen vilket ger en 
god anledning till att utnyttja utemiljön mer framhåller Szczepanski (2008). 
 
Alla förskollärare som vi intervjuat är positivt inställda till utevistelsen i 
förskolan. Vi tolkar att användning av utevistelse i förskolan handlar om 
förskollärarens förhållningssätt till utomhuspedagogik. Alla förskollärare är 
ense om att verksamheten kan flyttas ut och att naturen ska användas som 
inspirationskälla. Varför detta inte sker i större utsträckning och genom mer 
planerade aktiviteter utomhus i de traditionella förskolorna tolkar vi som att 
förskollärarna har svårt att frångå sina fasta rutiner och inte har erfarenhet 
eller kunskap för att känna trygghet med en planerad utevistelse. Detta 
relaterar vi till Ericsson (2004) som lyfter fram detta som en orsak till att 
förskollärarna inte använder utemiljön mer. Hon menar att det kan finnas en 
oro hos förskolläraren att brista i kunskap vad gäller utemiljö vilket leder till 
att de väljer att inte nyttja den mer. Många förskollärare lyfter fram vikten av 
fri lek i utevistelsen, vilket är betydelsefullt, men för att nå upp till läroplanens 
mål Lpfö 98 (rev. 2010) menar vi att utevistelsen kan vara ett bra sätt att nå 
dessa. Ohlsson (2009) lyfter fram vikten med utevistelse och ställer frågan 
vad förskollärare vill med utevistelsen? Att ”bara vara ute”, eller ska den 
användas till att nå förskolans och läroplanens mål. Han menar att 
förskollärarnas förhållningssätt till naturen och barnens utevistelse är 
betydelsefull. Vidare menar han att förskollärare ska vara goda förebilder och 
arbeta mot gemensamma mål vilket ger bra förutsättningar för en glädjefull, 
innehållsrik och lärande utevistelse för barnen. Vårt resultat pekar på att 
förskolläraren har en viktig roll som ska utgå från barnens erfarenheter och 
intresse, alltid finnas tillgängliga, utmana och inspirera till vad utemiljön har 
att erbjuda samt arbeta målinriktat för att nå läroplanens mål med utevistelse. 
 
Förskolorna med utomhusinriktning använder sig betydligt mer av utemiljön 
vilket kan ses som en självklarhet. De har genomgått en utbildning där 
lärandet flyttas ut i naturen och där de mesta av barnens aktiviteter sker i 
utevistelse. Detta leder till att utomhuspedagogiken används i större 
utsträckning än i förskolor med traditionell inriktning. De förskollärare vi 
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intervjuade hade ett liknande resonemang kring barns utevistelse, oavsett 
inriktning, nämligen att det är bra för barnen att vistas ute.  
 
Hur förskollärare använder sig av utevistelse i förskolan besvarades genom att 
de ansåg att allt man kan göra inne kan man göra ute. De upplevde 
utevistelsen som positiv och att den kunde användas som ett komplement till 
innemiljön. Alla förskolor har daglig utevistelse och de förskollärare som 
arbetar på traditionella förskolor ansåg att utemiljön på förskolegården kunde 
förbättras, för att barnen ska stimuleras och aktiveras mer. Mårtensson 
(2004) visar på att barnen samspelar med miljön. Samtidigt samspelar miljön 
med barnen vilket vi tolkar som att det är viktigt att utgå från barnen intresse 
och behov när miljön ska planeras. Därigenom skapas en bra miljö för 
barnens dagliga utevistelse. Att göra barnen delaktiga i utformningen av 
utemiljön och ta tillvara deras tankar och idéer gör förskolans miljö mer 
anpassat till barnens aktiviteter. Planeringen av utemiljön anser Mårtensson 
(2004) har försämrats under senare tid. Av intervjusvaren framkom det att i 
förskolor med utomhusinriktning har förskollärarna haft möjlighet att 
påverka och i vissa fall även varit delaktiga till att planera och forma 
utemiljön. Vi tolkar dessa svar som att de var mycket nöjda med sin 
förskolans utemiljö. Vi anser att det handlar om att ta tillvara all den kunskap 
och erfarenhet som förskollärare besitter och ta del av barnens idéer för att få 
en stimulerande utomhusmiljö. 
 
Vad gäller för- och nackdelar med utevistelse i förskolan ansåg de flesta 
förskollärare vi intervjuat att de endast kunde se fördelar med utevistelse. 
Dessa fördelar utgörs av en förbättrad kommunikation och samspel, mindre 
konflikter, att den ger stora ytor med ökad rörelsefrihet och att grovmotoriken 
tränas mer utomhus. Alla förskollärare framhöll hälsan som en viktig fördel 
med utevistelse. De uttrycker att barnen får frisk luft, blir piggare och har 
lägre sjukfrånvaro.  Fantasi och kreativitet stimuleras mer vid större lekytor 
och bjuder in barnen till att springa, klättra och hoppa vilket Szczepanski 
(2007) ger stöd för. Vårt resultat visar i likhet med Ericsson (2004) som 
framhåller att en stor fördel med utevistelse är att stora barngrupper får mer 
utrymme vilket leder till att ljudnivån sänks och ett lugnare klimat skapas.   
 
De nackdelar som framkom i våra intervjuer var av karaktären väder och 
kläder. Vi anser att denna fråga inte behöver vara några hinder om 
förskollärarna skapar en god föräldrasamverkan. Därmed skapas en förståelse 
för att tillhandahålla kläder anpassade till väderlek till barnen samt att det gör 
föräldrarna delaktiga i förskolans utomhusverksamhet. Detta överensstämmer 
med Ohlsson (2009) som framhåller exempel på praktiska tips för att få 
föräldrarna mer involverade i deras barns utevistelse. Att informera vid 
föräldramöte, bjuda in föräldrarna till grillkväll samt skapa olika årstidsfester 
och städdagar i utevistelse. Därmed blir föräldrarna mer delaktiga och ser 
möjligheterna med utemiljön. Genom att de själva vistas i utemiljö ökar 
medvetenheten om hur viktigt det är för barnen att ha rätt kläder i den dagliga 
utevistelsen i förskolan. 
 
Frågan hur förskollärare upplever utevistelsen för barns lärande och 
utveckling anser vi har blivit besvarad genom att förskollärarna har gett oss 
tydliga yttranden om att utevistelsen ska ses som ett komplement till 
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inomhusmiljön. De anser att en stor del av verksamheten kan bedrivas 
utomhus. Vidare anser de att utevistelsen bidrar till en förbättrad 
kommunikation och sociala samspel vilket främjar barns lärande och 
utveckling. Vår tolkning är att förskollärarna tycker att barnen lär sig mer i 
autentiska upplevelser samt att de motoriska färdigheterna förbättras i 
utemiljö. Detta belyser Szczepanski (2008) i sin forskningsstudie. Genom att 
framhålla att det är av stor betydelse för barns lärande att kroppen sätts i 
rörelse och barnen får använda alla sina sinnen i konkreta situationer. Detta 
bekräftas av Magntorn (2007) som hävdar att lärandet om naturen ska ske 
utomhus för att barnen ska kunna tolka och förstå i rätta sammanhang. Även 
Dewey (1859-1952), enligt Szczepanski (2008), framlade hypoteser om att 
barn ska lära och uppleva i rätt miljö för att se ett tydligt sammanhang. Vår 
studie visar att utemiljön kan nyttjas i en större omfattning till lärande samt 
motorisk träning, samspel och kommunikation i form av styrda och fria 
aktiviteter. Resultatet av vår undersökning ger i hög grad positiva svar från 
förskollärarna vad gäller frågan om att utemiljön är en betydelsefull resurs för 
barns lärande. Det är även viktigt att kombinera inneverksamhet med 
uteverksamhet. Detta förespråkar även Dewey, enligt Szczepanski (2008), 
som hävdar att barnen ska erbjudas varierade miljöer och att träning och 
färdigheter sker i både inne- och utemiljöer. Vissa aktiviteter passar sig bäst 
inomhus och andra utomhus anser förskollärarna. Vi delar denna uppfattning 
och har förståelse för att träning av finmotorik oftast passar sig bäst i 
innemiljö medan grovmotoriken passar bäst att utövas i utemiljön. Resultatet 
av vår studie pekar på att det är viktigt att hitta en balans mellan inne- och 
utemiljön för olika aktiviteter så att lärandet sker i sin rätta miljö. 
 

5.5 Slutsatser 

Från de intervjuer vi hållit med förskollärarna har det framkommit en positiv 
bild av användandet av barns utevistelse. Alla de förskollärare vi intervjuat 
använder sig av utevistelse och arbetar varierat med utomhuspedagogik som 
arbetssätt. Den tid de vistades utomhus i den dagliga verksamheten varierar. 
Förskollärarna har en positiv grundsyn till utevistelsen och upplever den som 
en positiv miljö för barns utveckling. Förskolor med traditionell inriktning 
använder sig mer av spontanitet i planering för utevistelse medan förskolor 
med utomhusinriktning använder sig av en fast planering. Flertalet 
förskollärare ansåg att utomhuspedagogik kunde ses som ett bra verktyg samt 
som ett komplement till inneverksamheten. Vidare upplever de att 
utevistelsen ger piggare och friskare barn. Till detta skapas även en förbättrad 
motorisk träning, socialt samspel och ökad kommunikation vilket bidrar 
positivt till barns lärande och utveckling. Nackdelar med utevistelsen 
uppkommer när barnen är utrustade med dåliga kläder vilket kan medföra att 
barnen får en negativ upplevelse av utevistelsen. Vi anser att detta hinder går 
att lösa med en tydlig föräldrainformation. Slutligen anser vi oss ha fått vårt 
syfte och forskningsfrågor besvarade genom resultatet i form av 
förskollärarnas beskrivning och resonemang avseende hur de använder sig av 
utevistelse i förskolan. Detta arbete har varit intressant och spännande, vi har 
fått en ökad förståelse och kunskap i området utomhuspedagogik. De 
kunskaper vi erhållit avseende utomhusvistelse i förskolans verksamhet 
kommer vi att ta med i vår kommande yrkesroll. Vi har lärt oss mycket inom 
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området utevistelse och vår syn på barns utevistelse har blivit mer positiv 
samt ökat under arbetets gång. Vår slutsats av undersökning är att det inte 
framkommer några negativa faktorer av väsentlig karaktär i användandet av 
utevistelse i förskolan. Vi har heller inte funnit några större negativa åsikter 
vare sig i litteratur eller i vår dialog med respondenterna.  
 
Utomhusvistelsen är viktig för barnen och det handlar om att arbeta med 
gemensamma mål, planera och utnyttja naturen som resurs och som en 
intressant lärmiljö. Vi har insett att förskollärares förhållningssätt påverkar 
barnens inställning till utevistelsen. Förskollärarna ska utgå från läroplan och 
arbeta målinriktat, vara goda förebilder och arbeta medvetet med utevistelse, 
utgå från barnen erfarenheter och intresse, erbjuda barnen en trygg utemiljö 
samt skapa ett bra samarbete med föräldrarna för att nå en god kvalité för 
barns utevistelse i förskolan. 
 

5.6 Nya forskningsfrågor 

Inom forskningsområdet vore det intressant och spännande att ta del av 
barnens och föräldrarnas tankar kring utevistelse i förskolan.  
Vad anser föräldrarna om barns utevistelse i förskolan?  
Hur ser barnen på deras utevistelse i förskolan?  
Det skulle även vara intressant att göra observationer i samband med barns 
utevistelse. Att genomföra samtalsintervjuer med flera förskollärare i grupp 
vore intressant att göra för att få deras uppfattningar om utomhusvistelse i 
form av gruppdiskussioner. 
 

5.7 Pedagogisk relevans 
Vårt arbete bidrar till att påvisa hur förskollärare resonerar och använder sig 
av utevistelse. Undersökningen visar att de förskollärare som vi intervjuat ser 
positivt på att använda utemiljön för att främja barns lek, lärande och 
utveckling. Vi vill framhålla att utevistelsen är mycket betydelsefull för barnen 
och vi anser att förskollärarna är medvetna om detta. För att ge utevistelsen 
en större plats i den dagliga verksamheten är det viktigt att ha en öppen 
planering i verksamheten, där förskollärare är lyhörda och utgår från barnens 
erfarenheter och intresse samt belyser utevistelsen möjligheter mer. Vi anser 
det vara viktigt att lyfta fram förskollärares syn på utevistelsen. Ett förslag på 
detta kan vara att de inom arbetslaget reflekterar och analyserar utevistelsen 
som arbetssätt i den pedagogiska verksamheten. Detta ska kompletteras med 
en kontinuerlig utvärdering. Härmed ökar medvetenheten om hur läroplanens 
mål kan uppfyllas genom utevistelse samt bidra till positiva följder som 
belyser möjligheter och inspiration för utevistelsen. Det är viktigt att 
framhålla förskolans uppdrag, nämligen att verka för ett livslångt lärande. 
Förskollärares förhållningssätt, kompetens, vilja att lära av varandra, barnens 
delaktighet, arbeta målinriktat samt föräldrasamverkan är viktiga aspekter 
som vi anser kan bidra till en trygg och trivsam och inspirerande utevistelse 
för barnen i förskolans pedagogiska verksamhet.  
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Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på Mälardalens högskola. Vi 
kommer under hösten att skriva ett examensarbete om hur 
utomhuspedagogik används i förskolan.  
 
Vi skulle vilja intervjua 2-3 förskollärare i er förskola. Intervjuerna kommer 
att ta ca 30 minuter per person. Under intervjun kommer vi att anteckna och 
använda oss av ljudupptagning.  
 
Vi utgår från de forskningsetiska reglerna som innebär att respondenterna är 
helt anonyma och har rätt att dra sig ur när som helst under intervjun. Ingen 
verksamhet kommer att benämnas med namn. Allt material kan komma att 
granskas av andra forskare för icke kommersiellt bruk. 
 
Vid frågor kontakta oss gärna via mail. 
Eva Holmberg - eln06001@student.mdh.se 
Elisabeth Vasarainen – evn11004@student.mdh.se 
  

mailto:eln06001@student.mdh.se
mailto:evn11004@student.mdh.se
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Intervjufrågor 
 

Kön 
Ålder 
Utbildning 
Inriktning 
Verksamma år i förskolan 
 
 
 
 
 
Vad innebär utomhuspedagogik för dig? 
 
Hur ofta är ni ute med barnen? 
 
Hur ser er utevistelse ut? 
 
Vad har ni för mål och syfte med er utomhusvistelse? 
 
Hur använder ni er av närmiljön i er verksamhet? 
 
Hur stimulerande anser du att närmiljön runt förskolan är för att utveckla 
lärandet i utomhusvistelsen? 
 
Vilka fördelar ser du med utevistelse? 
 
Vilka nackdelar ser du med utevistelse? 
 
Hur ser du på utomhusmiljö som lärmiljö? 
 
Vad kan du se för skillnad i att lära sig och ta till sig ny kunskap i 
utomhusmiljö i jämförelse med inomhusmiljö? 

 


