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Förord 
 
Vi har genom samtal med varandra kommit fram till vad vi ville fördjupa oss i. Vi startade vår studie 

med pedagogiskt arbete utomhus som forskningsobjekt. Under studiens gång insåg vi att materialet vi 

samlat inte höll för pedagogiskt arbete och vi tänkte om. Syftet ändrades till sex förskollärares 

erfarenheter kring utevistelse. Under arbetet har vi tillsammans genomfört varje intervju, vi har sedan 

suttit tillsammans när vi transkriberat allt material och de gånger vi inte suttit tillsammans är när vi läst 

litteratur. Vid de tillfällen vi läst åt varsitt håll har vi använt oss av Google Docs som ett 

kommunikationsverktyg för att skriva ner intressanta studier som liknar vårt syfte. Vi diskuterade från 

studiens start om vikten av lika engagemang till arbetet från start till slut. Båda har tagit ansvar över 

processen och vi har tillsammans diskuterat varje del i arbetet så att båda är nöjda och överens om 

innehållet. I arbetet har vi upplevt att vi kompletterat varandra då vi lyfter varandras styrkor och vi har 

haft givande diskussioner som fört arbetet framåt samt fått med oss en hel del kunskap inför vårt 

kommande yrke som förskollärare.  

  
Vi vill tacka alla förskolechefer som godkände att vi fick besöka deras förskolor samt tacka 

förskollärarna som ställde upp på våra intervjuer. Vi skulle även vilja tacka vår handledare Anneli 

Hansson som varit ett stöd under vår process mot att framställa ett självständigt arbete.   

 
/Ida Sperring och Sara Salthammer  

Sundsvall, 2018 
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Abstrakt 
 

Syftet med den här kvalitativa intervjustudien har varit att undersöka hur sex förskollärare från sex 

olika förskoleverksamheter beskriver sina erfarenheter om utevistelsen. Tidigare forskning på området 

har visat på att det finns flera hälsoaspekter med att vistas utomhus, samtidigt som annan forskning 

visar på att pedagogernas inställning till utevistelse har en stor inverkan på om de väljer att gå ut eller 

inte. I vårt resultat har vi använt oss av en empiristyrd, tematisk analys. Där framkommer det att 

förskollärarna i studien har olika erfarenheter med utevistelsens syfte och innehåll i förskolornas 

verksamheter. Vi såg det även intressant att se om erfarenheterna kunde påverkas beroende på hur 

förskolorna låg placerade och hur deras förutsättningar för utevistelse såg ut. Genom intervjuerna 

kunde vi tolka att förskolornas placering hade en påverkan av förskollärarnas erfarenheter. Detta 

belyses i resultatet om olika hinder i samband med att vistas utomhus.  Ett exempel var att 

vandaliseringar i förskolorna i bostadsområdena gjorde så att pedagogerna fick städa gården innan 

barnen fick gå ut och vistas där. I resultatet framkommer det att miljön utomhus erbjöd fler möjligheter 

till rörelse vilket också speglas som syfte hos många av respondenterna i studien. Miljön användes till 

både fri lek och planerade aktiviteter. Även inställningarna till utevistelsen hade en påverkan på både 

syftet till att vistas utomhus men också innehållet, vad som skulle ske när de vistades utomhus.  

  

Nyckelord: Erfarenhet, Förskola, Förskollärare, Innehåll, Inställning, Syfte, Utevistelse 
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Inledning  
Inom förskolans verksamheter finns styrdokument som alla förskolor ska förhålla sig till. I den står det 

att förskolans uppdrag ska erbjuda barnen en trygg miljö där de får möjligheter som lockar till 

utforskande, lek och lärande. Fortsättningsvis står det att barnen dagligen ska få möjlighet att möta 

pedagoger som ger tillfällen till både fri och planerad lek utomhus. Verksamheten ska sträva efter att 

barnen får utveckla sin kroppsuppfattning, motorik samt vikten av det egna välmående och ta hand om 

sin hälsa (Skolverket, 2016). Utifrån läroplanens text kan vi utläsa vikten av utevistelse i förskolan, både 

som planerad och oplanerad.   

  

Vistelse utomhus med barnen är en lång tradition inom den svenska förskolan, både inom förskolans 

grindar och i närmiljön kring den. Björklid (2005) belyser att utevistelsen är en självklar del och betonar 

att även närmiljön har stor betydelse i förskolans verksamhet. Precis som Björklid menar även 

Szczepanski och Dahlgren (2011) att det finns starka traditioner av att barn ska vistas mycket utomhus. 

Fortsättningsvis menar forskarna att det finns en stor skillnad mellan hur och varför förskollärare ska 

organisera utevistelsen samt tanken med att de ska vistas utomhus. Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) har vi båda upplevt att vistas utomhus är någonting som sker varje dag, ibland upp 

till två gånger. Efter att ha diskuterat om utevistelse med varandra så kom vi fram till att detta är en del 

i det dagliga arbetet, men som är för oss förhållandevis oreflekterad. Vi vistas utomhus men vi ställer 

oss sällan frågan varför. 

  

Faskunger (2008) beskriver i sin studie att den nutida stadsmiljön och dess risker påverkar barns 

utevistelse i förskolan. Författaren betonar att bilkörningen till och från förskolan samt det ökade 

användandet av modern teknik såsom dator, tv och mobil och det minskade intresset för 

fritidsaktiviteter påverkar barns rörelsemönster. Författaren lyfter även att barnen är mycket mer 

stillasittande idag än förr. 

Förskolans verksamhet har en betydande del i barns vardag och i synnerhet gården där barn kan främjas 

i sina fysiska aktiviteter och lekar samtidigt som det gynnar den sociala interaktionen och den mentala 

hälsan (Faskunger, 2008). Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) belyser att 

grönområdena i dagens samhälle minskar alltmer och barnfamiljers olika livsmönster förändras. Detta 

kan medföra att barnens naturkontakt i utevistelsen blir påverkad. Författarna menar att utevistelsen i 

naturen inte längre kan ses som en informell aktivitet i vardagen, utan att pedagogerna måste 

synliggöra dess betydelse men samtidigt de risker som den kan medföra. Mårtensson (2004) skriver 

också att en allmän syn på naturen hos vuxna är att den är något av en medfostrare, vilket resulterar i 

att den vuxne tar ett steg tillbaka och låter barnen få desto mer plats att själva råda utomhus. 

  

Björklid (2005) och Mårtensson et. Al. (2011) menar att vistelse utomhus kan vara en underbar 

upplevelse för alla individer, där pedagogerna kan utnyttja miljön för att utveckla barnens motoriska 

rörelser och genom lek gynna den mentala hälsan. Faskunger (2008) tar upp att dagens samhälle har 

negativ inverkan på barns utevistelse då vi är alltmer stillasittande idag än förr. Mårtensson et. al (2011) 

belyser då att utevistelsen måste synliggöras i verksamheten. I vårt självständiga arbete fokuserar vi på 

en grupp förskollärares erfarenheter kring utevistelsen för att få en bild utav hur andra verksamma i 

förskolan ser utevistelsen i förskolan. 
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Bakgrund 
Vi har tagit del av studier samt litteratur som berör utevistelsen i förskolan. I bakgrunden kommer vi 

att ta upp utevistelse, hälsofördelar med utevistelsen, förskollärarens inställning till utevistelse, 

utevistelsens innehåll samt lärandet i utevistelsen. Vi kommer att avsluta bakgrunden med en 

sammanfattning av studierna och litteraturen. 

 

Utevistelse 
För att finna förklaringar och avgränsningar kring begreppet utevistelse har vi mötts av svårigheter, 

eftersom vistelse utomhus oftast kopplas ihop med fritidsaktiviteter som utförs i utemiljö. Söderström 

(2011) menar att utevistelse kan innebära tiden då barnen vistas utomhus mellan förskolan och hemmet, 

men att utevistelse i samband med naturupplevelser har mer betydelse då det kan innebära sinnliga 

intryck. Enligt författaren definieras utevistelse med att barn får röra på sig och möjligheten att få 

komma i kontakt med naturen. 

  
I en studie utförd av McClintic och Petty (2015) undersökte forskarna hur tio förskollärare samt en 

rektor förhöll sig till utevistelsen i deras verksamhet. Denna har utförts på en förskola i USA med 

observationer och intervjuer som metod. Syftet med studien var att ta reda på hur tio förskollärare samt 

en rektor förhöll sig till utevistelsen i deras verksamhet. Genom intervjusvaren och i observationerna, 

tolkade forskarna det som att förskollärarnas förhållningssätt i utevistelsen var att de skulle ha en 

övervakande roll över barnen i deras lek. Pedagogerna uttryckte däremot en önskan om att barnen i 

verksamheten skulle få känna den fria leken, kreativiteten och självständigheten som de själva gjorde 

som barn. Det bakomliggande problemet till att utevistelsen idag inte ser ut som den pedagogerna 

förespråkar i intervjuerna, menar forskarna är för att utevistelsen för pedagogerna sågs som ett 

komplement till lärandet inomhus. 

  
Precis som McClintic och Petty har Wilhelmsson (2012) undersökt utevistelsens syfte i förskolan. 

Studien handlar om svenska grundskollärares syfte med undervisning i utevistelsen, genom 

semistrukturerade intervjuer med fyra lärare. Forskaren kom fram till att de fanns olika anledningar 

och grundtankar mellan utevistelse och undervisningens syfte. Forskaren menade att många av lärarna 

ville inkludera teoretiska kunskaper genom upplevelsebaserat lärande, att barnen skulle få använda 

alla sina sinnen och utforska. I studiens resultat framkom även ett syfte som var att undervisningen i 

utevistelsen skulle vara ett komplement till klassrumsundervisningen. Även Erdem (2018) har utfört en 

liknande studie i Turkiet med ett liknande syfte. Forskaren har undersökt hur förskollärare såg 

utevistelsen på förskolegården samt hur den kom till användning. Erdem utförde en kvalitativ studie 

med semistrukturerade intervjufrågor, i den ingick 54 förskollärare från tre olika städer. Efter 

sammanställning av intervjuerna kunde forskaren resultera i att de flesta förskollärarna i studien hade 

en positiv inställning till utevistelse, men att det fanns olika faktorer till att utevistelsen ändå uteblev. 

Dessa var olika väderförhållanden, risker för sjukdomar samt olika säkerhetsrisker som resulterade i att 

förskollärarna hellre stannade inomhus med andra aktiviteter istället för att gå ut. Säkerhetsriskerna 

som nämndes handlade om fallskador, barn som går vilse, främlingar kring gården samt 

rymningsbenägna barn. 

 

Hälsofördelar med utevistelsen 
Hälsa är ett ämne som många forskare förknippar med utevistelse. Söderström, Boldemann, Sahlin, 

Mårtensson, Raustorp och Blennow (2012) är en av de studier vi fann som behandlar området barns 

hälsa kopplat till utevistelsen. Forskarna har utfört en svensk studie med syftet att undersöka hur 
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kvalitéten på olika förskolors utemiljöer påverkar barns hälsa. I utförandet av studien har forskarna 

använt sig av kategorier vilka är följande: tiden som spenderades utomhus, de fysiska aktiviteterna som 

mättes med hjälp av stegräknare på barnen, BMI, vikt, sömnens längd, kortisol och välbefinnandet hos 

barnen. Vårdnadshavarna till barnen i studien förde dagboksanteckningar där de under en tid 

granskade deras barns hälsa och välbefinnande, som sedan forskarna kunde utvärdera med hjälp av 

kategorierna ovan. Kvalitén i utemiljön mättes genom ett poängsystem där tre poäng var högst. De 

förskolegårdar som fick de högsta poängen var de gårdar forskarna ansåg ha högre kvalitét. Barnen 

som deltog visade enligt forskarna på bättre välbefinnande, längre nattsömn, högre kortisolnivåer och 

bättre BMI. Forskarnas resultat förstärkte deras hypotes om att barns hälsa påverkas av utemiljön. 

Forskarna poängterar att detta resultat kunde ge skäl för att tiden som spenderades utomhus varierade 

i de olika förskolorna. 

 
Fjørtoft (2001) har även utfört en liknande studie inom samma område men hennes fokus blev den 

oroväckande utvecklingen att barnen i Norge tenderade till en alltmer stillasittande vardag. Forskaren 

utförde en norsk studie där syftet var att undersöka naturens betydelse för barns utveckling. Det 

framkom att tid framför tv och dator var allt vanligare vilket kunde resultera i övervikt, diabetes och 

depression hos barn. Fjørtofts studie genomfördes genom observationer på två olika grupper 

förskolebarn mellan fem till sju år under ett års tid. Ena gruppen vistades på en traditionell 

förskolegård, medan den andra gruppen fick möjlighet till en-två timmars utevistelse i närmiljön kring 

den varje dag. I resultatet kom forskare fram till att det fanns en stark koppling mellan utemiljöns 

struktur och barnens fysiska hälsa. Skogen i sig menar författaren utgör en miljö som lockar till lek och 

lärande som i sin tur stimulerar och främjar den motoriska utvecklingen. Detta menar forskaren ger en 

förbättring av balansförmåga, muskelstyrka och snabb- och smidighet, jämfört med barn som inte 

vistades utomhus i samma utsträckning. 

 
Även Grahn (1997) undersöker i sin svenska fallstudie om sambanden mellan utemiljön och barns hälsa, 

motorik och koncentration. För att barn ska utveckla sin kapacitet behövs en stödjande omgivning, detta 

menar forskaren att vistelsen utomhus i olika miljöer kan bidra med. Antingen som en trygg inspiration 

för barnen eller hämmande för barnens lust till att upptäcka. För undersökningen jämförde Grahn två 

förskolegårdar och dess möjligheter. En grupp som tillbringade större delen av dagen utomhus och som 

inte var alltför vuxenstyrd, och en annan som var mer kontrollerad av vuxna och mer begränsad i 

vistelsen utomhus. I forskarens resultat framkom att barnen som tillbringade mer tid utomhus hade 

bättre motorik, mer koncentration samt lägre sjukfrånvaro än den andra gruppen, även om de 

tillbringade tid ute i “sämre” väder. Grahn (1997) menar att när barn vistas utomhus, i den fysiska 

miljön där det finns utmaningar i olika terräng, gravitation och friktioner, uppmuntras den motoriska 

utvecklingen när de springer, hoppar och klättrar. 

 
Söderström (2011) ställer sig kritisk till att utevistelsen enbart är nyttig, forskaren skriver att utevistelse 

ofta i den spontana tanken är hälsosam. Barn som vistas utomhus använder kroppen på ett annat sätt 

än vad de gör inomhus och deras rörelser blir mer allsidig vilket påverkar både balansen, 

koordinationen samt muskelstyrkan på ett positivt sätt. Vidare menar författaren att barn som är 

utomhus rör sig längre sträckor än vad de gör inomhus. Söderström beskriver att i Norden kan 

utevistelse ses som främjande av hälsan och menar på, att det finns få medicinska studier som bekräftar 

det. Samtidigt menar forskaren att luften utomhus inte alltid är så frisk. Luften ute kan innehålla giftiga 

gaser och partiklar, särskilt i områden där exempelvis förskolor kan vara placerade, som ligger nära bil- 

och kollektivtrafik eller fabriker. Även Mårtensson et. al. (2011) betonar att dagens samhälle är mer 

förorenad än tidigare. Forskaren menar att barn är känsligare för föroreningar än vad vuxna är, och att 

barnen dessutom i utevistelsen har en tendens att krypa runt på marken och stoppa saker i munnen. 

Det finns även rädslor av vuxna med att vistas utomhus som i sin tur påverkar barnen när de inte får 

utveckla sin naturkompetens. Detta menar Mårtensson kan öka risken för olyckor eftersom det inte 

finns kunskap om hur barnen ska förhålla sig utomhus. 
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I en annan studie inom samma område gjord av Schlechter, Rosenkranz, Fees och Dzewaltowski (2017) 

undersöktes barns totala fysiska aktivitet i förskolan. Barnen som deltog var mellan sex veckor och fem 

år gammal. Det var åtta stycken förskoleavdelningar på två förskolor i USA som videofilmas och 

observerades under 15 dagar. Forskarna ville mäta barns totala fysiska aktivitet i förskolan. Baserat på 

tiden när de rörde sig, platsen, om de var inomhus eller utomhus de utövade fysisk aktivitet, samt 

sociala arrangemang, om de var en liten grupp eller en större grupp. Resultatet visade att barnen i 

studien spenderade 69.5% stillasittandes under en dag i förskolan. Ytterligare resultat som framkom i 

studien var att när de vistades utomhus var det mer fysiska aktiviteter, forskarna lyfte i slutet att barn 

bör spendera mer tid utomhus för att öka den totala fysiska aktiviteten i förskolan. Björklid (2005) 

belyser att barns lekar utomhus involverar fysisk rörelse, för att detta ska realiseras behöver barnen 

större ytor att vistas på för att få ett intressant innehåll i deras sinnliga kontakt med miljön. Författaren 

menar att förskolegårdar som oftast ligger placerade i bostadskvarter eller i städer tenderar att ha 

mindre ytor och barnen måste samsas på de ytor de har att tillgå. Detta kan påverka barnens 

rörelsefrihet som gör att riskerar att bli alltför passiv under sin utevistelse. 

 

Förskollärarens inställning till utevistelse 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogerna i förskolan ska ha en gemensam syn som ska 

genomsyra arbetet i verksamheten. Författarna lyfter vikten om att lyssna på varandra i ett arbetslag på 

samma sätt som man ska lyssna på barnen. Detta menar Lenz Taguchi och Åberg är grunden för 

tillitsskapande och respekt för varandra. 

  
Inställningen till utevistelse är någonting som i tidigare forskning anses ha betydelse för hur 

utevistelsen kan komma att se ut. Kos och Jerman (2013) har undersökt lek och lärandet i de naturliga 

miljöerna på 21 olika förskolegårdar där 140 förskollärare och 264 vårdnadshavare deltog i studien som 

utfördes i Slovenien. Deltagarna fick svara på anonyma frågeformulär vilka innehöll tio frågor med 

både slutna svarsalternativ och öppna frågor som rörde barnens tid utomhus, aktiviteter samt åsikter 

om olika säkerhetsperspektiv angående lek och lärande i utevistelsen. I resultatet kunde forskarna se 

att under sommarhalvåret så spenderade barnen sin tid utomhus cirka tre timmar i veckan, 23 %, och 

under vinterhalvåret cirka en och en halv timme i veckan, 17 %. Forskningen visar på att pedagogernas 

attityd och synsätt på utevistelsen har en betydande vikt. Forskarna betonar att pedagogerna i studien 

lade mindre fokus på den fria leken och eget utforskande och lade desto större vikt vid att planera och 

genomföra aktiviteter när utevistelsen skedde. I resultatet kunde Kos och Jerman tolka att förskollärarna 

inte kunde garantera barnens säkerhet under utevistelsen och att trafiken var en stor begränsning. 

Forskarna berättar fortsättningsvis att det som uppfattades som dåligt väder hos förskollärarna 

påverkade via deras inställning om de valde att vistas utomhus eller inte. 

  
Moser och Martinsen (2010) genomförde en studie med liknande syfte som Kos och Jerman fast i Norge. 

I forskarnas studie deltog 133 förskolor från fem olika norska kommuner. Från dessa förskolor fick en 

förskollärare från varje enhet besvara ett frågeformulär med betydelsefulla frågor som riktade sig till 

verksamheten. Förutom enkäterna så utförde forskarna intervjuer och videobaserade observationer 

under sina besök i verksamheterna. Resultaten i studien visade på att norska barn spenderar tiden 

utomhus en betydande del i förskolans vardag, nämligen 70 % respektive 31 % under sommar- och 

vinterhalvåret. Förskollärarna som deltog i studien ansåg sig nöjda med kvaliteten på utemiljön vid 

respektive enhet. Forskarna beskrev att under deras observationer och intervjuer, framkom den fria 

leken i hög grad under utevistelsen. Då de deltagande förskollärarnas inställningar var riktade mot 

utemiljön, påverkade det hur förskollärarna och barnen förhöll sig till vistelsen på gården. 

  
En annan studie tar upp olika säkerhetsrisker i utevistelsen och användandet utav den, Maynard och 

Waters (2007) utförde en studie på fyra grundskolor i Södra Wales med två syften, ena syftet var att 

dokumentera olika skolors synpunkter gällande utevistelsens potential och användning. Det andra 
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syftet var att de ville dokumentera lärarnas nuvarande praxis för att få en helhetsbild av deras 

upplevelser av utevistelsen. Datamaterialet samlades in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer och 

en direkt observation. I resultatet kom forskarna fram till att utevistelsen var väldigt beroende av 

väderförhållanden. Det visade sig att tre av fyra förskolor inte använde utomhusmiljön från november 

till mars. Några av studiens respondenter menar det har mycket med egna erfarenheter att göra, detta 

speglade deras användande av utevistelsen. I resultatet framkom det att samtliga förskolor i studien 

nämnde att de inte spenderar lika mycket tid utomhus som de hade önskat, men när de väl vistades 

utomhus så blev de mer medveten om vad utevistelsen bidrog till såsom friskluft, frihet hos barnen och 

större rörelseutrymme. I studien framkom det även att pedagogerna såg problem som hindrade dem i 

att vistas utomhus. De nämnde säkerheten som en stor anledning till varför man inte går ut. 

Pedagogerna talade om att barnen lätt kan skada sig. Väderförhållande var ett annat hinder, klagomål 

från föräldrar att deras barns kläder var smutsiga och våta var ett annat. Även överblicken utomhus 

lyftes som ett problem, att pedagogerna inte hade översikt över alla barn på samma sätt som inomhus. 

  
Ernst (2014) är en annan forskare som studerat utevistelse och förhållningssätt, nämligen hur 46 

förskollärare ställde sig till utevistelse i närmiljön utanför gården. Denna studie tog plats i Minnesota, 

USA. Förskolorna i studien låg placerade centralt med miljöer av, för förskolorna, kända grönområden 

samt stora möjligheter till naturens friluftsliv. Forskaren samlade en enkätstudie med tre öppna frågor 

som forskaren kopplade till sitt syfte. Ernst upptäckte en rad olika begränsningar vilket framkom i 

resultatet av studien. Detta i form av att förskollärarna lyfter avstånd till naturmiljöerna, tidsbrist för 

att ta sig närmaste naturmiljö, säkerhetsaspekter att gå utanför gården och “dåligt väder”, till varför de 

inte vistades ute. Möjligheterna för att utföra betydelsefull vistelse utomhus tillsammans med barnen 

var beroende på placeringen av verksamheten och förutsättningarna var väldigt ojämna förskolorna 

emellan, enligt förskollärarna i forskningen. Ernst (2014) menar att inställning till utevistelsen och själva 

utövandet påverkar varför de väljer att gå ut eller inte. 

 

Utevistelsens innehåll 
För att finna litteratur kring utevistelsens innehåll kom begreppen fri lek och planerad aktivitet upp 

under vår litteratursökning. Detta fann vi relevant att studera närmare och se vad dessa begrepp kan 

ha för betydelse för vår forskning om utevistelsens innehåll. Lillemyr (2002) redogör den fria lekens 

betydelse som begrepp. Författaren beskriver barns fria lek som helt frivillig och inte styrd av vuxna. 

Vidare menar han att under den fria leken innebär det att barnen får välja vem och vad de vill leka med 

utifrån sina egna önskningar utan att en vuxen i omgivningen involverar sig. ”Fria leken är ett öppet 

begrepp som rymmer alla former av lek där barnen är initiativtagare och ges utrymme för självbestämmande” 

(Warrer & Broström, 2018. s.17). Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver den fria leken där barnen leker 

sina låtsaslekar utan att vänta på initiativ från en vuxen. På så sätt har barnen kontroll över den egna 

leken och skapar då en självständighet kring den. 

 
Vi fann en studie från USA som jämförde planerade aktiviteter och den fria leken utomhus där forskare 

jämförde den fysiska aktiviteten mellan två olika grupper i förskolan. Palmer, Matsuyama och Robinson 

(2017) delade in två grupper där den ena gruppen, bestående av 40 barn, fick utöva fri lek utomhus och 

deras fysiska aktivitet. Den andra gruppen som undersöktes, bestående av 47 barn, fick utöva planerade 

rörelseaktiviteter och deras fysiska aktivitet. Barnen som deltog i studien var i åldrarna 4-5 år.  Barnen 

som deltog i de planerade aktiviteterna ingick i ett program som hade 2 dagar i veckan under 12 veckor 

planerade aktiviteter med barnen där de fick testa dans och andra aktiviteter som vuxna förutbestämt. 

Resultatet visade att barn som endast hade planerade aktiviteter i deras utevistelse tycktes få fler 

möjligheter till att engagera sig mer i fysisk aktivitet än barnen som utövade den fria leken. Forskarna 

nämnde i sin text även att förskolan bör ge mer tid till planerade och strukturerade aktiviteter då de ger 

barnen mer fysisk aktivitet.  
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I en liknande studie från Kalifornien, USA, som utfördes Alhassan, Sirard och Robinson (2007) testades 

hypotesen om utökad vistelse utomhus och fri lek ökar den dagliga fysiska aktiviteten. 35 barn deltog i 

åldrarna 3-5 år gamla. Deras fysiska aktivitet mättes med hjälp av accelerometrar. 2 olika 

kontrollgrupper fanns, den ena gruppen följde sitt vanliga schema i förskolan medan den andra 

gruppen fick tillgång till extra tid utomhus, närmare bestämt 60 minuter extra tid för fri lek utomhus 2 

dagar i veckan. De visade sig att 90% av den vakna tiden hos barnen spenderades till stillasittande 

aktiviteter, resultatet visade i denna studie att om man ökade barnens fria lek i utevistelsen på förskolan 

så ökade inte deras dagliga totala fysiska aktivitet.  
 

Lärande i utevistelsen 
I förskolans läroplan lpfö98 (Skolverket, 2016) står det att verksamheten ska erbjuda barnen en trygg 

miljö där de får möjligheter till en miljö som lockar till utforskningar, lek och lärande. Fortsättningsvis 

står det att barnen dagligen bör få möta pedagoger som ger tillfällen till fri och planerad lek. Miljön i 

förskolan ska vara öppen och inbjudande för att främja fantasin, kommunikationen och samarbetet med 

gruppen (Skolverket, 2016). I en studie av Szczepanski och Dahlgren (2011) redogör de om lärares 

uppfattningar kring undervisningen i utevistelsen, flera av de intervjuade i artikeln påpekade vikten av 

att utnyttja närmiljön kring verksamheten i undervisningen. Sammanlagt intervjuade forskarna 15 

respondenter och två rektorer genom semistrukturerade intervjufrågor. Genom att använda sig av 

närmiljön menar forskarna att barnen erfar med kroppen vilket är av betydelse för deras utveckling. 

Szczepanski och Dahlgren kunde även se att inlärningsprocessen blev mer effektiv när de fick utöva 

praktik och teori och lärarna såg fler möjligheter när utevistelsen kunde användas i exempelvis 

matematik. Barnen kunde då leta och räkna kottar istället för att använda sig av traditionella pappret 

och pennan. Även Björklid (2005) hävdar att utevistelsens miljö är betydelsefull för barnens lärande 

genom olika aktiviteter. Szczepanski och Dahlgren (2011) resulterade i deras studie att lärandet 

utomhus inte hindrades på samma sätt som inomhus där det fanns begränsningar i form av fyra väggar. 

Bügge och Szczepanski (2007) lyfter att upplevelsebaserat lärande utomhus formuleras i den tysta- och 

ickeformulerade kunskapen som sitter i kroppen.  

 
Sammanfattning av bakgrunden 

Tidigare forskning visar en rad hälsofrämjande effekter på barn som vistas utomhus, deras 

koncentration och rörelsebehov blir tillgodosedda genom varierade aktiviteter i utevistelsen 

(Söderström et al. 2013; Fjørtoft 2001; Grahn, 1997; Söderström, 2011). Trots att utevistelsen visade 

många hälsofördelar så nämner Söderström (2011) att luften utomhus inte alltid är så frisk, det finns 

avgaser och partiklar i luften som inte är nyttig för barns hälsa. Även säkerhetsrisker är något som tas 

upp som ett hinder för att vistas utomhus (Maynard & Waters 2007; Ernst, 2014).  

 
Även om det finns fördelar för barn att vistas utomhus så visar forskning på att förskollärarnas 

inställning till utevistelse är en avgörande faktor för om vistelsen utomhus blir av (Wilhelmsson, 2012; 

Kos & Jerman, 2013; Maynard & Waters, 2007; Ernst, 2014). Szczepanski och Dahlgren (2011) nämner i 

sin forskning att miljön främjar lärandet i utevistelsen då inte väggarna begränsar erfarandet med 

kroppen. Genom att använda sig av miljön och rörelse menar forskarna att inlärningsprocessen blir mer 

effektiv och fler ämnen kan kopplas ihop med teori och praktik genom olika aktiviteter utomhus. 

Björklid (2005) och läroplanen för förskolan (skolverket, 2016) tar upp att miljön ska locka till lek. 

Lillemyr (2002), Knutsdotter Olofsson (2009), Palmer et. al. (2017) och Alhassan et. al. (2007) tar upp att 

det bör finnas varierade aktiviteter i samband med utevistelse, både planerade aktiviteter och fri lek.  
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Syfte 
 

Syftet med vår studie är att ta del av sex förskollärares erfarenheter kring utevistelsen i förskolan.  

Genom att ta del av deras utsagor vill vi kunna få reda på deras syfte med utevistelsen, vilket innehåll 

som skildras i deras utsagor samt vilken påverkan deras inställning kan ha för utevistelsen. 
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Metod 
I detta avsnittet kommer vi redogöra för hur vi använder oss av en induktiv analys i vår undersökning 

och varför vi anser den som relevant för vår studie samt vilka forskningsetiska skäl vi har utgått från. 

Vi kommer att förklara varför vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Avslutningsvis kommer 

vi skriva en metoddiskussion som behandlar studiens styrkor och svagheter samt dess trovärdighet och 

tillförlitlighet. 
 

Metodval 
För att kunna samla in data till vår studie har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer, 

detta för att ta reda på förskollärarnas erfarenheter av utevistelse. Vi avslutade intervjun med en 

promenad på förskolans gård för att respondenten skulle få en chans att utveckla sina svar eller bli 

påmind om saker som inte tagits upp tidigare under intervjun (Klerfelt & Haglund, 2011). Utifrån öppna 

frågor så berättar respondenten och leder forskaren till olika platser i miljön samtidigt som vi som 

intervjuar få dokumentera informationen (Klerfelt & Haglund (2011).  

 
Genom att vi, som intervjuare, kunde ställa följdfrågor till respondenten kunde denne vidareutveckla 

sina svar och vi fick, som Stukát (2011) och Trost (2010) skriver, mer komplexa och innehållsrika svar 

tillbaka. Under intervjuerna ändrade vi ibland ordningen på frågorna efter situationen för att få bredare 

svar (Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Enligt Denscombe (2009) handlar kvalitativ metod om att 

göra en mer djupgående beskrivning av det som undersöks. Eftersom vi inte är ute efter ett 

generaliserbart eller mätbart resultat så faller därför valet på en kvalitativ metod. Ahrne och Svensson 

(2011) menar att kvalitativa metod handla om att fråga andra människor (intervjua), att se på människor 

(observera) eller att läsa texter som människor skrivit (tolka och analysera texter). Vi valde att intervjua 

eftersom vi ville ta reda på sex förskollärares olika erfarenheter kring utevistelse. När vi sökte efter 

litteratur märkte vi ett begränsat utbud av svenska forskare som studerat utevistelser i förskolan. Vi har 

därför i vårt arbete valt att söka oss utanför Sveriges gränser och funnit andra länders studier som vi 

valt att ta in i vår bakgrund.  

 

Databearbetning och analys 
Efter varje intervjutillfälle satte vi oss och transkriberade allt material. Vi har transkriberat intervjuerna 

i ett gemensamt dokument och sedan läst igenom för att göra oss mer bekant med materialet för att 

kunna se likheter och olikheter som framkommit (Ahrne & Svensson, 2011).  Genom en induktiv analys 

har vi skrivit ut all transkribering och sedan delat in detta i olika pappershögar beroende på innehållet. 

Utifrån det kunde vi se fyra teman som vi valt att använda som huvudrubriker med medkommande 

underrubriker i vårt resultat (Hayes, 2000).  

 

Urval 
För att finna lämpliga informanter för vår studie valde vi att utgå från det Christoffersson och 

Johannessen (2015) kallar för kriteriebaserat urval. Respondenterna måste uppfylla vissa kriterier och 

de krav vi har i vår studie är: De ska vara utbildad förskollärare för att inneha de grundläggande 

kunskaper som krävs för att arbeta pedagogiskt samt att de ska ha erfarenhet av att arbeta i förskola 

minst 1 år. Förskolorna vi valt ut har både stadsmiljö runt om eller ligger utanför staden med närhet till 

skog. 

 
Placeringarna av förskolorna och variationerna i deras förutsättningar för utevistelse är även ett 

kriterium för deltagande i vår studie. Vi valde dessa krav för att få ett mer trovärdigt material. Vi har 

valt att använda oss av sex respondenter som är förskollärare och jobbar på förskolor i mellersta Sverige.  
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Genomförande 
Efter att ha valt forskningsområde bestämde vi oss för semistrukturerade intervjuer med sex olika 

förskollärare på sex olika förskolor samt avsluta intervjun med en promenad på förskolans gård för att 

knyta ihop säcken. Eftersom det är förskolans utevistelse som vi finner intresserat så beslöt vi oss för att 

söka förskolor med olika möjligheter till utevistelse, några av förskolorna är placerade centralt i 

stadsmiljö medan andra är placerade utanför i skogs- eller bostadsmiljö. Efter att ha bestämt vilka 

förskolor vi ville utföra studien på så kontaktade vi förskolecheferna på respektive förskola genom ett 

mail med vårt missiv (bilaga 1). Efter godkännande från förskolecheferna så tog vi kontakt med 

pedagogerna via telefon, vissa som förskolechefen hänvisat oss till och andra som vi frågade själva, där 

vi frågade efter yrkesutbildning relaterat till vårt urvalskriterium och hur länge de arbetat inom 

förskola. Där läste vi även upp vårt missiv till förskollärarna (bilaga 2). Vi kom överens via telefon om 

tid och plats för intervjutillfället och berättade om syftet med vår studie, att intervjun skulle spelas in 

och antecknas, de forskningsetiska principerna samt att de själva kunde avbryta när som helst de ville. 

Väl på plats presenterade vi vår studie, forskningsetiska principerna och frivilligt deltagande igen för 

tydlighetens skull. Under intervjutillfället deltog vi båda studenterna, en som ställde frågorna och en 

som antecknade samt ställde följdfrågor för att få chans till djupare svar och med större möjlighet få 

med så mycket information som möjligt om respondentens erfarenheter kring utevistelsen. 

  
Under intervjun använde vi oss av nio öppna frågor för att få en chans att få mer komplexa svar med 

möjlighet till följdfrågor. Tiden vi avsatt för intervjun och en promenad på gården var 60 minuter. 

Utmaningar vi kunde tänkas att möta var otydlighet i våra intervjufrågor eller att den avsatta tiden 

skulle gå över med tanke på att vi ville avsluta intervjun med promenad på förskolans utegård. En 

annan utmaning vi skulle tänkas stöta på under intervjutillfället var att respondenten inte skulle ge oss 

deras egna erfarenheter utan istället vilja tillfredsställa oss med svar de tror är “korrekta”. Denscombe 

(2000) belyser att första frågan är av stor betydelse för att respondenten ska känna en trygghet och ett 

lugn inför frågorna. Detta tog vi till oss och inledde med en fråga som var mer personlig och “lätt”, just 

för att skapa ett lugn och för att respondenten senare ska våga berätta om sina erfarenheter kring 

utevistelse i förskolan. 

  
Sammanlagt fick vi sex olika intervjuer med sex olika förskollärare från olika förskolor då alla ställde 

upp, intervjuerna tog ungefär 50-60 minuter inkl. promenad. Efter varje intervju transkriberades 

materialet med hjälp av inspelningarna och anteckningarna och när alla intervjuer var genomförda och 

transkriberade påbörjade vi sammanställning av resultatdelen i studien.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Här har vi utgått ifrån de fyra huvudkraven som finns inom de forskningsetiska principerna. 
De fyra huvudkraven är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet har vi tillämpat genom att kontakta 

förskolecheferna genom att skicka ut ett missivbrev (bilaga 1) där det stod vad vi intresserade oss för 

och att vi ville intervjua en pedagog på deras förskola. Efter godkännande av förskolechefen så 

tillämpade vi samtyckeskravet då vi var tydliga med i kontakt med både förskolecheferna och 

förskollärarna att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har vi tillämpat genom att behandla allt vårt insamlade 

material konfidentiellt. Vi har givit förskolläraren med respektive förskola fiktiva namn i vår studie. Vi 

var tydliga med att berätta att materialet som spelades in och antecknades endast skulle användas i 

forskningsändamål och efter godkännande av det självständiga arbetet kommer det inspelade och 

nedskrivna materialet att raderas. 
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Metoddiskussion 
I metoddiskussionen diskuterar vi varför vi valt den metod vi valt samt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet.  

 

Vi valde att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod i vår studie då vi anser 

att detta var lämplig eftersom syftet med studien var att undersöka förskollärares erfarenheter på 

utevistelse, grundat på deras berättelser från sitt arbete inom förskola. Genom att ställa 

semistrukturerade frågor med möjlighet till följdfrågor kunde respondenterna fördjupa sig och 

synpunkterna utvecklades och materialet vi fick i utbyte blev bredare. Valet av kvalitativa intervjuer 

ökar trovärdigheten i vårt arbete genom att vi får en närhet till respondenten och har på plats chansen 

att reda ut missförstånd och förtydliga med följdfrågor, vilket Holme och Solvang (1997) menar inte går 

att göra om vi skulle valt kvantitativa enkäter. Vi valde sex förskollärare för att vi ansåg det som ett 

lämpligt antal respondenter för studien. Hade vi haft fler respondenter hade transkriberingarna blivit 

längre och tiden för det hade inte räckt till, hade vi haft för få respondenter däremot så hade materialet 

blivit alldeles för tunt och inte trovärdigt.  

 
Till alla förskollärarna som deltagit i vår studie så har vi använt oss av samma intervjuguide som vi 

anser är tydligt organiserad och som ger möjlighet till följdfrågor, därför finner vi att tillförlitligheten i 

vår studie höjs. Vi har kritiskt granskat våra intervjufrågor för att undvika missförstånd av 

respondenterna vilket höjer trovärdigheten i studien. Med hjälp av ljudinspelningen så höjs 

tillförlitligheten med tanke på att vi kunde gå tillbaka och höra intervjuerna upprepade gånger för att 

få så korrekt transkribering som möjligt, vi kunde även höra i intervjuerna efter varje transkribering om 

vi hade någon påverkan på respondenten och dennes svar på frågorna, exempelvis sättet vi ställde 

frågorna på eller om följdfrågorna var ledande och kunde därefter utveckla oss själva inför nästa 

intervju. Dock är det en väldigt tidskrävande metod eftersom alla intervjuer ska transkriberas så 

noggrant som möjligt och bearbeta dem vilket tar mycket tid i forskningsarbetet. Svårigheter under 

tiden vi transkriberat är att vissa av respondenterna talar ofullständiga meningar och kan ha eventuella 

grammatiska fel i sina citat. Vi har upplevt under transkriberingen att vilja “rätta till” respondenternas 

svar med hjälp av korrigeringar men detta är något som vi inte gjort utan har flera gånger kontrollerat 

att det inte inträffat (Patel & Davidsson, 2003). 

  
Det är inte helt riskfritt när två personer intervjuar, den intervjuade kan känna sig underordnad och 

kan formulera om sina svar efter den känslan (Stukát, 2011). Även de intervjuer då förskolechefen valt 

ut en förskollärare åt oss menar Ahrne och Svensson (2011) kan ha en påverkan då hen kan välja ut den 

respondent som bäst representerar deras verksamhet. Mest rättvist hade varit om vi själva fått slumpa 

ut en förskollärare för vår studie för att eventuellt få mer varierande svar hos respondenterna. Detta 

kan ha haft en inverkan på vårt slutresultat men vi anser att resultatet reflekterar tidigare forskning av 

ämnet och att denna studie håller en bra kvalitét.  

 
Tiden för att genomföra vår studie gjorde att vi blev en aning begränsade, tillförlitligheten hade kunnat 

höjas om vi haft mer förskollärare med i vår studie men det hade blivit för mycket material för oss att 

bearbeta under för kort tid. Frågorna vi ställt till respondenterna är kopplade till vårt syfte i studien och 

vi har ställt frågorna till respondenter som uppfyller vårt kriterium för deltagande i studien. Dessa 

kriterier är att förskollärarna ska vara utbildade och arbetat minst 1år i förskolans verksamhet. 

Ljudinspelningarna som spelats in har transkriberats korrekt och citaten från transkriberingen återges i 

texten med gester och respondenternas egna talesätt som vi anser stärker trovärdigheten dock har vi i 

resultatet valt att ta bort gester och pauser för att få ett bättre flyt som läsare. Kvale & Brinkmann (2009) 

beskriver trovärdigheten i ett arbete som ett sätt att se om det forskaren beskriver i arbetet beskriver det 

han har i avsikt att beskriva. I vårt fall innebär detta att vi har en röd tråd från syftet ner till diskussionen 

och att syftet behandlas i alla delar av vår studie. Våra intervjuer har övergripande handlat om 

utevistelse i förskolan vilket innebär att man kan jämföra vår studies resultat med andra studiers 
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resultat (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har en variation av olika förskolor som är oberoende av varandra 

vilket ger generaliserbarheten en ökning. 
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Resultat 
I resultatet har vi utifrån en induktiv analys och skapat tre teman med underliggande underrubriker. 

Dessa huvudteman är Förskollärares erfarenheter av syftet med utevistelse, Kunskapsbaserade 

erfarenheter och Utevistelsens innehåll grundat på förskollärarnas inställning. Här nedan kommer vi 

presentera deltagande förskolor. Detta för att ni som läsare ska få en presentation och en mer förståelse 

för hur förskolorna ser ut och om detta påverkar deras förutsättningar till utevistelsen i förskolan. Vi 

har även fiktiva namn på förskollärarna för att det tydligt ska gå att se vem som säger vad i resultatet.  

 

Presentation av förskollärare 
Förskollärare Anna jobbar på Förskolan Apelsinen: Denna förskola ligger centralt i stadsmiljö längst en 

större bilväg i ett bostadsområde. Gården är mindre än de andra besökta förskolorna men utbudet är 

detsamma. Det finns en lekstuga, gungor, en sandlåda och mindre ytor i både asfalt- och gräs för barnen 

att röra sig på. Det finns en skogsdunge på gården och ett litet förråd som rymmer cyklar, spadar och 

hinkar.  

 

Förskollärare Berit jobbar på Förskolan Bananen: En förskola som ligger lite mer i utkanten av staden 

med tillgång till skogsområde och havet. En större gård med möjlighet att kunna dela av till tre mindre 

“gårdar”. I gårdarna finns gungor, motorikbanor, tillgång till vattenlek och i ett av dem finns förråd 

med snickarbod. I alla inhägnaderna finns förråd för exempelvis hink och spade, pulkor och cyklar). 

Mindre biltrafik runt om mestadels bilar som åker till och från förskolan. 

 

Förskollärare Cilla jobbar på Förskolan Citronen: En stor gård som ligger centralt i stadsmiljö med 

gångavstånd till skogsområde. Gården erbjuder både backar och plana ytor. Längst ner på gården finns 

ytor att röra sig på och där bland finns bland annat sandlåda, asfalt och även ett inhägnat område som 

används som en trädgård där barnen är med och planterar och tar hand om. Här finns även fasta 

material såsom klätterställning, gungor, balansbana, träd, stubbar och mycket fri yta att leka på.  Gården 

har även en skogsdunge vid sidan av. Här finns bil- och kollektivtrafik väldigt nära inpå förskolan.  

 

Förskollärare Doris jobbar på Förskolan Druvan: Den här förskolan är placerad minuter från centrum i 

ett bostadsområde i en uppförsbacke vilket ger en motorisk terräng på gården med en slingrande 

asfaltsbana och fast material såsom gungor, flera sandlådor, ett stall med trähästar, buskar och en 

skogsdunge. Förråd finns för cyklar, pulkor, hink och spadar. Det finns större ytor med asfalt och mer 

dolda utrymmen i skogsområdet som rymmer större delen av gården samt en lekstuga i utkanten av 

gården. 

 

Förskollärare Evert jobbar på Förskola Enbäret: En förskola i ett bostadsområde med nyrenoverad gård, 

nya gungor, nya klätterställningar och motorikbanor. På gården finns även en skogsdunge med steniga 

ytor och det finns möjlighet att kunna gå in på en skolgård bredvid med större grusytor. Stort förråd 

som rymmer allt löst material såsom cyklar, spadar och hinkar samt pulkor. Mindre gräsytor men desto 

mer asfaltsytor att leka på. Då förskolan ligger i ett bostadsområde bredvid en skola så är det mer 

biltrafik på morgonen då barnen ska till förskolan/skolan och på eftermiddag när de ska hämtas, under 

dagen beskrivs vägen som tom på trafik.  

 

Förskollärare Felix jobbar på Förskolan Fikonet. Den här förskolan ligger i utkanten av ett bostads-

/skogsområde med en gård fylld av träd och stenar, det erbjuds gungor och en lekstuga och en större 

sandlåda på gården. En stor gräsyta att leka på och en smalare väg med asfalt längs huset. Vid sidan av 

gården finns även en egen inhägnad där barnen har en större odling som de tar hand om tillsammans 
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med föräldrarna och pedagogerna på förskolan. Gården är placerad på baksidan av förskolan med 

riktning mot skogen. Väldigt liten biltrafik runt om förskolan. 

 

Förskollärares erfarenheter av syftet med utevistelse 

Alla respondenter talar väldigt varmt om utevistelsen och samtliga nämner att de försöker vistas ute 

varje dag på förmiddagarna och några nämner att de även försöker att gå ut på eftermiddagen också.  

 

Frisk luft 
Alla respondenterna som medverkar i undersökningen beskriver utevistelsens syfte på olika sätt under 

intervjuernas gång. Doris och Evert berättar att de går ut för att barnen ska få ta del av den friska luften. 

De berättar för oss att båda upplever att utevistelsen bidrar till ett lugn hos barnen efter att ha tillbringat 

en stund utomhus för att sedan erhålla ny ork för kommande aktiviteter. Långa dagar i verksamheten 

lyfter Doris och menar att utevistelsen blir mer betydelsefull för att barnen då få det dagliga behovet till 

frisk luft tillgodosett i förskolans verksamhet.   

 
Man behöver få komma ut och andas lite frisk luft för att sedan komma in och få ny ork. Oftare på 

sommaren så håller vi samlingarna utomhus just för att vi upplever ett lugnare tempo, bättre 

koncentration hos barnen och friare regler. En utmaning för oss men jag tycker det är så värt!  (Doris 2018-

11-05) 
 

En annan respondent sade: 
Frisk luft. Och sen vet vi ju för hälsan, det är bra att vara ute, i skogen också. Det är ju också forskning 

som visar på det att bara vistas vistelsen i skogen kan ju ge dofterna, ge ett lugn och kan ha lite läkande 

kraft.”(Evert 2018-11-08) 

 
Båda Evert och Doris strävar efter att tillbringa så mycket tid utomhus som möjligt, Doris tillägger att 

de även äter lunchen utomhus ibland på sommaren vilket gör att de vistas ute nästan hela dagen. I 

respondenternas utsagor belyses den friska luften som lugnande för barnen inför kommande 

aktiviteter. Citaten ovan visar på att respondenterna upplever en förändring i barngruppen när de vistas 

eller har vistats utomhus vilket även Doris betonar när hon nämner att samlingarna, som vanligtvis är 

inomhus, tas ut för att det gynnar barngruppen i och med den friska luften.  

 

Rörelse  
Felix nämner rörelse som utevistelsens syfte men att det kan vävas in i andra syften med vistelsen 

utomhus också men att det är just rörelse som är grundsyftet. Barnen ska få träna grovmotoriken och 

att detta utövas bäst utomhus. De kan tolkas som att ytorna har en stor betydelse i barnens utevistelse 

att de behövs variation både stora och små ytor.  

 
Att få uppleva med alla sina sinnen och dessutom må bra av att röra på sig. Om det så är syftet att ha en 

rörelseaktivitet för deras rörelsebehov eller att syftet är rent matematiskt eller naturvetenskapligt… men 

man får ju iallafall röra sig så det här med hälsa och rörelse att man kan ha flera olika syften med det (Felix 

2018-11-01) 

 

Felix lyfter utevistelsen i förskolan som viktig i dagens samhälle. Han berättar att det är förskolan 

som ska lägga grunden för att utevistelsen ska ses som en grundläggande del i vardagen.  
Felix fortsätter berätta för oss hur både förskolan och vårdnadshavare i hans verksamhet fått 

varningssignaler från BVC gällande en ökning av fetma hos barn och att förskolan blivit tilldelade 

material som uppmuntrar barn till rörelse för att det är för mycket stillasittande i barnens vardag.  

Friheten 
Under intervjun berättar Evert om syftet med utevistelse som frihet för barnen, att de ska få utöva den 

fria leken och på så sätt få en frihetskänsla när de vistas utomhus utan att bli påverkade eller beroende 

av pedagogerna i sin omgivning. 
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Låt de vara ifred och springa. Blir det konflikter så stoppar vi men just den här fria leken ute är ju 

fantastisk! Det gäller att bara låta dem vara ifred. (Evert 2018-11-08) 

 
Under promenaden på förskolegården nämner Evert någonting som kan tolkas som ett ytterligare syfte 

till varför de går ut, nämligen att inomhus sker de planerade, projektrelaterade aktiviteterna och att 

utevistelsen då blir en slags bearbetningsperiod som speglas i barnens fria lek. 

 
Det är som jag säger om man gör saker inne rent teoretiskt eller målar eller ritar eller… berättar… så 

kommer de ut så bearbetar dom det. Så utevistelsen är ju hur viktig som helst för att lära sig saker, för att 

bearbeta och kommer ihåg. Det spelar ingen roll hur mycket jag berättar inne och de varslar runt och ska 

komma ihåg. De måste gå ut så och de vill få ut. De här är ett exempel - vi pratade om Göta Kanal och hur 

de grävde… då ville några ut och gräva man lär sig, man använder utevistelsen för att bearbeta det de 

hört. (Evert 2018-11-08) 

 
Man kan här koppla friheten i utevistelsen som att utevistelsen ska göra att barnen känner sig fria och 

inte lika påverkade av pedagogers närvaro som de lätt kan bli inomhus på grund av de mindre ytorna 

som finns att tillgå. Man kan tolka de som att friheten utomhus behövs för att barnen ska få chans att 

bearbeta det dem tidigare lärt dig, om pedagoger kommer in och stör så påverkar de deras 

bearbetningsprocess.  

 

Utevistelse underlättar för verksamheten 
Berit känner sig tveksam gällande syftet med utevistelsen i hennes förskola. Hon betonar att det är olika 

beroende på verksamhetens aktuella dagsläge. Vidare berättar hon att syftet ofta är att hjälpas åt i 

verksamheten eftersom det ofta råder personalbrist. Samtidigt påpekar hon att ibland har hon ett syfte 

och ibland inte, men att den friska luften och att få röra på sig också är ett syfte men som respondenten 

återigen betonar att de är beroende på hur verksamhetens aktuella dagsläge ser ut.  

 
Alltså som när man har kort med folk, om någon är sjuk och det inte finns någon vikarie, då blir det oftast 

så att ”vi går ut”. För det blir lättare att passa eller ja, passa säger ja nu, att VARA med många barn ute än 

inne, det är lättare om man är få personal. (Berit 2018-11-08) 
 

Här kan vi se att utevistelsen använd som ett “barnpassning” att utevistelsen ofta blir av för att de 

behövs för att verksamheten ska fungera när de stöter på problem såsom att vara kort på personal och 

att utevistelsen hjälper personalen att få en lättare överblick över barnen än om de vistas inomhus. 

 

Utforskande av naturen 
Utforskande och en närhet till naturen anses för Anna vara ett syfte till utevistelsen i hennes verksamhet. 

Närmare förklarar hon att i utevistelsen får barnen spendera tid i naturen, lära känna naturen och få 

uppleva med alla sina sinnen.  

 
Utforska utomhus att barnen kan få de här ekologiska känsligheten och att få vara nära naturen och att 

vara rädda om den. Att de finns möjlighet att gå till skogen och vi jobbar mycket djur och natur, uppleva 

ja utemiljön den är viktigt. (Anna 2018-11-02) 

 
Anna berättar även att det finns andra utmaningar i utevistelsen än vad innemiljön har att erbjuda. 

Detta är en anledning till varför man väljer att vistas utomhus. Terrängen som gården erbjuder såsom 

ojämnheter i underlaget är svårare att få till inomhus och detta anser hon ger en anledning till att vistas 

utomhus tillsammans med barnen. 

 
Backen här ute dem kämpar och kämpar liksom att få göra saker om och om igen de finns den möjligheten 

utomhus. (Anna 2018-11-02) 
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Citaten ovan visar att utevistelsen, både på gården och i närmiljön, kommer till användning när Anna 

beskriver att de använder sig av den i olika utforskande och motorisk träning.  

 

Kunskapsbaserade erfarenheter  
Något som karaktäriserade respondenternas utsagor gällande deras erfarenheter av utevistelsen var 

kunskapen hos dem själva men också kunskapen hos deras kollegor i verksamheten.  

 

Inställning till utevistelsen  
Ett sätt att se på det egna synsättet menar Felix är hur han själv förhåller sig till barnen som kan vara 

avgörande för hur de sedan kan komma att uppleva utevistelsen i förskolans verksamhet.  

 
Att man är bekväm själv med att utevistelse är kul. för tycker jag inte att det är roligt att vara ute i regn, 

blåst och snö och sol oavsett väder så… så smittar de av sig på barnen. [...] men är man lite mer delaktig 

så blir det lustfyllt också och då får man barnen med sig. [...] Jag har inte lust med det” - fast jag har inte 

lust? men barnen har rätt till det! så vissa saker kan man inte välja bort bara för att jag inte har lust utan 

man får se det ur barnens synvinkel. dessvärre är det ju så. (Felix 2018-11-01) 

 
Doris nämner att som pedagog ska man i utevistelsen närvara tillsammans med barnen och aktivt delta 

i deras olika aktiviteter. Evert nämner det motsatta i, han menar att som pedagog ska man istället ta ett 

kliv tillbaka och låta barnen få leka sin fria lek utan att bli påverkad av den vuxna. Vi tolkar det som att 

Evert har en inställning till utevistelsen som anses vara mer tillbakadragande då han tycker att barnen 

ska få vara ifred utan hans deltagande i deras aktiviteter medan Doris attityd till utevistelsen är att 

aktivt närvara i barnens olika aktiviteter. Dessa två olika attityder till utevistelsen kan tolkas som att 

pedagogerna har olika synsätt i hur utevistelsen bör vara och hur de själva bör förhålla sig i utevistelsen.  

 
Att ha en tanke med arbetet utomhus, det kan vara en planerad aktivitet eller en spontan lek tillsammans 

med barnen. Nyckeln som pedagog är att vara närvarande och delaktig i det barnen gör. (Doris 2018-11-

5) 
 

En annan respondent nämner: 
Men är man lite mer delaktig så blir det lustfyllt. (Felix 2018-11-01)  
 

Evert resonerar istället på detta sätt: 
Det gäller att inte störa, utan bara att lyssna och observera, kika lite på dem. Så fort jag som vuxen kommer 

in och frågar “vad gör ni?” så tar det slut, då försvinner det där magiska [...] Blir det konflikter så stoppar 

vi. (Evert 2018-11-08) 

 
Anna påtalar att hennes attityd gentemot barnen och deras utevistelse är baserat på hennes kunskap 

om förskolans uppdrag. Hon berättade under promenaden på förskolans gård att vad man själv som 

pedagog har för åsikt om utevistelsen inte har någon betydelse i arbetet. Fortsättningsvis berättade hon 

att utevistelsen är en del av förskolans vardag, om man då som pedagog inte ser betydelsen i att vistas 

utomhus så har man missat sitt uppdrag.  

 
Visst finns de pedagoger som inte tycker om att vara ute men då tycker jag att man har missat sitt uppdrag. 

De finns inget dåligt väder bara dåliga kläder den gillar jag… och de är klart har barnen inte kläder som 

passar för vädret får vi ju hitta andra lösningar antingen stannar vi inne den dagen eller så försöker vi 

hitta några lånekläder (Anna 2018-11-02) 

 
Utifrån dessa citat kan man tolka det som att pedagogers attityd och inställning är något som påverkar 

hur utevistelsen kommer till att se ut. Har man en negativ attityd till utevistelse så speglar de lätt av sig 

till barnen och har man positiv attityd kan man även där påverka barnen fast då på ett positivt sätt.  
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Samsyn mellan arbetskollegor 
Samsynen kring utevistelsen kollegorna emellan nämner Berit under intervjun som en svårighet.  

 
Det är som att materialet rör på sig, det försvinner. Jag tror där hänger mycket. Man ska hålla på att hämta 

och man tolkar också som personal olika, man har olika regler själva och mellan personalen. Vissa är mer 

tillåtande med material än andra. Det är svårt när pedagogerna inte har samma regler, jättesvårt. (Berit 

2018-11-08) 

 
Berit berättar för oss under promenaden att med tanke på förskolans storlek och antalet personal i 

verksamheten så resulterar det i flera olika viljor, synsätt och åsikter om utevistelsen och vad som får 

göras och inte göras utomhus. Fortsättningsvis förklarar hon att ibland ser hon att barnen blir påverkade 

och förvirrade av pedagogernas olika inställningar till utevistelsen.  

 
Ur citatet ovan kan vi tolka det som att Berit erfarit olika förhållningssätt och attityder till utevistelsen 

och att hon ser det som en problematik i arbetet och att de i sin tur påverkar barnen i deras utevistelse. 

Vi kan tolka det som att barnens förvirring kring de olika reglerna och attityderna till utevistelsen gör 

att de inte vet vad de får göra och inte göra utomhus vilket kan påverka deras lekar och deras egna 

attityd till utevistelse.  

 

Förskollärares inställning till utevistelsens begränsningar  
Flertalet av respondenterna berättar för oss om hur deras attityder till utevistelsen påverkas av olika 

begränsningar som de uttrycker sig finnas i deras utevistelse.  

 
Sen kan jag tycka att det har lite med kunskap att göra, att de där hindren när man är utomhus handlar 

lite om hur medveten jag är som pedagog och hur jag kan göra nått åt det.  (Anna 2018-11-05) 

 
Fortsättningsvis berättar Anna under promenaden att hon ser kollektivtrafiken som går längs med 

förskolan som en svårighet. Hon menar att det finns en risk att barnen kan skadas i trafiken. Hon 

berättar även att det är något som hela tiden finns med i tanken när hon vistas med barnen ute på 

gården. Detta resulterar i att hon alltid räknar barnen en extra gång för att försäkra sig om att inte något 

barn lämnat gården. Berit ser antal personal per barn som en begränsning vid utevistelse utanför 

förskolegården. Hon berättar följande:  

 
Hinder är ju antalet personal man får lite säkerhetstänket oj nu har vi 20 barn och vi är tre pedagoger är 

det okej och gå med så många? Vart ska vi gå? Har vi koll på alla? (Berit 2018-11-08) 

 

Berit berättar under promenaden på gården att hon känner en stress över att lämna gården med flera 

barn samtidigt. Hon berättar att alldeles intill förskolan finns en skog som de då istället ofta utnyttjar 

med mindre barngrupper och fler pedagoger.  

 
Vi kan tolka ur Berits utsaga att hon sett en problematik med antalet barn och pedagoger men ändå har 

funnit en lösning på det - genom att räkna barnen och att de istället delar upp barnen i mindre 

barngrupper när de vistas utomhus utanför gårdens grindar.  

 
Evert och Felix upplyser oss under sina promenader att deras förskolegårdar blivit “drabbade” av 

ungdomar som stökar ned och efterlämnar flaskor, fimpar och vid enstaka tillfällen klotter. I samband 

med detta berättar Felix att material tillhörande förskolan försvunnit vilket resulterat i att pedagogerna 

i verksamheten inte vågar lämna kvar föremål kvar ute på gården. Både Evert och Felix nämner att de 

fått vidta åtgärder på grund av vandaliseringen i form av städning ute på gården innan barnen får 

komma ut eller att de tillbringar större delen av utevistelsen av att plocka skräp och glas.  
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Under promenaden på gården kommer Anna in på årstidernas påverkan och blir påmind om att snön 

påverkat deras utevistelse under fjolåret. Under vintern som gick kom det så mycket snö så att barnen 

lätt kunde, med hjälp av all snö, ta sig över stängslet och lämna förskolans gård. Anna tillägger även att 

den extremt varma sommaren begränsade utevistelsen. Åtgärder som vidtogs var att under båda 

årstiderna fick verksamheten avgränsa utrymmet på gården för en säkrare utevistelse. Något som inte 

avgränsningen kunde hjälpa med var kylan som flertalet av respondenterna lyfter som en begränsning 

för utevistelse. Berit berättar följande:  

 
Det ska vara jättemycket till för att vi inte ska gå ut... i vintras någon gång när de var över... ja vad var 

det? 15 grader? Någon grad över de. De kan förfrysa sig, en sådan grej men annars så. (Berit 2018-11-08) 
 

Eller som Cilla uttryckte de: 
Vintertid, så har vi ju en gräns på 15 minus. Men jag menar, 10 minus och det är liksom blåsigt, jättekallt 

då… går vi ju inte heller ut. (Cilla 2018-11-09) 
 

Endast Cilla nämner mörker som en begränsning för utevistelse. Hon förklarar att de vanligtvis är ute 

till stängningstid men under vinterhalvåret när det blir mörkare utomhus på eftermiddagarna så vill 

varken hon själv eller barnen vistas utomhus.  
 

Men nu börjar det liksom bli kolsvart om kvällarna och har du många barn som är långt därborta och 

några åt andra hållet, man vill ha lite koll, ja så att så är det ju stor gård liksom och barnen kan också tycka 

att det är lite läskigt. (Cilla 2018-11-09) 
 

Vi kan tolka det som att årstiderna har en betydelse för hur utevistelsen kommer till användning. De 

nämns att snön begränsat miljön på gården men att pedagogerna ändå minimerat ytan till en säkrare 

utevistelse vilket kan tolkas som att utevistelsen ändå sker i så stor utsträckning men att ytan blir 

begränsad för barnen.  

 

Förskollärares erfarenheter av utevistelsen innehåll  

Fri lek 
Alla sex respondenter informerar oss om att den fria leken i utevistelsen, utan respondenternas 

deltagande, är den mest centrala av lekar som beskrivs i deras utsagor. Alltså att det är den som utövas 

större delen av utevistelsen. Respondenterna förklarar kort hur deras gårdar är formade för den fria 

leken. Barnen kan gunga, åka rutschkanor, cykla och ytorna är inbjudande för lek utan pedagogernas 

deltagande. Evert och Cilla nämner motorikbanor som de införskaffat till gårdarna som något populärt 

bland barnen i deras utevistelse. De flesta av respondenterna uttrycker sig vara tillfreds med att den 

fria leken tar stor plats i utevistelsens innehåll och Doris nämner att den fria leken är nödvändig för 

samspelet och lärande mellan barnen. Evert uttrycker att barnen är medvetna om att de är fria från 

pedagogernas inblandning:  

 
De är väldigt fria på gården. De vet om att de är fria, vi lägger oss inte i. Om vi inte behöver. 

[...] Eller så går vi till skogen och gör uppgifter. (Evert 2018-11-08) 

 
Vi kan tolka det som att Evert ser ett behov hos barnen i att få leka fritt utan pedagogers deltagande och 

detta möjliggör han genom att ta avstånd från leken och låter barnen få leka ifred och kliver endast in 

om det blir konflikt eller om hans närvaro behövs. Annat vi kan tolka är hur de materiella föremålen på 

gården används av barnen och behöver inte närvaro av en vuxen.  

 

Planerade aktiviteter  
Flertalet av respondenterna beskriver de planerade aktiviteterna som skapade av pedagogerna i 

verksamheten. Anna berättar om ett projekt som utspelats inomhus som barnen funnit intressant och 

ville spinna vidare på när de kom ut.  
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Då planerade jag och min kollega att vi kunde fortsätta med det här när vi skulle ut sen. (Anna 

2018-11-02) 

 
De mer styrda aktiviteterna nämner tre respondenter sker när pedagogerna tillsammans med barnen 

lämnar förskolans gård. Doris förklarar: 

 
I skogen arbetar vi mer aktivt med olika uppdrag, exempelvis från vårt tema “babblarna” och 

lärande än vad vi gör hemma. (Doris 2018-11-05) 

 
Cilla förklarar för oss att skogen ses som en tillgång då allt material ligger “framdukat” och att det är 

lätt för pedagogerna att planera aktiviteter utifrån det material skogen har att erbjuda. Cilla redogör för 

matematik som planerad aktivitet i naturmiljön:  

 
Stora ytor, vi har en härlig yta här vid träden som man kan leka lekar organiserade lekar och 

sådär” [...] vi har ju jättenära till skogen. Där är vi jätteofta, och så har vi bäcken här, i närheten. 

Skogen utnyttjar vi varje vecka, kan jag säga. [...] vi har också jobbat mycket med matematik i 

skogen - ge barnen uppdrag, hittar si och så långa pinnar, tunga och lätta stenar. Det är tacksamt 

att jobba med matematik i skogen! (Cilla 2018-11-09) 

 
Vi kan tolka det som att planerade aktiviteter sker i större utsträckning utanför gården. Vi kan tolka det 

som att för att vistas utanför gården krävs planering av pedagogerna med tanke på de olika 

begränsningar och risker som nämns i intervjuerna. Det kan ses som att de planerade aktiviteterna är 

för att få “ut så mycket som möjligt” av vistelsen i exempelvis skogen.  

 

Sammanfattning av resultatdelen 

Resultaten från vår studie visar på att respondenterna ser olika på utevistelsens syfte i förskolan. Det 

framkommer att hälsofrämjande effekter är en stor faktor till att barn och pedagoger vistas utomhus 

antingen på gården eller i närmiljön. Utifrån våra svar kan vi även se att respondenterna påverkas av 

olika begränsningar som de anser finns i utevistelsen. Det nämns att trafiken är en bidragande faktor 

till att utevistelse utanför gården inte sker i samma utsträckning som vistelsen på gården.  
Ur intervjuerna framkommer det även att utevistelsen innehåller en variation av aktiviteter, både 

planerade utav pedagogerna men även fri lek, vi ser även i svaren att de planerade aktiviteterna sker i 

större utsträckning utanför gården och att den fria leken är mest central inom förskolans grindar. 
Vi kan tydligt se att utevistelsen påverkas av respondenternas attityder till att vistas utomhus och att 

de i sin tur påverkar barnen i deras utevistelse. 
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Diskussion  
I Diskussionen analyserar vi och jämför studiens resultat mot den tidigare forskningen som tas upp i 

forskningsbakgrunden. Vi ställer även vår studies resultat mot vårt syfte. 

 
Erfarenheter av utevistelsens syfte 
De olika syften som framkommer i resultatet var väldigt varierade. Vi ser en medvetenhet hos 

respondenterna i studien gällande hälsofördelarna i samband med utevistelsen, vilket också nämns som 

syftet till att gå ut. Några nämner att utevistelsen är rörelsebefriande, ger frisk luft till barnen, förbättrar 

grovmotoriken och förbättrar koncentrationen för eftermiddagen. Söderström (2011) och Mårtensson 

(2011) belyser att luften utomhus oftast anses som frisk i första tanken men att den inte alltid behöver 

vara det. Förskolor som ligger placerade i stadsmiljö nära bil- och kollektivtrafik har större risk att vara 

omgiven av luft fylld med avgasföroreningar och partiklar. 

  
Tidigare forskning visar på att vistelsen utomhus har en positiv inverkan på barnen, såsom andra 

möjligheter till motoriska rörelser och barnen får på så sätt ett bättre välbefinnande (Söderström, et. al, 

2013; Fjørtoft, 2001). I resultatet beskriver respondenterna att utevistelsen är en väsentlig del i förskolans 

vardag där de får sina rörelsebehov tillgodosedda genom den ojämna marken som barnen vistas på. 

Schlechter et. al (2017) redogör i sin studie om att utevistelsen gav möjligheter till fler fysiska aktiviteter 

och drog slutsatsen att barn bör spendera mer tid utomhus för att öka rörelsen i deras vardag. Det 

synliggörs även i vårt resultat om en oro för barns ökade fetma och att BVC lämnat ut material för att 

främja rörelsen i förskolans vardag vilket kan relateras till det som Schlechter et. al (2017) och Fjørtoft 

(2001) nämner i sina studier, att barns vardag tenderar till mer stillasittande framför TV och dator vilket 

i sin tur kan resultera i depression, diabetes och övervikt. Söderström (2011) resonerar att barn som 

tillbringar mer tid utomhus blir mer allsidig i sina rörelser vilket berör balans- koordination- och 

muskelstyrkan. 

  
Vi ser även en annan aspekt, “barnpassning”, där utevistelsen blir av för att det upplevs som 

underlättande att vistas ute med fler barn än inomhus när det råder personalbrist i verksamheten. Detta 

kan vi tolka som att respondenterna tidigare har erfarit att gården är en fördel att vistas i när det är fler 

barn än vad pedagogerna räcker till men också att utformningen på gården gör att det är lättare för 

pedagogerna att inta en övervakande roll. Maynard och Waters (2007) nämner att utevistelsen på 

gården ses som en trygghet när det är för få personal i verksamheten. Om utevistelsen sker av praktiska 

skäl såsom personalbrist för underlättande i arbetet tror vi att det blir en oreflekterad del i arbetet, vilket 

kan tolkas som att utevistelsen sker per automatik utan vidare eftertanke. 

  
Det framkommer i resultatet att barnen upplevs som lugnare om de fick vistas utomhus under en tid 

och att deras koncentration på eftermiddagen påverkas av utevistelsen på ett positivt sätt. Vi kan även 

se i vårt resultat att utevistelsen ses som en slags bearbetningperiod där barnen har möjlighet att få ta 

in det som de tidigare lärt sig inomhus. Detta kan ses i relation till det McClintic och Petty (2015) och 

Wilhelmsson (2012) undersökte i deras studier där utevistelsen sågs som ett komplement till lärandet 

inomhus. Wilhelmsson lyfter i sin studie att när barnen vistas utomhus får de undersöka och använda 

sig av alla sina sinnen. Detta kan tolkas som att utevistelsen ses som ett komplement inför de kommande 

lärotillfällena, eller bearbeta de lärtillfällen som varit, och att det är en anledning till varför de väljer att 

gå ut. Szczepanski och Dahlgren (2011) menar att det är när barnen kombinerar teori och praktik som 

kroppen erfar genom sina sinnen och kroppsliga rörelser och på så vis får en mer effektiv inlärning. 

Detta kan relateras till när det nämns i resultatet att skogen är en tillgång för lärande med ämnet 

matematik, där de får erfara naturen och utöva aktiviteter med kroppen. Vi tolkar det som att lärandet 

är en väsentlig del i förskolans utevistelse, även om det inte är tydligt uttalat i resultatet så kan det 

undermedvetet tolkas ur utsagorna att lärandet sker hela tiden. Vi kan tolka det som att pedagogerna 

har en medvetenhet om lärandet i utevistelsen. Det nämns att utevistelsen är en tillgång för det 
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motoriska lärandet och inhämtandet av nya kunskaper genom utforskande både på gården och i 

närmiljön. Detta styrker vår tolkning om att lärandet sker hela tiden medvetet hos pedagogerna men 

att det inte är det som får mest fokus i våra intervjuer. 

 
Erfarenheter av utevistelsens innehåll 
Gällande vad som kan karaktärisera innehållet i förskolans verksamhet ser vi i resultatet att några av 

respondenterna uttryckte sig som närvarande, medforskare och deltagande i barnens olika aktiviteter i 

samband med utevistelse. Vi ser skillnad i utsagorna när respondenterna beskriver innehållet i sina 

utevistelser, i intervjuerna tolkar vi som att den fria leken är det mest centrala innehållet men att det 

även sker planerade aktiviteter på gården. Vi ser att de planerade aktiviteterna sker oftare utanför 

gården i exempelvis skogen vilket kan tolkas till det vi skrev tidigare om att skogen erbjuder annat 

material som upplevs som en tillgång för lärande. Att den fria leken utövas i högre grad på gården 

skiljer sig från den slovenska studien (Kos & Jerman, 2013) där forskarnas resultat visade på att 

förskolorna lade större vikt vid de planerade aktiviteterna utomhus på förskolans gård och betydligt 

mindre på barns fria lek och deras egna utforskande. Palmer et.al. (2017) menar att de skiljer sig 

beroende på om man har planerade aktiviteter i utevistelsen eller om den består av fri lek. Forskaren 

menar att vid planerade aktiviteter så ökar barnens totala fysiska aktivitet medan den fria leken tenderar 

till mer stillasittande aktiviteter. Alhassan et. al. (2007) menar däremot att barn som får tillgång till mer 

tid utomhus än vad som anses “normalt” påverkar inte den totala fysiska aktiviteten hos barn under i 

dagen i verksamheten. 
  

Erfarenheter av inställningen till utevistelsen 
Återkommande i vår studie är hur respondenterna belyser samsynen mellan kollegor som en betydande 

del för utevistelsen hur den kommer att se ut. Det framkommer att om inställningen till utevistelsen 

inte är gemensam mellan kollegorna i arbetslaget kan det resultera i svårigheter och otydligheter och 

detta kan påverka att barnen blir förvirrade. Precis som Lenz Taguchi och Åberg (2005) menar så är det 

viktigt med respekt mellan kollegor och barn samt att man lyssnar på varandra för att förhindra 

svårigheter i utevistelsen om inte samma förhållningssätt genomsyrar den. I resultatet framkommer det 

att den egna åsikten eller inställningen till utevistelse inte bör ha någon större betydelse i arbetet utan 

att det är för barnens skull man går ut. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står att att barn ska få 

möta pedagoger som ger tillfällen till planerad- och fri lek utomhus i en trygg miljö. 

  
Vi kan se att det tas upp hinder i samband med utevistelsen som respondenterna anser begränsar deras 

utevistelse. Ett återkommande hinder som nämns är bil- och kollektivtrafiken vilket även Maynard och 

Waters (2007) nämner som en säkerhetsrisk i förskolans vardag. I resultatet kan vi utläsa att två 

förskolor, dom enda i vår studie som är placerade i bostadsmiljö, blivit drabbade av vandalisering på 

gården. Detta kan tolkas som att placeringen i bostadsmiljö kan utgöra större risker för vandalisering 

på förskolegården än i andra områden. Två andra förskolor i vår studie, placerade i central stadsmiljö 

och strax utanför stadsmiljön, har erfarit att bil- och kollektivtrafiken ses som en större begränsning för 

att kunna vistas utomhus. I Kos och Jermans (2013) studie framkommer det att pedagogerna inte kunde 

garantera säkerheten utomhus för barnen med bil- och kollektivtrafiken så nära inpå. Vi tolkar det som 

att förskolornas olika placeringar kan i sin tur påverka erfarenheterna hos respondenterna. Erfarenheten 

i sin tur kan påverka inställningen till utevistelse då varje individ ser olika hinder och möjligheter i 

samband med utevistelse på gården och i närmiljön. 

Slutsatser 
Utevistelsen var för oss en oreflekterad del i arbetet som vi önskade uppmärksammades mer. Under 

arbetets gång har vi tagit reda på hur andra förskollärare erfarit utevistelsen samt dess syfte och innehåll 

och genom tidigare forskning och tolkningar ur resultatet har vi berikat oss med djupare kunskap som 
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kan göra utevistelsen till ett ämne för fler reflektioner. Kunskaperna vi berikat oss är att förskollärare 

kan ha olika inställningar till utevistelse vilket kan i sin tur påverka utevistelsens innehåll. Vi kan se ett 

samband mellan respondenternas syfte, innehåll och deras inställning till utevistelsen på förskolan. Har 

man syftet att gå ut för att få frisk luft eller att barnen ska få röra sig så kan det resultera i att utevistelsens 

innehåll kommer att bestå av fria leken. Har man som syfte att barnen ska få utforska naturen eller jobba 

med matematik så tenderar de till att innehållet blir mer planerat. Här påverkar alltså syftet innehållet 

i utevistelsen. Påverkas pedagogerna i verksamheten av det som upplevs som begränsningar för dem, 

exempelvis trafiken, kan vi tolka det som att vistelsen utanför gården inte sker i större utsträckning. 

Den vuxnes inställning till trafiken ses som en begränsning hur utevistelsens innehåll kan se ut. 

  
Erfarenheterna mellan respondenterna i studien skiljer sig och även deras verksamheters placeringar 

kan ha en påverkan för hur syftet med utevistelsen kan se ut. I och med de olika förutsättningarna varje 

förskola har så erfar pedagogerna som är verksamma i de olika förskolorna enskilda erfarenheter om 

hinder och möjligheter. Detta i sin tur påverkar inställningen och innehållet till utevistelsen. Är 

förskolorna placerade i miljöer där vandalisering sker kan pedagogerna av erfarenhet minska 

utevistelsen för att det upplevs som en säkerhetsrisk för barnen att vistas där. Är naturen nära och den 

vuxne har positiva erfarenheter av lärande i närmiljön så kan exempelvis skogen bli ett fokus för syfte 

och innehåll och därmed resultera i mer varierande utevistelse för barnen. 

  

Framtida studier 
Att utföra den här studien har varit otroligt lärorikt och intressant. Detta har gett oss som utfört den 

många tankar om utevistelsen i förskolan, bland annat att när barnen utövar den fria leken och 

pedagogerna står vid sidan av kan de fortfarande ha ett syfte. Det innebär inte ett ointresse till att delta 

i barns lek utan att de har en annan tanke bakom aktiviteten och istället observerar. 
Vi har även sett att olika placeringar av förskolorna ger olika erfarenheter kring att vistas utomhus och 

att det framkommer olika risker beroende på vilken närmiljö som finns kring verksamheten, detta kan 

i sin tur påverka inställningen till utevistelse och hur innehållet utav den kan se ut. Detta är något vi 

kan tänka oss att göra igen men skulle vilja fördjupa oss mer med fler deltagande förskollärare. Hade 

erfarenheterna skilt sig ytterligare om man breddat undersökningen geografiskt? Annat som 

intresserade oss att forska vidare om är förskollärarens roll i barnens utevistelse. Vilken roll de anser 

sig ha och hur detta kan påverka barnen i deras utevistelse. Vi är även nyfikna på förskolechefens ansvar 

kring utevistelsen och hur denne kan bidra med fortbildning till pedagogerna för att öka deras 

kunskaper om utevistelse i förskolan 
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Bilaga 1: Missiv till Förskolechefen  
 

Hej Ida xxxxxxxx och Sara xxxxx heter vi och är två studenter som läser vår sista termin på 

förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall. Den här terminen skriver vi ett 

examensarbete om pedagogers uppfattningar kring att arbeta pedagogiskt utomhus. Syftet är att 

undersöka hur pedagoger från olika förskoleverksamheter uppfattar utevistelsens betydelse för barns 

lärande.  

Vi är intresserade av att komma till er förskola för att genomföra en intervju under en promenad på 

förskolegården tillsammans med en utbildad förskollärare. Namnet på förskolan, kommun och 

deltagaren kommer inte synas i studien då de i vårat fall inte är relevant. Insamlat material kommer att 

raderas efter godkännande av examensarbetet. Om ni godkänner att förskolan får delta i vår studie så 

kommer vi kontakta en avdelning och en förskollärare kommer tillfrågas om deltagande.  

Intervjun kommer att genomföras på max 60 minuter och deltagandet är självklart frivilligt. 

Vi önskar gärna att intervju sker någon gång under v.44 och v.45 om de finns möjlighet då vår tid till 

examensarbetet är begränsad.  

Om vi inte får något svar från er innan tisdag v.43 så kommer vi kontakta dig per telefon och få en 

bekräftelse om deltagande.  

Vi hoppas att vi får komma till er förskola 

Ser fram emot svar.  

Ida xxxxxxxxx 

Idspxxxxxxx@student.miun.se 

070 xxxxxxxx 

Sara xxxxxxxx 

sasaxxxxxxxx@student.miun.se 

076 xxxxxxxx 
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Bilaga 2: Missiv till Förskollärare  
 

Hej Ida xxxxxxx och Sara xxxxxxx heter vi och är två studenter som läser vår sista termin på 

förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet i Sundsvall. Den här terminen skriver vi ett 

examensarbete om pedagogers uppfattningar kring att arbeta pedagogiskt utomhus.  

Vi har fått godkännande av er förskolechef att få komma till eran förskola. Vi är nu intresserade av att 

få göra en intervju i er verksamhet med en pedagog som är utbildad förskollärare och arbetat i 

verksamhet minst 1 år. Fokuset på samtalet kommer att vara era uppfattningar om att arbeta 

pedagogiskt utomhus. Detta kommer att ta max 60 minuter och deltagandet är självklart frivilligt och 

kan avbrytas när som helst.  

Vi önskar gärna att intervju sker någon gång under v.44 och v.45 om de finns möjlighet då vår tid till 

examensarbetet är begränsad.  

Om vi inte får något svar från er innan fredag v.43 så kommer vi kontakta dig per telefon och få en 

bekräftelse om deltagande.  

Vi hoppas att vi får komma till er förskola 

Ser fram emot svar.  

Ida xxxxxxxxxx 

Idspxxxxx@student.miun.se 

070 xxxxxxxxxx 

Sara xxxxxxxxxx 

sasaxxxxx@student.miun.se 

076 xxxxxxxxxx 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 

* Hur länge har du arbetet inom förskola?  

* Hur ofta går ni ut?  

* Vad innebär pedagogiskt arbete utomhus för dig?  

* Arbetar ni efter någon viss pedagogik i verksamheten? 

* Har ni andra möjligheter än eran gård till utevistelse?  

* Vilket syfte uppfattar du att utevistelsen har?  

* Vilka möjligheter ser du med utomhusvistelse? 

* Vilka hinder ser du med utomhusvistelse hos er?  

* Hur ser du på relationen mellan barns lärande och utomhusvistelse?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


