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 Abstrakt

Syftet med studien är att få en inblick i hur några pedagoger anser att 
utomhusvistelse påverkar barns hälsa genom att höra hur de arbetar och upplever 
utomhusvistelsens effekter. Studien vilar på en kvalitativ forskningsmetod där jag 
har valt att göra en fallstudie på en förskola genom intervjuer med sex pedagoger. 
Intervjuernas resultat ledde vidare till att jag ville undersöka förskolechefers 
möjligheter till att skapa förutsättningar för utomhusvistelse. Jag delade upp 
intervjuerna i en problemorienterad intervjustudie för att sedan gå vidare med en 
fördjupad intervjustudie där jag valde att intervjua två förskolechefer.
Resultat i studien synliggör hur pedagoger använder sig av utomhusvistelse och hur 
deras tankar kring utomhusvistelsens effekter inverkan på barn och deras hälsa. 
Vidare går att läsa hur förskolechefer kan skapa möjligheter till utomhusvistelse. Allt 
detta är kopplat till tidigare forskning kring ämnet i syfte att utröna om min studie 
har tillföra något nytt eller bekräfta redan tidigare kunskaper inom ämnet.

Sökord: Utomhusvistelse, hälsa, förskola
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 En Inledande inringning av det studerade 
problemområdet

Barn har ett stort rörelsebehov och behöver goda möjligheter till stora öppna ytor att 
röra sig på för att må bra (Quennerstedt, Öhman och Öhman, 2007).  Vi lever 
samtidigt ett allt mer komplext samhälle tillsammans med andra, där natur och 
utomhusvistelse blir mer och mer begränsad av omgivningen (Nelson, 2007). 
Människan är biologiskt skapad för att vistas i naturen. Därför anser jag att 
utomhusvistelsen för barn i förskolan är av stor vikt för deras välbefinnande och 
hälsa. För vissa barn kan den stund de vistas utomhus under förskolan vara den 
enda kontakt med utomhusmiljön som de har (Grahn, 2007). Mot denna bakgrund är 
det väsentligt att framhålla att läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) 
framhåller att förskolan skall sträva efter att varje barn ska kunna utveckla sin egen 
förmåga till motorik och kroppsuppfattning, samt att värna om sin hälsa och sitt 
välbefinnande. Det blir då upp till varje förskola att se till och uppnå det målet. 
Forskningen inom området  betonar entydigt att barn som är friska, alerta och i gott 
välbefinnande har betydligt större förutsättningar för att utvecklas än barn som inte 
har det.

 Bakgrund
I detta kapitel kommer jag redovisa tidigare forskning och kunskaper inom området 
för min studie. I litteraturen som jag har funnit är det övervägande positiv 
inställning till utomhusvistelse och således kommer större delen av denna 
redovisningen vara av positiv karaktär. I slutet av bakgrunden kommer jag 
presentera det lilla jag har funnit på av lite mer kritisk karaktär.

Hälsa

Quennerstedt, Öhman och Öhman (2007) beskriver begreppet hälsa utifrån en 
modell som består av två olika dimensioner en objektiv dimension, sjukdom och en 
subjektiv dimension, välbefinnande. Författarna menar att hälsa är när en person 
upplever sig att inte ha någon sjukdom och därmed upplever ett välbefinnande. 
Modellen ser ut som följande:

!
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Figur 1: Hälsa

Quennerstedt m.fl. (2007) tar upp att i detta perspektiv kan man se att hälsa 
påverkas av flera olika faktorer, både yttre och inre samt olika mänskliga faktorer. 
Författarna menar vidare att individens hälsa skapas på så vis genom individens 
handlingar. Det blir då intressant att se hur friluftslivet och naturmötena kan 
utveckla hälsa på ett djupare plan, där såväl objektiva som subjektiva faktorer 
kommer ingå. Samtidigt menar författarna att begreppet välbefinnande kan 
uppfattas olika beroende på person, kultur, eller samhälle som individen lever i.

Nelson (2007) lyfter fram att historiskt har hälsa oftast setts som frånvaro av 
sjukdom men att i dagens mer komplicerade samhälle behövs det flertal andra mått 
på vad hälsa är. Författaren menar att mänskligheten har genom att förbättrat sina 
livskvalitéer minskat risken för ohälsa och sjukdomar och därigenom ändrat 
begreppet hälsa. Ett viktigt tillvägagångssätt är att fokusera på s.k. friskfaktorer 
istället för att söka riskfaktorer genom hälsofrämjande arbete.

Hälsa hos barn och ungdomar har inte varit i samma fokus som den vuxnes hälsa 
menar Nelson (2007). Författaren lyfter fram att det egentligen bör vara barns behov 
och hälsa som ska stå i fokus då de utgör drygt en femtedel av befolkningen. 
Författaren menar vidare att barn är en sårbar grupp som saknar makt och den 
framtida psykisk och fysisk hälsan grundläggs i det sociala sammanhang där barnen 
finns. I början av förra seklet var de dominerade sjukdomarna hos barn infektioner 
och undernäring, medan det idag handlar om fetma, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar. En hälsosam utveckling för ett barn kräver ett stöd av omgivningen 
för att stärka barnets självkänsla, trygghet och balans i tillvaron.

Utomhuspedagogik

Quennerstedt, Öhman och Öhman (2007) skriver om Jean Jacques Rousseau som 
redan på 1700-talet menade att barn och ungdomar har ett stort naturligt 
rörelsebehov och att de lär sig bäst genom att uppleva genom sina sinnen i 
verkligheten. Naturen har under lång tid ansetts vara hälsosam för barn och 
ungdomar och Rousseau pläderade för att naturen var en optimal plats för barn och 
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ungdomar att utvecklas till fria och självständiga individer. Författarna tar vidare 
upp att människan inte är skapade till det instängda livet i staden utan att det är helt 
naturlig för människan att känna harmoni när vi vistas i ett naturlandskap, som vi 
rent biologiskt är skapade för.

Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU, http://www.liu.se/ikk/ncu) 
definierar begreppet utomhuspedagogik på följande sett: 

! 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 lärandet lyfts fram.

Sandell (2004) skriver att under de senaste 100 åren i vårt samhälle har det gått från 
att åtta av tio människor har bott på landet till att åtta av tio numera bor i tätorter. 
Sandell menar vidare att bara för något decennium sedan bodde majoriteten av 
befolkning på landet och arbetade direkt med eller av naturen. Idag är det istället 
vanligare att barn lever i stadsmiljö och därmed saknar närmare kontakt med 
naturen, än vad som serveras dem via TV-program och matvaruhandeln.

Ericsson (2004) tar upp att för många människor är inte naturen och friluftsliv en 
naturlig del av vardagen eller familjelivet. Därför kan friluftspedagogik upplevas 
som något oroande eller obehagligt. Ericsson poängterar att utomhuspedagogik ska 
bedrivas regelbundet och återkommande, såväl i tid som i rum, för att på så vis 
skapa en trygg relation till naturens olika cykler. Författaren menar vidare att om 
utomhusverksamheten bara förläggs till ett fåtal tillfällen, så som enstaka 
friluftsdagar, finns det en risk för att barnen ser detta som en paus eller ett jippo 
utöver det vanliga. Därför är det viktigt att ha en kontinuitet i 
utomhusverksamheten så att det blir en del av hela verksamheten.

Enligt Dahlgren och Szczepanski (1997) kan man med hjälp utav 
utomhuspedagogiska metoder skapa en förbindelse mellan begrepp,  teori och 
erfarenhetskunskaper på ett helt annat vis än vad som går att åstadkomma inom 
renodlade inomhusmiljöer. De menar att i utomhusmiljön skapas förutsättningar för 
barn att relatera konkreta förstahandsupplevelser till den textbaserade inlärningen. 
Dahlgren och Szczepanski menar vidare att en aktiv utomhuspedagog skapar med 
hjälp av naturmiljöns dofter, rörelser, ljud en större förståelse och levandegör 
platsernas budskap eller sammanhang där inte regelstyrd verksamhet sätter stopp 
för upplevelsen. Författarna poängterar att utomhuspedagogik kan ske överallt i allt 
från stadsmiljöer till industrilandskap eller skogsmiljöer. Det viktiga är att lärande 
sker i dess naturliga miljö för att på så vis kunna förstärka helhetsintrycket för det 
inre lärande.

Enligt Brügge, Glantz och Svenning (2007) bör förskolan och skolan introducera 
friluftsliv som metod småskaligt. Författarna menar att detta ska vara ett 
komplement till inomhuslärandet. De tar vidare upp att det är allt för många som ser 
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svårigheter med att använda sig av friluftslivet som metod. Det gäller för både 
pedagoger och barn att ha ordentliga kläder på sig, det tar tid från undervisningen 
att klä på sig och att ta sig fram och tillbaka till platsen man ska befinna sig på. 
Föräldrarna eller barnen förstår kanske inte alltid i vilken omfattning man ska ägna 
sig åt utomhusaktiviteter. Därför anser författarna att det gäller som pedagog att 
hitta lösningar och se möjligheterna, det mesta går att lösa. Vidare tar de upp att det 
därför är viktigt att introducera friluftslivet som metod bit för bit. De anser att det 
gäller att skapa en kontinuitet med utomhusvistelserna och naturen. Det är viktigt 
att anslå tid för utomhusvistelse för att på så vis skapa vana att planera samt rutiner.

Granberg (2000) lyfter fram att småbarns mycket fysiska sätt att lära sig fungerar 
utmärkt i utomhusmiljön. Små barn använder alla sina sinnen, smakar, luktar, 
lyssnar till allt och i utomhusmiljön kan barnen i sin egen takt undersöka och 
experimentera med naturens föremål på egen hand. Granberg poängterar att väder 
och klimat vanligtvis inte ska utgöra något hinder för utomhusvistelse. Däremot 
måste självfallet barnens kläder anpassas efter väder och vind. Författaren anser att 
det allt som oftast under vintertid finns en större risk för att klä på små barn för 
mycket kläder. Barnen blir då hindrade att röra på sig och blir därför mer passiva 
och där av börjar frysa lättare.

Johansson (2004) beskriver olika friluftstekniker för att underlätta utomhusvistelsen 
och för att få en trivsam och behaglig vistelse i naturen. Dessa friluftstekniker 
handlar om att kunna packa rätt saker, lära sig vilka kläder som passar till  olika 
aktiviteter och väderleksförhållanden, att känna till allemansrätten och hur man efter 
behov söker lä/sol/skugga. Författaren anser att om dessa friluftstekniker  ingår i 
lärandet skapas en grund för en pedagogiskt mer fruktbar utomhusvistelse, 
oberoende av vädret. Johansson menar vidare att här finns förutsättningar att lägga 
en god grund redan tidigt i barns liv som kan utvecklas till en livsstil senare i livet. 
Hon menar även på att barn får ett bättre hälsotillstånd och en ökad motståndskraft 
mot infektioner genom utomhusvistelse.

Utomhuspedagogik och hälsa

Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att allt för många idag lever med en allt 
svagare relation till naturen. De menar att vi bör vistas mer utomhus och skapa en 
utökad kontakt med naturen för att inte vår hälsa ska hotas. Med hjälp av 
utomhuspedagogik kan problem så som benskörhet och fetma förebyggas och 
därigenom kan en grund för bättre livskvalité i framtiden skapas. 
Utomhuspedagogik skapar även stora förutsättningar för en sund kropp genom 
goda möjligheter och stimulans för rörelse och kroppsuppfattning.

Granberg (2000) hänvisar till en studie av Söderström och Blennow där det gjordes 
en jämförande studie mellan en så kallas ”Ur-och-skur” förskola och en vanlig 
kommunal förskola. I studien visade det sig att antalet frånvarande dagar på grund 
av sjukdom var betydligt lägre hos ”Ur-och-skur” förskolan än på den vanliga 
kommunala. De menar att förklaringen till det är uterummets utrymme, att det blir 
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mindre trängsel mellan barnen, en minskad smittorisk och möjlighet till den friska 
luften.

Även Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) har utfört en studie 
som visar att barn vid en ”Ur-och-skur” förskola hade lägre sjukfrånvaro än vid en 
vanlig traditionell förskola. Författarnas studie visade även att barnen som studerats 
även lekte mer variationsrikt, hade en bättre motorisk utveckling, kunde koncentrera 
sig bättre än barn som hade tillgång till en mindre stimulerande utomhusmiljö och 
att det blev färre konflikter mellan barnen. Att barnen är mindre sjuka kan förklaras 
av att barnen vistas i en miljö där mindre trängsel förekommer och därav minskar 
smittorisken. Författarna tar vidare upp att för lite dagsljus är ohälsosamt för barn. 
De menar att barn blir tröttare och kan få större svängningar i humöret samt att 
deras dygnsrytm påverkas negativt.

Granberg (2000) lyfter fram att i dagens täta hus står luften mer stilla, den torrare 
luften och värmen inomhus gör att slemhinnorna har lättare för att torka ut och 
därmed ökar risken för att kunna bli smittad. Även koncentration av halterna av 
smittoämnen ökar vid dessa klimat och därför anser Granberg att smittorisken för 
att vistas inomhus är betydligt högre än vid utomhusvistelse. Utomhus finns det 
större områden för barnen att röra sig inom och luftomsättning är obegränsad.

Granberg (2000) skriver att utomhus finns det större möjligheter för barns fysiska 
utveckling. Marken är mer ojämn, det finns större förutsättningar för de 
grundläggande grovmotoriska rörelserna, barnen kryper, hoppar, balanserar, klättrar 
på ett annat vis då redskapen utomhus är anpassade för sådana aktiviteter. 
Författaren menar vidare att små barn måste röra på sig väldigt mycket för att sedan 
kunna sitta stilla. Granberg tar även upp att barn ska ha möjlighet till att gå till en 
närliggande skog eller park under regelbundna förhållanden. Det skapar trygghet 
hos barnen och platsen gör att leken kan återkomma och utvecklas gång för gång 
som barnen vistas där. Skogen ger dessutom en större och mer varierande 
motorikträning mot vad förskolegården har att erbjuda.

Enligt Öhman och Sundberg (2004) har folkhälsodebatten under senare tid till stor 
del handlat om barns och ungdomars allt mer stillasittande tillvaro som kommer att 
leda till en ökad framtida ohälsa. Den allmänna uppfattningen är att barns fysiska 
aktivitet måste öka via bland annat fler timmar idrott och hälsa i skolan. Författarna 
lyfter fram att det inte endast är en ökad energiomsättning och ökad belastning på 
kroppen som krävs, utan att det finns andra aspekter att väga in så som individens 
syn på sig själv. De menar att naturen ger en mer prestationsfri miljö där ett öppet 
kroppsmöte uppstår. Det finns mindre givna ramar eller föreställningar över hur en 
viss aktivitet ska utföras, så som idrottens mer artefaktstyrda verksamhet bidrar till, 
utan det ges utrymme för barn att använda sig av sina egna fantasier och känslor. 
Författarna anser vidare att även naturens material kan ses som ett viktigt inslag till 
det öppna mötet. Barnens egna fantasi och kreativitet blir en del av det öppna 
kroppsmötet med naturen. Naturens material och föremål har inga förutbestämda 
uppfattningar med sig över hur de ska användas. Materialet eller föremålen kan 
därför anpassas utefter barns egna fantasier och intressen och kan användas som 
inspirationskälla för det egna skapandet.
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Quennerstedt m.fl. (2007) tar upp att ett hälsoperspektiv i naturen ofta är inriktad på 
den fysiska hälsan till exempel bättre kondition, motorik och ökad muskelmassa. 
Författarna menar att det är viktigt att vara medveten om att endast detta inte kan 
garantera till en fördjupad relation till naturen eller berör människans hälsa på ett 
djupare plan. De menar vidare att det finns en djupare dimension av hälsa där man 
kan se naturmötet i sig som ett mål, inte endast de fysiska aktiviteterna som utförs 
där. Att se individens möte med sig själv och i samspel med andra är ett viktigt 
motiv för att bedriva friluftsliv. Författarna lyfter fram att friluftslivet blir en del av 
hälsan eftersom det då blir ett sätt att utvecklas och att lära känna sig själv samt 
skapa meningsfullhet i livet. Genom en ökad livskvalité via friluftslivet bidrar det till 
en ökad hälsa hos barn och ungdomar. Författarna menar att därför bör det läggas 
mer fokus på just denna djupare dimension, inte endast den fysiska aktiviteten, för 
att främja barn och ungdomars hälsa.

Förskolegården

Grahn (2007) anser att barns tidiga och vardagliga kontakt med världen utanför är 
av grundläggande betydelse för hur barnet lär sig att uppfatta naturen. Barnen 
använder sig av sina sinnesintryck för att uppleva naturen och kopplar dessa till 
känslor, trygghet och lockelser. Grahn tar vidare upp att i takt med allt fler 
besparingar har förskolegården blivit den utomhusmiljö som barnen i förskolan 
kommer vistas i till störst del. För många barn i förskolan kan förskolegården 
dessutom vara den enda utomhusmiljö som de vistas i. Därför anser författaren att 
förskolegårdens uppbyggnad är av stor vikt för barn i förskolan. Grahn har i sin 
studie kommit fram till att barn som vistas på en förskolegård med ett naturrikt 
innehåll tränar sina förmågor bättre att springa, få bättre uthållighet, balans, vighet 
och koordination. Dessutom får barn som vistas på en naturfattig förskolegård 
sämre koncentrationsförmåga.

Granberg (2000) tar upp att förskolegården måste anpassas utefter småbarns behov 
av motorisk träning. Miljön måste erbjuda god säkerhet, ostörda naturliga 
utrymmen i form av buskage där barnen kan dra sig undan, plats för att kunna cykla 
och springa fritt. Terrängen ska erbjuda god variation till varierande lutningar och 
underlag som skiftar i karaktär, trappor, öppna ytor. Författaren tar vidare upp att 
det ska finnas möjligheter till balansövningar, gungor, rutschkanor, klätterställningar 
som ger goda möjligheter för barns motoriska utveckling.

Glantz, Grahn och Hedberg (2007) anser att lekmiljön, både inomhus och utomhus, 
har stor påverkan på hur barn leker och därmed även barns utveckling. En allt för 
steril och dåligt utformad miljö bidrar till att barn ”nöter” mer på varandra och det 
uppstår mer konflikter. Därför anser författarna att en god och bra lekmiljö utomhus 
ska erbjuda stor inspiration till positiv och utvecklande lek där det erbjuds utrymme 
för barn att leka i stora och små grupper eller möjligheter till att dra sig undan om ett 
barn behöver vara ensam. Glantz m.fl. menar att ju större artrikedomen är på en 
förskolegård och i naturen så skapas en bättre lekmiljö utomhus. Med stor variation 
av buskar, träd stenpartier skapar barnen med sin fantasi olika rum, där kan de dra 
sig undan för att leka i grupper eller ensam i olika former av rollekar. Glantz m.fl. ser 
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en stor fördel för barn som genom sitt beteende tar ett stort utrymme vid vistelse 
inomhus, de kan genom naturens lekmiljö erbjudas ett större utrymme och 
därigenom finna sig till rätta utan att störa andra.

Lpfö 98

I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och 
vara till en grund för ett livslångt lärande. Verksamheten ska utgå ifrån barnens 
intressen, nyfikenhet, upptäckarförmåga och bestå av omsorg om barnen och deras 
välbefinnande. Förskolan ska locka och stimulera barnen till lek och aktiviteter i en 
trygg miljö. Leken har en stor betydelse i Lpfö 98 och följande går att läsa:

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I 
lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 
uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Vidare står det i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) att verksamheten ska ge barnen 
kreativitet i leken och i det lustfyllda lärande ge dem utrymme såväl inomhus som 
utomhus. Utomhusvistelsen bör ge utrymme för barns lek i både planerade miljöer 
så som förskolegården och i naturmiljö.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en god motorisk färdighet och 
kroppsuppfattning och värna om att varje barn får en förståelse om sin egen hälsa 
och sitt välbefinnande (Skolverket, 2010).

Kritisk syn på utomhuspedagogik

Carina Eliasson (2010) skriver i en artikel ut tidningen Förskolan om att forskare 
efterlyser ett mer kritiskt förhållningssätt kring att vistas i naturen. Hon har 
intervjuat forskaren Gunilla Halldén som menar på att förskolan har ett oreflekterat 
förhållningssätt där naturen omfamnas som något allmänt bra. Halldén menar att 
naturen inte alltid är bra att vistas i och att förskolebarn inte alltid mår bra av att 
vistas utomhus. Det finns bland annat fästingar, stormar, översvämningar och 
jordbävningar som inte är av godo. Halldén anser att det under de senaste åren i 
tidningen Förskolan så har natur och utomhusmiljö behandlats okritiskt och hon kan 
tycka att naturbegreppet borde problematiseras mer. Ofta blir natur liktydigt med 
utomhus och preciseras inte närmare än så. Det är inte heller konkritiserat vad som 
är bra med naturen, utan det blir allmänt värdeladdat att skogen är något positivt

Tora Villanueva Gran (2011) har i sin artikel ur tidningen Förskolan försökt påvisa 
om det verkligen finns bevis för att barn lär sig mer utomhus. Hon har intervjuat 
Anders Szczepanski som menar att hälsomässigt ger utomhusvistelse många 
fördelar och att det är lätt att få fram vetenskaplig fakta som styrker detta. Däremot 
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påvisar han att det är betydligt mer komplext och svårt att bevisa att barn faktiskt lär 
sig annorlunda eller till och med bättre i en utomhusmiljö. Szczepanski nämner 
internationella studier som gjorts på barn med koncentrationssvårigheter. I studien 
påvisades att utomhusvistelsen skapade ett större lugn, vilket påverkar 
kunskapsinhämtningen. Detta kan ha handlat om att det blev en lägre ljudnivå och 
mindre rörigt. Därav finns det inga belägg för att det är utomhusvistelsen i sig som 
resulterade i det här. Det går kanske att skapa liknande förutsättningar inomhus för 
att uppnå samma resultat. Det blir alltså svårt att säga om det är utomhusmiljön i sig 
som leder till ökad lust och lärande, utan det kan vara förväntningar och beteenden 
hos både barn och pedagoger som gör att förutsättningar blir annorlunda och i vissa 
fall bättre.

 Problembeskrivning
Jag har valt att rikta in mig på utomhusrummets förutsättningar att bidra till en ökad 
hälsa hos barn. Orsaken till detta är att Dahlgren och Szczepanski (1997), Öhman och 
Sundberg (2004) och Sandell (2007) beskriver att vi går allt mer mot ett stillasittande 
tillvaro med en minskad kontakt till naturen och utomhusmiljön. Samtidigt har som 
framkommit bland annat Granberg (2000), Grahn m.fl. (1997) och Quennerstedt m.fl. 
(2007) beskrivit att utomhusmiljön har en positiv effekt på barns hälsa och 
utveckling. De menar att barn blir gladare, piggare, det uppstår mindre konflikter 
samtidigt som barns behov av att röra på sig tillgodoses och bidrar till en hälsosam 
utveckling för barn. Dahlgren och Szczepanski (1997) och Nelson (2007) skriver att vi 
i dagens samhälle blir allt mer lidande av fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och 
benskörhet bland invånarna. Johansson (2004) har poängterat att om det läggs en 
god grund för utomhusvistelse redan tidigt i barns liv kan detta senare i livet 
utvecklas och bli en livsstil. Utifrån dessa tidigare forskningar som har pekat på 
många goda effekter av utomhusvistelse, och med stöd av Lpfö 98 (Skolverket, 
2010), anser jag att utomhusvistelsen är en väldigt viktig del av förskolans vardag. 
Jag har utifrån detta valt att inrikta mig mot uterummets miljö för att se hur den 
används och vilka uppfattningar olika pedagoger har om dess inverkan på barns 
hälsa.

 Syfte
Syftet med studien är att få en inblick i hur några pedagoger anser att 
utomhusvistelse påverkar förskolebarns hälsa.

Forskningsfrågor

Hur använder sig pedagogerna av utomhusvistelse i förskolan?
Vilka fördelar/nackdelar ser pedagogerna med utomhusvistelse?
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Upplever pedagogerna något samband mellan utomhusvistelse och avsaknad av 
sjukdom?
Ser pedagogerna något samband med utomhusvistelse och hälsa?

Begreppsdefinitioner

Med begreppet hälsa utgår jag från Quennerstedt, Öhman och Öhman (2007) 
definitionsmodell (se figur 1) som menar att hälsa är när någon har avsaknad av 
sjukdom och upplever ett välbefinnande. Med pedagoger menar jag personal som 
arbetar med barn inom förskolan. Med förskolebarn menar jag barn som är 
placerade i en förskola. Med utomhusvistelse menar jag all tid som förskolebarn 
spenderar utomhus.

 Metod
Jag har valt att använda en kvalitativ fallstudie där jag använt intervjuer. Jag valde 
att använda intervjuer för jag ansåg att det skulle ge bäst resultat utifrån mitt syfte.
Intervjuerna riktas mot pedagoger för att få en inblick hur de arbetar och deras syn 
på utomhusvistelse och hälsa. Jag kontaktade förskolan och de inblandade direkt via 
telefon.

Utifrån resultatbilden framkom att det finns ett starkt intresse och positiv inställning 
till utomhusvistelse bland pedagoger. Därmed skapades ett intresse att se vilka 
förutsättningar för utomhusvistelse en förskolechef kan skapa för de anställda. Jag 
delade upp studien i två delar, problemorienterad intervjustudie och fördjupad 
intervjustudie. Utifrån den problemorienterade intervjustudien skapade jag nya 
frågor som riktades mot förskolechefer för att få fördjupad information.

Jag har valt att använda semistrukturerade intervjuer som Denscombe (2000) 
beskriver i sin bok. Med semistrukturerade intervjuer använder intervjuaren ett 
upplägg av frågor konstruerade innan tillfället, men är samtidigt flexibel och lyhörd, 
samt kan anpassa frågornas följd eller konstruera andra följdfrågor. Frågorna 
konstruerade för pedagogerna finns under bilaga 1. Frågorna konstruerade för 
förskolecheferna finns under bilaga 2.

Urval

Jag har valt att göra en fallstudie på en förskola jag tidigare har haft kontakt med. 
Jag valde denna förskola för att avdelningarna är olika och de har därmed har olika 
utgångspunkter att arbeta efter. Förskolan har en småbarnsavdelning, en avdelning 
med blandad ålder och en avdelning med äldre barn som arbetar utefter en 
utomhusprofil. Jag tog kontakt med förskolan via telefon och bokade träffar med 
pedagoger från varje avdelning. Jag har valt att intervjua två pedagoger från varje 
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avdelning. Intervjuerna sker parvis, detta för att informanterna tillsammans ska 
kunna diskutera kring frågorna. Denscombe (2000) hänvisar till Lewis som skriver 
att en gruppintervju har flera fördelar gentemot en personlig intervju. En 
gruppintervju kan ge fylligare svar genom att informanterna kan bemöta varandras 
synpunkter och bekräfta varandras slutsatser. Denscombe (2000) fortsätter att det 
självklart finns nackdelar med denna form av intervju, till exempel de ”tystare” 
människorna kan komma i skymundan. Alla pedagoger jag intervjuade är utbildade 
förskollärare.

Jag valde att använda två olika förskolechefer till den fördjupande intervjustudien. 
En arbetar på förskolan jag valt att göra min fallstudien. Den andra förskolechefen 
valde jag utefter personlig kännedom.

Genomförande och bearbetning av intervjuerna

Jag har utfört intervjuerna inom förskolans egna lokaler, där pedagogerna och 
förskolecheferna valde rum. Före intervjuerna presenterade jag min studie i korthet 
så pedagogerna och förskolecheferna fick tid att förbereda sig. Jag har valt att innan 
intervjuerna presentera min definition av hälsa (figur 1) för att få enhetligare svar 
mot mitt syfte. Innan de fördjupande intervjuerna har jag valt att presentera 
resultatbilden från den problemorienterade intervjustudien. Jag använde en diktafon 
för att spela in intervjuerna.

Efter intervjuerna transkriberades materialet och skrevs ner ordagrant. Efter detta 
bearbetade jag svaren och sammanställde det viktigaste som framkommit för 
respektive intervju. Sammanställningarna redovisas frågvis i resultatet.

Etiska aspekter

När jag tog kontakt med förskolan för att fråga om de ville ställa upp på intervjuer, 
berättade jag för dem vilket syfte jag hade och att det inte var någon tvång. Jag 
berättade att jag kommer använda mig av fiktiva namn och att jag inte på något vis 
kommer urskilja vilken förskola det är. Jag frågade även om det var okej att spela in 
intervjuerna med hjälp av en diktafon, vilket jag även gjorde inför varje 
intervjutillfälle. Jag förklarade att det endast är jag som kommer lyssna på materialet 
och att jag efter studiens godkännande kommer förstöra materialet. Jag förklarade 
att de intervjuade när som helst får dra sig ur min studie. Jag berättade att efter att 
studien är färdig kan de respondenter som vill få en kopia av studien få den skickad 
till sig.
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 Resultat

Problemorienterad intervjustudie

Jag har intervjuat fem pedagoger på en förskola bestående av tre avdelningar. 
Tanken var att intervjua sex pedagoger, två från varje avdelning, men en pedagog 
blev tyvärr sjukskriven inför intervjutillfället. Personerna i denna studie fått fiktiva 
namn för att ge dem anonymitet. Förskolan består av tre avdelning där alla arbetar 
utifrån olika förutsättningar. Förskolan är beläget i ett radhusområde i en mindre 
stad med närhet till naturområden.

Beskrivningen av förskolegården är en sammanställning av det som informanterna 
berättade. Det är en stor förskolegård som nästan sträcker sig runt hela förskolan. 
Det finns två stora kullar, öppna gräsytor och genom större delen av gården går en 
smal asfaltsväg som används för att cykla på. Vintertid spolas en isbana på gården.

Övrigt finns det två klätterställningar, två rutschkanor, två trähus, ett klätterträd, en 
stor sandlåda, gungor och ett område med buskage där barnen kan leka.

Avdelningarna

Avdelning 1
Paulina och Erika jobbar tillsammans på en avdelning som består av 15 barn. Barnen 
på denna avdelning är tre till sex år gamla. Avdelningen har en utomhusprofil där 
verksamheten går ut på att vara till stor del utomhus, och speciellt utanför gårdens 
grindar.

Avdelning 2
Sara och Rebecca jobbar på en avdelning som består av 18 barn med en ålder på ett 
till tre år. Denna avdelning är en småbarnsavdelning där barnen går tills de fyller tre 
år.

Avdelning 3
Maria jobbar på en avdelning med 18 barn i ålder mellan ett och sex år. Avdelningen 
arbetar mycket med naturvetenskap och mattematik.

Sammanställning av intervjuer

Hur ofta är ni utomhus?
Avdelning ett är ute varje dag och Erika och Paulina går gärna ut två gånger per dag. 
Ett pass på förmiddagen och ett pass på eftermiddag, om nu inte hela dagen vistas 
ute. Erika och Paulina berättar att det gäller att utgå från barngruppen. Ibland 
lämpar det sig inte att vara ute vid två tillfällen, barnen orkar inte med det vissa 
dagar.
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Avdelning två försöker under vinterhalvåret att vara utomhus minst tre gånger i 
veckan. Då alla barn i deras barngrupp är under tre år är påklädnadsprocessen 
ytterst tidskrävande. Därför väljer pedagogerna ofta att dela barngruppen i mindre 
grupper. De menar att om alla 18 barn är där och alla ska gå ut tillsammans så 
fungerar inte deras verksamhet. Tiden räcker inte till annat än att vistas i hallen. 

”... vissa dagar känns det som, det blir som att man spenderar större delen av tiden i 
hallen. Det är barn och kläder överallt (paus) det kan bli väldigt kaotiskt.” (Sara)

Sara och Rebecca berättar att i början när de försökte hann de sista barnen bara 
komma ut innan de barn som var först ut behöver komma in igen för att de börjat 
frysa. De poängterar att det är under vinterhalvåret. Sommartid kan alla barn vara 
ute samtidigt.

Avdelning tre är ute i regel minst en gång per dag, men nu när det blir ljusare tider 
kommer flera gånger att förekomma. Under det varmare halvåret blir utevistelserna 
fler och då kan även mellanmål eller lunch ätas ute.

Vart befinner ni er när ni är utomhus?
Avdelning ett försöker gå utanför gården tre till fyra dagar i veckan. Paulina och 
Erika har bestämt en dag i veckan, måndagar, som ”hemmadag” då barnen endast 
vistas inom förskolans grindar. Detta för att barnen ska få tryggheten och ha 
möjlighet att ”prata av sig” att landa i vardagen efter en helg ifrån varandra. De 
anser att det ger rutin och trygghet hos barnen. Om avdelningen är iväg på längre 
turer utanför gården, där de förskjutit lunchen eller tagit den med sig, stannar de 
oftast inomhus eller kvar på gården under eftermiddagen. Pedagogerna har lärt sig 
att de inte kan vara utanför förskolans grindar både under förmiddagen och 
eftermiddagen, det orkar inte barnen. Det tar mycket energi och kraft ur dem. 

”..inte varje dag för det orkar inte barnen, då då protesterar dom. Vi har lärt oss, aa 
jaa, att man likadant inte kan göra både förmiddag och eftermiddag, att man får välja 
en gång. Antingen är man borta hela dan eller också så man välja en, man kan inte 
gå bort två gånger, nää det blir förmycket” (Erika)

Gäller det kortare turer till den närliggande skogen kan det gå bra, men då inte varje 
dag. Paulina och Erika tar vidare upp att det gäller att känna av barngruppen, för 
det är inte alla veckor som barnen orkar med att vara utanför gårdens grindar så 
ofta. Har de dessutom haft en vecka med flera större aktiviteter utanför förskolans 
grindar så krävs det en ”vilodag” för barnen där de endast vistas inom förskolans 
område för att barnen ska orka med.

Avdelning två är för det mesta på förskolans gård när de befinner sig utomhus. Sara 
och Rebecca berättar att de försöker gå utanför gårdens grindar i snitt en gång per 
månad. De anser att barngruppens storlek för dagen och vädret har en större 
påverkan på deras barngrupp. Det blir svårare att planera utomhusaktivitet utanför 
grindarna. Därför blir dessa aktiviteter oftast mer spontana. Nu under vinterhalvåret 
är det dessutom svårt för barnen att röra sig utanför de skottade gångbanorna. 
Därför anser de att gården är ett bättre alternativ. Den är oftast upptrampad av 
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barnen från de andra avdelningarna och det gör att deras barngrupp får lättare att 
röra sig. Sara och Rebecca upplever att de inte räcker till när de befinner sig utanför 
grindarna. En extra personal vid utflykter vore önskvärt. Befinner de sig innanför 
grindarna bildar det ett hinder för barnen och dessutom är ofta någon av de andra 
avdelningar ute. Det blir då fler barn och pedagoger som håller reda på varandra.

Avdelning tre vistas till största delen under vintertid på gården. Maria berättar att de 
allt mindre har gått på promenader utanför förskolans område, vilket hon tycker är 
synd. Hon poängterar att det inte är deras tanke att vistas mindre utanför förskolans 
grindar. Det är andra hinder som kommit iväg för dem. Annars när avdelningen är 
utanför grindarna går de ofta till den närliggande skogen med tillhörande äng och 
fotbollsplan. De är sällan iväg på längre turer som kräver transport med buss men 
det kan ske vid något tillfälle under en termin.

Varför går ni ut/vilket syfte har ni?
Avdelning ett har som syfte att barnen ska få göra tillräckligt med utomhusvistelse 
under förskolans tider att när föräldrarna hämtar barnen ska de kunna umgås och 
vara tillsammans utan att känna behov att deras barn måste iväg på olika 
kvällsaktiviteter. Paulina och Erika tar vidare upp att det är lättsammare att befinna 
sig ute, det blir ett trevligare klimat mellan barnen med färre konflikter. Erika pratar 
vidare om att det blev ”ringar på vattnet” av deras utflykter, att barnen kunde så 
mycket mer själv. 

”... och sen blev det ringar på vattnet för att om vi gick iväg, vi packade och grejade, 
så kunde dom mycket mer själv. Det var det vi upptäckte att dom var så duktiga på 
klä på sig själv när vi inte fanns där. I början när vi packade så var i så upptagna att 
packa alla tre så vi glömde bort att barnen (skratt) men jaa då då kom vi på dom 
fixade dom påklädning själv. Så där är en väldig pedagogisk grej.” (Erika)

Hon berättar om i början när de skulle på utflykter var pedagogerna så inne i att 
packa allt som behövdes, att barnen började i allt större utsträckning klä på sig 
själva. Hon menar att barnen fixar så mycket mer själv och tar större ansvar för sig 
själva redan där.

Avdelning två vistas utomhus för att barnen ska få friskluft, mer utrymme att röra 
sig och att vistas i en annan miljö. Sara berättar att när de vistas inomhus vill alltid 
barnen vistas kring eller i närheten av pedagogerna och det tenderar att bli trångt 
om utrymme och hög ljudnivå. Under utomhusvistelsen är det samma tendenser 
men då det finns mer utrymme tenderar det till att bli lugnare och behagligare. 
Utomhus uppstår mindre konflikter om leksaker. 

”En stor anledning kan jag tycka, det är att det blir mycket färre konflikter utomhus 
än inomhus. Det tycker jag, inne kan det bli bråk om det ska va samma leksaker 
många barn, utomhus flyter det på mycket mycket bättre. Dels kanske beroende på 
att det är större område att röra sig på (paus) det finns pinnar och snö som lockar till 
annat...” (Rebecca)
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Barnen använder naturmaterial som snöklumpar eller pinnar och dessa väcker inte 
samma ”ha-känsla” att ta saker av varandra, som till exempel dockvagnarna gör 
inomhus. Rebecca säger att ett annat syfte med utomhusvistelse är träning av 
grovmotorik. Hon lyfter fram att det är viktigt att tidigt skapa en vana och en god 
relation till utomhusvistelse hos barn. Hon tror att det påverkar relationen till 
utomhusvistelse senare i livet.

Främsta anledningen att avdelning tre vistas utomhus är för barnens välbefinnande, 
att de ska må bra och få friskluft. Maria anser att det märks under vintertid när 
barnen vistas mer inomhus att de tendera till att bli rastlösa. Maria berättar om en 
period som var väldigt lång och kall, då de höll sig i stor utsträckning inomhus. 
Barnen började allt mer och mer ”klättra på väggarna” och till slut bestämde 
pedagogerna sig för att klä på barnen bara för att stå utomhus i fem-tio minuter och 
”hoppa av sig”. Hon anser vidare att gården är ett bra ställe för barnen att få ”leka 
av sig” på eller hitta andra lekar att sysselsätta sig med.

Använder ni förskolegården i ett pedagogiskt syfte?
Avdelning ett använder sig främst av leken och inflytande som syften när det gäller 
vistelse på förskolegården. Barnen får vara delaktiga i att bestämma vad de vill göra, 
åka skridskor, madrass etcetera och via leken utvecklas.

Avdelning två använder sig av utomhusvistelsen främst till ett grovmotoriskt syfte. 
Utomhus erbjuds ett varierat underlag där barnen får större utmaningar till balans, 
kroppskontroll och kroppsuppfattning. Sommartid använder sig Sara och Rebecca 
mycket av sandlådan, att fylla hinkar med sand, räkna och prata om färger. Rebecca 
tycka att förutom grovmotorikträning så används inte utomhusmiljön i ett mer 
pedagogiskt syfte än vad de gör när de befinner sig inomhus. Hon menar att i denna 
ålder är det mycket känna, klämma, upptäcka och att barnen har ett större språkligt 
behov och att det inte är så stor skillnad att vara utomhus eller inomhus. Det är olika 
miljöer och andra intryck att samtala kring.

Maria berättar att just nu ligger barnens intresse kring att leka fritt. Hon ser lekens 
betydelse som det främsta pedagogiska syftet. Hon menar att det finns andra syften, 
så som motorikträning, men att många av dessa finns med per automatik i leken. 
Det är upp till pedagogen att fånga barnen i olika situationer och där föra ett 
pedagogiskt samtal över aktiviteterna.

”... nu är det väl mer att dom vill leka mera fri lek också att dom är mer rörlig och 
leker mycket med varann... sen kan man väl få nå barn å kanske jobba mer och gräva 
och liksom hitta andra lekar i stunden, kanske särskilt för dom som är mindre (paus) 
som inte vill åka madrass eller som bara står still så gäller det att hitta nånting för 
dom.” (Maria)

Har ni styrda pedagogiska aktiviteter på gården?
Används utomhusmiljön utanför förskolegården mer i ett pedagogisk syfte?
Avdelning ett använder inte styrda aktiviteter på förskolegården. Paulina och Erika 
anser att skridskoåkning till viss del är en styrd aktivitet då det finns regler och 
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ramar att hålla sig inom, men att det är barnen själva som väljer att delta. Paulina 
och Erika poängterar att både förskolegården och miljön utanför används i 
pedagogiskt syfte, men på olika vis. Utanför gårdens grindar har ett studiebesök 
eller att åka till biblioteket ett större och tydligare syfte, men att leken eller samtalen 
mellan barnen under själva aktiviteten fortfarande har ett lika högt värde även om 
det inte tydliggörs lika mycket.

Avdelning två har i regel inga styrda pedagogiska aktiviteter när de befinner sig på 
förskolegården. Rebecca och Sara menar att det mer handlar om att fånga varje barn 
i deras lek och att kanske styra eller vägleda barnen i nuet. Så de använder sig i stort 
sett aldrig av förplanerade styrda aktiviteter på gården.

Avdelning tre använder sig ytterst sällan av styrda pedagogiska aktiviteter på 
gården. Maria anser att det är lättare och att använda sig av styrda pedagogiska 
aktiviteter om de går från gården. När de vistas utanför gårdens grindar har 
pedagogerna oftare ett förutbestämt syfte med utomhusvistelsen.

Märker ni någon skillnad på barn som fått vistas utomhus några timmar istället för varit 
inomhus en hel dag?
Paulina och Erika menar att det är väldigt stor skillnad. De anser att det inte 
fungerar att vara inomhus en hel dag, barnen har ett stort rörelsebehov som inte går 
att tillgodose inomhus. Ljudnivån blir högre och barnen blir rastlösare och kan inte 
sitta still.

”... (Erika) det funkar ju sällan att vara inne en hel dag, det (paus) det tycker jag det 
här året har visat väldigt väl. (Paulina) Det blir hög ljudvolym, det blir, asså dom 
har ett rörelsebehov som inte går att tillgodo se inne, (Erika) dom blir rastlösa, 
(Paulina) dom får spring i benen...”

Sara och Rebecca är överens om att de märker skillnad på barngruppen om de har 
vistats utomhus. De anser att barnen har fått utlopp för sin energi och sitt 
rörelsebehov. Rebecca tar upp att barnen oftare har lättare att somna och sover både 
längre och bättre när de har vistats utomhus. Rebecca fortsätter berätta om en period 
i vinter som var lång och kall, ner mot minus 25 grader i flera veckor. Under den 
tiden blev utomhusvistelsen begränsad och då utrymmet inomhus är mindre blev 
det väldigt många barn på en begränsad yta. Rebecca upplevde denna period som 
jobbig med många gnälliga barn som kivades mer. Barnen sov de kallaste dagarna 
inomhus och barnen sov sämre och kortare stunder. Sara håller med och poängterar 
samtidigt att soliga dagar under sommartid kan det bli tvärtom att de måste hålla 
barnen inomhus, i skydd från solen, för att inte barnen ska bli helt utmattade på 
eftermiddagarna.

Maria berättar att det märks tydligt på barnen när de har varit inomhus en hel dag. 
Barnen orkar inte med detta utan blir irriterade, det uppstår mer konflikter mellan 
barnen. De har även svårare att hitta på olika aktiviteter att utföra. Samtidigt tror 
Maria att för vissa barn spelar det ingen roll hur mycket tid de är utomhus de 
kommer ändå att bete sig som ”vildar” inne. De har helt enkelt ett alldeles för stort 
rörelsebehov. 
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”... asså en del tror jag skulle kunna vara ute hela dagarna och man skulle inte märka 
någon skillnad för att dom är (paus) dom har så mycket springa och rörelser i 
kroppen och sen har man dom som ser att dom är nöjd när dom kommer in och kan 
som sätta sig och ta det lugnt en stund också. Men många skulle kunna va ute en hel 
dag också...” (Maria)

Men hon anser att utan utomhusmiljön skulle dessa barn verkligen klättra på 
väggarna. Maria lyfter fram att de allra flesta barnen som har fått varit ute och 
”ruschat av sig” kan finna ro och ett lugn i olika aktiviteter när de väl är inomhus 
igen.

Ser ni några fördelar av att vistas utomhus?
Paulina och Erika anser att utrymmet och ljudnivån är två stora fördelar. Alla barn 
får plats både kroppsligt och språkligt när de vistas utomhus. De anser att det 
uppstår helt andra lekar utomhus, det behövs inget material. Under till exempel 
längre promenader leker barnen nästan konstant kring själva ”vandrandet”. De 
hittar en pinne som blir en trollstav, något barn springer i förväg till en bäck och flera 
ansluter sig. De menar att barnen har så lätt och naturligt för att finna sig i naturen 
och bygga vidare på sina lekar och utvecklas.

Sara och Rebecca tycker att fördelarna med att vistas utomhus är att barnen får 
utrymme att röra på sig, de behöver inte ”kliva” på varandra. Båda upplever att det 
uppstår mindre konflikter mellan barnen, de sover bättre på eftermiddagarna vilket 
resulterar till att barnen är piggare.

Maria ser många fördelar med att vistas utomhus. Barnen får utlopp för sitt 
rörelsebehov, det uppstår mindre konflikter, barnen finner större möjligheter till ro 
senare när de väl kommit in igen.

Ser ni några nackdelar av att vistas utomhus?
Avdelning ett ser inga större nackdelar av utomhusvistelse. De menar att enda 
nackdelen som kan vara är påklädningen, men den kan samtidigt vara väldigt 
pedagogisk. Paulina och Erika pratar vidare att det kan uppstå problem om något 
barn kissar på sig när de är utanför förskolans grindar, men ofta går det att lösa på 
ett eller annat vis. De anser att barn med astma kan ha jobbigare perioder, men det är 
inget som någon av pedagogerna har märkt någon större skillnad av. Erika tror 
snarare att utomhusvistelse främjar barn med astma.

Sara på avdelning två är snabb att poängtera att påklädnad är en stor nackdel på 
deras avdelning. Under vintertid behöver alla barnen hjälp att klä på sig vilket är 
extremt tidskrävande. Hon berättar att vissa dagar känns det som tiden endast går åt 
till att byta blöjor och klä på och av barnen kläder. Rebecca anser att vädret har en 
större inverkan på deras barngrupp då alla barn är under tre år. Hon berättar om ett 
tillfälle under vintern då de befann sig på gården och det blåste kraftigt så att snö 
yrde runt. Flera av barnen blev så rädda för blåsten och all snö som stack dem i 
ansiktet att de började grina. Det blev till att direkt vända in igen. Sara fortsätter 
berätta att det lätt blir tråkigt för de minsta barnen att vara utomhus under 
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vinterhalvåret då kläderna hindrar dem. De blir stillastående och som 
”michellingubbar” av alla kläder.

”... de asså (paus) små barn på vintern kan va, bli väldigt hämmade i sin rörelse, dom 
kan ju inte röra sig fritt utan blir ju (paus) dels måste man ha mycket kläder och sen 
så (paus) har dom ju svårt att gå redan innan så är det ju inte lättare mee att se ut 
som en Michellingubbe utan dom ramlar omkull och tar sig knappt upp... det är ju 
en nackdel på vintern men samtidigt så blir det ju en bra motorikträning 
också...” (Sara)

Handskarna hindrar barnen från att kunna greppa spadar och andra föremål. 
Rebecca tar vidare upp att som förälder kan det upplevas som lättare att 
”underhålla” sina ett eller två barn vid sådana stunder, men att ha nio eller tio 
stycken påpälsade barn som mest bara kan sitta i en pulka är inte lika lätt.

Den största nackdelen Maria ser är påklädningsprocessen som oftast är både 
tidskrävande och stökig. Även om de har många som kan klä på sig själva blir det 
mycket kaos runtomkring, speciellt nu vid den stundande ”galontiden” när alla barn 
ska ha galonbyxor. Annars är Maria väldigt positiv till utomhusvistelse. Hon 
erkänner samtidigt att hon till viss del kan vara bekväm av sig och i sådana lägen 
kan dåligt väder, så som ihållande spöregn skjuta på en planerad utomhusaktivitet.

Hur upplever du att sjukfrånvaron överlag är på er avdelning?
Avdelning ett anser att deras barn överlag är friska. De menar att barnen på deras 
avdelning antingen är friska eller sjuka, det är sällan som någon är ”småhängig” 
under en längre tid. Paulina berättar vidare att hon hört av flertalet föräldrarna att 
de upplever att sen deras barn börjat på avdelningen så har barnen inte haft lika 
många sjukdagar. Hon påvisar vidare att hon inte vet om det beror att det är äldre 
barn på deras avdelning, eller att de använder sig av utomhusmiljön till större 
utsträckning. Hon tror däremot att utomhusvistelsen är en stor bidragande faktor till 
det.

Avdelning två har periodvis en hög sjukfrånvaro. Sara tycker ofta att sjukdomarna 
tar om flera gånger innan det fasas ur helt. Hon gissar att det till stor del beror på 
åldern på barnen i deras barngrupp. Alla leksaker åker för eller senare in i någons 
mun och på detta vis hålls sjukdomarna levande. Hon anser att de inte hinner att 
diska och tvätta leksakerna i den mån som skulle behövas. Sara upplever därför att 
det allt som oftast är något barn som har någon form av sjukfrånvaro, hon upplever 
att det ”flyter med” från vecka till vecka. 

”... periodvis är sjukfrånvaron hög (paus) men det ligger ju som ändå (paus) en liten 
såhära sjukfrånvaro alltid och flyter. Sen är det mera sjukfrånvaro vissa 
perioder.” (Sara)

Rebecca fortsätter att berätta att det förvånansvärt sällan händer att alla 18 barn är 
där samtidigt. Hon poängterar dock att många av barnen har oregelbundna scheman 
där frånvaro på grund av ledighet är rätt förekommande. Både Sara och Rebecca är 
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däremot överens om att de upplever att sjukfrånvaron är högre bland barnen under 
vinterhalvåret.

På avdelning tre har det varit en längre sjukdomsperiod i vinter som inte gett med 
sig. Maria tror att det beror på att barnen inte riktigt hinner återhämta sig, för att 
föräldrarna tar tillbaks barnen till förskolan för tidigt. Detta håller på så vis 
sjukdomarna rullandes. Hon anser att många föräldrar tycker att deras barn har 
varit pigga hemma, men att det efter en dag på förskolan märkts att barnen inte alls 
orkar med som vanligt. Hon menar att tempot på förskolan är betydligt högre än att 
vara själv hemma med föräldrarna. 

”... en del säger att barnen är varit så pigg hemma, men då kan man märka när dom 
kommer hit att dom orkar ju inte lika mycket, klart här är ju annat tempo (paus) å så 
kanske det går två tre dagar och så ligger dom igen å så blir föräldrarna, jahaa vad är 
det nu då...” (Maria)

Vidare menar Maria att man ska låta barnen verkligen klättra upp på väggarna 
hemma innan man tar dem tillbaks till förskolan. Detta för att förhindra att 
sjukdomarna sprids vidare.

Vilka sjukdomar är de mest förekommande?
På avdelning ett är det mest förkylningar. Paulina och Erika menar att de sällan har 
magsjukan på deras avdelning. De anser att när magsjukan går runt på de andra 
avdelningarna så klarar de allt som oftast sig ifrån den. Paulina och Erika tar vidare 
upp att föräldrarna till barnen på deras avdelning är väldigt duktiga på att hålla sina 
barn hemma när de är sjuka.

På avdelning två går det ofta magsjuka. Andra sjukdomar är förkylningar, influensor 
och mycket snor som rinner från näsorna. Sara upplever att många föräldrar är allt 
för snabba med att komma tillbaks med sina barn till förskolan. Hon tycker att en del 
föräldrar påstår att lite snor rinner alltid från näsorna. Hon delar inte riktigt syn med 
föräldrarna utan tycker att en extra dag hemma inte hade skadat.

Avdelning tre har haft influensor som gått runt, förkylningar, hosta och feber. Maria 
berättar att avdelningen har varit rätt befriande från magsjukan, även om några fall 
har förekommit.

Hur anser ni att barnen på er avdelning påverkas (utifrån begreppet hälsa) av 
utomhusvistelse?
Paulina berättar om ett exempel hon fick höra i somras av en förälder som har haft 
barn sedan tidigare på deras avdelning. Föräldern upplevde att sedan barnet slutat 
på deras avdelning har barnet blivit förslappad. 

”... därför att jag träffade en gammal mamma till en pojke som slutade i somras å hon 
sa så här. Det är så tråkigt för sen han slutade hos er så har han blivit så förslappad 
(skratt). Sen tror ju jag faktiskt att mm (paus och jag inflikar med att säga ’mera 
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aktiv’) jaa asså att dom är, tydligen då eftersom hon såg skillnad så måste ju det vara 
så att håller man igång här så är man mer aktiv hemma...” (Paulina)

Paulina anser att barnen blir piggare och friskare av att vistas mycket utomhus. 
Erika vill lyfta ordet välbefinnande, att barn stärks och mår bättre av att vistas 
utomhus. Hon anser att barnen sällan skulle vilja följa med sina föräldrar på 
likadana långpromenader som de gör tillsammans när de är ute och går med 
avdelningen. Hon menar att syftet med att gå försvinner bland all lek och rörelse och 
på så vis förstärker barnets välbefinnande och glädje av att vara utomhus.

Sara och Rebecca menar att om man jämför mellan vinterhalvåret, då betydligt mer 
tid spenderas inomhus, och sommarhalvår märks det skillnad på avsaknaden av 
sjukdom hos barnen i deras barngrupp. Båda upplever att det är en lägre 
sjukfrånvaro under sommarhalvåret, men båda två vill poängtera att de inte tror att 
det är endast utomhusvistelsen som påverkar allt. En annan orsak som de tror är 
bidragande är att barnen i deras barngrupp stoppar samma leksaker i munnen hela 
tiden. Sjukdomarna har då lättare för att sprida sig vidare. Sara och Rebecca tar 
vidare upp att de tror att utomhusvistelse har en bra positiv effekt på barnen då de 
upplever dem som livligare, gladare och mer aktiva barn, än med mycket 
inomhusvistelse.

Maria anser att om avdelningen befinner sig utomhus till stor del så märks det att 
barnen blir piggare och gladare. Är barnen inne blir de grinigare, mer irriterade, det 
snoras mer på varandra och smittoämnena har lättare att fara runt mellan de olika 
barnen. Det fastnar på kuddar och leksaker och det blir lättare för barnen att dra på 
sig infektioner och sjukdomar. Utomhus är ytorna större, barnen behöver inte 
trängas lika mycket. Därför anser Maria att det är viktigt att få vara utomhus. Maria 
tar vidare upp att många barn vistas inte utomhus när de lämnat förskolan. Många 
barn har långa dagar där de går hem direkt, det ska lagas middag och sen är det 
sovdags. Därför anser hon att det är extra viktigt för de barnen att få vistas utomhus 
en stund under tiden de är på förskolan.

Sammanfattning

Alla avdelningar försöker att vistas utomhus till stor del under veckorna. Skillnaden 
är att avdelning två blir  begränsade av hur ofta de kan vistas utomhus av att 
barngruppen består av endast barn under tre år. När det kommer till att vistas 
utanför gårdens grindar har avdelning ett en större målsättning än de övriga med att 
varje vecka gå utanför gårdens grindar minst tre gånger. De andra två avdelningarna 
har en lägre frekvens på visteler utanför grindarna.

Alla tre avdelningarna använder utomhusmiljön i syfte att barnen ska få utlopp för 
sitt rörelsebehov, få friskluft och motorikträning. Alla avdelningar upplever att det 
blir färre konflikter mellan barnen när de vistas utomhus och ljudnivån minskar. 
Avdelning ett har ett utstickande syfte med sin utomhusvistelse att barnen ska få 
tillräckligt med tid utomhus under vistelsen på förskolan, så att föräldrarna inte ska 
känna sig tvingade till att behöva ta iväg sina barn på olika aktiviteter.
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Avdelningarna använder sig av förskolegården som pedagogiskt syfte främst genom 
den fria leken och för den motoriska träningen. Ingen av avdelningarna använder 
sig i större utsträckning av styrda pedagogiska aktiviteter på förskolegården, utan 
det gäller att fånga pedagogiken i stunderna. Avdelning tre tycker att det är lättare 
och sker oftare, att använda sig av pedagogiska syften, när de vistas utanför 
förskolans grindar. Det är oftare som de har planerade aktiviteter eller lekar som 
barnen ska delta i där.

Alla avdelningar märker en positiv skillnad på barn som har vistas utomhus en dag 
istället för att bara ha vistas inomhus. Alla upplever att barn som fått vistas utomhus 
blir lugnare, harmoniska och kan finna större ro väl inomhus igen. Avdelning ett ser 
även att andra lekar kan uppstå utomhus, där naturmaterialen inte är bundna till 
förutbestämda ting.

Avdelningarna är överens om att processen att klä på barnen kläder för att kunna 
vistas utomhus är en negativ del av utomhusvistelsen. Speciellt avdelning två som 
endast har barn under tre år upplevde detta som tidskrävande och en omständig 
process. Avdelning ett poängterade samtidigt att denna process kan vara 
pedagogisk, då barnen lär sig att ta ansvar för sig själva. Andra nackdelar 
avdelningarna såg var under vinterhalvåret att småbarnen har problem att kunna 
leka och röra sig då handskar och kläder hindrar deras rörelser.

Sjukfrånvaron upplevdes olika mellan avdelningarna. Avdelning ett uppfattade att 
deras barn överlag var väldigt friska, medan avdelning två ansåg att deras barn allt 
som ofta har någon sjukdom som gick runt mellan barnen. Både avdelning ett och 
tre ansåg sig relativt befriade från magsjukan. I övrigt är det förkylningar och 
influensor som snurrar runt på avdelningarna.

Avdelningarna ser en positiv effekt på barns hälsa av utomhusvistelse. Avdelning 
två upplever att barnen har en lägre sjukfrånvaro under perioder med mer 
utomhusvistelse. Avdelning ett och tre upplever barnen piggare, gladare och 
upplever att barnen har ett ökat välbefinnande av mer utomhusvistelse. Avdelning 
ett upplever dessutom att barnen inte bli lika förslappade utan lever sundare.

Sammanfattningsvis tycker samtliga pedagoger att utomhusvistelse är positivt för 
barn, de upplevs gladare, piggare, håller sig friskare, det uppstår mindre konflikter 
och de kan koncentrera sig bättre. Tankar som skapades i mitt huvud efter denna 
resultatbild var vilka förutsättningar som förskolechefer kan ge till mer vistelse 
utomhus. Detta ledde till att jag skapade nya frågor som jag ville ställa till 
förskolechefer för att höra deras resonemang  kring utomhusvistelse. Vad kan göras?  
Kan kläder köpas in? Kompetensutveckling? Satsningar på hälsa för pedagoger?

25



Fördjupad intervjustudie

Nedan presenteras en sammanställning av den fördjupande intervjustudien.

Hur uppfattar du att utomhusmiljön används på förskola?
Gunilla uppfattar att pedagogerna har en positiv uppfattning till utomhusmiljön. 
Hon upplever däremot att de använder utomhusmiljön till alldeles för få 
pedagogiska syften. 

”Kanske inte så som jag skulle vilja, nää. Jag tycker man är ganska generellt duktig 
på att förhålla sig till att det är positivt att vara utomhus men att man kanske tänker 
utomhusvistelsen och utomhusmiljön som ett utrymme för den fria leken, att man 
har bara barnpassning och (paus) övervakandet om man säger så...” (Gunilla)

Hon anser att det till största delen endast används till den fria lekens betydelse. Hon 
poängterar att den fria leken är en väldigt viktig del i barns utveckling, men att det 
ofta stannar vid just det och att utomhusmiljön inte används fullt ut så mycket som 
hon skulle vilja. Hon upplever att det kan bli mer av en ”barnpassning” eller ett 
övervakande än pedagogik när barnen vistas på förskolegården. Hon tycker det är 
synd att man inte oftare delar upp barngruppen och går utanför förskolans grindar 
vid fler tillfällen. Hon menar att det inte alltid behöver vara någon planerad aktivitet 
utan ibland kan bara en promenad utanför ge goda pedagogiska syften. Hon 
upplever att dessa turer utanför förskolans grindar inte sker frekvent nog i den 
omfattning som hon hade önskat.

Tove uppfattar att utomhusmiljön används väldigt frekvent, både inom förskolans 
grindar och utanför. Även om förskolegården oftast är det primära målet för 
utomhusvistelse så upplever Tove att pedagogerna är duktiga att röra sig utanför 
grindarna. Hon berättar att deras förskola ligger för sig själv i en skogsdunge vid 
vändplanen för en mindre bilväg. Hon menar att då förskolan ligger inbäddad i 
naturen med en mindre insjö och stora skogspartier alldeles in på knuten har 
pedagogerna skapat en god relation och trygghet till omgivningen.

Finns det någon uttalad profil på förskola?
Gunilla berättar att en av avdelningarna har en uttalad profil att vara en 
utomhusavdelning. Det finns däremot ingen generell för hela huset, men hon 
upplever att utomhusavdelnings profil genomsyrar hela förskolan och smittar av sig 
på de andra. Gunilla menar att de övriga avdelningarna har tagit till sig ett större 
förhållningssätt kring tankarna runt utomhusvistelse, vilket de kanske inte hade 
gjort annars, om inte den avdelningen funnits. Det har även spridits sig vidare 
utanför förskolan till vårdnadshavare och allmänheten och därav har hela förskolan 
fått ”högre status” som en profilerad utomhusförskola, även om så i grunden inte är 
fallet. Gunilla tror att många av de föräldrar som bor i området kring förskolan 
själva ser positivt på utomhusvistelse och därför väljer att placera sina barn på 
hennes förskola.
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På Toves förskola finns det ingen uttalad profil. Det är en kommunal förskola där de 
olika avdelningarna jobbar lite på olika vis, någon är lite mer matematiskt lagda, 
men att det är varje avdelning själva som i sin avdelningsplanering har byggt upp 
arbetssättet.

Hur kan du som chef skapa förutsättningar för utomhusvistelse?
Gunilla menar att en del av det pedagogiska ledarskapet är att kunna synligöra 
förutsättningar, men även att ta bort det som begränsar. Hon menar att pedagogerna 
kan dela upp barngruppen i mindre grupper, eller att de tillsammans kan skapa en 
samverkan mellan avdelningarna för att mer möjliggöra. Hon tror att många 
pedagoger kan uppleva tiden som en stressande faktor och menar då att det går att 
ta bort delar av den begränsningen. 

”... här tycker jag till exempel att man kanske ska vara mer flexibel i förhållande som 
jag sa, att man grupperar sig i större utsträckning (paus) att man eee inte fastnar på 
alltså att ha koll på klockan i alla avseenden...” (Gunilla)

Hon berättar att är man ute med fem sex barn och hittar något spännande i skogen 
är det inte hela världen om dessa missar lunchtiden, det går att hålla maten varm 
eller värma upp den tills dess att barnen kommit tillbaks till förskolan. Hon 
poängterar att tiden fortfarande är begränsad, men där kan hon skapa 
förutsättningar för att möjliggöra utomhusvistelse. Det gäller att uppmuntra genom 
att se möjligheter och att se förbi det som kan upplevas som hinder.

Tove menar att hon som chef kan skapa förutsättningar utefter hur till exempel 
personalens scheman planeras. En annan viktig del hon kan hjälpa till med är att 
skapa förutsättningar så att inte planeringar blir ett hinder för pedagogerna. Varje 
pedagog har egen planering och även avdelningarna har en gemensam planering för 
att lägga upp verksamheten. Tove menar att det är viktigt att se till så dessa 
planeringar inte blir ett hinder för verksamheten utan att det gäller att anpassa och 
vara flexibel.

Vilka resurser finns det att tillgå för pedagogerna? Fortbildningskurser?
Gunilla berättar att det varje år kommer ut olika fortbildningskurser kring 
utomhuspedagogik som pedagogerna har möjlighet att gå. Kompetensutveckling 
efter egna intressen finns det alltid utrymme för, då även personalen har egna 
individuella utvecklingsplaner. Gunilla menar att en stor del av hennes uppdrag är 
att stötta allt det som finns riktat mot att utveckla verksamheten. Hon menar 
samtidigt att det är viktigt att hon synliggör sådana fortbildningskurser, men att det 
ligger ett stort ansvar hos individen själv, att vara medveten och aktiv i 
möjligheterna och att visa dessa intressen för henne. Hon kan inte själv hålla kontroll 
på var varje anställds intresse eller utvecklingsambition ligger.

Tove berättar att det finns flertalet olika fortbildningskurser att gå. Det gäller att 
personalen visar ett eget intresse och synliggör det för henne så att hon kan hjälpa 
till i sin roll som chef.
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”... finns det ett intresse hos personalen så kan man undersöka det. Men jag som chef 
eee (paus) letar inte upp (paus) det måste komma från personalen själva att 
synliggöra det för mig...” (Tove)

Hon berättar att hon upplevt under sin tid som förskolechef, att det allt som oftast 
bara är de så kallade eldsjälarna som trycker på och visar intresse. Hon kan tycka att 
det överlag är alldeles för dålig respons från de anställda när hon presenterat olika 
förslag på fortbildningskurser. Tove menar att det hon kan göra är att presentera 
möjligheterna. Sen ligger det på varje individ att ta ansvar.

Vilka möjligheter finns för utrustning till pedagogerna? Kläder för väder?
Gunilla berättar att det finns ingenting i rådande avtal om arbetskläder eller 
liknande och där av inget hon per automatik ska erbjuda. Det är en facklig bit att 
strida för om det ska finnas med som någon form av arbetsförmåner. Hon menar 
däremot att när det gäller artefakter eller utrustning för barnen finns det ett 
ekonomiskt underlag att se över vad som behövs, eller finns behov av, för att 
maximera utomhusvistelsen. Det kan vara allt ifrån att köpa in nya pulkor eller 
cyklar till att se över hur förskolegården ser ut och om det behövs ombyggnationer 
eller nya klätterställningar. Det finns däremot inte för enskild personal. Gunilla 
berättar vidare att hon vet att det har under vissa år förekommit att det funnits 
utrymme inom budgeten för att ta beslut om att köpa in överdragskläder eller 
fleecetröjor, men att det är inget som görs i vanliga fall.

Tove kan se en möjlighet till att använda sig av verksamhetspengarna till att 
införskaffa en grund av utrustning eller kläder som pedagogerna kan utnyttja sig av. 
Hon poängterar att budgeten måste ses över först och att det egentligen inte finns 
något avtal om det. Men hon ser samtidigt ingen omöjlighet i det, om det finns ett 
intresse från personalens sida. Det kan gälla kläder, hjälmar, skidor, men då 
självklart inte ett par till varje pedagog, men så att det finns större förutsättningar till 
utomhusvistelse. Hon kan tycka att vi bor i ett landskap som har sådana möjligheter 
till aktiviteter, så som skidor och skridskor, och då ska även förutsättningarna att 
utnyttja dessa finnas.

”... vi bor i ett landskap där det finns goda möjligheter för till exempelt skidor och 
skridskor (paus) å jag tycker att det är nånting barnen ska kunna när dom börjar i 
skolan...” (Tove)

Finns det någon specifik hälsoprofil/hälsoarbete på förskolan riktad mot de anställda?
Gunilla berättar att det har på förvaltningsnivå beslutats om att det inom barn och 
utbildning inte finns någon friskvårdstimme. Däremot finns det 1200 kronor att tillgå 
varje år i friskvårdsbidrag som varje anställd har rätt till att utnyttja, inom vissa 
ramar, ut efter eget behov och intressen för att behålla hälsa. Dessa pengar går bland 
annat att använda till träningslokaler, gym, badhus, massage eller liknande. Gunilla 
berättar vidare att det inom enheten inte finns något hälsoarbete, utan att det är upp 
till var och en att ta det ansvaret. Det finns inte heller något krav att man måste 
utnyttja friskvårdsbidraget, utan även där ligger det på eget ansvar om man vill 
utnyttja det.
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Tove berättar att det inte finns någon uttalad hälsoprofil eller hälsoarbete på 
förskolan. Kommunen har däremot som policy att erbjuda alla anställda ett 
friskvårdsbidrag som de kan utnyttja. Tove tycker att det är viktigt att all personal 
ser till att använda bidraget och då använda det utefter sina egna behov för att 
gynna sin hälsa. Hon menar att olika personer kan påverka sin hälsa utefter olika 
behov och därför är det viktigt att även från kommuns sida se till så att bidraget kan 
utnyttjas i så stor variation som möjligt.

Upplever du att pedagogerna uppfyller läroplanen fullt ut via utomhusvistelse?
Gunilla menar att hon upplever att pedagogerna i för liten utsträckning uppfyller 
läroplanens mål via utomhusvistelsen. Hon menar att hon inte tror att 
utomhusvistelsen i sig är något hinder för att uppfylla kraven utan det krävs ett 
annat förhållningssätt för att lyckas. Pedagogerna använder sig allt som oftast endast 
av en övervakande roll där barnen leker fritt för sig själva. 

”... så tror jag att det är idag, det är därför jag pratade om det här att man inte 
använder uterummet mer pedagogiskt än va man gör. Däremot så tror jag absolut 
inte att utemiljön utgör ett hinder för att kunna göra det å det är det här man måste 
ha ett annat förhållningssätt och synsätt...” (Gunilla)

Samtidigt menar hon att vi har ett klimat som inte alltid tillgodoser möjligheterna för 
pedagogerna att bedriva en god verksamhet utomhus. Är det väldigt kallt ute går 
det inte att vistas utomhus i två och en halv timme. Vänder man på det hela menar 
hon att ljuset som är på intågande istället erbjuder en god förutsättning för att vistas 
utomhus betydligt längre och därigenom ger goda förutsättningar för att arbeta med 
andra mål i läroplanen.

Tove anser att pedagogerna uppfyller läroplanen väldigt bra via utomhusvistelsen. 
Hon menar att de har arbetat så pass länge ut ifrån den nu att det sitter lite i 
ryggraden. Det gäller att se och fånga in det som barnen sysslar med för att kunna 
koppla det till läroplanen. Tove menar vidare att något som inte riktigt hängt med i 
utomhusvistelsen är den pedagogiska dokumentation. Där kan hon se en liten brist i 
förhållande till hur den används inom inomhusmiljön. Därför har hon nyligen 
startat en vidareutvecklingsplan för de anställda, där hon vill belysa den 
pedagogiska dokumentationen och hur man kan använda sig av den även i 
utomhusmiljön. 

Hur tänker du kring risker med utomhusvistelse?
Gunilla menar att även inom risker handlar det på sätt och vis om ett synsätt. Hon 
berättar om en bekant inom förvaltning som berättat att förskolor i centrala staden 
ringer och klagar att de har för stora snökullar på gården, samtidigt som förskolor på 
landsbygden utanför staden vill ha större snöhögar. Hon menar att självklart finns 
det risker, det gör det överallt, men det gäller att prata om dem och arbeta kring 
dessa för att skapa en förståelse både hos barnen och pedagogerna. Hon menar att 
det återigen handlar om att skapa förutsättningarna och ta bort begränsningarna. 
Det är ingen mening att göra problem om det inte finns några, men uppstår en risk 
görs självklart en riskanalys av det.
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Tove menar att det självklart finns andra och kanske mer typer av olika risker 
utomhus, men att hon upplevt att det inte generellt sett skett fler olyckor eller 
liknande via utomhusvistelse. Hon menar att det är lika lätt för ett barn att trilla ner 
från en stol inomhus, som att ramla ner från en snöhög utomhus. Det gäller för varje 
avdelning att ha klart för sig innan hur man hanterar en risksituation och hur man 
agerar vid en olycka. 

”... det skulle ju kunna hända mycket mer, gården är ju väldigt liksom jaa (paus) det 
har ju inte varit nå mer anmälningar eller så ute jämfört med inne under min tid 
som förskolechef...” (Tove)

Tove berättar att om en avdelning ska gå utanför grindarna skriver de innan en 
riskbedömning. I den ingår bland annat vilka barn som är med på utflykten, tider 
och riktlinjer för vart de går och när de tänkt vara tillbaka. Pedagogerna ska även 
skriva ner hur de hanterar ett eventuellt olycksfall, vem stannar med barngruppen 
och vem som tar hand om den skadade. Tove menar att det gäller att förebygga 
riskfaktorer, att när de väl inträffar vet samtliga hur de ska agera.

Ekonomiska vinningar/förluster av utomhusvistelse?
Gunilla tror att den fysiska arbetsbelastningen blir tyngre för personalen av att vistas 
utomhus. Det är barn som ska lyftas i och ur gungor, det ska in för att bytas blöjor, 
all av- och påklädnad. Däremot tror hon att den fysiska hälsan förbättras av 
utomhusvistelse och har man då personal som är stark, tränar och håller sig i form 
och då är friskare i övrigt, så är den ekonomiska vinning enorm. 

”Allt som innebär att personalen håller sig frisk det är så kostnadseffektivt så att i 
jämfört med att det skulle bli dyrare att handla eem saker, det finns inte ens i 
närheten. Alltså det är så dyrt med sjuk personal så det går inte ens att jämnföra med 
något, det är den dyraste kostnaden vi har, alla kategorier (paus) varje år.” (Gunilla)

Tove har svårare att se några specifika vinningar eller förluster av utomhusvistelse. 
Hon menar att omkostnader av material är högre om man tänker på vad som 
används inomhus, men tiden som spenderas inomhus är oftast mer än utomhus, 
speciellt nu vintertid. Hon menar samtidigt att det inte säger något om att dessa 
material lika gärna kan användas utomhus. Det finns helt enkelt olika prioriteringar 
som måste genomgå budgeten. En utgift som kan vara dyr för utomhusvistelse är till 
exempel bussåkning, men hon menar att det inte alltid krävs en busstur när det finns 
så mycket annat att utnyttja bara runt knuten.

Sammanfattning

Förskolecheferna uppfattade att deras anställda har en positiv inställning till 
utomhusvistelse och att de använde sig av utomhusmiljön rätt flitigt. Det var delade 
mening om hur utomhusmiljön används, den ena ansåg att den fria leken 
dominerade för mycket och att vistelser utanför gårdens grindar inte var lika 
frekvent som önskats, medan den andra förskolechefen upplevde pedagogerna som 

30



flitiga i gällande till flera kopplingar mot läroplanen och vistelser utanför 
förskolegården.

Förutsättningar som förskolecheferna ansåg sig kunna erbjuda sina anställda var 
bland annat möjligheten till att anpassa scheman och planeringstider, till att vara där 
och synliggöra förutsättningar och ta bort begränsningar. Ett sådant exempel var att 
lunchtiden kan senareläggas om pedagogerna eller barnen träffat på något extra 
intressant under skogspromenaden. Andra förutsättningar som kunde erbjudas till 
personalen var fortbildningskurser i till exempel utomhuspedagogik eller liknande. 
Det låg på den anställdas egna ansvar att visa intresse till förskolechefen.

Vad gäller utrustning eller arbetskläder finns det inget om det i gällande avtal och 
därför är det inte per automatik något som erbjuds. Däremot var båda öppna för det 
och att det har förekommit att kläder eller liknande har köpts in om budgeten tillåtit.

Ingen av förskolorna har någon hälsoplan eller hälsoarbete för de anställda. Däremot 
ingick båda förskolorna under samma kommun och där fanns möjligheten för de 
anställda att använda sig av ett friskvårdsbidrag. Det är inget som är obligatoriskt, 
utan det är upp till individen själv att avgöra om bidraget ska utnyttjas. Ekonomiskt 
poängterar den ena förskolechefen att allt som gör att de anställda håller sig friska är 
av enorm positiv effekt för ekonomin på förskolan. Att ha sjuk personal är den 
dyraste omkostnaden förskolan har. 

Sammanfattningsvis kan jag se i den fördjupade intervjustudien att förskolechefer 
också har en positiv inställning till utomhusverksamhet och är villiga att skapa 
förutsättningar för deras anställda. Att ha frisk och stark personal gynnar alla. All 
form av kompetensutveckling eller kompetenshöjning av verksamheten är viktig och 
något som förskolecheferna eftersträvar och tillmötesgår med öppna armar. Med 
denna fördjupade information om att utomhusvistelse även är något som 
förskolechefer vill och kan satsa på ska jag nu diskutera studiens frågeställningar 
och syfte.

 Diskussion
Jag är väl medveten om att den tidigare forskningen till stor del är av positiv 
karaktär till förmån för utomhusvistelsen. Jag tar upp under rubriken kritik mot 
utomhuspedagogik att det finns väldigt lite kring just detta och att det är fler forskare 
som efterlyser ett mer kritiskt förhållningssätt. Av denna anledning att det inte finns 
så mycket kritik kring utomhusvistelse genomsyras denna studie av en positiv 
inställning och jag är väl medveten om att den kan uppfattas till viss del som en 
lovsång för utomhuspedagogik. Detta var inte min mening när studien inleddes.

Metoddiskussion

Jag tycker att intervjuer var en bra metod för att få reda på olika pedagogers och 
förskolechefers tankar, erfarenheter och åsikter utifrån mitt syfte. Pedagogerna ser 
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barns hälsa över en längre tidsperiod och därmed tror jag att det ger en tydligare 
bild utifrån mitt syfte än genom observationer. Min ovana att genomföra intervjuer 
kan ha lett till att jag i efterhand tyckt att jag kunnat ställa mer följdfrågor eller bett 
informanterna om att utvecklas sig mer i deras svar. Även att jag innan kunde ha 
ställt andra typer av frågor, till exempel en mer direkt fråga till förskolecheferna hur 
de kan underlätta påklädnadsprocessen, då samtliga avdelningar upplevde den som 
negativ.

Jag tycker att det var synd att en av pedagogerna blev sjukskriven strax innan mitt 
intervjutillfälle. Jag genomförde intervjun med Maria och min tanke var att avvakta 
och försöka att intervjua den som blev sjukskriven vid ett senare tillfälle. Men då 
hon inte tillfrisknade och tiden rann iväg valde jag att avstå en intervju. Detta tycker 
jag är synd då en av avdelningarna bara fick en representant.

Mitt val att spela in intervjuerna tyckte jag fungerade mycket bra. Jag hade då större 
möjlighet till att fullt ut vara delaktig i intervjuerna. Det har dessutom i efterhand 
underlättat att ha kunnat gå tillbaks ordagrant till vad mina informanter har sagt. 
Jag upplevde inte att någon av informanterna blev mer passiva av att jag spelade in, 
men självklart kan så ha varit fallet.

Jag upplever att informanterna har förstått frågorna väl och utefter egna förmågor 
svarat väl. Då jag presenterade min studie innan och mina definitioner kan det 
finnas risk att informanterna har svarat på frågorna ut efter vad de tror att jag ville 
höra. Men jag upplever överlag att informanterna har utgått från deras egna tankar 
och värdering och hur deras vardag faktiskt ser ut.

Jag upplever att rummet som intervjuerna utfördes i skapade ett lugn för 
informanterna, de kändes avslappnade och trygga i miljön. Däremot tidpunkten på 
året upplevde jag påverkade svaren till viss del. Flera av informanterna pratade om 
vintern och kyla som inslag och det har i efterhand fått mig att fundera om de skulle 
svarat annorlunda om studien utförts sommartid istället för vintertid.

Urvalet av förskola, pedagoger och förskolechefer gjorde jag utifrån egen personlig 
kännedom. Detta kan ha påverkat informanternas svar eller inställning till mig, då 
de allra flesta var lite bekant med mig, eller kände till sen tidigare vem jag är. Jag tror 
däremot att det skapade ett större lugn under intervjuerna, då en eventuell 
stressfaktor annars kunde ha infunnit sig.

Resultatdiskussion

Jag har valt att nedan diskutera resultatet kopplat mot bakgrunden utefter mina 
forskningsfrågor för att slutligen göra en slutsats kopplat till mitt syfte med studien. 
Jag kommer i första hand att presentera den problemorienterande intervjustudien 
och koppla den till forskningsfrågorna, för att sedan presentera den fördjupande 
intervjustudien för att påvisa hur förskolecheferna kan skapa förutsättningar och 
möjligheter.
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Problemorienterad intervjustudie

Utomhusvistelse i förskolan

Här nedan har jag valt att besvara mina två första forskningsfrågor, hur pedagogerna 
använder sig av utomhusvistelse och vilka för- respektive nackdelar som de upplever av 
utomhusvistelse.

I mitt resultat framgår det att utomhusvistelse används väldigt flitigt bland 
pedagogerna. Alla pedagoger har överlag en väldigt positiv bild av utomhusvistelse 
och att det är något som de gärna använder sig av flera gånger per dag. Generellt 
sett används förskolegården i en betydligt större utsträckning än vistelse utanför 
gårdens grindar. Jag håller därför med Grahn (2007) att förskolegårdens utformande 
är av stor vikt, speciellt då han menar att för vissa barn kan utomhusvistelsen på 
förskolan vara den enda kontakt med naturen som de har. Maria poängterade även 
detta att många barn idag har långa dagar och går oftast direkt hem efter förskolan 
för middag och sen sovning. Grahn (2007) menar vidare att det på senare tid har 
blivit mer besparingar och därigenom mindre aktivitet utanför förskolans grindar. I 
enlighet med detta anser jag att förskolans roll och relation till utomhusmiljön därför 
blir allt viktigare. 

Pedagogerna berättar att främst förskolegården, men även utomhusmiljön i övrigt, 
används till stora delar för den fria leken och för den motoriska träningen. Det går 
hand i hand med Lpfö 98 (Skolverket, 2010) som belyser vikten av den fria leken 
som utveckling för barnen. Författarna Grahn (2007), Granberg (2000) Glantz m.fl. 
(2007) belyser just förskolegården och utomhusmiljöns positiva egenskaper för bland 
annat motorisk träning och lekens betydelse. Barnen får större utrymmen att röra på 
sig, terrängen erbjuder god variation i form av ojämnheter, lutningar med mera som 
utmanar och utvecklar barns motoriska färdigheter. Buskage, träd och stensamlingar 
inspirera barn till att utvecklas genom leken. Både avdelning ett och Öhman och 
Sundberg (2004) påvisade naturmaterialets positiva inbjudan till barns fantasi och 
kreativitet. En av förskolecheferna belyste däremot att hon tycker att förskolegården 
kunde användas i större utsträckning i flera pedagogiska syften än bara dessa. 
Utifrån egna erfarenheter håller jag med i det som hon sa att det allt som oftast blir 
en allt för stor övervakande roll av pedagogerna vid vistelse på förskolegården. Hon 
menar att det då blir mer en barnpassning än pedagogisk verksamhet.

En av avdelningarna har en inriktning mot utomhuspedagogik. Den avdelningen 
försöker gå utanför gårdens grindar minst tre gånger i veckan för att skapa och 
behålla en relation till naturen och samhället runtomkring. Ericsson (2004), Brügge, 
Glantz och Svenning (2007) och Granberg (2000) påvisar alla vikten av kontinuitet 
med vistelse i naturlandskapet. Det skapar trygghet och större förutsättningar för 
barns utveckling och lärande. Barn har på så vis lättare för att återuppta eller 
utveckla tidigare lekar, när miljön och omgivningen är trygg. Jag håller med i det 
som Johansson (2004) menar, att läggs det en god grund och relation redan tidigt i 
barns ålder kan det senare utvecklas till en livsstil senare i livet. Jag anser i enlighet 
med författarna att skapar man en kontinuitet med naturen tidigt finns det större 
möjligheter för att det följer med livet ut. En avdelning har som mål att barnen som 
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vistas där ska få möjlighet till att göra tillräckligt med utomhusvistelse och 
aktiviteter. När väl föräldrarna hämtar barnen ska de inte känna ett ”måste-behov” 
av att åka iväg på diverse kvällsaktiviteter, utan ska kunna finna ro i familjelivet. 
Detta anser jag är en väldigt bra mål och syfte då Dahlgren och Szczepanski (1997) 
hänvisar till att vi idag lever i en allt svagare relation till naturen. Ericsson (2004) 
fortsätter och menar att naturen och friluftsliv idag inte är en del av vardagen och 
familjelivet för många. I ett samhälle där vi allt mer avlägsnar oss från naturen och 
utomhusmiljön anser jag att fler avdelningar bör ha ett liknande mål med sin 
utomhusvistelse.

Resultatet visar att andra anledningar till att avdelningarna går ut är att barnen får 
större utrymmen att röra sig på och därav blir det mindre bråk och konflikter mellan 
barnen. Alla avdelningar är också överens om att det blir en bättre ljudnivå i 
barngruppen vid utomhusvistelse. Jag håller med om att det Grahn m.fl. (1997) och 
Glantz m.fl. (2007) visar på detta att utomhusmiljön bidrar till mer harmonisk 
stämning mellan barngruppen. Barnen ”nöter” inte lika mycket på varandra då det 
finns mer utrymme, ljudnivån blir bättre och färre konflikter uppstår. Grahn m.fl. 
(1997) menar vidare att för lite dagsljus är ohälsosamt för barn och leder till trötthet 
och större svängningar i humöret. Jag anser med stöd av det att barn överlag får 
bättre förutsättningar för den fria leken som utveckling av utomhusvistelse.

Andra fördelar med utomhusvistelse som påvisats i resultatet är att barnen som 
sover på eftermiddagarna oftast sover både bättre och längre om de fått vistas 
utomhus. Även de större barnen som inte sover kan efter utomhusvistelse finna 
större ro och har en högre koncentrationsförmåga väl inomhus igen. I enlighet med 
Quennerstedt, Öhman och Öhman (2007) har barn ett stort naturligt rörelsebehov 
som lämpar sig bäst i en utomhusmiljö. Jag anser att har barnen fått utlopp för detta 
rörelsebehov finner barnen som ska sova större ro och lugn. Grahn m.fl. (1997) 
studie styrker detta att barn som fått vistas till stor del utomhus har en ökad 
koncentrationsförmåga. Granberg (2000) menar att små barn måste röra sig väldigt 
mycket för att klara av att sitta stilla. Maria bekräftar detta att hon upplever barn 
som fått vistas utomhus mycket lättare kan finna ro senare vid inomhusvistelse. 
Utifrån detta anser jag att utomhusvistelse har en god och positiv inverkan på barns 
välbefinnande.

Nackdelar som har påvisats i resultatet är bland annat vädrets påverkan, situationer 
kring påklädning och kläderna i sig. Alla avdelningar är överens om att 
påklädningssituationen ofta kan bli stökig och tidskrävande. Avdelningen med barn 
under tre år ansåg även att kläderna i sig under vinterhalvåret är ett stort hinder för 
barn att kunna röra sig och leka. Även vädret har stor påverkan på deras barngrupp 
då kraftig vind och snö kan skrämma barnen. Brügge, Glantz och Svenning (2007) 
påvisar att påklädningsprocessen är tidskrävande och att det tar tid av 
undervisningen. Granberg (2000) menar att vädret i sig inte ska vara något hinder 
för utomhusvistelse. Författaren poängterar att vintertid är det en större risk för att 
man klär på små barn för mycket kläder och därav blir barnen stillasittande, orörliga 
och börjar frysa. Detta framgick i resultatet att små barn har svårt att röra på sig 
vintertid. Jag anser därför i enlighet med Granberg (2000) och Johansson (2004) att 
det är av stor vikt att lära sig anpassa kläder efter väder. Johansson (2004) beskriver 
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olika friluftstekniker och där ibland att lära sig vilka kläder som fungerar i olika 
väder. Barn är oftast mer aktiva än vuxna och behöver där av lättare klädsel.

Hälsa

Här nedan tänker jag besvara min två sista forskningsfrågor, upplever pedagogerna 
något samband mellan utomhusvistelse och avsaknad av sjukdom, och ser pedagogerna något 
samband mellan utomhusvistelse och hälsa.

Det framgår i resultatet att pedagogerna tror att utomhusvistelse har en positiv 
inverkan på avsaknaden av sjukdom. Avdelningen som bedriver utomhuspedagogik 
berättar om föräldrar som upplevt att deras barn har haft en lägre sjukfrånvaro 
sedan deras barn börjat på avdelningen. Avdelningen med barn under tre år 
upplever att sjukfrånvaron är lägre under sommarhalvåret, än vinterhalvåret då mer 
tid spenderas inomhus. De menar att mer bakterier och sjukdomar sprids lättare via 
leksaker och föremål, då deras barn allt som oftast nyser eller stoppar dessa i mun. 
På så vis hålls sjukdomarna ”rullandes”. Granberg (2000) och Grahn m.fl. (1997) 
påvisar det som framgått i resultatet att barn som vistas till stor del i utomhusmiljö 
har en lägre sjukfrånvaro. Författarna förklarar det med att i miljön utomhus uppstår 
mindre trängsel och därav en minskad smittorisk. Granberg (2000) berättar att luften 
står mer stilla inomhus, den torrare luften och värmen inomhus gör att 
slemhinnorna torkar ut och därmed ökar även risken för att bli smittad. Även 
koncentrationen av smittoämnen ökar och har lättare att sprida sig vidare vid 
inomhusvistelse, vilket bekräftas av resultatet i min undersökning. Jag anser att det 
utifrån detta går att fastslå att barn blir mer fria från sjukdom av utomhusvistelse.

Det framgår i resultatet att alla avdelningar har en stark positiv bild av 
utomhusvistelsens påverkan på barns hälsa. Pedagogerna upplever barnen som 
piggare, gladare, friskare och har ett ökat välbefinnande av att vistas mycket 
utomhus. Dahlgren och Szczepanski (1997) anser att utomhuspedagogik skapar 
stora förutsättningar för en sund kropp genom goda möjligheter till stimulans för 
rörelse och kroppsuppfattning. Grahn m.fl. (1997) menar att förutom att barn som 
vistas till stor del i en stimulerande utomhusmiljö är friskare, har de dessutom en 
större variation i leken, bättre motorisk utveckling och bättre 
koncentrationsförmåga. Jag anser i enlighet med detta att barn som vistas till större 
del i en utomhusmiljö har längre sjukfrånvaro, ett ökat välbefinnande och 
därigenom en bättre hälsa. Även författarna Granberg (2000), Öhman och Sundberg 
(2004) och Quennerstedt m.fl. (2007) bekräftar utomhusmiljön som en positiv 
möjlighet i barns utveckling.

Sammanställning av problemorienterad intervjustudie

Jag har utefter mina egna resultat från studien och i enlighet med tidigare forskning 
konstaterat att utomhusmiljön ses överlag som väldigt positiv. I resultatet framgår 
det att utomhusmiljön används rätt flitigt av informanterna och att de har en positiv 
inställning till utomhusvistelse som anses öka barns hälsa.
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Fördjupande intervjustudie

Jag har här ovan påvisat med hjälp av egna resultat och tidigare forskning att 
utomhusmiljön har en positiv effekt på barns hälsa. Jag ska därför här nedan i den 
fördjupande intervjustudien presentera hur förskolechefer kan skapa förutsättningar 
och möjligheter för utomhusvistelse.

Förskolechefens roll

Förskolecheferna bekräftar att de upplever pedagogerna som positivt inställda till 
utomhusvistelse och att utomhusmiljön används frekvent. De upplever att 
förskolegården är det primära tillhållet för utomhusvistelse men att det även 
förekommer till lite olika utsträckningar vistelse utanför förskolans grindar. En av 
förskolecheferna upplever att utomhusmiljön inte används fullt ut så mycket i olika 
pedagogiska syften som den borde. Gunilla anser att det blir lite väl mycket 
övervakande av barns fria lek, speciellt vid vistelse på förskolegården. Hon menar 
att hennes roll i det pedagogiska ledarskapet här blir viktigt, att hon kan synligöra 
förutsättningar och ta bort det som begränsar. Tove berättat att andra möjligheter till 
att skapa förutsättningar är hur scheman och planeringstider är upplagda. Jag anser 
att liknande förutsättningar är väldigt viktiga för att pedagogerna ska kunna känna 
möjligheter till att anpassa sin vardag och möjligheterna till utomhusvistelse. Vad 
gäller risker såg ingen av förskolecheferna någon specifik skillnad mellan 
utomhusvistelse och inomhus, det gäller bara att bara medveten och förberedd på 
hur man ska agera om olyckan är framme. 

Båda förskolecheferna talar om möjligheter till olika fortbildningskurser som 
kommer årligen i bland annat utomhuspedagogik och utomhusmatematik. 
Förskolecheferna visar på liknande möjligheter, men menar att ett stort ansvar ligger 
hos individen själv. Jag anser att ut efter vad som framkommit i undersökningen, bör 
fler pedagoger ta dessa möjligheter. Jag håller med det som Nationellt centrum för 
Utomhuspedagogik (NCU, http://www.liu.se/ikk/ncu), Dahlgren och Szczepanski 
(1997), Granberg (2000) med flera menar att utomhuspedagogik är ett utmärkt sätt 
för barn att utvecklas i, det erbjuder dem upplevelser och konkreta erfarenheter i 
dess vanliga situationer och miljöer. Barn lär med alla sina sinnen, höra, se och 
känna lämpar sig utmärkt i en utomhusmiljö.

Förskolecheferna berättar att det inte finns några avtal vad gäller arbetskläder eller 
liknande förmåner som de per automatik måste erbjuda. Detta kan jag tycka är synd. 
Det är som Johansson (2004) och Granberg (2000) talar om att rätt kläder för rätt 
väder är viktigt även för personalen. Då många själva kanske inte har regnkläder 
eller varma vinterkläder kan det finnas risk för att utomhusverksamheten kan bli 
lidande. Förskolecheferna poängterar att det vissa år har förekommit att det funnits 
rum inom budgeten för att skaffa kläder eller liknande, men att det inte är standard. 
Den ena förskolechefen såg dessutom möjligheten, om budgeten tillät, att ta 
verksamhetspengar för att skaffa ett basutbud åt personalen om intresset finns, 
vilket jag anser är väldigt positivt.
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Ingen av förskolecheferna har en utarbetad hälsoplan för deras förskola. Däremot 
ingår båda under samma kommun där kommunen har beslutat om att varje anställd 
har rätt till att utnyttja ett friskvårdsbidrag. Jag anser att det borde finnas en 
hälsoplan eller hälsoarbete inom verksamheten. Visst är det bra med ett 
friskvårdsbidrag, men det är som Gunilla berättar inget krav att det ska lösas ut eller 
hur det används. Detta kopplat till det som Gunilla berättar om att ha frisk och stark 
personal utan sjukfrånvaro är så otroligt kostnadseffektivt i förhållande till allt 
annat, att jag därför anser att det bör finnas en djupare plan för hälsa inom 
förskolans verksamhet riktad mot personalen.

Fördjupad diskussion

Jag kommer nedan att fördjupa mig i studien Ute på dagis som är utförd av Grahn, 
Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) och koppla deras resultat till mitt. 
Jag har valt den boken då deras syfte väl stämmer överens med mitt. Jag vill med 
detta se hur väl det stämmer överens och om jag har tillfört något nytt eller rent av 
kommit fram till något annat.

I min studie har jag kommit fram till att pedagogerna upplever att utomhusvistelse 
påverkar barns hälsa på ett positivt vis. Barnen upplevs som piggare, gladare, 
friskare, har en lägre sjukfrånvaro och ett ökat välbefinnande. Barnen får goda 
möjligheter till att öva sina motoriska färdigheter och får av utomhusvistelse bättre 
koncentrationsförmåga. Barn har ett stort rörelsebehov och utomhusmiljön tillgodo 
ser detta på ett utmärkt vis genom stora öppna miljöer. De öppna miljöerna bidrar 
även till att det uppstår mindre konflikter mellan barnen.

Studien utförd av Grahn m.fl. (1997) har påvisat att barn vid en så kallad ”Ur-och-
skur” förskola har lägre sjukfrånvaro än vid en traditionell förskola. Författarnas 
studie visade att förutom att barnen blev friskare även leker mer variationsrikt, har 
en bättre motorisk utveckling, kan koncentrera sig bättre än barn som har förfogande 
till en mindre stimulerande utomhusmiljö och utomhusvana. Det blev dessutom 
mindre konflikter mellan barnen. Författarns menar att för lite dagsljus är 
ohälsosamt för barn. Barnen blir tröttare och får större svängningar i deras humör 
samt att deras dygnsrytm påverkas negativt. Att barnen är mindre sjuka förklaras av 
att barnen vistas i en miljö där mindre trängsel förekommer och därav minskar 
smittorisken.

Jag bedömer här med att min studie inte har tillfört något nytt till forskningen. Men i 
den fördjupade diskussion kan jag bekräfta det som redan tidigare har forskats fram 
genom bland annat Grahn m.fl. (1997) studie även bekräftats genom min.

Slutsats

Slutsatsen av min studie är att pedagogerna upplever att utomhusvistelse påverkar 
barns hälsa på ett positivt vis. Barnen upplevs som piggare, gladare, friskare, har en 
lägre sjukfrånvaro och ett ökat välbefinnande.
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Förslag på vidare forskning

Under arbetets gång fann jag att många är positivt inställda till utomhusmiljön och 
dess effekter. Jag tycker att det skulle vara intressant att i en djupare utsträckning 
undersöka vilka förutsättningar en förskolechef har till att kunna skapa 
förutsättningar för utomhusvistelse. För även om en förskola inte har en profil att 
bedriva utomhuspedagogik så går det att bedriva en verksamhet som till stor 
utsträckning spenderas utomhus.
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 Bilag 1
1. Vad har du för utbildning och hur lång tid har du jobbat inom förskola?
2. Hur gammal är du?
3. Hur ser barngruppen ut där du jobbar?
4. Hur ofta är ni utomhus?
5. Vart befinner ni er när ni är utomhus?
6. Varför går ni ut/vilket syfte har ni?
7. Beskriv hur er förskolegården ser ut?
8. Använder ni förskolegården i ett pedagogiskt syfte?
9. Har ni styrda pedagogiska aktiviteter på gården?
10. Används utomhusmiljön utanför förskolegården mer i ett pedagogisk syfte?
11. Har ni specifika målsättning/syften med utomhusvistelsen?
12. Märker du någon skillnad på barn som fått vistas utomhus några timmar istället 

för varit inomhus en hel dag?
13. Ser du några fördelar av att vistas utomhus?
14. Ser du några nackdelar av att vistas utomhus?
15. Hur upplever du att sjukfrånvaron överlag är på din avdelning?
16. Vilka sjukdomar är de mest förekommande?
17. Hur anser du att barnen på din avdelning påverkas (utifrån begreppet HÄLSA) 

av utomhusvistelse?
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 Bilaga 2
1. Hur uppfattar du att utomhusmiljön används på förskola?
2. Finns det någon uttalad profil på förskola?
3. Hur kan du som chef skapa förutsättningar för utomhusvistelse?
4. Vilka resurser finns det att tillgå för pedagogerna? Fortbildninskurser?
5. Vilka möjligheter finns för utrustning till pedagogerna? Kläder för väder?
6. Finns det någon specifik hälsoprofil/hälsoarbete på förskolan riktad mot de 

anställda?
7. Upplever du att pedagogerna uppfyller läroplanen fullt ut via utomhusvistelse?
8. Hur tänker du kring risker med utomhusvistelse?
9. Ekonomiska vinningar/förluster av utomhusvistelse?
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