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ABSTRAKT 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare uppfattar utevistelsen på 
förskolan. Vad finns det för mål, vad anser förskollärare att deras roll i utevistelsen är 
och vilket innehåll och arbetssätt karaktäriserar utevistelsen? I undersökningen har en 
kvalitativ metod valts och åtta förskollärare från olika förskolor har intervjuats. Det 
framkommer att samtliga förskollärare anser att det är viktigt med utevistelse i förskolan 
och de flesta har uttalade mål för den. Resultatet visar att förskollärarna har många roller 
i utevistelsen och synen på den kan vara väldigt olika. De roller som kommer fram vid 
intervjuerna är medforskare, observatör, stöttare, barnpassare och inspiratör. Arbetssättet 
i utevistelsen är en blandning av fri lek och styrda aktiviteter och här finns det positiva 
tankar om båda. 
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1 INTRODUKTION 
 
Alla barn borde få uppleva naturen, där de kan leka, utvecklas och bara försvinna in i 
fantasins värld. Vi minns när vi var små och kunde tillbringa timmar ute i trädgård och 
skog, oavsett väder. Det var nog här vårt intresse för naturen och utevistelse började.  
 
Under vår tid på Lärarprogrammet på Högskolan i Kalmar har vi bland annat läst kursen 
Natur och Friluftsliv. Denna kurs gjorde att vårt intresse för naturen och utevistelse 
ökade. När vi sedan varit ute på VFU, verksamhetsförlagd utbildning, och bestämt oss 
för att det är i förskolan vi vill verka, kände vi att detta med utevistelse blev ännu 
viktigare för oss. Många barn tillbringar mycket tid på förskolan och vi förskollärare har 
en viktig roll i att alla barn får uppleva en stimulerande och lustfylld vistelse utomhus. 
Barnen kan utveckla många färdigheter utomhus, bland annat motorik och 
miljömedvetenhet. Det finns även andra vinningar med utevistelse i förskolan, till 
exempel förbättrad hälsa.  
 
Med utgångspunkt i detta valde vi utevistelsen i förskolan som vårt ämne till 
examensarbetet. Vi väljer att benämna det utevistelse eftersom våra erfarenheter från 
tidigare VFU har visat att utevistelsen på förskolan kan se väldigt olika ut, från förskolor 
med ett klart pedagogiskt syfte till förskolor med endast barnpassning i utevistelsen. 
Därför har vi valt att undersöka vad förskollärare har för målsättning med utevistelsen 
och vad de anser att deras roll i den är. Vi vill även ta reda på hur innehållet och 
arbetssättet karaktäriseras.  
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden presenteras fyra pedagogiska förgrundsgestalter som haft och har 
betydelse för utevistelsen. Här beskrivs även vad läroplanen i förskolan och Agenda 21 
säger om detta, samt olika faktorer som utevistelse i förskolan kan syfta till. 
Avslutningsvis behandlas pedagogens roll i utevistelsen i förskolan. 
 

2.1 Pedagogiska förgrundsgestalter 
 
Naturen har under lång tid varit viktig för barns lärande och utveckling. Nedan görs 
några historiska nedslag, från Antikens Grekland fram till idag. 
 

2.1.1  Aristoteles 
 
Under åren 384-322 f. Kr. levde och verkade Aristoteles (Stensmo, 2007). Redan under 
hans tid kan man se rötterna till utomhuspedagogiken. Han menade att man lär genom 
sina sinnen och sina erfarenheter. Aristoteles var även mycket intresserad av 
förändringar i naturen och han kan betraktas som Europas första biolog (Dahlgren & 
Szczepanski, 2001). Vanebildning är en viktig del i Aristoteles pedagogik. Att tidigt 
träna sin kropp och utveckla goda vanor är angeläget för små barn. Detta ska barnen 
göra genom att leka och röra på sig. Att upprepa rörelser är betydelsefullt för 
vanebildningen. Man bör börja vanebildningen redan som litet barn. Verksamheten för 
små barn ska vara konkret och att studera andra är väsentligt för lärandet (Stensmo, 
2007). Aristoteles ansåg att teori och praktik skulle gå hand i hand (Simmons-
Christenson, 1997). 
 

2.1.2  Jean-Jacques Rousseau 
 
Rousseau levde mellan åren 1712-1778 (Simmons-Christenson, 1997). Han menade att 
naturen gör att man kan stärka sin kropp och dess utveckling. Detta ska man aldrig 
hindra. Man ska inte tvinga barnet att göra något, utan låta det springa, hoppa och skrika 
när det vill (Rousseau, 1977). Rousseau ansåg att fysisk och sensorisk träning var 
mycket viktigt för de små barnen (Simmons-Christenson, 1997). Han menade vidare att 
det är barnets intresse och behov som bestämmer vad det ska lära sig. Man ska som 
pedagog inte påskynda barnets lärande utan låta det vara barn så länge det kan (Stensmo, 
2007).  
 
Rousseau ansåg att barn inte ska lära sig genom att läsa fakta i böcker utan genom att 
man kommer i kontakt med en verklighet. Att vara i naturen och göra saker praktiskt är 
bättre än att ha undervisning i skolsalar och bibliotek (a.a). I leken och genom sinnliga 
upplevelser stimuleras barnets lärande (Dahlgren & Szczepanski, 2001).  
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Rousseau menade att ett naturligt levnadssätt främjar hälsa och en positiv moralisk 
utveckling. Ett tillgjort liv i staden kan göra att man drabbas av ohälsa och en negativ 
etisk utveckling (Stensmo, 2007). 
 

2.1.3  John Dewey 
 
Dewey levde under åren 1859-1952. Han kom med begreppet ”Learning by doing”. Med 
det menade han att vi lär oss genom att aktivt pröva och experimentera. Vi måste därför 
ge eleverna dessa möjligheter i deras utbildning. Han utesluter inte teorin utan menar att 
den och praktiken är varandras förutsättning (Hartman, Lundgren & Hartman, 2005). 
 
Dewey (2005) menade att det är genom det vi gör i och med världen, som vi förstår 
värdet och meningen med den. Han ansåg att det vore idealiskt om barnets skola eller 
hem skulle sträcka sig och breddas ut till trädgården, skogarna och fälten. Världen 
utomhus skulle öppna sig för barnen genom deras exkursioner, promenader och 
pratstunder. Barnens intresse och lekar har mycket likheter med det primitiva livet. 
Dewey menade att i barnens själ finns det något medfött som gör att de återgår till 
sådana aktiviteter som var vanliga för folk förr i tiden, till exempel att barnen ofta 
bygger kojor, jagar på låtsas med pilbåge och spjut med mera (a.a.). 
 
Dewey talade precis som Aristoteles om vanor och vanebildning. Dewey ansåg att en 
vana är en aktuell händelse som är påverkad av det tidigare erfarna. I motsats till 
Aristoteles menade Dewey att en vana inte är liktydig med en upprepning eller rutin. 
Han ansåg istället att alla situationer man hamnar i som människa är nya för en och man 
kan inte använda sig av de lösningar man använt sig av vid tidigare liknande situationer. 
Vidare menade Dewey att en vana inte är en repetition av ett tidigare beteende utan en 
förvärvad översikt för olika sätt att reagera (Stensmo, 2007).    
 

2.1.4  Anders Szczepanski 
 
Szczepanski arbetar som forskare vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid 
Linköpings Universitet. Han menar att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt. 
Lärande ska komma till stånd genom upplevelser och reflektion, baserat på erfarenheter i 
verkliga situationer. Enligt Szczepanski är utomhuspedagogik ett forsknings- och 
utbildningsområde som innebär att det lärande rummet flyttas ut till livet i samhället och 
till natur- och kulturlandskapet. Han betonar platsens betydelse för lärandet och att det är 
viktigt att växla mellan sinnlig upplevelse och litterär bildning (Bergholm, 2006).   
 

2.1.5  Sammanfattning 
 
Aristoteles var en av de första som hade tankar kring utomhuspedagogik. Han menade 
att man lär sig genom sina sinnen och erfarenheter. Detta menade även Rousseau. 
Rousseau ansåg också att det är bättre att vara ute i naturen och göra saker praktiskt än 
att ha undervisning inomhus. Både Aristoteles och Dewey ansåg att teori och praktik ska 
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gå hand i hand och inte åtskiljas. Dewey menade vidare att det är genom att pröva och 
experimentera som ett lärande kan komma till stånd. Szczepanski, som är en nutida 
forskare, har liknande uppfattning kring utevistelse som hans tidiga föregångare. 
 

2.2 Styrdokumenten och Agenda 21 om utevistelse 
 
Detta avsnitt behandlar styrdokumenten och Agenda 21 . I läroplanen för förskolan finns 
det mål som kan kopplas till utevistelsen. Agenda 21 är en handlingsplan som ska göra 
hela befolkningen medveten om miljön och den hållbara utvecklingen. 
 

2.2.1  Lpfö 98 
 
I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det att ett av förskolans uppdrag är att 
verksamheten ska var trygg, rolig och lärorik för alla barn som medverkar. Förskolan 
måste visa hänsyn för att barn har olika uppväxtmiljöer och att de på grund av detta 
skapar sammanhang och mening på olika sätt. I uppdraget ligger även att förskolan ska 
stimulera barns vilja och lust att lära. Arbetslaget ska arbeta så att barnen upplever att 
det är meningsfullt och roligt att lära sig nya saker, men också så att barnen ställs inför 
nya utmaningar som stimulerar dem att få nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
Att utveckla barns eget kulturskapande samt överföra ett kulturarv, såsom värden, 
historia, traditioner och språk, ingår också i uppdraget för förskolan och ska genomföras 
av arbetslaget (Skolverket, 2006). 
 
Enligt Lpfö 98 ska alla som arbetar inom förskolan respektera varje människas 
egenvärde och den gemensamma miljön. Förskolan ska arbeta mycket med miljö- och 
naturvårdsfrågor. Man ska visa på ett ekologiskt förhållningssätt och arbeta så att barnen 
utvecklar ett försiktigt sätt att möta naturen och miljön (a.a.).  
 

”Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för den 
pedagogiska verksamheten.” (Skolverket, 2006, s 8)   

 
Detta står som strävansmål för verksamheten i läroplanen. Verksamheten ska utföras så 
att en stimulering och utmaning för barnen och deras utveckling kommer till stånd. I 
verksamheten på förskolan ska man kunna använda sin fantasi och kreativitet i lek, men 
också i lärande, både inomhus och utomhus. Det bör finnas både planerad utomhusmiljö 
och naturmiljö, där man kan leka och genomföra aktiviteter (a.a.).  
 
Förskolan ska sträva mot att alla barn utvecklar sin motorik och kroppsuppfattning. Man 
ska också sträva mot att barnen förstår att det är viktigt att man mår bra och tar hand om 
sin hälsa. Som pedagog i ett arbetslag i förskolan ska man ge barnen stöd och stimulera 
dem i sin motoriska utveckling. Att barnen lär sig om växter och djur och lär sig förstå 
enkla naturvetenskapliga företeelser är strävansmål i Lpfö 98 (a.a.). 
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2.2.2  Agenda 21 
 
Agenda 21 är ett handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om miljö och 
utveckling i Rio de Janeiro 1992. Programmet innehåller mål och riktlinjer för att 
åstadkomma en hållbar utveckling genom att avlägsna miljöhoten och utrota 
fattigdomen. Det är ett långsiktigt handlingsprogram och sträcker sig in i det 21 
århundradet. Agenda 21 innebär att både länder och människorna i samhället ska vara 
med i arbetet kring miljö- och utvecklingsfrågor. Alla kommuner ska utarbeta en lokal 
Agenda 21 (Drougge, 2002). Kommunerna ska genom sin lokala Agenda 21 informera 
befolkningen om arbetet med en hållbar och miljövänlig utveckling. Detta arbete ska 
göra att kommunens befolkning ska bli medvetna om frågor kring den hållbara 
utvecklingen. Arbetet ska också göra så att befolkningen kan anpassa sig till de åtgärder 
som myndigheterna i kommunen planerar (Regeringen).  
 

2.3 Tidigare forskning kring syftet med utevistelsen i förskolan 
 
Tidigare forskning visar på flera aspekter till varför man bör bedriva utevistelse i 
förskolan. Nedan belyses de mest återkommande anledningarna. 
 

2.3.1  Förbättring av hälsan 
 
För hälsans skull borde vi vistas ute mer. Genom att använda sig av naturen i 
undervisningen skapas möjligheter till rörelse och naturkontakt. Man minskar risken för 
fetma och benskörhet. Naturen kan även utveckla fantasi och kreativitet, vilket är viktigt 
för ett välbefinnande (Dahlgren & Szczepanski, 2001). Att vistas i naturen skapar 
upplevelser i vilka man får använda alla sina sinnen. Man får känna, lukta, smaka och se 
alla färger och former som finns där ute (Brügge, Glantz & Sandell, 2007).   
 
Människan är skapad för ett liv i rörelse. Trots den stora samhällsutvecklingen är vi 
genetiskt sett densamma (Raustorp, 2004). Det finns en outtalad uppmaning i begreppet 
utomhuspedagogik som säger att lärandet ska vara mer rörelseintensivt (Szczepanski, 
2007). Det är ingen tvekan om att fysisk aktivitet och rörelse är faktorer som gör oss 
friskare. Tillgång till en omväxlande utomhusmiljö med mycket träd och växter gör 
barnen friskare och mer koncentrerade (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & 
Ekman, 1997). Samtidigt gör en omväxlande utomhusmiljö att man tar fler steg i 
minuten än barn som inte har den miljön, vilket betyder att man alltså rör sig mer än 
andra barn. Barn med en varierande utomhusmiljö med mycket vegetation blir också 
mindre utsatta för UV-strålning, vilket är bra i ett längre perspektiv (Boldemann, Dal, 
Blennow, Wester, Mårtensson, Raustorp, Yuen, 2005). 
 
En fallstudie har genomförts på två förskolor med olika förutsättningar vad gäller 
utomhusvistelse och utomhusmiljö. Den ena förskolan är en traditionell stadsförskola 
där barnen vistas ute under kortare perioder under dagen. De använder sig av 
traditionella typer av leksaker, gräsmatta och stenlagda gångar. Gården är platt med låga 
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buskar och klena träd. Den andra förskolan ligger utanför staden, med gräns mot 
hästhagar och naturområde. Det är en gammal fruktträdgård där den klippta gräsmattan 
övergår mer och mer till rena vildmarken. I denna miljö vistas barnen mestadels ute.  
Resultatet visar att barnen som vistas mestadels ute har en lägre sjukfrånvaro och en 
bättre koncentrationsförmåga än barnen från en annan förskola (Grahn, 1996). 
Allmänläkaren Söderström (1996) har genomfört en annan studie under början av 1990-
talet. Där har man kommit fram till att barn som är ute mer än fem timmar i veckan har 
lägre sjukfrånvaro än de barn som är ute mindre än fem timmar i veckan. Men enligt 
undersökningen spelar det mindre roll för sjukfrånvaron om man är ute sex, åtta eller tio 
timmar (a.a.). Både Söderström (1996) och Sundelin (1996), överläkare, menar att 
smittoriskerna är betydligt större om man vistas en stor del av dagen inomhus, eftersom 
koncentrationen av virus, bakterier och kvalster blir högre inomhus, i ett instängt rum, i 
motsats till om man vistas utomhus där luften flödar och har större utrymme (a.a.).  
 

2.3.2  Motorisk utveckling 
 
Barnen på förskolan utvecklar sin motorik i leken genom att krypa, åla, springa, hoppa 
med mera. Små barn rör sig väldigt mycket och lär sig då hur den egna kroppen fungerar 
och hur deras omgivning ser ut. Utemiljön på förskolan bör vara utformad så att barnen 
kan få en allsidig motorisk träning (Granberg, 2000). Detta skriver även Drougge (2002) 
om. Hon menar även att barn får ett bättre självförtroende när de känner att de vet hur 
deras kropp fungerar och kan göra olika saker med sin kropp (a.a.). 
 
Som pedagog i förskolan kan man hjälpa barnen att utveckla motorisk färdighet genom 
att genomföra en samlad aktivitet utomhus som främjar den motoriska utvecklingen. 
Genomför man en aktivitet på detta sätt får man med sig alla barn, även dem som oftast 
inte är fysiskt aktiva. Pedagogen kan på så sätt upptäcka och stödja de barn som behöver 
mer hjälp. Således kan man göra barnen intresserade att välja denna aktivitet vid ett 
senare tillfälle och på så sätt utveckla den motoriska färdigheten (Sigmundsson & 
Vorland Pedersen, 2004).  
 
På många förskolegårdar finns det fasta lekredskap, till exempel rutschkana, 
klätterställningar och gungor. Genom att använda dessa redskap utvecklar barnen sin 
motoriska förmåga. Man kan även ta med sig sin förskolegrupp ut i naturen för att 
främja motoriken. Skogsterrängen ger barn bra motorisk träning (Granberg, 2000).  
 
Forskarna som genomförde fallstudien om de två olika förskolorna kom fram till att 
barnen som får klättra fritt i träd och vistas i ojämn terräng blir starkare, vigare och får 
bättre balans och motorik än barnen i den andra, platta gårdsmiljön (Grahn, 1996).  
 
Ellneby (1999) menar att en liten, kort skogspromenad ger små barn mycket träning av 
grovmotoriken, men att personalen ofta blir stressad av att det går för långsamt och att 
tiden inte räcker till. Då är det enklare att sätta barnen i vagn och gå i raskare takt. Hon 
menar vidare att om barnen inte får möjlighet att utveckla sin motorik leder det till att de 
blir försiktiga, vågar inte testa och de blir klumpiga. Detta i sin tur kan leda till att de 
inte tycker om att röra sig och de blir utanför i kompisgänget. Genom lek och rörelse lär 
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man känna sin kropp och förstår hur den fungerar i vissa händelser. På så sätt kan man 
utveckla en bra självkänsla och ett bra självförtroende, vilket leder till en bra självtillit. 
Rörelseträning har en stor betydelse för barnens utveckling för att bli självständiga 
individer (a.a.).  
 

2.3.3  Lekens betydelse 
 
Ett återkommande begrepp i förskolan är ”fri lek”. Med fri lek menar Granberg (2000) 
lek som är frivillig, alltså kommer från barnens egna behov. Den fria lekens betydelse 
samt att barn behöver få leka ostört och på egen hand, brukar framhållas. Leken kräver 
både större ytor och mindre avskilda ytor där man kan dra sig undan (a.a.). Även Norén-
Björn, Mårtensson och Andersson (1993) menar att utemiljön är väldigt viktigt för 
leken. De förespråkar speciellt vikten av att skapa mindre rum där barnen kan leka ostört 
i små grupper under längre tid. Den dagliga samvaron i gruppen kan vara enerverande 
om man aldrig får vara ensam eller enbart med några vänner. Det är framför allt 
betydelsefullt att barnen får leka ostört i låtsasleken, och att de vet att den lilla gruppen 
kan återgå till leken vid upprepade tillfällen (a.a.). 
 
Genom leken utvecklar barn sin sociala, emotionella, intellektuella och fysiska förmåga, 
hela tiden utifrån sig själv (Drougge, 2002). Barn lär sig genom leken och den är deras 
viktigaste kunskapskälla. Leken är barnens naturliga tillstånd, vilket gör att man bör utgå 
från den i förskolans verksamhet (Granberg, 2000). Leken gör att barnen utvecklas, 
vilket medför att det är viktigt att alla barn får vara med i leken. Som pedagog kan man 
leka med det eller de barn som ibland inte får vara med i leken. Då kan man få med sig 
barn i en ny leksituation. Men det är viktigt att man som pedagog på förskolan visar 
barnen att det inte är acceptabelt att lämna ett barn utanför leken vid upprepade tillfällen. 
Det är betydelsefullt att man valt lekmiljön utifrån vilka barn man har på förskolan. Att 
ha dyra saker och konstruerade platser att leka på är inte av stor vikt. Genom leken kan 
barnen få tid till reflektion och att bearbeta intryck (Drougge, 2002). 
 
Att leka i naturen stimulerar till att utveckla sin fantasi och inlevelseförmåga. Genom 
fantasin och inlevelseförmågan kan man göra nya vetenskapliga upptäckter. Detta kan 
även göra att lekarna blir mer flexibla. Att vara i naturen och leka gör att man får en 
känsla för den och man lär sig att vara rädd om naturen. Att få med barnen i leken och i 
aktiviteter är lättare om man är utomhus, då det finns mer plats och man kan vara lite vid 
sidan av. Höga ljud försvinner mer i luften utomhus (a.a.). Förskolegårdar är olika och 
ger ofta skilda möjligheter för barn att leka utomhus. Förskolegårdar med många sorters 
aktiviteter som bjuds, till exempel sandlåda, gräsmatta och något skogsparti talar till 
barnen och gör att barnen kan leka på många olika sätt (Grahn m.fl., 1997). 
 

2.3.4  Miljömedvetenhet 
 
Granberg (2000) definierar miljömedvetenhet med två saker. Det första är att respektera 
och visa hänsyn till allt levande, såsom insekter, djur och växter. Det andra är att ha en 
viss kunskap om djur och natur och naturens samband, skilja på olika arter i sin 
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omgivning och så småningom lära sig namn, veta vem som äter vem och vad som växer 
på vad. För att bygga upp en miljömedvetenhet hos barnen anser hon att barnen måste få 
en positiv relation till miljön runt omkring. Den relationen får de om de vistas mycket i 
naturen och samtidigt trivs och tycker det är roligt (a.a.). Precis som Granberg (2000) 
skriver även Drougge (2002) om hur viktigt det är att barnen får en positiv relation och 
trivs i naturen. Hon menar att det man tycker om, det förstör man inte. Lär sig barnen 
om allemansrätten och får en positiv relation till miljön och miljömedvetenhet när de är 
små kommer de även att värna om naturen och miljön då de blir äldre. Hon påpekar 
också att det är viktigt att man inte oroar barnen inför alla miljöhot, utan istället 
fokuserar på det positiva och vad vi kan göra för att värna naturen (a.a.). 
 
Allemansrätten är en företeelse som är unik. Endast ett fåtal länder förutom Sverige har 
en allemansrätt. Allemansrätten ger människorna rättigheter, till exempel att man får 
vistas var man vill i naturen. Man får plocka blommor, bär och svamp och göra upp eld, 
bara det inte sker på någon annans tomt. Allemansrätten innebär även en del 
skyldigheter. Man får inte göra någon skada eller skräpa ned i naturen. Att bryta grenar 
och kvistar från träd och buskar är inte tillåtet. Inte heller plocka löv, ollon och nötter 
från växande buskar och träd. Vid vistelse i naturen bör man alltid tänka på att det inte 
ska synas några spår efter ens besök (Granberg, 2000). 
 
Källsortering är viktigt för att barnen ska lära sig att skilja på olika sopor och skräp och 
slänga dem på rätt ställe. Det är framförallt viktigt att de får lära sig vad som är 
nedbrytbart skräp ute i naturen, och vad som inte är det. Ett bra sätt att lära sig om hur 
mat bryts ner till jord är att ha en kompost på förskolan (Granberg, 2000). 
 
Johansson (1990) menar att det är viktigt att man som pedagog tänker igenom vad det är 
man vill och varför man vill förmedla natur och utevistelse till barnen. Hon anser också 
att barnen måste få lära sig hur en frisk natur ser ut för att kunna avgöra när den är sjuk. 
Med figuren nedan vill Johansson visa hur man kan ta sig mot ett mål. Första vägstoppet 
är att trivas i naturen och här är det viktigt att man är torr och varm och att man kan ta 
sig fram. Andra stoppet är iaktta. Med det menar Johansson att man upplever naturen 
med alla sina sinnen och att man kan samla, sortera och jämföra saker utomhus. Där 
efter kommer förstå. Det betyder att man lär sig förstå hur växter och djur hänger 
samman i naturen. Nästa steg är människans påverkan och här menas att man förstår hur 
människan kan påverka naturen. Det näst sista stoppet innan mål kallas ta ställning. Där 
efter kommer påverka. När man kommit så här långt är man nära målet. Under denna 
väg mot målet kan man som pedagog i förskolan ställa sig frågor vid varje stopp, bland 
andra Trivs jag i naturen och har jag roligt här?, Har jag tänkt på hur allt hänger ihop där 
ute? och Förstår jag min roll i naturen? (a.a.). 
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Figur 1. Vägen mot målet (Johansson, 1990, s 27). 
 

2.3.5  Sammanfattning 
 
Anledningen till varför man har utomhusvistelse i förskolan kan bland annat vara att 
man vill förbättra hälsan. Utevistelsen gör att barnen blir friskare och att de rör sig mer, 
vilket gör att risken för fetma och benskörhet minskar. Det gör också att de utvecklar sin 
motorik. Genom att vara ute på förskolegården eller i naturen och leka på och med olika 
lekredskap och vistas i ojämn terräng förbättras barnens motorik.  
 
Leken är ytterligare en anledning till varför man ska ha utomhusvistelse i förskolan. 
Leken är barnens naturliga tillstånd och deras viktigaste kunskapskälla. Genom leken 
utvecklar barnen många olika förmågor, till exempel sin sociala och emotionella 
förmåga. Barnen har mer yta att leka på utomhus och höga ljud försvinner mer i luften 
utomhus. Naturen stimulerar till att utveckla fantasin och inlevelseförmågan. Genom att 
barnen vistas mycket utomhus får de en miljömedvetenhet. Med miljömedvetenhet 
menas att de lär sig visa hänsyn och respekt för allt levande och de lär sig om natur och 
djur och naturens samband. Om barnen tycker det är roligt och trivs i naturen blir de på 
ett naturligt sätt miljömedvetna.  
 

2.4 Pedagogens roll i utevistelsen 
 
Utevistelse ska inte betraktas som en paus i det pedagogiska arbetet. Utevistelsen ger 
barnen mycket mer än bara frisk luft. Den bidrar också till barns positiva utveckling 
(Norén-Björn m.fl., 1993). Pedagogens roll innefattar aktiviteter som att leka, 
uppmuntra, utforska, samtala, uppleva och upptäcka tillsammans med barnen (Granberg, 
2000). 
 

2.4.1  Pedagogen som medforskare 
 
Små barn är forskare och i utemiljön är möjligheterna till undersökande obegränsade. 
För att förskolan ska kunna skapa ett miljömedvetande hos barnen, gäller det att 
pedagogen aktivt deltar i barnens utforskande. Barn och pedagog bör tillsammans 
utforska djurlivet och naturen med sina sinnen. Erfarenheter av det de upptäcker leder 
till kunskap och att få dela dem med en vuxen gör ofta glädjen större. Pedagogen ska 
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intressera sig för barnen men låta dem göra upptäckter i lugn och ro och vänta in dem 
tills de själva visar att de vill dela upptäckten med någon (Granberg, 2000).  
 
Pedagogens roll är inte att vara en levande uppslagsbok, utan att väcka nyfikenhet, skapa 
entusiasm och vara medforskare med barnen. Detta kan man göra både genom att 
förmedla viss fakta och kunskap, men även genom att veta var man kan hämta 
faktakunskapen. Det är en bra idé att ta med böcker i packningen så att den som vill kan 
försöka få svar på sina frågor. Det är inte alltid man hittar svaret, men det viktigaste är 
att ta barnen på allvar. Ett annat alternativ kan vara att titta på till exempel blommans 
egenskaper och sedan hitta på ett namn. Om en pedagog saknar kunskap och vilja att 
lära sig kan man inte förvänta sig att barnen ska skapa ett intresse för naturen. Om man 
som pedagog inte kan svara på frågorna och samtidigt visar ointresse tröttnar barnet 
snart. Det tröttnar också snabbt om pedagogen vet allt och är som en uppslagsbok. Detta 
hindrar dem ofta att själva få finna lösningar och förklaringar och även att använda 
fantasin (Brügge m.fl., 2007). 
 

2.4.2  Flexibilitet 
 
Som pedagog måste man tänka över vilka miljöer man har runt omkring sig och när man 
ska placera aktiviteten på just den platsen. Det gäller att ta till vara på naturen i de olika 
årstiderna och vara på rätt plats vid rätt tid. Man måste också vara flexibel och kunna 
läsa av barngruppen för att veta när rätt aktivitet passar. Fryser barnen kan det vara bra 
med en lek då de får röra på sig mycket, andra tillfällen kan det vara bra att slå sig ner 
och ha ett förtroligt samtal. Att vara pedagog i utomhusmiljö kräver mer av en än att 
vara inomhus i ett avgränsat område. Ute kan allt hända och man har inte fullständig 
kontroll av vad som sker. Den planering man gjort kanske inte alltid håller för att det 
händer något mer spännande i barnens närhet. Därför krävs det att man är flexibel 
(Brügge m.fl., 2007). 
 

2.4.3  Ledarskapsmodeller 
 
När man bestämmer vilken pedagogisk metod man ska välja är det viktigt att tänka på 
hur barngruppen ser ut, bland annat storlek, hur gamla barnen är och vilka erfarenheter 
de har men även färdsätt, årstid och väder. En annan sak som man också får tänka på är 
antalet ledare som är med. Exempel på olika modeller är förmedlingsmodellen, den lilla 
gruppen och den självstyrda gruppen. Oftast är det inte bara en modell som gäller utan 
en blandning och variation (Brügge m.fl., 2007). 
 

• Förmedlingsmodellen: Den första modell Brügge m.fl. tar upp är 
förmedlingsmodellen då pedagogen står framför gruppen och har rollen som 
”expert”. De menar att det är svårt för deltagarna att påverka innehållet. Man får 
snabbt ut sitt budskap, men man bör tänka på att budskapet inte får vara för långt 
eftersom intresset svalnar fort när gruppen är stor. Som pedagog bör man tänka 
på hur man kan få alla delaktiga.  
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Figur 2. Förmedlingsmodellen (Brügge m.fl., 2007, s 33). 
 
 

• Den lilla gruppen: Nästa modell är den lilla gruppen som ofta utmärks av att 
den är väldigt kortvarig och inte har någon ledare. Den lilla gruppen är ofta en 
lösning för att få alla deltagare aktiva. 

 

 
Figur 3. Den lilla gruppen (Brügge m.fl., 2007, s 34). 

 
 
• Den självstyrande gruppen: I den här modellen är gruppen väldigt 

självstyrande och rollen som pedagog utmärks av att man bara griper in när det 
gäller sådant som säkerhet. Annars låter man saker och ting hända utan att lägga 
sig i. I den här modellen gäller det att man som pedagog har is i magen och låter 
gruppen utvecklas själv och att det får ta sin tid innan saker händer (a.a.). 

 
Figur 4. Den självstyrande gruppen. (Brügge m.fl., 2007, s 34). 
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2.4.4  Pedagogens intresse 
 
”För att barnen ska få en bra utemiljö måste de vuxna trivas med att vara ute.” 
(Mårtensson, 1999, s 7).  Som vuxen måste man se meningen med att vara ute och kunna 
ta fram sina egna minnen från barndomen. Det är viktigt att ställa sig frågan vad man 
själv tyckte om att göra som liten och att ge sig tid att se tillvaron ur barns perspektiv 
(Mårtensson, 1999). Även Drougge (2002) anser att det är viktigt att man som pedagog 
minns sin egen lek när man var liten och att man inte glömmer bort barnperspektivet. 
Wahlqvist (1999) anser att man måste tycka det är roligt det man gör med barnen, annars 
lyser det igenom och man överför en negativ attityd av det till barnen. 
 
I utevistelsen är det viktigt att man som pedagog tänker på att inte hela tiden stå i grupp 
utan sprida ut sig för att få mindre grupper. Om pedagogerna står i grupp brukar det leda 
till att barnen samlas där, speciellt de yngsta barnen (Norén-Björn m.fl., 1993). Granberg 
(2000) menar att man inte alltid behöver vara med fysiskt i barnens lek, men man ska 
heller inte överge dem i leken. Genom blickar, leenden och ord kan man bekräfta barnen 
i deras lek. Mindre barn har ett behov av vuxna människor som är inställda på att leka 
med dem. Därför måste en pedagog finnas där barnen leker för att kunna gå in och stödja 
dem i leken, inte styra dem (a.a.). 
 

2.4.5  Sammanfattning 
 
Pedagogens roll innebär aktiviteter som att leka, uppmuntra, utforska, samtala, uppleva 
och upptäcka tillsammans med barnen. Som pedagog behöver man inte veta allt utan kan 
ta reda på saker efter hand. Det viktigaste är att man visar intresse och engagemang och 
inte tar bort barnens intresse för utevistelsen. Det är viktigt att man är flexibel. Det kan 
hända mycket saker utomhus och man måste kunna läsa av sin grupp och ändra sin 
planering om det behövs. Det finns olika sätt att arbeta som pedagog, där man tar större 
eller mindre plats som ledare för gruppen. 
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3 PROBLEM 
 
Bakgrunden i denna uppsats visar på syftet med utevistelse i förskolan och dess positiva 
effekter på barns hälsa och utveckling. Utevistelsen i förskolan kan se olika ut beroende 
på pedagogernas arbetssätt och synsätt. Vi vill med denna uppsats undersöka och få 
ökad kunskap om hur förskollärare uppfattar utevistelsen på förskolan. Våra 
frågeställningar är: 
 

• Vad är målsättningen med utevistelsen, enligt förskollärare? 
 
• Vad anser förskollärare att deras roll är i utevistelsen? 
 
• Vilket innehåll och arbetssätt karaktäriserar utevistelsen? 
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4 METOD 
 
I det här kapitlet beskrivs undersökningens tillvägagångssätt, vilken metod som använts 
och kritiskt granskning av detta. 
 

4.1 Val av metod 
 
När en undersökning ska genomföras kan man använda sig av kvalitativ metod och 
kvantitativ metod. Patel och Davidsson (2003) menar att den kvalitativa metoden är en 
verbal analysmodell och genom den kan man få reda på och förstå människors 
upplevelser. Kvantitativ metod innebär att statistik och datainsamlingar analyseras. 
Kvalitativ metod innebär också att man kan få en djupare kunskap än den mer uppdelade 
kunskapen som fås vid kvantitativa undersökningar (a.a.). I denna undersökning har en 
kvalitativ metod valts. 
 
Lantz (2007) anser att för att få information om hur en person upplever och känner inför 
ett fenomen är det lättast att ställa frågor till den personen (a.a.). Det finns två sätt att 
samla information genom att ställa frågor, enkät och intervju (Patel & Davidson, 2003). 
Kvalitativ intervju har valts som undersökningsmetod eftersom man kan få mer utförliga 
svar och har chans att ställa följdfrågor.  
 
Vid en intervju kan olika modeller användas när man ställer frågorna, beroende på 
vilken nivå av standardisering och strukturering man väljer. Hög grad av standardisering 
innebär att frågorna ställs i samma ordning till alla intervjupersoner. Vid låg grad av 
standardisering formuleras frågorna under intervjun och man väljer i vilken ordning 
frågorna ska ställas. Hög grad av strukturering innebär att man använder sig av fasta 
svarsalternativ och lämnar lite utrymme till intervjupersonen att svara. Vid låg grad av 
strukturering får intervjupersonen större utrymme och frågorna är mer öppna (Patel & 
Davidson, 2003). I undersökningen används hög grad av standardisering, det vill säga 
samma ordningsföljd på frågorna till alla intervjupersonerna. Graden av strukturering är 
låg, då frågorna är öppna och utan svarsalternativ. Intervjupersonerna får svara fritt efter 
egna tankar och åsikter kring våra frågor. 
 

4.2 Urvalsgrupp 
 
Intervjupersonerna i undersökningen valdes ut från förskolor med olika inriktningar och 
förutsättningar. Detta val gjordes medvetet för att få reda på åsikter från förskollärare 
med olika erfarenheter. Vid valet av intervjupersoner ville vi också ha en variation vad 
gäller hur många år i yrket de har, eftersom det kan ha betydelse hur utbildningen har 
varit utformad genom åren. Undersökningen genomfördes med enbart kvinnliga 
personer. Detta var inget medvetet val, men som det har sett ut på de förskolor 
intervjuerna genomförts på, fanns det ingen manlig förskollärare att intervjua. Fyra av 
intervjupersonerna är förskollärare vi har stött på under VFU-perioder. Två av 
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pedagogerna är tidigare studiekamrater som är examinerade och har fått arbete i 
förskolan. De resterande har vi kommit i kontakt med genom personer vi känner. Alla 
arbetar i förskolan och har utbildning med behörighet dit. Undersökningen består av åtta 
intervjuer genomförda i tre mellanstora städer i södra Sverige. Förskollärarna benämns 
med bokstäverna A-H med tanke på deras integritet. Enligt Patel och Davidson (2003) 
måste alla uppgifter som fås in om intervjupersonerna behandlas konfidentiellt, alltså det 
får inte spridas några uppgifter som kan röja deras identitet.  
 
 
Förskollärare Ålder Arbetat 

sedan 
Utbildning inom 
utomhuspedagogik 

Inriktning på 
förskolan 

A 26 år Januari 2007 20p Natur och 
friluftsliv. 

Reggio-
Emiliainspirerad 
med naturprofil 

B 48 år December 
1993, 
barnskötare 
dess för 
innan 

5p utomhus-pedagogik, 
Mulle-, Knytte- och 
Knoppisutbildning 
genom 
Friluftsfrämjandet samt 
fortbildningskurs på 
två dagar. 

Bedriver Mulle- 
och 
Knytteverksamhet 
i 
Friluftsfrämjandets 
regi 

C 38 år Juni, 1996 20p inriktning mot 
natur och 
fortbildningskurs på 
två dagar. 

Ingen 

D  
 

45 år 
 

Januari 
1995, 
barnskötare 
dess för 
innan 

Ingen Allergiförskola 

E 25 år  Juni 2007 Ingen Ingen 
F 48 år Januari 

2006, 
barnskötare 
dess för 
innan 

En kurs i 
utomhuspedagogik 
inom 
barnskötarutbildningen, 
5p utomhuspedagogik. 

Ingen 

G 48 år Januari 1980 Ingen Ingen 
H 49 år Januari 1980 Ingen Reggio- 

Emiliainspirerad 
 

4.3 Genomförande 
 
Intervjupersonerna tillfrågades genom att vi ringde upp dem. Alla tillfrågade svarade ja 
till att medverka i undersökningen och tid och plats bestämdes för intervjun. Vi 
meddelade även då hur lång tid intervjun beräknades ta. Några av personerna som skulle 
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intervjuas hade ett önskemål om att få se frågorna innan intervjun genomfördes. Därför 
mailade vi frågorna till alla personerna. Då kunde de som ville, läsa igenom frågorna 
och förbereda sig inför intervjun. De fick veta vad intervjun skulle handla om och syftet 
med den.  
 
Sex av intervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive arbetsplats, en hemma 
hos intervjupersonen och en i ett rum på Högskolans bibliotek. Miljön under intervjun 
var lugn och behaglig. Förskollärarna hade tillfrågats innan intervjutillfället om det gick 
bra att vi spelade in intervjuerna och det godkändes av alla. Patel och Davidson (2003) 
menar att en fördel med att spela in intervjuerna är att svaren registreras exakt, men en 
nackdel kan vara att intervjupersonernas svar påverkas av bandspelaren (a.a.). 
Intervjutillfället påbörjades med ett inledande samtal för att få en trygg och lugn 
stämning. Därefter ställdes frågorna i tur och ordning. När det krävdes ställdes en och 
annan följdfråga så att intervjupersonerna fick förtydliga det de verkligen menade. Varje 
intervju tog cirka en halvtimme.  
 

4.4 Databearbetning 
 
Efter varje intervjutillfälle transkriberades intervjun. När alla intervjuerna var 
transkriberade och utskrivna började svaren bearbetas och kategoriseras. Vid 
funderingar på hur svaren skulle delas upp, föll det sig naturligt att dela upp dem i de tre 
huvudfrågor som finns i syftet och som undersökningen bygger på. Intervjuerna lästes 
igenom ett flertal gånger och därefter kategoriserades svaren och placerades in under 
respektive rubrik. Intervjuerna är sammanfattade i refererande text med citat från de åtta 
intervjuerna.  
 

4.5 Metodkritik 
 
Utifrån uppsatsens syfte och huvudfrågor anser vi att validiteten i undersökningen är 
hög. Med validitet menar Patel och Davidson (2003) att man undersöker det man från 
början hade tänkt undersöka (a.a.). Svaren som framkommit vid intervjuerna svarar mot 
det som från början valts att undersöka och de tre huvudfrågorna. Som nämnts i ett 
tidigare avsnitt mailades frågorna ut till intervjupersonerna innan intervjun skulle 
genomföras. Detta kan ha gjort att svaren som kom fram speglade det som valts att 
undersöka. I princip hade alla läst igenom frågorna innan intervjun, men endast ett fåtal 
hade förberett sig mer än så. Det är svårt att bedöma hur sanningsenliga svaren är, då de 
ibland kan tyckas vara för bra för att vara sanna. En anledning till detta kan vara att 
frågorna skickades ut i förväg och personerna hade tid att fundera och rådfråga i 
arbetslaget. 
 
Undersökningen bygger på intervjuer med åtta förskollärare. Dessa intervjuer spelades 
in på band och därefter transkriberades de. Patel och Davidson (2003) menar att en 
svårighet med transkribering av intervjuer är att det är stor skillnad på talspråk och 
skriftspråk. Kroppsspråk och betoningar försvinner när man skriver ihop intervjun till en 
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text. I talspråket är det ofta grammatiska fel och ofullständiga meningar. När man 
transkriberar kan det därför vara lockande att göra texten tydligare genom att ta bort till 
exempel pauser och sätta ut punkter och kommatecken där man själv tycker det passar 
(a.a.). Detta kan ha påverkat tillförlitligheten i undersökningen. Vi har varit medvetna 
om det här och därför är en del av citaten ofullständiga meningar och har en del 
grammatiska fel, men vi anser att tillförlitligheten i undersökningen är relativt god.   
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5 RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Resultatet från intervjuerna har delats 
upp utifrån frågeställningarna för uppsatsen. Efter granskning av de åtta intervjuerna 
kategoriserades svaren. Förskollärarna benämns A-H. 
 

5.1 Syftet med utevistelsen i förskolan 
 
Alla förskollärarna som medverkar i undersökningen anser att det är väldigt viktigt med 
utevistelse i förskolan, även de som inte har något uttalat mål. Samtliga har också 
visioner gällande utevistelse. Alla utom förskollärare A, som redan vistas mestadels ute, 
vill ha mer tid utomhus och många önskar att kunna flytta ut det man gör inomhus.  
 

5.1.1  Ingen målsättning med utevistelsen 
 
På frågan om vad förskolan har för mål eller syfte med utevistelsen framkom det från två 
förskollärare att det inte finns något uttalat mål för utevistelsen på deras förskolor och att 
de inte har pratat om det i personalgruppen. Så här säger förskollärare F: 
 

”Tyvärr kan jag inte säga att vi har ett gemensamt mål. Vi har inte diskuterat det på 
förskolan. Tyvärr. Man kan ju gå tillbaka till läroplanen förstås, till det vi ska erbjuda 
barnen.” 

 
Förskollärare H har en liknande uppfattning, men påpekar skillnaden mellan målen för 
verksamheten inomhus och utomhus: 
 

”Vi har faktiskt inget mål, för det är något vi inte pratar om, utan det man jobbar om 
är inne. Men jag tror att vi börjar närma oss den biten. Mer och mer börjar man prata 
om hur viktigt det är att ha en verksamhet ute också, men som det är nu så har vi inte 
det.”  

 

5.1.2  Förbättring av hälsan och motoriken 
 
Att förbättra hälsan och motoriken hos barnen var det vanligaste svaret för målet med 
utevistelsen. Detta svar fick vi från samtliga sex förskollärare som har mål för 
utevistelsen. Vikten av frisk luft och att det har en klar påverkan för en förbättring av 
hälsan tas också upp. Förskollärare D: s förklaring får stå som exempel:  
 

”Bättre hälsa hos barnen, alltså frisk luft och motverka maginfluensa och sjukdomar i 
allmänhet.” 

 
Det framkom i intervjuerna att hälften av förskollärarna har utvecklingen av motoriken 
som ett mål med utevistelsen. Det anses viktigt att utmana barnen för att de ska utveckla 
sin motorik. Förskollärare B var ensam om att ta upp att genom att barnen rör på sig och 
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utvecklar sin motorik, kan deras koncentration förbättras. Hon säger: 
 

”Samtidigt som det är bra för motoriken kan det vara bra för koncentrationen också, 
dels att när man rör sig ute blir man mer koncentrerad och kan jobba mera 
koncentrerat inomhus och likadant kan man ju koncentrera sig utomhus också på 
olika aktiviteter där.” 

 

5.1.3  Att ha roligt  
 
Förskollärare G har som vision gällande utevistelsen på förskolan att barnen ska få mer 
rörelseglädje, att det ska vara roligt att vara ute. Hon vill att barnen ska upptäcka hur 
roligt det är att röra på sig samtidigt som man lär sig saker, istället för att sitta framför 
TV:n eller datorn. 
 

5.1.4  Större ytor, lägre ljudnivå och mindre tillsägningar 
 
Hälften av förskollärarna pratade om att syftet med att var ute är att få större ytor att röra 
sig på och få utlopp för sin rörelseenergi. De upplever att ljudnivån blir betydligt lägre 
utomhus än vad den är inomhus. Detta medför att man som förskollärare kan minska 
antalet tillsägningar och tjat på barnen. Man behöver inte säga att barnen ska ta det lugnt 
och inte skrika så mycket. Barnen blir lugnare och får leka mer fritt. Förskollärare A 
uttrycker det så här: 
 

”Ljudnivån gör ju väldigt mycket, lugnande, att de får vara ute. Luften slukar ju 
ljudet och man behöver inte vara på en sån liten yta, 15 barn i samma lokal. Så det 
slipper man ju. Och de har ju större arena att vara på, så de kan välja att gå bort och 
vara för sig själva ett tag. Och man behöver inte ha de här förbuden, att spring inte 
inne. De får springa hur mycket som helst. Så mycket sånt tycker jag försvinner, att 
de inte får, utan det är mer accepterat. Självklart har vi riktlinjer också, men man 
behöver inte lägga så mycket energi på det.”  

 
Förskollärare G säger: 
 

”Det är jätteviktigt att var ute mycket och att barnen kan få använda sig av sin 
rörelseenergi och det kan vara högt i tak. Man behöver inte hyssja barnen när man är 
ute för man kan röra sig mycket.” 

 
Flera av förskollärarna som medverkar i vår undersökning har visionen om en större, 
bättre och mer utmanande gård, men förutsättningarna ser väldigt olika ut. Några av 
förskolorna delar gård med hyresgäster och föreningar och liknande. Andra har redan 
stora, omväxlande och stimulerande gårdar för barnen.  
 

5.1.5  Miljömedvetenhet 
 
Det var endast förskollärare B, E och G som svarade att de har som mål att få barnen att 
bli miljömedvetna genom utevistelsen i förskolan.  De tar upp att barnen ska få upptäcka 
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och bekanta sig med naturen och få olika naturupplevelser ute, men också att barnen lär 
sig att vara rädda om naturen. De talar om vikten av att barnen får se hur naturens 
kretslopp fungerar, när löv från träden blir jord och att en lök blir en blomma. 
Förskollärare B:s svar får stå som exempel: 
 

”Se sig själv i ett större sammanhang, som en del av naturen. Och att man lär sig vara 
rädd om den, att det är något viktigt. Och att man får en miljömedvetenhet. Kanske 
kan man redan nu börja gå in på det här med källsortering, att man inte slänger skräp 
i naturen, växter och kretsloppet. ” 

 
Hon säger också: 
 

”Det här att naturen inte är farlig. Man behöver inte vara rädd för allt som kryper, att 
man kan komma över det förhoppningsvis.” 

 
En av förskollärarna, förskollärare F, som inte har något mål med utevistelsen på 
förskolan har ändå en vision gällande att få barnen miljömedvetna. Hon säger så här: 
 

”Att barnen blir förtrogna med skogen. Jag hoppas att det blir mer sen och att det blir 
mer naturligt att laga mat över öppen eld och att vi stannar ute längre. Så vill jag. ” 

 

5.1.6  Sammanfattning 
 
Samtliga förskollärare i vår undersökning anser att det är väldigt viktigt med utevistelse i 
förskolan. Det framkom att två av de åtta intervjuade inte hade ett uttalat mål med 
utevistelsen på deras förskolor. Syftet med utevistelsen är förbättring av hälsan och 
motoriken hos barnen. Det blir mindre tillsägningar och lägre ljudnivå när barnen vistas 
utomhus och de har större ytor att röra sig på. Tre av förskollärarna i undersökningen 
vill skapa en miljömedvetenhet hos barnen genom att vistas ute. 
 

5.2 Pedagogens roll i utevistelsen 
 
Två av frågorna vi ställde till förskollärarna handlade om pedagogens roll i utevistelsen. 
Vi frågade hur de ser på sin roll och vilka egenskaper som är viktiga för en förskollärare 
att ha i utevistelsen. Samtliga menade att det inte är någon skillnad på egenskaperna hos 
en pedagog i utevistelsen och i verksamheten inomhus.  
 

5.2.1  ”Frökensamlingar” 
 
Något som många tog upp var att man som förskollärare inte bör stå i grupp tillsammans 
med de andra vuxna utan finnas där för barnen. Förskollärare C säger: 
 

”Jag tänkte på det att när man står ute på gården är det ju lätt att fröknarna står i 
grupper och pratar och så. Det vill man ju helst försöka undvika, men samtidigt 
känner man ju också att man kan ju inte vara med och leka med barnen jämt.” 



 23 

 
Förskollärare F är emot frökensamlingarna på gården, men de har heller inte diskuterat 
det på arbetsplatsen. Hon uttrycker det så här: 
 

”Jag ska vara aktiv ute. Jag får krupp på de här frökensamlingarna. Fast jag tror att 
det kan uppfattas som att jag är tjurig, när jag inte vill prata, för jag har inte berättat 
för någon. Det borde jag nog eftersom jag aldrig ställer mig till klungan. Det är 
mycket vi inte pratar om i arbetslaget.” 

 

5.2.2  Medforskare 
 
Att vara medforskare med barnen var en av rollerna som förskollärarna i 
undersökningen tog upp. Ett fåtal såg sin roll som detta. De menar att de lär tillsammans 
med barnen, men behöver inte ha svar och kunskap om allt. De säger: 
 

”Jag är en medforskare med barnen. Vi lär tillsammans. Vi letar saker hela tiden.” 
(Förskollärare A) 

 
”Ja, att jag finns med i deras upptäckarglädje, att jag är medupptäckare men jag 
behöver inte ha svaren på alla frågor, det är inte det det handlar om utan man kan 
kolla tillsammans.” (Förskollärare B) 

 
I motsats till dessa tankar fokuserar inte förskollärare G på att man ska vara medforskare 
utan på att man behöver kunskap. Hon förklarar det så här: 
 

”Man måste kunna en del. Sen behöver man ju inte vara jättenaturkunskapsteoretiker, 
men att man ska kunna lite om växter och djur. För kan man inte något om djur och 
natur och vet man inte hur man tittar under mossor och stenar så kan man ju inte lära 
barnen. Man måste ha lite teoretisk bakgrund.” 

 

5.2.3  Observatör 
 
Det som framkommer kring rollen som observatör är att många av förskollärarna säger 
att man behöver inte vara aktiv och leka med barnen, men man kan vara aktiv genom att 
gå runt och observera barnen i deras lek och aktiviteter. Förskollärare F uttrycker det så 
här: 
 

”Jag behöver inte hela tiden leka med barnen, men jag vill i alla fall gå omkring och 
lyssna hur de pratar och leker.” 

 
Förskollärare D säger: 
 

”Man ska vara aktiv ute, aktiv vuxen. Jag menar inte att man ska vara med barnen 
hela tiden, men man ska visa intresse för barnens aktiviteter, gärna på håll.” 

 
Hon menar också att observationerna de gör i utevistelsen tar de med sig i planeringen 
av verksamheten inomhus.  
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5.2.4  Stöttare 
 
Stöttare är också en roll som många av förskollärarna tar upp. De anser att de ska finnas 
där och stötta barnen när och om det behövs. Detta ska ske utifrån barnens villkor och 
behov, och de ska låta dem vara ifred i sin lek. En av förskollärarna menar med 
begreppet stöttare att de bekräftar barnen och att de visar hur barnen ska bete sig i olika 
situationer. Så här säger förskollärare C: 
 

”Att man inte lägger sig i för mycket utan låter dem leka fritt, men att man finns där 
och stöttar när det behövs.” 

 

5.2.5  Barnpassare 
 
En av förskollärarna anser att hennes roll i utevistelsen är att vara barnpassare. Detta är 
något hon inte vill vara, men tror att rollen som barnpassare lever kvar eftersom de på 
hennes förskola inte pratar så mycket om utevistelsen utan koncentrerar sig på 
verksamheten inne. Hon menar att det har blivit mindre barnpassning nu än vad det var 
förut. Numera går hon runt och lyssnar på barnen för att se vad de vill eller om de 
behöver något. Ändå menar hon, att en stor del i utevistelsen fortfarande är 
barnpassning. 
 

5.2.6  Inspiratör 
 
De flesta av förskollärarna tar upp som en viktig egenskap att de genom sitt eget intresse 
för naturen och utevistelse inspirerar och får barnen intresserade av detta. Om de inte 
själva tycker det är roligt att vara ute är det svårt att inspirera barnen till att få ett intresse 
och tycka att det är roligt att vara ute. Förskollärare F säger: 
 

”Det är viktigt att man tycker det är roligt att vara ute. Gör man inte det känner 
barnen det direkt. De ser det ju. Det är viktigt hela dagen hur man är som förebild.” 
  

Förskollärarna tar upp att intresset för utevistelsen kan påverkas av att man inte är rätt 
klädd. De vuxna på förskolan måste vara förebilder, genom att ha kläder efter väder 
samt visa och inspirera barnen att det är roligt att vara ute i alla väder. Detta säger 
förskollärare G så här om: 
 

”Att barnen ser att vi vuxna tycker det är härligt och roligt att vara ute, för då 
inspirerar man ju barnen. Det är min roll. Står jag i ett hörn och ser sur ut och tycker 
det är kallt och tänker att ska vi inte gå in snart, då tycker inte barnen heller att det är 
roligt.” 

 
Förskollärarna tar även upp att de kan vara inspiratörer genom att de är aktiva och hittar 
på saker. Barnen kan inspireras av förskollärarna om de drar igång någon aktivitet. 
Förskollärare D uttrycker det så här: 
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”Ja, att man är igång lite ute. Man kan dra igång någonting, som vi kan ju räfsa 
gården. Vi har ju fantastiska möjligheter. Man kan bygga något med barnen, eller ja, 
engagera sig i det de gör.  

 
Förskollärare B hoppas att hon är en inspiratör för barnen, så att de fortsätter vara ute 
mycket i vuxen ålder och inspirerar sina föräldrar, syskon och andra i sin omgivning. 
 

5.2.7  Sammanfattning 
 
Angående förskollärarens egenskaper i utevistelsen visar undersökningen att samtliga 
menar att det inte är någon större skillnad på egenskaperna hos en pedagog oavsett om 
man är ute eller inne. Utifrån de svar som framkommer vid intervjuerna har de här fem 
rollerna kommit fram: medforskare, observatör, stöttare, barnpassare och inspiratör. 
Något som många av förskollärarna också tar upp är frökensamlingarna, då personalen 
står i grupp och samtalar med varandra. 
 

5.3 Innehåll och arbetssätt i utevistelsen 
 
Under denna rubrik sammanfattas resultatet från intervjufrågorna kring innehåll och 
arbetssätt. Även tiden för utevistelsen i förskolan redovisas här. 
  

5.3.1  Tid för utevistelse 
 
Flertalet av intervjupersonerna menar att de är ute mer tid från våren fram till hösten, 
innan det blir mörkt och kallt. I motsats till detta svarade en person att vistelsetiden 
utomhus minskar under sommaren, på grund av att barnen inte ska vistas så mycket i 
solen. En förskollärare menar att årstid och väder inte spelar någon roll för utevistelsen, 
utan de är ute lika mycket hela året. Det vanliga är att de är ute en gång på förmiddagen 
och en gång på eftermiddagen. Samtliga svarar att de är ute minst en timme under 
förmiddagen. På eftermiddagen varierar tiden för utevistelsen. Detta beror på när man 
går ut och vid vilken tid barnen går hem från förskolan. Två citat från förskollärarna på 
varför utevistelsen minskar under vinterhalvåret är: 
 

”Eftersom det tar så lång tid med kläder så blir det mindre tid nu när det blir kallare, 
mindre tid ute, det gör det faktiskt.” (Förskollärare F) 

 
”Även om vi trotsar det mesta av vädret så blir det ju ändå blöta kläder och man blir 
blöt och kall.” (Förskollärare A) 

 

5.3.2  Fri lek 
 
Samtliga förskollärare som medverkar i undersökningen anser att det blir mest fri lek när 
man är ute på gården. Förskollärare G nämner en anledning till detta: 
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”När alla har fått på sig kläderna andas man ju ut lite, man är ju ingen superpedagog 
som flänger omkring. Barnen hittar ju på egna saker. Då stöttar man väl i det 
istället.” 

 
Förskollärare G berättar också att rektorn på denna förskola har påtalat för personalen att 
man inte ska kalla det fri lek längre utan istället säga den lärande leken, eftersom barnen 
lär sig väldigt mycket i den. Hon menar vidare att barnen hittar på egna saker, att de 
väljer själva vad de vill göra. Detta håller flera av de andra förskollärarna med om. 
Förskollärare D säger: 
 

”Det är mest fritt. För att barnen själva får ju välja. Man försöker att inte lägga sig i 
ute. Man vet ju inte vad de har lust att göra. Det är ju friare ute, så det är nog därför 
det blir så eller är det att barnen har en tanke när de kommer ut. De vet vad de har 
lust att göra liksom, så det är nog därför.” 

 
Förskollärare A säger så här: 
 

”I den fria leken tycker jag att barnen får mycket mera spelrum och får den naturliga 
leken, det naturliga skapandet.”  

 
Det är väldigt få som vill ha fler styrda aktiviteter än vad de har idag. De är nöjda med 
att den fria leken är framstående i utevistelsen och tycker att den behövs och är viktig för 
lärandet. Endast en av förskollärarna har en önskan om fler styrda aktiviteter, men 
påpekar att det är mest för hennes egen skull. Så här uttrycker förskollärare E det: 
 

”Jag tycker det är mycket fri lek. Jag kan tycka det är tråkigt, men det är nog mest för 
mig själv, att det blir lite enformigt och bara stå på gården och det händer inte så 
mycket. Det är roligare om man gör någon lek eller något.” 

 
Förutom aktiviteterna på den traditionella lekplatsen, gungorna, rutschkanan och 
sandlådan, cyklar barnen mycket. De leker rollekar, springer och klättrar. På vintern när 
det är snö, blir det mycket lek med snön på olika sätt. På två av förskolorna finns det en 
pulkabacke på gården. Där åker barnen mycket pulka. Förskollärare B säger att barnen 
fiskar i vattenpölarna och använder sig av luppar för att titta närmare på växter och djur. 
På en av förskolorna har barnen tillgång till böcker, målarmaterial och pärlor även i 
utevistelsen. Även på några av de andra förskolorna kan det förekomma att barnen får ta 
ut material för att man inte vill avbryta deras lek som de påbörjat inomhus. 
 

5.3.3  Styrda aktiviteter 
 
Utflykter till skogen 

Som vi tidigare skrivit är det mest fri lek när man är ute på gården, men de flesta 
förskollärarna menar att det blir mer styrda aktiviteter när de går utanför gården, till 
exempel om de går iväg till skogen. Då är aktiviteten styrd för att förskollärarna ofta har 
planerat någon aktivitet på platsen. Förskollärare H:s svar får stå som exempel: 
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”Har vi styrda aktiviteter, typ lekar, går vi från gården, ofta till fotbollsplanen. På 
gården är det fri lek, mer styrt när vi går iväg. Då har man liksom planerat att vi går 
ner och leker. Vet inte varför det är så. Visst händer det att vi leker på gården också, 
men det är undantag och vi styr ju inte.” 

 
En del påpekar dock att det är viktigt att barnen får en stund med fri lek i den styrda 
aktiviteten, till exempel när de är i skogen. Då måste barnen få tid att utforska och leka 
på egen hand. Förskollärare B uttrycker det så här: 
 

”När vi går iväg på Mulle och Knytte har vi ganska ofta någon styrd lek och aktivitet. 
Vi har ju alltid en gemensam samling när vi kommer fram och fika. Och så har man 
alltid en stunds fri lek för det är viktigt att få upptäcka på egen hand, att vi finns med 
men det får vara lite mer på deras villkor.” 

 
Samla material och pyssla 

Många berättar att de tar med sig material från utevistelsen för att sedan använda det på 
olika sätt i verksamheten inne på förskolan. Ofta är sådana aktiviteter styrda och man går 
ut med ett mål att finna material som man sedan använder till att skapa något med. Även 
detta blir då en styrd aktivitet. Förskollärare C förklarar att man kan göra det omvända 
också: 
 

”Att vi pysslar och grejar inne, det kan man ju göra ute också. Vi har tagit med oss 
grejer ut och gjort saker ute nu på hösten, limmat löv och sådär.” 

 
Fruktstund och samlingar 
De flesta tar upp att de styrda aktiviteterna utomhus är fruktstund, en organiserad lek 
eller ett skogsbesök. Vid dessa samlingar pratar man ofta om begrepp och former. 
Förskollärare F menar att vuxna är kulturbärare av lekar och att det är viktigt att man för 
vidare de här lekarna till barnen. Hon menar även att dessa styrda lekar bearbetas och 
ger näring till den fria leken.  
 
Anledningar till styrda aktiviteter 

Några anledningar som framkommer i intervjuerna till varför man bör ha styrda 
aktiviteter är: 
 

”Ibland måste man ha styrda lekar, annars fastnar de vid en kompis hela tiden. Så då 
är det ju bra att de kan upptäcka någon annan kompis också.” (Förskollärare C) 

 
”Det är nyttigt också, det här med styrda aktiviteter. Att kunna fokusera, men då tror 
jag att en mindre grupp, där man känner att de har utbyte av varandra.” 
(Förskollärare A) 

 

5.3.4  Sammanfattning 
 
Angående tiden för utevistelsen svarar övervägande av förskollärarna att de är ute mer 
under våren fram till hösten, innan det blir mörkt och kallt. En av förskollärarna menar 
att årstiden inte spelar någon roll för hur mycket de är ute på förskolan. Det vanliga är 
att de är ute en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Oftast förekommer 
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det fri lek när de är ute på gården, då barnen får välja vad de vill göra och hitta på egna 
aktiviteter. Det blir mer styrda aktiviteter när de går utanför gården, till exempel 
skogsutflykter. I intervjuerna har det framkommit positiva tankar om både den fria leken 
och de styrda aktiviteterna.  
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6 DISKUSSION 
 
I diskussionen kommer vi att diskutera och koppla samman tidigare forskning kring 
utevistelsen i förskolan med resultatet som framkommit genom intervjuer med 
förskollärare. Här diskuteras även pedagogens roll och arbetssätt och innehåll i 
utevistelsen på förskolan.  
 

6.1 Syftet med utevistelsen i förskolan 
 
Forskning visar på många syften till varför man bör ha utevistelse i förskolan. I det här 
kapitlet diskuteras detta och kopplas samman med de syften som förskollärarna i 
undersökningen framhåller som viktiga för utevistelsen. 
 

6.1.1  Ingen målsättning med utevistelsen 
 
I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, finns det många mål som man kan koppla till 
utevistelsen i förskolan, till exempel att förskolan ska arbeta mycket med miljö- och 
naturvårdsfrågor. Läroplanen säger också att det bör finnas både planerad utomhusmiljö 
och naturmiljö. Vår undersökning visar att några förskolor inte har uttalade mål eller 
syfte för utevistelsen där. Även om de inte har några uttalade mål nämner de ändå att 
man kan gå tillbaka till läroplanen. Det framkommer att det på en del förskolor endast 
finns mål för vistelsen inomhus. De flesta som deltog i undersökningen hade mål för sin 
utevistelse, men nämnde aldrig läroplanen. De mål de tog upp, anser vi ändå bottnar i 
läroplanens mål.  
 

6.1.2  Förbättring av hälsan och motoriken 
 
Det framkom i undersökningen att de flesta förskolor hade som mål att förbättra hälsan 
och motoriken hos barnen på förskolan och det var ett av de vanligaste målen. Tidigare 
forskning visar att för barn som är ute mycket minskas smittorisken för sjukdomar 
orsakade av virus och bakterier (Söderström, 1996; Sundelin, 1996). Barn som är ute 
mer än fem timmar i veckan har lägre sjukfrånvaro än barn med mindre tid utomhus. Det 
är i princip ingen skillnad för sjukfrånvaron om man vistas ute sex, åtta eller tio timmar 
(Söderström, 1996). För oss var detta ett överraskande resultat. Utevistelse större delen 
av dagen borde göra sjukfrånvaron betydligt lägre än om man vistas endast någon timme 
utomhus. Samtliga förskollärare i vår undersökning menar att barnen på deras förskolor 
vistas ute minst en gång per dag och ofta två gånger per dag. Detta gör att de överstiger 
de fem timmarna som, enligt Söderström (1996), ska göra att sjukfrånvaron minskar. 
 
Granberg (2000) menar att förskolegården bör vara utformad så att barnen kan få en 
allsidig motorisk träning. Hon menar också att fasta lekredskap är bra för att utveckla 
barnens motorik, men även skogsterräng förbättrar motoriken hos barn (a.a.).  Hälften av 
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förskollärarna i undersökningen har som mål att förbättra motoriken i utevistelsen på 
förskolan. Även om det endast är hälften av intervjupersonerna som svarat att de har 
som mål att utveckla motoriken hos barnen, så berättar alla att barnen leker med de 
traditionella lekredskapen på gården och att de ibland går till skogen. Detta gör att 
barnens motorik utvecklas på ett omedvetet sätt.  
 
En undersökning har visat att barn som vistas mestadels utomhus har bättre 
koncentrationsförmåga än barn som vistas mycket inomhus (Grahn m.fl., 1997). Detta är 
även något som förskollärare B tar upp i vår undersökning. Hon menar att genom att 
barnen är ute och rör på sig har de sedan lättare att koncentrera sig på andra aktiviteter, 
både inomhus och utomhus.  
 

6.1.3  Att ha roligt 
 
En förskollärare i undersökningen har som vision att det ska vara roligt att vara ute. 
Ingen av förskollärarna tar upp det som ett uttalat mål för utevistelsen. Trots att det inte 
är ett mål menar de flesta att det är viktigt att man som pedagog tycker det är roligt att 
vara ute för att på så sätt föra det vidare till barnen. Anledningen till att man inte har det 
som ett uttalat mål för utevistelsen kan bero på att det anses självklart att barnen ska ha 
roligt under sin vistelse på förskolan. Att ha roligt kanske inte heller är ett uttalat mål för 
just utevistelsen utan för allt man gör under barnens tid på förskolan och att 
förskollärarna då inte tänker på att ta upp detta under den här frågan. I läroplanen för 
förskolan finns det många mål att sträva mot för barnens lärande och utveckling. Det står 
även i läroplanen att det ska vara roligt att lära sig nya saker (Skolverket, 2006). Det är 
viktigt att man inte glömmer bort detta när man arbetar med barnens utveckling. Har 
man inte roligt blir det svårare att lära sig saker. 
 

6.1.4  Större ytor, lägre ljudnivå och mindre tillsägningar 
 
Undersökningen visar att hälften av förskollärarna har som mål med utevistelsen att få 
större ytor för att barnen ska få utlopp för sin rörelseenergi. De menar även att det blir 
lägre ljudnivå, eftersom luften tar mycket av ljudet. Genom att barnen har mer plats att 
röra sig på och kan springa runt och inte behöver tänka på ljudnivån på samma sätt som i 
verksamheten inomhus minskas också antalet tillsägningar. Detta stämmer överens med 
Rousseaus tankar om att barnen ska få springa, hoppa och skrika när de vill (Rousseau, 
1997). Enligt Granberg (2000) kräver barnens lek större ytor, vilket förskollärarna i 
undersökningen tar upp, men också mindre avskilda ytor, där barnen kan dra sig undan 
(a.a.). Detta tar endast en av förskollärarna upp. Vår uppfattning är att åsikten kring det 
här med mindre rum på förskolegården skulle skilja sig mycket mellan olika förskolor 
om man frågade om detta. En del skulle kanske tycka att små rum på gården hindrar dem 
från att ha uppsikt över barnen, medan andra skulle tycka att det är bra för att barnen då 
kan dra sig undan gruppen och få leka ostört. 
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Som vi tidigare skrivit tar luften upp mycket av ljudet utomhus och det kan påverka att 
tillsägningarna minskas. Detta är bra för både pedagoger och barn, eftersom man i 
utevistelsen inte behöver stå mitt i en högljudd lek utan kan förflytta sig runt på gården.  
 

6.1.5  Miljömedvetenhet 
 
Förskollärarna som tar upp att ett mål med utevistelsen är att få barnen miljömedvetna, 
vill att barnen ska få bekanta sig med naturen och få olika naturupplevelser. De strävar 
även efter att barnen ska lära sig att bli rädda om naturen. Detta stämmer väl överens 
med Granbergs (2000) definition av miljömedvetenhet. Hon definierar det som att 
respektera och visa hänsyn för naturen och att ha kunskap om allt levande och dess 
samband (a.a.). Ingen av förskollärarna nämner allemansrätten, men det de säger om att 
göra barnen miljömedvetna kan kopplas till den. Inte heller Agenda 21 tas upp i 
intervjuerna. Agenda 21 är ett handlingsprogram för att åstadkomma en hållbar 
utveckling (Regeringen). Arbetet med detta borde starta tidigt och förskolan har en 
viktig roll i att påbörja miljötänkandet hos barnen. Anledningen till att Agenda 21 inte 
tas upp av förskollärarna kan kanske bero på att man sällan använder just ordet Agenda 
21 numera, trots att det i samhället idag råder en debatt kring miljömedvetenhet och 
miljöfrågor i stort. 
 
Något som förvånade oss i undersökningens resultat är att det är endast tre av 
förskollärarna som har som mål med utevistelsen att få barnen miljömedvetna. Detta 
trots att det står klart och tydligt om det här i läroplanen för förskolan. Men det kan ju 
vara så att de här målen finns med för verksamheten inomhus. Läroplanen säger inte hur 
dessa mål ska nås, men vi anser att mycket handlar om naturen och miljön ute, varför 
inte då behandla detta område till största del utomhus? 
 

6.2 Pedagogens roll i utevistelsen 
 
Utevistelsen bör inte betraktas som en paus i det pedagogiska arbetet. Den bidrar också 
till barnens positiva utveckling (Norén-Björn m.fl., 1993). Pedagogens roll innefattar 
aktiviteter som att leka, uppmuntra, utforska, samtala, uppleva och upptäcka tillsammans 
med barnen (Granberg, 2000). I undersökningen är det många som tar upp att man ska 
finnas där för barnen och att inte alla vuxna bör stå i grupp tillsammans. Men detta är 
något som vi har sett ute i verksamheten på olika förskolor och då har samtalet bestått av 
både privata saker och sådant som rör arbetet. Naturligtvis måste det vara tillåtet att få 
prata med varandra, men helst ska detta samtal till största del handla om arbetet och vara 
under kortare stunder, eftersom även vi anser att man ska finnas där för barnen. Om det 
finns behov av mer tid för att diskutera något, borde detta ske på övrig tid. 
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6.2.1  Medforskare 
 
Brügge m.fl. (2007) anser att pedagogens roll i utevistelsen inte är att vara en 
uppslagsbok, utan att vara medforskare tillsammans med barnen. Pedagogen behöver 
inte alltid veta svaret, men det är viktigt att intresse visas och att man vet var man finner 
svaret. Om en pedagog berättar alla svar för barnen direkt, hindras de från att hitta 
lösningar och använda sin fantasi (a.a.). Av förskollärarna som deltar i undersökningen 
är det endast två som ser sin roll i utevistelsen som en medforskare med barnen. De båda 
menar att de lär tillsammans med barnen och att de inte behöver veta allt, precis som 
Brügge m.fl. tar upp (a.a.).  
 
En annan förskollärare i undersökningen fokuserar mer på att behöva ha en del kunskap, 
för att kunna lära barnen om naturen. Vår åsikt är att kunskap är en tillgång, men ingen 
nödvändighet. Har man kunskap är det viktigt att hålla igen lite med den, för att utforska 
tillsammans med barnen. Om inte, finns det en risk att hamna i den förmedlingsmodell 
som Brügge m.fl. (2007) skriver om, då pedagogen har rollen som ”expert”. Men 
kunskap kan man även ha nytta av, genom att vara på rätt plats vid rätt tillfälle för att 
kunna utforska och uppleva en specifik naturhändelse (a.a.). 
 

6.2.2  Observatör, stöttare och barnpassare 
 
I intervjuerna framkommer det att många förskollärare ser sin roll som observatör och 
stöttare. De anser att man inte behöver vara aktiv hela tiden genom att leka med barnen, 
utan också genom att finnas där för barnen och stötta och observera dem. Granberg 
(2000) menar just det här. Hon anser att pedagogen inte behöver vara med i leken, men 
ska heller inte överge barnen i deras lek. För att kunna bekräfta och stödja barnen, måste 
man finnas nära barnen (a.a.). 
  
En av förskollärarna i undersökningen ser sin roll som barnpassare i utevistelsen. Detta 
resultat förvånade oss. Dels att hon uttryckte det här som den enda roll hon har i 
utevistelsen på förskolan, dels att de andra i undersökningen inte sa något om rollen som 
barnpassare. Rollen som barnpassare på förskolan är något som ingår i de andra rollerna 
i arbetet som förskollärare. Det är synd att förskollärare ska känna att deras enda roll är 
barnpassare. Detta är något som ofta hörs från folk utanför förskolan, att arbetet endast 
handlar om barnpassning. Anledningen till detta kan vara att det arbete, som faktiskt 
görs, inte syns. Det kan vara så att det ser ut som att förskollärarna bara går runt och 
passar barnen. I själva verket gör de ofta mycket mer som personer utifrån inte ser, men 
som personalen är väldigt medvetna om. Exempel på detta är att de observerar barnen 
för att hjälpa dem i deras utveckling och för att föra verksamheten framåt. 
 

6.2.3  Inspiratör 
 
Det är viktigt att man tycker det är roligt det man gör med barnen, annars lyser det 
igenom och en negativ attityd överförs till barnen (Wahlqvist, 1999). Denna åsikt såg vi 
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också hos fem av förskollärarna, som anser att en viktig egenskap är att de genom sitt 
eget intresse för utevistelsen inspirerar barnen och skapar ett intresse hos dem. De tar 
även upp att de kan vara förebilder för barnen genom att klä sig rätt och inspirera dem 
till att vara ute i alla väder. I intervjuerna framkommer det också att barnen inspireras 
när förskollärarna är aktiva ute och hittar på saker med dem. 
 

6.3 Innehåll och arbetssätt i utevistelsen 
 
I undersökningen framkommer det att innehåll och arbetssätt i utevistelsen är blandat 
mellan fri lek och styrda aktiviteter. Egna erfarenheter gällande detta stämmer väl 
överens med det som kommit fram, men fördelningen mellan dessa två arbetssätt kan se 
olika ut på olika förskolor. Nedan diskuteras dessa arbetssätt. 
 

6.3.1  Fri lek 
 
Fri lek innebär frivillig lek, som utgår från barnens egna behov. Utgångspunkten för 
förskolans verksamhet bör vara leken, eftersom det är barnens naturliga tillstånd och 
deras viktigaste kunskapskälla (Granberg, 2000). Förskollärare G tar upp i intervjun att 
fri lek idag ska benämnas som den lärande leken, vilket stämmer överens med 
Granbergs åsikt, att barnen lär sig väldigt mycket i leken. Resultatet visar också att det är 
mest fri lek ute på förskolegården och detta är förskollärarna i undersökningen nöjda 
med. De anser att leken behövs och är viktig för lärandet.  
 
I den fria leken ses ofta barnen leka själva eller i mindre grupper. Detta kan kopplas 
samman med den självstyrande gruppen, en ledarskapsmodell med definitionen 
självstyrande grupp och en pedagog som endast bryter in när det gäller säkerhet (Brügge 
m.fl., 2007). Som det står i bakgrunden och som resultatet visar kan pedagogen ha flera 
roller, som att de observerar gruppen och leken som pågår.  
 

6.3.2  Styrda aktiviteter 
 
Undersökningen visar att de flesta styrda aktiviteterna förekommer utanför 
förskolegården. Den visar också att det är få förskollärare som vill ha fler styrda 
aktiviteter än vad de har idag. Förskollärare A menar att det är viktigt att känna av när en 
styrd aktivitet passar in. De flesta av förskollärarna tar upp att en styrd aktivitet ute kan 
vara en fruktstund, en organiserad lek eller ett besök i skogen. Anledningar till varför 
förskollärarna vill ha styrda aktiviteter för barnen är att de lär sig fokusera och att de kan 
upptäcka andra kompisar i gruppen.  
 
Förmedlingsmodellen är ett sätt att snabbt få ut ett budskap och pedagogen står framför 
gruppen. Det är viktigt att tänka på att få alla barnen delaktiga och många gånger har 
inte gruppen fått vara med och påverka innehållet (Brügge m.fl., 2007). Detta är en 
ledarskapsmodell man ofta hamnar i, i de styrda aktiviteterna, då till exempel en lek ska 
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instrueras eller fakta ska delges barnen. Detta kan man se när man ska instruera en lek 
eller aktivitet för barnen på förskolan. Det gäller att man är förberedd och att korta och 
tydliga instruktioner kan ges, annars tappar barnen lätt koncentrationen. 
 

6.4 Avslutande diskussion 
 
I undersökningen kom det fram att flertalet av förskollärarna hade syften med 
utevistelsen på förskolan. Dessa var att förbättra hälsan och motoriken hos barnen, skapa 
miljömedvetenhet och få större ytor, lägre ljudnivå och mindre tillsägningar. Den andra 
frågeställningen gäller vilken roll förskollärarna har i utevistelsen. Här framkom det 
många olika roller, som frökensamlingar, medforskare, inspiratör, observatör, stöttare 
och barnpassare. Utmärkande i denna fråga var att det var endast en som nämnde rollen 
som barnpassare, medan de övriga rollerna var det flera som berörde. Den sista frågan i 
problemformuleringen handlar om innehåll och arbetssätt i utevistelsen på förskolan. 
Det visar sig i undersökningen att samtliga förskolor har både fri lek och styrda 
aktiviteter och att de flesta av förskollärarna är nöjda med tidsfördelningen mellan dessa. 
Förskollärarna ser även det viktiga med de här två arbetssätten. Resultatet i denna 
undersökning kan inte ses som generellt i hela Sverige eftersom underökningen endast är 
genomförd i tre mellanstora städer i södra Sverige. Kanske hade resultatet blivit 
annorlunda om undersökningen till exempel genomförts på förskolor i större städer med 
mindre tillgång till omväxlande miljöer och som har andra förutsättningar för sin 
utevistelse. Som resultatet visar förekommer det att några förskolor inte har mål för 
utevistelsen. Detta tror vi överensstämmer med förskolor runt om i Sverige. 
 
Arbetet med denna uppsats har varit väldigt intressant. Det har gett oss mycket tankar 
om utevistelsens betydelse och förskollärarnas roll på förskolan. Vi har även lärt oss 
väldigt mycket och känner att vi kommer att ta med oss det i vår framtida yrkesroll och 
lyfta utevistelsen för diskussion i arbetslaget.  
 
Fortsatt forskning skulle kunna vara att följa upp barn från olika förskolor och se hur 
deras intresse och kunskaper om naturen ser ut när de kommer upp i skolåldern. Vilken 
betydelse har förskolans inriktning och engagerade pedagoger för detta?  
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BILAGA 1 
Personliga frågor: 
 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
 

2. Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik? 
 

3. Har ni någon speciell inriktning på förskolan, till exempel Reggio Emilia, I Ur 
och Skur? 

 
Intervjufrågor: 
 

1. Vad är din syn på utevistelse? 
 

2. Vad är ert mål med utevistelsen? Tanken bakom? 
 

3. Vilka är dina visioner gällande utevistelse? 
 

4. Hur ser du på din roll i utevistelsen? 
 

5. Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en pedagog i utevistelsen? 
 

6. Hur mycket utevistelsen har ni på förskolan? Ungefärlig tid per dag, lika mycket 
varje årstid? Vad är lagom? Varför? 

 
7. Vad gör barnen för aktiviteter utomhus? 

 
8. Hur ser du på förhållandet mellan styrda aktiviteter och fri lek utomhus? Hur är 

det på din förskola? 
 

9. På vilka sätt tar ni med tankar och material från utevistelsen till verksamheten 
inomhus? 


