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Sammanfattning 
Utevistelse i förskolan är en stor del av verksamheten och det här examensarbetet har till syfte 

att få kunskap om vilka åsikter pedagoger i förskolan har om utomhuspedagogik. I 

Läroplanen för Förskolan, Lpfö 98 (1998), betonas vikten av att barn ska ges möjlighet till lek 

och lärande både utomhus och inomhus samt att barnen ska ges möjlighet till både planerad 

och naturlig miljö. Vi frågar efter vilka uppfattningar pedagoger har om utomhuspedagogik; 

hur de upplever utemiljön på sin förskola samt vilka fördelar och nackdelar som de uppfattar 

med utevistelse. För att få svar på dessa frågor har vi intervjuat åtta pedagoger som arbetar på 

förskolor med olika profileringar. Vi har även lämnat dagböcker som pedagogerna fått fylla i 

efter utevistelser. Dagböckernas syfte var att få fram ytterligare information. I vårt arbete 

finns även en forskningsbakgrund där vi redogör för några av utomhuspedagogikens olika 

aspekter samt en del av den idéhistoria som ligger till grund för uttrycket. 

 

Resultatet visar olika teman som blir synliga. Mest framträdande är att pedagogerna är så 

positiva till utomhuspedagogik och uttrycker detta med att vad de kan göra inomhus kan de 

också göra utomhus. En annan viktig synpunkt som framträder är betydelsen av arbetslagets 

inställning till utevistelse. Pedagoger som är positiva till utevistelse överför detta till barnen 

och då blir också de positiva. Uppfattningen att utevistelser är bra för hälsan är också något 

som syns i vårt material. Planering av aktiviteter och barns lek utomhus är andra centrala 

teman som pedagogerna uppfattar. När det gäller vilka fördelar som urskiljs är det bland annat 

att konflikter minskar utomhus; gruppgemenskap skapas; det finns stora ytor att vistas på; 

barn ges större frihet ute. Det tydligaste när det gäller vilka nackdelar som finns så är det 

kläder som nämns – att barn inte har relevanta utekläder för årstiden eller vädersituationen. 
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1 Inledning 
Vi vill inrikta vårt examensarbete mot förskolan därför att det är den verksamhet där vi vill 

arbeta i framtiden. Från vår utbildning på lärarprogrammet vid Örebro universitet med 

inriktningen Natur och Skapande har vi med oss många lärdomar om naturvetenskap samt 

insikter och erfarenheter av att vara ute i naturen. Denna inriktning valde vi just på grund av 

vår önskan om att arbeta med de yngre barnen samt att vi har ett tidigare mångårigt intresse 

för natur, utevistelser och friluftsliv. Vårt intresse för utevistelse i förskolan samt för barns 

utomhusmiljö där, gjorde att vi ville fördjupa våra kunskaper om dessa företeelser. Vilka 

uppfattningar har pedagoger i förskolan om utomhuspedagogik? Forskare har skrivit om 

utomhuspedagogikens positiva effekter – bättre hälsa, fler sinnen aktiveras, förståelsen för 

naturen ökas samt att motivation till rörelse och lek gynnas. Vi ställer oss frågande till om det 

alltid är positivt? Finns det endast fördelar eller upplever pedagoger även motgångar och 

nackdelar. Detta är något vi funderat på och har för avsikt att studera närmare. 

 

I en av kurslitteraturens böcker från Natur och Skapande står det ”Det finns inget dåligt väder, 

bara dåliga kläder” (Sellgren 2003, s 12). Det här ett ordspråk som är vanligt förekommande, 

människor emellan och i olika texter. Enligt Nationalencyklopedin (nätupplagan) betyder 

ordet ordspråk: 
En kort sats eller sentens som uttrycker visdomsregel, praktiskt råd, moraliserande omdöme eller 
ibland ren självklarhet. 

 
Vi menar att detta ordspråk är ett bra och praktiskt råd men håller med Sellgren (2003, s 12) 

när han skriver att ”kläder efter väder” är ett bättre uttryck. Även Ann Granberg (2001) 

skriver om kläder och hur rätt klädval kan ha betydelse för barns utevistelse. Från våra 

tidigare erfarenheter (egna barn; arbete med barn; VFU; fritidsintresse) och litteratur vi läst 

har vi sett att barns lek inte hindras av det som vi vuxna kallar dåligt väder. Britta Brügge 

(2002) skriver om att göra utevistelsen så bra som möjligt och då behöver vi vara torra, 

varma, mätta och glada. 

 

I den forskning som vi funnit som behandlat utomhuspedagogik är det intressant att se att 

författarna har så stor bredd i sina professioner. Bland annat finns det en enhetschef vid 

Nationellt Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet som har 

examina inom biologi, geovetenskap, geografi, kemi, och studier vid medicinsk fakultet samt 

forskarutbildning i utomhuspedagogik/didaktikprofessor med mera. En annan är professor vid 
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Tema Barn vid Linköpings universitet. En tredje arbetar som barnsjukgymnast på 

Helsingborgs lasarett. Det finns också en landskapsarkitekt, en barnläkare, en legitimerad 

psykolog, en överläkare, med mera. Trots dessa olika yrkesinriktningar har de alla samma 

intresse att visa vad utomhuspedagogik kan innebära. Ett intresse som vi delar och därför vill 

vi undersöka hur pedagoger ser på detta. 

 

1.1 Syfte och problemformulering 
Vårt syfte med studien är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger (som är verksamma 

inom förskolan) har om utomhuspedagogik och utemiljön vid deras förskola. För att få reda 

på detta samt vilka fördelar och nackdelar som pedagogerna upplever har vi intervjuat 

pedagoger från förskolor med olika pedagogiska profileringar1.  

Vi har också tagit del av olika texter såsom avhandlingar, böcker och forskningsrapporter, för 

att kunna koppla samman våra frågeställningar med tidigare forskning. Vår ambition är att 

belysa utomhuspedagogikens olika aspekter. Med detta som utgångspunkt kommer vi också 

att sätta pedagogernas uppfattning om utomhuspedagogiken i relation till målen i läroplanen 

för förskolan.  

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka uppfattningar har pedagoger om utomhuspedagogik? 

• Hur upplever pedagoger sin förskolas utemiljö? 

• Vilka fördelar och nackdelar uppfattar pedagoger med utevistelsen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

1 I Ur och Skur; utomhusprofil, traditionell förskola.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare forskning som berör utomhuspedagogik och 

några av de perspektiv som kan kopplas samman med fenomenet. I den stora mängd 

textmaterial som vi tagit del av kan vi se att det finns stora variationer. Detta gäller 

författarnas profession samt innebörden av utomhuspedagogik för dem. Vi har valt några 

aspekter som syns när det gäller natur, miljö och lek samt en del av utomhuspedagogikens 

idéhistoria.  

 
Vårt syfte med undersökningen är att granska förskolepedagogers uppfattning om 

utomhuspedagogik. Valet av den forskning vi presenterar här baseras på dess koppling mellan 

barn och verksamheten utomhus. Det kan gälla till exempel barns utemiljö i förskolan, hur 

deras hälsa påverkas, barns lek utomhus och vilket pedagogiskt värde som finns i utevistelsen. 

 

2.1 Utomhuspedagogik 
Vad är utmärkande för utomhuspedagogik? När vi sökte på ordet i universitetet biblioteks 

databas var Anders Szczepanski ett namn som ofta kom upp. På 1980-talet utvecklade han en 

utomhuspedagogisk verksamhetsdiskurs (naturalistperspektivet). Hans reflektioner ledde till 

studier om icke-traditionella lärandemiljöer och han har skrivit texter, böcker samt en 

avhandling som handlar om utomhuspedagogik – en pedagogik som han menar är: 
… ett spännande gränsöverskridande tvärvetenskapligt forskningsområde att utveckla mellan 
pedagoger, hälsoutvecklare och arkitekter (Szczepanski 2007, s 9). 
 

Han menar att utomhuspedagogik är början på en väg till nyskapande och idérika lärmiljöer 

för barn. I utomhuspedagogiken finns didaktiska möjligheter att förnya det utbildningssystem 

som finns idag. Szczepanski (2007) anser även att utomhuspedagogikens kärna är: 
… upplevelsebaserade, platsrelaterade, förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med text-
baserade praktiker (böcker, informationssökning etc.) (Szczepanski 2007, s 10). 
 

En forskargrupp vid Linköpings universitet vid Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 

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

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur och naturlandskap, 
• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 
• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram 

(© Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik, 2004). 
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Några forskare ser dock en fara i att alltid se på utomhuspedagogik på ett positivt sätt. Eva 

Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att det finns en övertro på att lek och lärande alltid är god 

bara för att det sker utomhus i en naturmiljö. Utevistelsen eller besöket i skogen är ofta 

oreflekterad när det gäller verksamheten i förskolan. Disa Bergnéhr (2008) har samma 

inställning. Hon anser att det saknas kritiska reflektioner kring diskursen att utevistelser och 

natur alltid betraktas som bra på ett självklart sätt. Det ifrågasätts oftast inte alls. 

 

2.2 Utomhuspedagogikens ursprung 
Från vilka idéer kommer då tankarna om utomhuspedagogik? Anders Szczepanski (1997, s 9) 

skriver att han vill ”spåra utomhuspedagogikens idé- och traditionsarv…”. Han liknar 

utomhuspedagogikens idéhistoria vid ett grenverk där vi, genom att följa olika filosofer och 

pedagoger, kan komma tillbaka till dess rötter. Szczepanski (1997) menar att rötterna sträcker 

sig ända tillbaka till antiken och Aristoteles – en grekisk filosof som hade sinnet som 

utgångspunkt och som såg naturen som den egentliga världen. Via filosofer och pedagoger 

som Comenius, Rousseau, Fröbel, Key och Dewey visar Szczepanski (1997) vägen fram till 

dagens tankar om utomhuspedagogik. Av de nämnda filosoferna/pedagogerna anser han att 

bland andra Jean-Jacques Rousseau var betydelsefull på grund av sina tankar om hur viktigt 

det är att barn möter verkligheten under sin uppväxt. Verkligheten skulle då vara naturen. 

 

Natur och barndom ses ofta sammankopplade med varandra skriver Gunilla Halldén (2009). 

Hon menar att naturen betraktas som god för barn och som något där barn mår bra av att vara. 

Hennes uppfattning är att denna sammankoppling mellan barn och natur har sina rötter i 

romantiken men att det också finns en koppling till Rousseau och hans idéer om ”den 

naturliga människan” (Halldén 2009, s 9). När det gäller förskolan, med de yngre barnen, så 

menar Halldén (2009) att det är Friedrich Fröbel som haft mest inflytande i den verksamheten 

då han kopplar natur till moral och religion. Vad som också är viktigt i Fröbels tänkande, 

enligt Halldén (2009), är de ”sinnliga erfarenheterna och estetikens betydelse … liksom 

rytmen som finns i årstidernas och dygnets växlingar” (Halldén 2009, s 9). 

 

Fröbel syns också i Britt Tellgrens text (2008, s 23). Hon anser att han är ”den svenska 

barnträdgårdens andlige fader”. I sin avhandling ”Från samhällsmoder till forskarbehörig 

lärare” har Tellgren (2008) visat hur fenomenet förskola vuxit fram i Sverige från 1800-talets 

barnträdgårdar via barnkrubbor, lekskolor och daghem fram till dagens förskolor. Ordet 
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barnträdgård kommer från tyska kindergarten och Fröbel såg barnet ”som en människoplanta” 

(Tellgren 2008, s 23). Hon skriver att Fröbel menade, till skillnad från Rousseau, att kvinnor 

hade stor betydelse som ”uppfostrarinnor av den kommande generationen” (Tellgren 2008, s 

24). Fröbel ansåg att aktiviteter som fri lek, samling, fruktstund och trädgårdsarbete också 

hade en stark koppling till naturen, enligt Tellgren (2008). Hans pedagogiska tankar var att 

eftersom barnet ansågs vara som en planta så måste de unga få den goda omvårdnaden, rätta 

behandlingen, omtänksamheten och näringen som krävs för att de ska utvecklas. Från denna 

syn på barn som plantor kommer hans benämnig av ledarinnorna som trädgårdsmästare. 
Sång och rörelselekar skulle ingå i vardagsaktiviteterna och iakttagelser av olika djur kunde 
bearbetas i de olika sånglekar, springlekar, finmotoriska rörelselekar och fingerlekar som hade en 
given plats i programmet (Tellgren 2008, s 24). 
 

Tellgren (2008) beskriver också Fröbels tankar om att lekmaterialet är viktigt för barnets 

utveckling. Det fasta lekmaterialet kallar han för lekgåvor. Dessa ska vara inspirerade av samt 

tillverkade av naturens produkter och kan bestå av trä, sand, ull, lera och dylikt. För att ge 

barnen en uppfattning om årstidernas växlingar ska naturen användas året om. 

 

2.3 Natur 
Utomhuspedagogik och natur har starka sammankopplingar i de olika texterna vi läst. Att 

använda naturen året om, enligt Fröbels idéer, finns hos många förskolor med olika slags 

utomhusprofiler. En speciell utomhusprofil med en egen pedagogik är ”I Ur och Skur” som 

har förskolor och skolor där verksamheten mestadels är förlagd utomhus. En av grundarna till 

denna pedagogik är Susanne Drougge. Hon har författat boken ”Miljömedvetande genom lek 

och äventyr i naturen” (2005). I boken skriver hon att IUoS2-pedagogiken inte är en 

vetenskaplig pedagogik, men att uppfostra och undervisa barn med hjälp av friluftsliv gynnar 

såväl barnens hälsa och utveckling som miljön. Drougge (2005) anser att IUoS har en 

metod/pedagogik som fungerar som en helhet. Med det menar hon att de har ett tydligt 

förhållningssätt att lära barnen att leva med naturen i vårt moderna samhälle. 

 

Att utomhuspedagogik är uttryck för naturkänsla, miljömedvetenhet och att vara ute så 

mycket som möjligt räcker inte anser Lars Owe Dahlgren och Anders Szczepanski (2004). De 

menar att det ingår så mycket mer än bara friluftsliv och natur i uppfattningen om 

utomhuspedagogik – begreppet handlar även om historia, geografi, kultur och språk. 
 

                                                             

2 Hädanefter förkortas I Ur och Skur till IUoS. 
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Undervisning förutsätter reflexion och problematisering kring lärandets när, var, vad, hur och 
varför. I detta lärandeperspektiv bör klassrummet inte ha några väggar, det är lika gränslöst som 
kunskap är gränsöverskridande (Dahlgren & Szczepanski 2004, s 21). 
 

Författarna anser att utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som innebär att barn i 

förskolan/skolan ska få möjligheter att utvecklas och få nya erfarenheter; detta i en 

utomhusmiljö. I denna miljö flyttas det lärande rummet ut i naturen och barnen får fler 

möjligheter till naturliga och stimulerande upplevelser. Dahlgren och Szczepanski (2004) 

menar att det inte finns någon motsättning mellan pedagogik inomhus kontra pedagogik 

utomhus. De är visserligen olika men kompletterar varandra. Författarna anser att 

pedagogikerna ständigt borde stå i växelverkan med varandra.  
 

Halldén (2009) menar, som vi nämnde ovan, att barndom och natur ofta kopplas samman. 

Hon skriver att det anses som självklart att förskolebarn mår bra av att vara ute i naturen men 

vill varna för en oreflekterad tro på att naturen alltid har en positiv påverkan på barnen. Det 

Halldén (2009) vill föra fram är den okritiska hållningen som finns – förskolor definierar 

sällan vad som avses med natur. Gunilla Halldén (2010) frågar sig till exempel om alla djur är 

av godo – hur är det då med fästingar? Hon funderar också över fenomen som stormar, 

översvämningar och jordbävningar. De förekommer i naturen men kan knappast kallas 

positiva. Ofta används orden natur och naturligt för att beskriva att något är bra. Petra 

Andersson (2009) funderar över dessa värdeladdade begrepp och ställer dem emot motsatsord 

som onaturligt och övernaturligt. 
 

Barn idag lever sin barndom på förskolor, skolor och fritidshem skriver Halldén (2009) – 

barndomen blir institutionaliserad. Hon menar att förskolor med utomhusprofil kan uppfattas 

som en kritik mot den traditionella institutionen. Förskolor som har en utomhusprofil har 

möjlighet att erbjuda en barndom som kan ses som friare och naturligare. En fråga är då om 

en traditionell förskola är onaturlig om vi ser till Anderssons (2009) värdering av ordet natur 

och dess motsatser. Men vad är ”naturen”? Detta försöker Klas Sandell (2002) svara på i 

texten ”Från naturliv till friluftsliv” Han menar att en gång i tiden när människan var jägare 

och samlare anpassade vi oss efter naturens växlingar. Sandell (2002) anser att detta var 

nödvändigt för människans överlevnad. Allt var då natur och människan en del av den 

naturen. I takt med att jorden började brukas och människan blev bofast, skriver Sandell 

(2002), blev det en tydligare gränsdragning mellan vad som var ”kultur” (kulturmark, 

tamboskap) och vad som var ”vilt” (vildmark, vilddjur). Det naturliga idag är att leva och 

vistas inomhus och vistelsen i naturen blir så kallad friluftsliv och hobbyverksamhet. 
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2.4 Miljö 

I de olika texterna förknippas ofta miljö med utomhuspedagogik. Det kan gälla att få barn att 

förstå miljöns betydelse. Men också den fysiska miljön; närmiljö och miljön som vi ofta 

vistas i. Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogik är ett sätt att lära barn att bli 

miljömedvetna. Att öka förståelsen för omvärlden och att ge barn och ungdomar en insikt i 

miljöfrågor. En annan aspekt på miljö har Fredrika Mårtensson (2004) forskat om. Hennes 

forskning handlar om den fysiska miljön; hur den används, upplevs och värderas. 

Mårtenssons (2004) intresse för detta är kopplat till hennes egna starka barndomsminnen, inte 

minst från vardagliga utemiljöer bland villa-, radhus och hyreshusområden. I sin forskning om 

fysisk miljö och barns lek beskriver hon och försöker göra begripligt ”hur barn använder sig 

av den fysiska miljön under utomhusleken” (Mårtensson 2004, s 5). Hon beskriver att barn 

upplever den fysiska miljön genom att fantasi och verklighet är förbundna med varandra. Hon 

menar att former, rum och ytor inte bara uppfattas som roliga, spännande och hemlighetsfulla 

för barn, utan att de är verkliga och normala för dem. 
 

Patrik Grahn (1997) är en av författarna till rapporten ”Ute på dagis; hur använder barn 

daghemsgården? Utformningen av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 

koncentrationsförmåga”. Studien, som föregick rapporten, gjorde han tillsammans med 

Fredrika Mårtensson, Bodil Lindblad, Paula Nilsson och Anna Ekman. Den är en jämförelse 

av utemiljön på två förskolor. Grahn m.fl. (1997) vill med denna rapport öka kunskapen om 

sambanden mellan den fysiska miljöns utformning och hur olika möjligheter ger 

olika upplevelser. De är också intresserade av vilka aktiviteter som gynnar människors trivsel 

och hälsa. Förskolorna i studien hade jämbördiga förhållanden i det avseendet att barnen kom 

från liknande socioekonomiska miljöer. Denna undersökning är den första som systematiskt 

granskat utemiljöns betydelse för barns utveckling. Tidigare fanns främst studier om 

pedagogiken och de vuxnas förhållningssätt. Studiens ena förskola (1) hade en gård med 

pyntade rabatter närmast huset men med tillgång till mer otuktad, naturlig natur. Många 

möjligheter fanns inbäddade i miljön. Den andra förskolan (2) hade en gård som var 

tilltalande för det vuxna ögat, prydlig, påkostad och med exklusiva lekredskap, men saknade 

naturlig miljö. Där plockades möjligheterna fram ur ett förråd. Grahn, m.fl. (1997) kom fram 

till att det inte bara är pedagogiken i sig som skapar förutsättningarna. Miljön och dess 

möjligheter har en avgörande betydelse för hur innehållet i verksamheten kan se ut och hur 

utevistelsen kan gynna barns utveckling. Den dynamik som borde erbjudas barnen på förskola 

2 var svår att åstadkomma i dess planerade miljö menar författarna. I rapporten skriver Grahn, 
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m.fl. (1997) att vuxna själva kan välja var de vill befinna sig, barn måste tillbringa sin tid där 

vuxna placerar dem. Alla har vi dock en relation till miljön runt omkring oss. För att vi ska 

kunna utvecklas och ha en meningsfull uppväxt är miljön betydelsefull menar författarna. 

Oavsett hur miljön är utformad skapas erfarenheter, frågan är bara hur brett och djupt den 

kunskapen går. Den fysiska miljön kan bidra till en positiv utveckling, men också fungera 

utvecklingshämmande. Till exempel har barn som tillbringar sin tid inomhus svårt att utveckla 

full motorisk kompetens (Grahn m.fl. 1997). 
 

Även utomhusmiljön kan vara negativt utformad påpekar Grahn m.fl. (1997) om den inte 

erbjuder barn möjligheter att utforska samt om det inte finns något som lockar barnen. Ett 

uterum utformat som en trygg ram ger barnen möjligheter att leka aktiva lekar men också 

erbjudas vila. Om uterummet är designat så att sociala kontakter underlättas eller om det 

inbjuder till upptäcktsfärder på egen hand ger det en större fördelaktig miljö för barnen. Barn 

måste kunna känna sig trygga för att utveckla språk, sociala färdigheter och kreativitet anser 

författarna. 
 

Genom att använda sina sinnen – se, känna, smaka, lyssna och lukta på allt – utvecklas små 

barn menar Granberg (2001). Detta kan stärkas i en utemiljö där barnen på ett naturligt sätt 

kommer i kontakt med företeelser i naturen. Verksamheten måste ske på barnens nivå. Miljön 

måste planeras med säkerhet i fokus för att uterummet ska svara mot barns behov men också 

för att locka barns nyfikenhet och lust. En varierad terräng är något som barn behöver men 

också ostördhet och lugna vrår. Barns utveckling gynnas bland annat av balansträning, 

konstruktionslek, springlekar, plats för olika sociala gruppkonstellationer men också av 

mindre motoriska lekar, funderingar och dagdrömmar. Granberg (2001) skriver att barn som 

vistas mycket i skogen blir frimodigare och tryggare i den miljön. Men hon påpekar också 

faran i detta – just att barnen blir tryggare och törs mer utgör ett hot eftersom de kan bli 

frestade att söka sig längre bort från de vuxna. Risken ökar för att barnen kan gå vilse. 

 

2.5 Hälsa 

Flera författare har visat det nära sambandet mellan utomhuspedagogik och hälsa. Nina 

Nelson (2007) och Drougge (2005) skriver om att utevistelse gynnar barns hälsa. Detta 

konstateras i en forskning som distriktsläkare Margareta Söderström har gjort tillsammans 

med barnläkaren Margareta Blennow (1998) – ”Barn på utedagis hade lägre sjukfrånvaro”. 

Forskningen jämför sjukfrånvaron mellan traditionella förskolor och förskolor med 



9 
 

utomhusprofil, så kallade IUoS-förskolor. Söderströms och Blennows (1998) undersökning 

visar att barn på IUoS-förskolorna har markant lägre sjukfrånvaro och blir fortare friska än 

barn på de traditionella förskolorna. Undersökningen visar även att barn som vistas utomhus 

får möjligheter att röra sig på ett naturligt sätt i en naturlig miljö. Då utvecklas deras motorik 

och de blir starkare och smidigare. Forskningen visar också att fysiska aktiviteter utomhus har 

stor betydelse för barns utveckling, både fysiskt och intellektuellt. Barn som går på en IUoS-

förskola är mätbart friskare än andra barn. En orsak till att smittspridningen motverkas är att 

det utomhus är mindre trängsel; barnen är inte lika nära inpå varandra som de är inomhus. Det 

blir en utspädningseffekt av alla virus och bakterier som rör sig runt varje barn. En annan 

orsak som bidrar är att utemiljön är mindre stressig. Vi blir tåligare om vi inte är stressade. 

Söderström och Blennow (1998) rekommenderar pedagoger att expandera rummet genom att 

gå ut med barnen. 
 

Samma resultat kring sjukfrånvaron framkommer i undersökningen av Grahn m fl (1997). 

Undersökning visar att barn som är på uteförskolor har lägre sjukfrånvaro på grund av att 

utemiljön leder till mindre trängsel och därmed mindre smittorisk samt barnens lägre nivå av 

stress. Han påpekar också att när det gäller koncentrationsförmågan är barnen på IUoS mer 

koncentrerade, visar mindre frustration och rastlöshet samt är mer hänsynsfulla mot sina 

kamrater. Mätningarna som pågått under ett år visar att motoriken hos barnen på IUoS 

utvecklas bättre. De blir starkare, får bättre balans och blir vigare. De är dessutom hemma på 

grund av sjukdom en fjärdedel av tiden som barnen på den traditionella förskolan är hemma 

(Grahn m.fl. 1997). 

 

Britt Louise Theglander (2001) säger i en intervju i tidningen Förskolan: 
Naturen har en positiv inverkan på våra stresshormoner och en helande effekt. Vi stänger in barn 
för mycket, de ska ut mycket mer i naturen. De flesta barn tycker om att vara i skogen, där finns 
stor yta och stimulerande miljö. Barn har fantasi om man tillåter dem att ha det och skogen 
uppmanar till fri lek (Tidningen Förskolan nr 7 2001, s 18-19). 
 

Hon menar att barn som växer måste ha rörelse för sin motoriska utveckling. Rörelse behövs 

också för att muskelfunktionen ska utvecklas och för att få ett nervsystem som är fullgott. När 

vi rör oss gör vi oss av med ”skräp” i kroppen anser Theglander (2001) och det gör vi allra 

bäst ute i naturen. Hon tycker att den är vår sanna miljö i ett evolutionsperspektiv – vi hör 

hemma i naturen och utan att vi tänker på det varvar kroppen ner där. Även Ebba Lisberg 

Jensen (2008) diskuterar vilka hälsoeffekter som barn får av utevistelser. Hon säger att för 
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barn i åldern 3-7 år är det särskilt viktigt med fysisk aktivitet. Koordinationen tränas och 

muskelförkortning i ryggen och benen undviks. 

 

2.6 Lek 
Vad vi också funnit i de texter vi läst om utomhuspedagogik är dess anknytning till lek. Att 

naturen, skogen och trädgården är betydelsefulla för utelek menar Anette Sandberg och Tuula 

Vuorinen (2008); de nämner också begreppet ”hemliga platser”. Platser där barn (och 

ungdomar) kan känna sig fria från de vuxnas uppsikt. I texten ”Barndomens lekmiljöer – förr 

och nu” beskriver Sandberg och Vuorinen (2008) sin forskning där över 100 kvinnor (22-63 

år) har tillfrågats om sina tidiga lekminnen. Liksom hos Halldén (2009) finns beskrivningar 

från uppväxter på landet och uppväxter i staden (tätorter). Utomhuslekar på landet fanns i 

skogen men också i byggnader som ladugårdar och bodar. Från staden fanns lekbeskrivningar 

från villaträdgårdar och flerfamiljshusens gemensamma gårdar samt från lekparker. Behovet 

av att leka samt att få omvärldens förståelse för leken – detta såg författarna som likheter 

mellan dagens barndom och de vuxna informanternas barndom. 
 

Det Sandberg och Vuorinen (2008) också visar är minnen från olyckor; brutna armar i 

samband med skidåkning till exempel. Många av de äldre berättade också om miljöer där de 

lekt som idag skulle ses som direkt livsfarliga – forsar, bäckar och byggnader som var 

fallfärdiga. En stor skillnad mellan dåtid och nutid som Sandberg och Vuorinen (2008) 

nämner är att utomhuslekarna har blivit mer begränsade. En effektiv barriär är trafiken som 

hindrar barn att pröva sin närmiljö. Brottslighet mot barn är ett annat hinder. Vad författarna 

ser som likheter mellan då och nu är barns hemliga lekvärldar – Sandberg och Vuorinen 

(2008) anser att det bör ges plats för dessa hemligheter därför att de är viktiga för barn. 
 

Speciellt starka barndomsminnen är från lek utomhus. Sandberg och Vuorinen (2008) fann i 

sin forskning att alla intervjuade bar på lekupplevelser som var viktiga för dem och att det då 

var utemiljöer som skapade denna känsla. De skriver att barn upptäcker världen under de 

tidiga åren. Från barndomen och vidare till ålderdomen utökas deras erfarenhet av olika 

kontexter. Minnet av dem följer med hela livet. För barns fysiska socialisation är hemmet, 

förskola/skola och lekområden utomhus av stor betydelse. De säger vidare att en mängd olika 

erfarenheter, känslor och miljöer hittas i leken. Vuxnas minnen från sin barndom har också 

Halldén (2009) utgått från i sin forskning. Frågor hon haft som utgångspunkt är: 
Vad framstår som klarast då människor ombeds berätta om sin barndom? Och vilken roll spelar 
naturen i dessa barndomsminnen? (Halldén 2009, s 154) 



11 
 

 
De upplevelser som kommit fram i Halldéns (2009) intervjuer/samtal är inte relaterade till ett 

speciellt naturbegrepp utan har en relation till ”konkreta platser, dofter och smaker” (s 155). 

Halldén (2009) menar att barn erfar naturen på det sättet. Människor som vuxit upp i staden 

talar om lekar på gårdar, på gator och i parker men inte med begreppet natur utan utomhus. 

De som vuxit upp på landsbygden relaterar sin lek och sitt dagliga liv till naturen med 

begrepp som stenar, buskar och träd. Halldén (2009) fann att barndomsminnen var 

upplevelser av lek men också av gemenskap. De som haft sin uppväxt i staden minns 

närvaron av många lekkamrater. Några av dem som vuxit upp på landet berättade om 

ensamlekar och lekar med syskon, det fanns inte så många andra barn nära. En del av hennes 

intervjupersoner minns naturen som en tillflyktsort och som en plats för äventyrslekar. 

Halldén (2009) skriver att det inte hade så stor betydelse var informanterna hade vuxit upp – 

naturen var ändå en självklarhet. Som barn hade de ändå varit mycket utomhus. Lekt med vad 

de funnit vare sig om det varit i skogen, i en park eller på en bakgård. 
… de välbekanta kvarteren i staden, liksom omgivningarna runt huset på landet, är platser för lekar 
och ofta starkt laddade med doftminnen. På det sättet är barndomen knuten till olika 
utomhusmiljöer. Naturen har inte en central roll i berättelserna, men däremot årstider, dofter och 
speciella platser (Halldén 2009, s 179). 

 
Halldén (2009) samt Sandberg & Vuorinen (2008) har i sin forskning använt sig av 

människors barndomsminnen om utelek. Eva Änggård (2009) har specifikt studerat barn och 

deras lek i utemiljöer. Hon har genomfört en etnografisk studie på en förskola med IUoS-

pedagogik. Änggård (2009) anser att det inte finns så mycket forskning där studierna har varit 

fokuserade på barns lek i olika naturmiljöer. De få studier hon refererar till är författade av 

just Halldén (2009); Sandberg & Vuorinen (2008); Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & 

Ekman (1997) samt Mårtensson (2004). 

 

Änggård (2009) skriver att lek i skogen har hög prioritet på förskolan där hon gjort sin studie. 

Hennes fokus är på barnens lek samt det meningsskapande som sker. Hon refererar till 

förskolans rektor som talar om lektrygghet. På den här förskolan innebär det att de alltid 

återkommer till samma plats i skogen. Då känner barnen igen sig, de vet hur det är där och 

lekar kan fortsätta flera dagar i rad. Det Änggård (2009) såg var att barnen på förskolan lekte 

mycket fantasilekar i skogen. De hämtade olika lekteman från egna erfarenheter men också 

från sagor, TV-program och leksaker. 
Det innebär att de tar med sig kulturella erfarenheter in i leken och återskapar dem med hjälp av 
naturens resurser (Änggård 2009, s 231). 
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Hon beskriver hur pedagogerna på förskolan arbetar med en uttalad lekpedagogik. Att de 

visar barnen olika lekmöjligheter samt föreslår vad ett naturföremål kan föreställa. Barns 

fantasi är stor och ger naturföremålen nya innebörder – de tolkar föremålen, menar Änggård 

(2009). Mycket tid av barnens lekar gick åt till att förmedla dessa tolkningar för andra barn. 

Ibland styrdes leken av föremålen; det var de som gav upphov till leken. Men ibland började 

barnen en lek och sökte efter föremål som kunde användas. 

 

Änggård (2009) hänvisar till Hangaard Rasmussen som menar att barn som får möjlighet att 

springa omkring, klättra högt och lågt samt undersöka fritt i sin miljö kan skapa en relation 

mellan sig själv och världen. Eftersom de mäter världen med sin kropp och upplever sig själv 

genom kroppen gynnas de av att vara utomhus. Änggård (2009) nämner även Jean Piaget 

idéer om att små barn använder alla sina sinnen och sin motorik, både finmotoriken och 

grovmotoriken för att utforska världen. Barnens sätt att tänka är verkligt och nära kopplat till 

att de kan röra vid sin fysiska miljö. 
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3 Metod 
Här beskriver vi hur vi gått tillväga vid genomförandet av vår undersökning. Vi tar upp vårt 

val av metod, vårt tillvägagångssätt, vårt urval samt reflektioner om etiska aspekter.  
 

3.1 Val av metod 
Vill man få veta vilka uppfattningar människor har om sitt liv eller om sin värld ska man prata 

med dem menar Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009). Enligt författarna är ett samtal 

en ”grundläggande form av mänsklig interaktion” (s 15). Alla människor kan lära sig om 

andra personer i ett samtal; få kännedomar om vilka erfarenheter de har. Författarna beskriver 

kvalitativa metoder som ett sätt att fokusera på: 
… de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, 
vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer - i kontrast till ”teknifierade” 
sätt att studera människolivet (Kvale & Brinkmann 2009, s 28). 

 

Pål Repstad (2007) menar att en kvalitativ metod karaktäriserar kvaliteter; ett fenomens 

framträdande drag och egenskaper. Vårt syfte med studien är att undersöka vilka 

uppfattningar pedagoger har om utomhuspedagogik, sin förskolas utemiljö samt vilka fördelar 

och nackdelar som finns med utevistelsen. Då vår studie är kvalitativ (vi vill komma åt 

människors uppfattningar) är ansatsen inspirerad av fenomenografin. Enligt Eva Johansson 

och Ingrid Pramling Samuelsson (2007) är fenomenografi ett sätt att synliggöra vilka 

variationer som finns hur människor upplever och uppfattar fenomen.  
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Vid vår litteratursökning använde vi oss av Internet och Örebro Universitets biblioteks-

katalog. Vi har även tittat på vilka referenter som använts i andra c-uppsatser. De ord vi sökte 

på var ”utomhus”, ”utomhus+barn”, ”utomhuspedagogik” och liknande. 
 
Efter vårt syfte har vi planerat våra intervjufrågor. För att vårt material ska bli så innehållsrikt 

som möjligt vill vi att våra intervjuer ska vara mer som samtal; inte bara frågor – svar. Vi 

genomförde en pilotintervju med en pedagog för att se om våra frågor fungerade så som vi 

tänkt och om svaren vi fick gick att relatera till vårt syfte. Vi gjorde några få ändringar tills vi 

tyckte att frågorna fungerade. Vår plan var att intervjua pedagoger3 i förskolor med olika 

pedagogiska inriktningar. Detta är vad Szczepanski (2008) kallar respondentintervjuer; de 

                                                             

3  Vi har valt att benämna samtliga personer som är verksamma inom förskola och skola för pedagoger oavsett 
deras yrkesbenämning. 
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intervjuade är delaktiga i det som studeras. Vår tanke var att få ett så varierat material som 

möjligt att arbeta med. Vi valde att fråga hur länge de arbetat för att få en uppfattning om vad 

deras erfarenhet och kunskap gett dem och hur den styr deras tankar, handlingar och ger för 

förutsättningar. Dessutom är det en bra öppning på intervjusituationen för att få ett så lättsamt 

samtal som möjligt. 
 
Det var inte svårt att få tag på pedagoger att samtala med. Vi sökte efter förskolor på olika 

kommuners hemsidor och kontaktade sedan via e-post och telefon de förskolor vi trodde 

skulle passa våra kriterier. Vid olika tillfällen har vi sedan träffat pedagogerna och intervjuat 

dem. De har alla fått samma frågor, det vill säga – vi har utgått från samma samtalsunderlag 

till alla pedagogerna trots att de har haft olika inriktningar i sin pedagogik. Denna 

semistrukturerade form med intervjuerna har vi valt för att kunna se vilka mönster som 

framträder. Våra frågor är öppna för att få en diskussion kring frågorna, locka pedagogerna att 

berätta och samtala istället för att bara svara på frågorna. Vi har dessutom försökt att inte 

ställa ledande frågor. 
 
När vi gjorde vår första intervju var vi tvungna att vara utomhus. Dessutom regnade det vid 

tillfället så våra planer med att spela in samtalet fungerade inte. Vi antecknade vad som sades 

båda två. Direkt efteråt satt vi tillsammans och gick igenom våra anteckningar för att inte 

glömma bort formuleringar, svar och diskussioner. Det finns både fördelar och nackdelar med 

att inte spela in intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) anser att inspelningar är bra då man 

kan gå tillbaka och lyssna flera gånger. En nackdel Repstad (2007) tar upp är att 

inspelningssituationen kan upplevas hämmande. Eftersom det inte fungerade för oss att spela 

in så valde vi att även i fortsättningen bara anteckna samt gå igenom våra anteckningar i 

samband med intervjuerna. Detta för att alla intervjuerna skulle få samma förutsättningar. Vi 

har även möjlighet att återkomma till våra intervjupersoner om något är oklart. Varje intervju 

tog mellan en timme och en och en halv timme. 
 
Vi har också låtit pedagogerna fylla i en sorts dagbok under några utevistelser. Vi vill med 

dessa få fram vilka aktiviteter de väljer, om de utfaller som pedagogerna planerat och vad 

pedagogerna upplevt om situationen för att få ytterligare information som förstärker 

informationen från intervjuerna. 
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3.3 Urval 
Ett val vi gjorde var att intervjua pedagoger i förskolor med olika utomhuspedagogiker samt 

på traditionella förskolor. Andra relevanta val vi gjort för att visa på deras olika 

förutsättningar till utevistelse presenterar vi nedan i en tabell. I de fall det behövs kompletterar 

vi med ytterligare information efter tabellen. 
 

Förskola Läge Storlek Utemiljö Antal år 
inom 
barn-
omsorgen 

Övrigt 

Förskola 1 – 
Pedagogerna 
A1 och A2 

Litet samhälle 
nära stad, i ett 
villaområde 

Kommunal 
förskola med fyra 
avdelningar  
80 barn i åldern 3-
5 år. 

Stor gård med 
naturtomt och 
skog nära. I 
skogen finns 
vindskydd och 
eldstad. 

A1: 20 år 
A2: 30 år 

En avdelning 
har IUoS4-
inriktning 
sedan 3 år 

Förskola 2 – 
Pedagog B 

Mindre 
samhälle, 
lantlig 

Kommunal 
förskola med tre 
avdelningar  

Stor gård med 
skog nära beläget. 

B: ca 20 
år 

Traditionell 
förskola med 
fokus på 
projektarbete
n 

Förskola 3 – 
Pedagog C 

Litet samhälle 
med många 
asylsökande 
familjer. 

Kommunal 
förskola med tre 
avdelningar.  
36 barn i 
åldern 3-5 år. 

Stor gård med 
skog och tillgång 
till varierad 
terräng och nära 
till skog och 
idrotts-
anläggningar. 

C: 21 år En avdelning 
har 
utomhus-
profil 

Förskola 4 – 
Pedagog D 

I ett nybyggt 
område i 
utkanten av stor 
stad. 

Personalägd5 
förskola med en 
avdelning med 14 
barn i åldern 1- 5 
år just nu. De blir 
fler till våren. 

Gården är under 
uppbyggnad men 
det finns tillgång 
till lekpark och 
skog. 

D: 13 år Nystartad 
förskola i 
augusti 2010 
med 
utomhus-
profil 

Förskola 5 – 
Pedagogerna 
E1 och E2 

Mindre ort, 
bostadsområde 
med villor 

Kommunal 
förskola med två 
avdelningar med 
barn i åldern 1-5 
år. 

Gård med skog, 
en åker, stor 
gräsmatta, 
sandlådor och 
gungor. Nära till 
ishockeyrink och 
till elljusspår 

E1: 32 år 
E2: 29 år 

På 1990 talet 
frångick de 
sin utomhus-
profil. 

Förskola 6 – 
Pedagog F 
 

Stadsmiljö i 
större stad. 
 

Kommunal 
förskola med tre 
avdelningar med 
46 barn i åldern 
1-5 år. 

Liten gård med 
några träd, lite 
buskar, sandlåda 
och en 
gungställning 
med två gungor. 

F: 18 år Traditionell 
förskola 

 
                                                             

4 Förkortningen IUoS står för I Ur och Skur. 
5 Personalen hyr lokalen men äger och driver själva förskolan som ett företag. 
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En speciell utomhuspedagogik är I Ur och Skur – en inriktning som har som grundidé att 

barnens behov av utveckling, lärande och gemenskap går att tillgodose ute. Förskolor med 

IUoS-pedagogik följer läroplanen och är verksamheter som föräldrar själva väljer för sina 

barn. I utomhusprofilerna präglas verksamheten av att den sker mer utomhus och i 

traditionella förskolor ligger oftast inte utevistelsen i fokus. På förskola 1 har all personal gått 

friluftsfrämjandets kurs för IUoS. Hela förskolan är ute mycket men pedagogerna på denna 

avdelning valde att starta en IUoS-grupp för att få stöd av friluftsfrämjandet och då lättare 

kunna motivera sina val. A2 har nyligen bytt till denna avdelning och gått IUoS grundkurs i 

samband med detta. 

 
På förskola 2 arbetar de aktivt i projekt. Det är barnens initiativ och intresse som styr vad de 

ska syssla med. Ibland arbetar en hel avdelning med samma projekt, och ibland har barnen 

möjlighet att välja mellan ett par alternativ. Beroende på barnens intresse blir projekten stora 

eller små, långa eller korta, utomhus eller inomhus. 

  

Antalet barn kan ändras snabbt på förskola 3. Detta på grund av asylsökande familjers behov 

av omsorg. De har fått två extra resurser därför att barnantalet ökat drastiskt. 

 

3.4 Etiska reflektioner 
För att vår studie ska bli korrekt hanterad har vi handlat enligt Vetenskapsrådets 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2003): 

I regel 6 står följande: 
Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 
I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall 
vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 2003, s 12). 

 
Som citatet ovan beskriver ska etiskt känsliga uppgifter skyddas från utomstående. Ingen av 

våra intervjupersoner eller verksamheter kommer därför att namnges. Anteckningarna från 

intervjuerna kommer att förstöras så det inte kan missbrukas av andra trots att de inte handlar 

om sekretessfrågor och dylikt. 

 

Samtliga verksamheter och pedagoger har tilldelats ett fingerat namn, som enbart är relevant 

för just vår undersökning. De kommer att benämnas med bokstäver och siffror.  
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Intervjuerna är gjorda i verksamheter med barn i förskoleåldern och vi har lämnat information 

till föräldrarna om vår undersökning i form av informationsblad för att föräldrarna inte ska 

missförstå vårt syfte. Vi hade kontakt med pedagogerna i god tid innan undersökningarna och 

har låtit dem förstå att allt sker på deras frivillighet och att de kunde säga ifrån eller avbryta 

när de ville. De intervjuade erbjuds möjlighet att titta på vår uppsats innan den publiceras. 
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4 Redovisning av empirin 
De teman vi funnit i vår analys har utgångspunkt i svaren från våra forskningsfrågor. Här 

beskriver vi vilka uppfattningar pedagogerna har om utomhuspedagogik, deras inställning till 

utevistelsen, hur de upplever sin utemiljö, några hälsoaspekter, lite vad de säger om planering, 

barnens kläder, lekar samt några övriga uppfattningar.  

 

Här beskriver vi de olika pedagogernas enskilda uppfattningar var för sig. Detta för att vi tror 

att det blir tydligare och lättare att se vem som uppfattar vad. Uppfattningar med 

gemensamma drag samt de fördelar och nackdelar vi funnit mest intressant presenterar vi i 

diskussionskapitlet. Citaten är vad våra intervjuade pedagoger har sagt och i detta kapitel har 

vi kursiverat dessa citat. 

 

4.1 Utomhuspedagogik 
När vi frågar ”vad är utomhuspedagogik för dig” kommer det fram att det finns samma tankar 

hos nästan alla pedagogerna, och det är att det som de kan göra inomhus kan de också göra 

utomhus. A1 säger att hon upplever att allting känns lättare ute och det bästa och mest 

positiva med utevistelsen är att det är finns mer fördelar framför nackdelar. Hon tycker det är 

roligt och utvecklande för både sig själv och barnen. A2 håller med och säger också: 
Jag har alltid tyckt om att vara ute med barnen och valt att söka mig till denna förskola som har 
en IUoS-inriktning på grund av deras pedagogik. Utbildningen är jätterolig och givande för mitt 
arbete med barnen. 
.  

Det är mindre konflikter, även om det händer att barnen blir osams ändå. Alla är med och det 

blir färre genustvister. På denna förskola är de ute ca 5-6 timmar om dagen men har valt att 

äta lunch inne. Mellanmålen äts däremot oftast ute. A1säger: 
Det är enklare att ta ut 20 mackor än att ta in 14 barn eftersom barnen annars måste klä av sig 
igen. 
 

De gånger vädret varit för dåligt för att äta ute har de valt att skjuta på mellanmålet för att 

kunna vara ute så länge som möjligt. Det är också något de informerat föräldrarna om så det 

inte ska bli några missförstånd. 

 

B säger att på hennes förskola så är alla ute så mycket som möjligt, ca 3-5 timmar om dagen 

om vädret tillåter. Hon berättar att miljön och hälsa är viktiga att få med i verksamheten. 

Därför arbetar de utifrån en lokal arbetsplan (Lap) med mål tagna från Förskolans läroplan 

(Lpfö 98). I Lap finns formulerat tio olika mål. Detta år valde de natur och miljö och började 
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med ett vattenprojekt. Målet med detta är att lära barnen att vara rädda om vårt vatten. För att 

få med hälsan har de valt att arbetar med Grön Flagg6, och det prioriterade området just nu är 

Livsstil och Hälsa.  

B säger: 
Det är ett roligt och spännande sätt att arbeta för både barn och personal om man har samma 
inställning. Det har gjort att utevistelsen inte upplevts tungarbetat även om det ibland har varit 
många mål att arbeta mot.  
 

 Pedagogerna och barnen får större frihet och det är mer tillåtande när de är ute. Till exempel 

har pedagogerna blivit mer tillåtande till spontan vattenlek, nu tillämpar de ja oftare än nej i 

samband med detta. Eftersom de arbetar med projekt efter barnens intressen så har vissa i 

personalen upplevt att det kan vara svårt att få in en del områden naturligt i verksamheten. En 

lösning har varit att de istället fokuserat på att få in dessa områden i de fria aktiviteterna 

utomhus för att tillgodose barnens behov. Utevistelsen har blivit ett positivt komplement i 

verksamheten. Något som B däremot upplever som negativt är att de haft stora barngrupper 

och de ofta känt att de inte räcker till, speciellt för barn med särskilda behov. Om då vädret 

också är lite sämre är det svårare att motivera utevistelse, även om de försöker vara ute så 

mycket som möjligt. 

 

På C:s avdelning finns det ingen gräns uppåt på antalet inskrivna barn, utan alla erbjuds plats. 

Det medför att det kan bli väldigt stora barngrupper på denna förskola. Platsbristen inomhus 

var en av anledningarna till att de började vara mera ute. Hösten 2006 började avdelningen 

med utomhuspedagogik som profil. C uppfattar inte utevistelsen, till skillnad från B, att det är 

negativt med stort barnantal på avdelningen. Detta tror hon beror på att de är ute så mycket 

som de är. C upplever istället några problem med att ha viss verksamhet ute, till exempel att 

lära barnen bordskick: 
Att äta och dricka ur kåsa ställer inte samma krav som att äta med kniv och gaffel. Detta är något 
barnen behöver ha med sig när de börjar skolan.  
 

Hon säger vidare att annat material som pyssel kan vara svårt att hantera ute men de flesta 

leksaker som finns får tas ut om vädret tillåter. Förut har det funnits två uppsättningar av 

leksaker på förskola 3, men det som är ute tar mer stryk till exempel dockor och vagnar. Det 

finns inte alltid budget att köpa nytt så just nu har de inga cyklar. Barnen på denna avdelning 

                                                             

6 Grön flagg är en internationell miljöutmärkelse som är speciellt utvecklad för att passa miljöarbetet i skolor och 
förskolor. Grön flagg är det synliga beviset på att man i den dagliga verksamheten prioriterar ett 
handlingsinriktat miljöarbete, där demokrati och delaktighet är två av nyckelorden. 



20 
 

vill oftast vara ute och frågar själva om de får gå ut, även hemma. Det är något som både 

pedagoger och föräldrar upplever som något positivt. De flesta barnen blir vana och lär sig att 

vara ute samt verkar tycka det är naturligt att vara utomhus. Barnen är också duktiga på att 

leka själva ute. Att det skulle kunna vara en säkerhetsrisk (att gå vilse) att vara ute upplever 

inte C som ett problem hos dem, de har valt en plats i skogen där de naturligt har uppsyn över 

barnen. Barnen har också gula västar så de syns bra. I skogen på gården finns staket runt hela 

den, som hinder att gå för långt. Gården ligger så att den värms upp av solen. På ont och gott, 

kalla dagar upplevs det skönt men varma dagar finns för lite skugga. 

 
D som arbetar på den helt nya förskolan säger att pedagogerna på hennes förskola är 

övertygade om att utomhusvistelsen gynnar barnens lärande och de är därför ute 3-4 timmar 

om dagen. De upplever att genom utevistelsen kan de ge barnen kunskaper, utveckling och en 

positiv känsla för miljön. 

 

På förskolan som frångick uteprofilen berättar E1 att de var ute i skogen lika mycket hela året 

runt.  
Eftersom vi pedagoger var positiva blev barnen positiva, det positiva smittade av sig. Ibland var 
det dock besvärligt speciellt med de yngsta barnen, vi använde tygblöjor då. 
 

Ibland hade de drama i skogen, dramatiserade Mors Lilla Olle7 och liknande. Även målande 
med flaskfärg och pensel tog de med till skogen. 
 

När vi pratade om utomhusvistelsen med F på förskola 6, säger hon att hon upplever att: 
När man har ungarna ute så har de så många möjligheter till utmaningar, barnen tränar 
balansen, de klättrar och hoppar, ser och upplever. 
 

Hennes uppfattning är att både grov- och finmotoriken blir bättre utomhus.  Det som är mest 

positivt med utevistelsen är alla dessa möjligheter som finns. Att vara ute på gården uppfattas 

av F som en utmaning för henne som pedagog: 
Hur är jag ute? Är jag delaktig eller står jag bara och tittar på? Vad kan jag göra för att få 
barnen att sluta ”skjuta” med pinnar och i stället göra något annat? 
 

F säger att ibland är det helt slut på idéer; men ett tillfälle som en sådan här intervju kan göra 
så att man kommer ihåg saker och kan göra så igen. 
 

                                                             

7 Barnvisa av Alice Tegnér 
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Tidigare delade de gård med grundskolan som finns i huset bredvid men för några år sedan 

fick de en egen gård. Personalen har till viss del varit delaktig i planeringen av gården och de 

yngsta barnen som fortfarande behöver sova middag kan göra det ute året om då det finns 

möjlighet att ställa vagnarna under tak.  

 

På förskola 6 arbetar de med olika teman bland annat allemansrätten. Då kommer ”Skräp-

Tanten8”, en pedagog som klätt ut sig och har lagt ut saker som inte hör hemma i skogen och 

så får barnen leta reda på och plocka bort ”skräpet”. Barnen får en djupare förståelse när de 

får vara med och rätta till och förmana. Det kan också vara matematik – hur många kottar kan 

vi bära med oss hem från skogen? 
  

4.2  Inställning till utevistelsen 
När vi pratat med pedagogerna så visade det sig att deras inställning i arbetslaget är viktig. 

Pedagogerna på förskola 1 ”brinner” alla för utepedagogiken. De upplever att det är rätt 

arbetsätt för dem att vara ute så mycket som möjligt. Eftersom de själva aktivt valt att arbeta 

så här gör att de strävar åt samma håll. Personalen på IUoS-avdelningen har samma 

grundläggande inställning till utomhusvistelsen och de har utbildat sig i IUoS’s regi. Vissa 

vikarier som kommer tillfälligt kan dock vara lite negativa och fundersamma över att vara ute 

så mycket. 
 

På förskola 2 upplever också B att alla hennes kollegor är positiva till att vara ute. Hon säger 

att ”är de vuxna positiva så blir barnen det också och då går allt så mycket lättare”. Men 

personalen har också haft mycket frånvaro och arbetet med att få tag i vikarier har tagit tid 

och energi, då är det inte lika lätt att vara positiv. Hon har dock alltid trivts och tyckt att det 

varit givande mesta delen av tiden. 

 

D berättar att på deras förskola har pedagogerna valt att starta verksamheten tillsammans och 

har samma grundsyn på hur de vill att det ska vara. Det var svårt att hitta en kommunal 

förskola som kunde erbjuda just den pedagogik som hon förespråkar och det ledde till att hon 

och några kollegor valde att starta en personalkooperativt driven förskola tillsammans. 

 

                                                             

8 Skogs-Mulles ”kompis” som inte bryr sig om naturen utan tycker det är kul att förstöra 
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Under 1990-talet arbetade förskola 5 med utomhusprofil på två av förskolans fyra 

avdelningar. Anledningen till att de började med denna profil var ett eget intresse för att vara 

ute så mycket som möjligt med barnen. De hade också varit på ett studiebesök på en IUoS-

förskola som de blivit inspirerade av. Personalen valde själva att de ville arbeta på den här 

avdelningen med utomhusprofil. Tyvärr så blev de mer eller mindre tvingade att sluta med 

denna profilering. Anledningen till detta var att kommunen erbjöd en förskola för alla, de så 

kallade 15-timmarsbarnen9 kom. E1 och E2 menar att det inte fungerade längre tidsmässigt då 

dessa barn kom 8.30 och gick hem redan 11.30. Pedagogerna på förskola 5 tycker att det var 

tråkigt att deras uteprofil upphörde men har fortfarande inställningen att de vill vara ute så 

mycket som möjligt och de kom på saker under intervjun som de nog ska börja om med. E1 

berättar att även om de i arbetslaget hade samma inställning så var det svårt att få förståelse 

för deras utomhustankar hos många andra vuxna, även andra pedagoger. Hon nämner en 

specifik händelse när gruppen med barn och pedagoger var på väg till sjön. Det var vinter och 

de skulle få hjälp av ortens fiskeklubb att lära barnen pimpla. På vägen passerade de en annan 

förskola på orten. Där var barn och pedagoger ute på sin gård och E1 kommer ihåg hur en av 

pedagogerna frågade ”men vad ska ni göra ute på isen hela dagen?”.  
Fast det blev aldrig några problem, barnen lekte hela tiden vi var vid sjön, många barn kom ihåg 
den här dagen flera år efteråt. 
 

E1 och E2 menar att det som är utomhuspedagogik för dem är att allt de gör inne kan de också 

göra ute. Detta talar också F om. Skogen skapar kreativitet och barnen skapar av allt de hittar 

ute. Det var färre konflikter mellan barnen då de hade sin utomhusprofil, på grund av de stora 

ytorna de kunde vistas på.  
Motoriken tränas, barn vill försöka själva, de upplever ju naturen med hela kroppen. Barnen 
orkade mycket mer än vad vi kunde tro, även att gå runt hela elljusspåret och den är på fyra 
kilometer. 
 

 En annan positiv aspekt E1 upplever, är tiden: 
Man hade verkligen tid att vara med barnen, att lyssna på dem. När vi lagade mat var alla med, vi 
gjorde det tillsammans. Barn släpper det traditionella i skogen. 
 

E1 säger att utedagarna skapade en gemenskap i gruppen. Lekarna fortsatte länge och kunde 

återupptas vid nästa tillfälle för utedag.  
 

                                                             

9 Regeringen beslutade om allmän förskola för fyra- och femåringar (2003-01-01) samt allmän förskola för barn 
vars föräldrar är barnlediga med yngre syskon (2002-01-01) eller arbetslösa (2001-07-01) och tiden barnen vistas 
i förskolan är 15 timmar per vecka. 
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4.3 Utemiljö  
Förskolornas utemiljöer är olika och här visar vi pedagogernas uppfattning om dessa. A2 

upplever sin miljö runt förskolan tillfredställande. Om och när de har eller har haft några 

önskemål eller behov av förändring på gården har de kontaktat kommunen. I och med att 

kommunen har godkänt att starta upp denna avdelning så tycker personalen att deras krav 

borde beviljas. A1 påstår att det är god reklam för kommunen att kunna presentera att de har 

en IUoS-förskola på orten. Därför borde kommunen ställa upp på de anspråk som förskolan 

har. Föräldrar har också genom fixarkvällar bidragit till att ställa i ordning gården. Det finns 

fler idéer men ekonomin sätter stopp för dessa. De önskar till exempel att de skulle ha tillgång 

till en lappkåta, då kan de vara inne fast ute. 

 

B berättar att på hennes förskola har de mest frilek ute på gården, men de har som förslag att 

försöka få till mer organiserade uterörelselekar för de yngsta barnen. Önskvärt vore då att 

skapa hinderbanor, med balansstockar, något att krypa under och olika rep. De skulle också 

vilja ha fler kojor för att erbjuda små utrymmen för barnen att krypa in i. Det är tillhåll som 

skulle gynna såväl de planerade aktiviteterna men även den fria leken. Det är lätt att få 

föräldrar att komma till så kallade fixarkvällar och de har hört med kommunen om hjälp, men 

förslagen stoppas ibland av EU-regler om barns säkerhet. Det är något som B upplever är 

tråkigt. Hon säger: 
Det är tråkigt att det ska sättas käppar i hjulen av någon långt bort som inte känner barnen, Vi 
har lång erfarenhet av hur barn fungerar och vet vad de klarar och vad som skulle vara en lagom 
utmatning för barnen. Ibland känns det som om de gör det för att ha ryggen fri ifall fast det är bra 
grejer. 

 

C säger om sin utemiljö att hon upplever det som ”lyx” att ha den tillgång till naturen och 

skogen som de har. De har också nära till spolad is och preparerade skidspår på vintern. Hon 

antar att det kan vara något som är lättare att få möjlighet att utnyttja i mindre samhällen. 

Intresset är möjligen större till aktiviteter som dessa när det blir mer gemenskap och det 

kanske inte finns så mycket andra aktiviteter som lockar.  Trots närheten till natur så är gården 

på C’s förskola något de tänker på och planerar för att den ska vara så rik som möjligt.  Hon 

och de andra pedagogerna har tillsammans med barnens föräldrar planerat för vilka material 

som ska finnas på den rymliga gården. Föräldrar är engagerade och hjälper till på fixarkvällar. 

De har skänkt material och kommit med idéer. Att föräldrar är med och ordnar skapar en 

större omtanke om förskolan bland föräldrarna, men också hos barnen. De är mer rädda om 

sakerna på gården. Förskolan är belägen i en fastighet som är privatägd. Detta har medfört att 
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vissa problem med kostnader har uppstått. Det kan vara svårt att avgöra vem som ska stå för 

vilka omkostnader. Budgeten har gjort att alla önskemål på gården inte kunnat genomföras. 

Till exempel önskas ett tak som skulle kunna erbjuda ett uteklassrum. Eftersom de mindre 

barnen sover ute varje dag i vagnar uppfattar pedagogerna det som problematiskt att få plats 

med alla vagnar samtidigt som det ska rymmas plats för bänkar och bord att arbeta vid. 

 

Personalen på D’s förskola är övertygade om att utomhusvistelsen gynnar barnen. De är 

därför ute 3-4 timmar om dagen. Pedagogerna vill erbjuda ett varmt klimat, där barnet kan bli 

bekräftat, sett och därigenom våga ta plats och växa. Men barnen ska också få möjlighet till 

en lugn vardag på förskolan. Det är viktigt för dem att kunna erbjuda barnen olika uterum 

eftersom behovet och intresset hos barnen växlar. D önskar också att den nya gården kommer 

att få olika vrår med till exempel plats för en uteverkstad för pyssel, lusthus för mys, lekhus 

och kiosk, gångar och buskar som ramar in och avgränsar de olika områdena. En 

landskapsarkitekt har anlitats som stöd i planeringen av uterummen på gården. På gården 

kommer det att finnas material som stockar, stenar, kottar och grenar berättar D. Det är 

material som leder till naturlig kreativitet enligt D. Ett nära samarbete mellan förskola och 

hem är viktigt för pedagogerna och föräldrarna har visat stort engagemang runt 

gårdsprojektet. Föräldrarnas assistans och intresse har varit till stor hjälp när man planerat en 

gård som ska inbjuda till lek och utveckling. Eftersom gården är under uppbyggnad kan den 

inte utnyttjas helt än. Under tiden innan gården blir färdigställd går de till en närbelägen skog 

en dag i veckan. Vill barnen gunga och leka i klätterställningar så finns det en lekpark i 

närheten. D anser att:  
Förskolan har ett bra läge nära skogen och vi kommer säkerligen att utnyttja denna även när vi 
får en mer färdigställd gård. Barnen erbjuds så många positiva intryck från naturen och utemiljön 
ger ytterligare en värld av aktiviteter att räkna med. 

 
 

E1 och E2 uppfattar naturupplevelserna som det som är mest positivt med utevistelserna: 
Att ha möjlighet att kunna följa årstiderna och den gemenskapen som utevistelserna ger.  
Förskolans gård ser idag ut nästan som den gjorde på 1990-talet. Det är bara en del lek- och 
klätterredskap som bytts ut men det tar bara fem minuter att gå för att komma till skogen, en 
riktig, stor skog, inte bara en dunge med träd. 
 

Det fanns inte mycket som var negativt, möjligen att det var mycket mygg vår och sommar 

och getingar när de skulle laga mat.  
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4.4 Hälsa 
En viktig synpunkt som kommer upp under intervjuerna är hälsoaspekten. På IUoS-förskolan 

säger A1 att det är färre sjukdomar sedan de bytte till IUoS-pedagogiken, de har alltså högre 

närvaro och uppfattar att det blir lättare att hålla rutiner och regelbundna aktiviteter utan 

oplanerade avbrott. Det är också färre sjukskrivningar bland pedagogerna och detta bidrar 

också till en bättre verksamhet:  
Det finns faktiskt en familj där att föräldrarna till en flicka som varit sjuk länge valde att byta till 
denna avdelning. Det blev stor skillnad. Flickan är mycket bättre och sjukfrånvaron nästan 
försvunnit.  

 
C säger också att:  

Utomhusvistelsen betyder mycket för hälsan. Jag har en känsla av att barnen på denna avdelning 
är friskare än barnen på de andra avdelningarna trots att de går på samma förskola och jag tror 
att det blir färre seglivade epidemier hos oss. 

 
Även D, på den nya förskolan, säger att utevistelsen är viktig för hälsan. Nästan ingen på 

förskolan har varit sjuk sedan de startade för ett par månader sedan, varken barn eller vuxna. 

Barnen är uppdelade i grupper och de små barnen tas emot och är ute på förmiddagen och de 

barnen sover också i sina vagnar ute.  
De större barnen får mer frihet inne i lokalen när de små är ute. De är också piggare och orkar 
bättre koncentrera sig på de planerade aktiviteter vi har inomhus på förmiddagen, men så går de 
ut på eftermiddagen istället. 
 

 

4.5 Planering 
Hur pedagogerna planerar sina uteaktiviteter är olika. A1 och A2 på IUoS-förskolan säger att 

de i enlighet med Friluftsfrämjandets barnverksamheter har Mulleskola 10 med 6-åringarna två 

gånger i veckan ute i skogen. Det samma gäller för Knytte11 med 3-5 åringarna. Aktiviteterna 

följer de upp veckan efter. De har också Skrinnaskola12 och Laggeskola13  när vädret tillåter. I 

övrigt blir det mest fri lek utomhus. Det händer att de äter ute men på grund av neddragningar 

av personal har de varit tvungna att dra ner på de planerade måltiderna ute. Innan grillade eller 

lagade de ofta lunchen utomhus i samband med utevistelsen. Det tog dock mycket tid och 

elden upplevdes som en säkerhetsrisk nu när det inte finns samma möjlighet att passa barnen 

från elden. 

                                                             

10 genom lek skall barnen lära sig om naturen och får lära sig om skogens vanligaste växter och djur samt 
utveckla ett ansvar för det som lever i naturen och vår miljö 
11 har flera samband med  Mulleskolan men vänder sig till yngre barn 
12 skridskoskola där barnen får lära sig grunderna i skridskoåkning 
13 skidskola, på denna förskola främst längdskidor 
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Denna problematik nämner också pedagog C. Hon säger dessutom att utomhusvistelserna hos 

dem oftast inte är planerade i förväg på grund av att många gånger är det något som stör 

barnens koncentration när de är ute. Det kan vara en fågel som sjunger eller en traktor som 

drar uppmärksamheten till sig. Då gäller det för pedagogerna att hela tiden vara öppna för vad 

som intresserar barnen och följa ett nytt spår. Att då ha för planerade aktiviteter kan göra att 

det blir komplicerat för pedagogerna att följa barnens initiativ. C säger att:  
Det ska vara kul ute. Vi är ute så mycket som möjligt och oftast går vi ut direkt efter frukost. Att då 
följa barnen och vara lyhörda är viktigt för att kunna, både de och vi, behålla lusten och glädjen 
att vara ute. 
 

En dag i veckan har man lång planerad utevistelse då man går iväg till en skog i närheten. Då 

har man valt att äta ett lättare mellanmål ute och skjutit upp lunchen för att kunna utnyttja 

tiden bättre. En bärbar kåta samt knivar, sågar och annat tar man med sig från förskolan. Detta 

går inte att lämna i skogen därför att barn och ungdomar i samhället vistas där på fritiden. 

 

C berättar vidare att de har planerade språk-, ljud- och lekaktiviteter inomhus på 

eftermiddagen men att de också får in till exempel språkverkstad/språkutveckling automatiskt 

när de sjunger och leker ramsor på väg till skogen och i samlingarna ute. Pedagogerna har 

också till ansvar att snappa upp barnens intresse och utveckla dessa till goda aktiviteter. Att 

följa barnen och vara lyhörda är viktigt för att kunna behålla lusten och glädjen hos barnen. 

Barnen utvecklas hela tiden utifrån sig själva men behöver trygghet, uppmuntran och 

stimulans från pedagoger. Enlig dagboken som pedagogerna fick fylla i, berättar C att de en 

dag räknat med att gå till skogen och titta om den förändrats sedan de var där veckan innan. 

På grund av vädret fick de ändra planeringen vid denna tidpunkt: 
Innan alla kom ut var de första tio så blöta att de var tvungna att gå in. Vi ändrade planeringen, 
stannade på gården och hade vattenlek. De som var blöta kunde vara inne eller byta om och 
komma ut igen. Vi åt matsäcken i vindskyddet. Det blev ett positivt gensvar från barnen och alla 
var nöjda och glada. 
 

På den nya förskolan planerar de inte utevistelsen så mycket, men D tror att det kommer mer 

sedan när de kommit in i rutinerna. Hon upplever just nu att det räcker med att det finns större 

möjligheter ute för henne som pedagogiskt ansvarig att ta tillvara på tillfällen som dyker upp, 

det är lättare att sätta sig ner och koncentrera sig på några barn i taget. Inne blir det livligare 

och barnen tappar oftare koncentrationen. Pedagogerna gör allt själva, ett problem med detta 

är att det är svårt att hinna allt. Det ska diskas, plockas undan och städas. 
Det kan kanske tolkas att vi är ute så mycket för att vi ska hinna få undan där inne. Men så är det 
ju inte. Vi vill vara ute. 
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När förskola 5 hade avdelningar med utomhusprofil hade de tre planerade utedagar i skogen 

varje vecka, tidsmässigt ungefär fyra-fem timmar varje gång. Då lagade de mat i skogen. 

Barnen fick bära med sig varsitt vedträ till elden. Ibland hade de med sig mat från förskolan 

som bara behövde värmas. Till exempel när de hade soppor till mat och den som arbetade i 

köket hade bakat bröd eller matbullar som de fick med sig. ”Det gick bra då, för köket hörde 

till vår verksamhet, idag är det en tjänst vi köper” säger E2. I skogen hade de tillgång till ett 

iordningställt vindskydd och ditforslade stenar bildade en grillplats. 

 

Trots att gården inte är så stor är förskola 6 ute där varje förmiddag. En anledning till detta är 

bland annat att ge en av de andra avdelningarna tid för veckoplanering. En dag i veckan har 

varje avdelning en planerad utflykt. Då finns det möjlighet att gå till en stor park i närheten. 

Där finns stora grönområden, flera lekparker och vår- och sommartid även möjlighet till 

vattenlek. För att komma till en utemiljö med skogskaraktär åker förskolan iväg med 

stadsbussar. Ibland har de då haft en speciell plats de återkommit till regelbundet för att se 

förändringar under årstidernas skiftningar. På våren är till exempel maskarnas liv intressant; 

var bor maskar; hur lever maskar; räkna hur många maskar det finns, och så vidare. 

Utflykterna blir då tidsmässigt längre än när de bara går till parken. Vid dessa tillfällen äter de 

lunch i skogen eller (beroende på hur dags de åker) ett större mellanmål. 

 

F säger vidare att många gånger räcker det att barnen får leka som de vill, bara springa 

omkring när de är ute. För riktigt små barn är förskolans gård precis lika intressant som att gå 

iväg till parken eller skogen. Det kan också vara väldigt intressant att gå och slänga kompost 

inne på skolbarnens gård som ligger granne med förskolans, bara man tar en annan lite längre 

väg. F tycker att det är bra att ta till vara på det som händer på vägen. I stadens miljö händer 

så mycket – det kanske finns en grävmaskin i närheten som det går att gå och titta på. F 

berättar att en gång var det en skylift som lagade lyktstolpar bredvid förskolan. När de tog 

med några av barnen för att titta på fick barnen till och med åka lite i liften. Just att ta tillvara 

på vad som händer mellan till exempel förskolan och parken kan vara nog stort för små barn. 

F berättar att för att få med mer matematik i verksamheten så har de siffror målade på 

trappstegen på den trappa som leder upp till entrén. Skrivandet finns också med då de skriver 

med stora asfaltkritor på gården. 
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4.6 Kläder  
En sak som också kommer på tal under våra intervjuer är barnens kläder; ytterkläder, 

regnkläder, kläder som skyddar mot solen och så vidare. Oftast handlar det om negativa 

uppfattningar hos pedagogerna som många gånger tycker att det är ett problem. På IUoS’s 

förskolor är det dock inget stort problem eftersom man delar ut listor till föräldrarna på vilka 

kläder barnen bör ha och det är sällan några missar sker angående detta. Föräldrarna som 

aktivt valt dessa förskolor är medvetnare om utrustning och liknande, tror A1.  

 

På C’s förskola händer det att barnen vill gå in för att de fryser på grund av dåliga kläder. Hon 

säger att det inte alltid är så att alla föräldrar på hennes förskola förstår att det behövs varma 

kläder efter väder. C antar att: 
Vissa av de asylsökande föräldrarna är ovana vid utomhusvistelse och inte förstår vad för slags 
kläder som krävs. Många gånger vet de heller inte hur länge de ska vara kvar här på orten och 
prioriterar kanske inte barnens utrustning. Är det väldigt kallt händer det att barnen inte kommer 
till förskolan alls den dagen. 
 

Eftersom de just nu är ganska många i arbetslaget uppfattas det dock inte som något problem 

därför att det oftast är någon som kan gå in med de barn som fryser. Det är också vanligt att 

förskolan har möjlighet att låna ut extra kläder till de barn som behöver. Många föräldrar är 

mycket förstående och skänker gärna kläder och skor som deras barn vuxit ur. De inser att det 

gynnar även deras egna barn om alla kan vara ute. 

 

Även D och E2 tar upp detta med kläder som något negativt. D säger precis som C att tyvärr 

har inte alla föräldrar förstått att utekläder är något som är viktigt men D hoppas att den 

förståelsen kommer. E2 uppfattar också att barnen inte alltid har rätt kläder för det väder som 

är. Men hon säger att:  
En tjock overall är kanske skön och go när det är kallt, men den kan göra att blir svårt för ett litet 
barn att röra sig. 
 

F håller med våra andra intervjupersoner då hon säger att det som är mest negativt med 

utevistelser är nog det här med kläder. Speciellt när det är kallt och blött en period på hösten 

och en period på våren. Då är det lite besvärligt. En del barn saknar rätt utrustning för att 

vistas ute varje dag. F vet inte om det är för att föräldrar inte har råd, eller om de inte förstår 

hur mycket förskolan ändå är ute trots hur deras gård är beskaffad. 
Det värsta som finns är stickade fingervantar, med fingrar som inte vill hamna rätt och som är 
genomblöta på bara en kort stund. Då tycker inte ”Pelle” att det är så roligt att vara ute längre. 
Ofta har barn inte kläder som fungerar ute eller så blir föräldrar förargade för att barnen smutsat 
ner sig. Men vatten och lerpölar är det bästa som finns tycker ungarna. 
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En annan sak som F kan irritera sig på är att föräldrarna tror att alla pedagoger vet vad alla 

barn har för kläder: 
Det är mystiskt vart kläderna tar vägen men det är ingen som vet vems kläder som ligger i ”hitte-
lådan”, det kanske är barn inne på förskolan om nätterna som glömmer kvar kläder. 
 

4.7 Lek 
Alla våra intervjupersoner tycker att leken är viktig. Att vara ute är mycket enklare och 

smidigare tycker A2, detta på grund av att det är mer tillåtande och leken får ta plats. Barnen 

är friare. De kan springa, har mer utrymme för rörelse, och leken får ta plats. Miljön är 

tillgängligare, det finns material naturligt, som leder till motorisk utveckling. Barnen kan 

balansera på stockar och stenar, leka i vattenpölar och utforska naturen på sitt sätt. 

 

B ser att barnen får möjligheter till andra lekar utomhus och att det är mindre konflikter och 

ljudnivån är inte lika störande som inomhus. Lekarna styrs av att barnen har större 

rörelsefrihet, kan springa mer, leka jagalekar, klättra och så vidare. Det är dock mest frilek ute 

på gården. I och med att de har haft ett vattenprojekt har det också blivit mer spontanlek med 

vatten som till exempel att barnen har gjort egna experiment och undersökningar av vattnets 

egenskaper. 

 

C säger att det är upp till pedagogerna att fånga upp barnen och introducera dem i lekarna. 

Det är också deras ansvar att utveckla och leda leken vidare, såväl ute som inne. Även D 

nämner detta och säger dessutom att det ska vara mysigt och trevligt att vara ute. När man är 

ute kan man få med så mycket. Det går att leka fram matematik, hitta bokstäver i naturen och 

vara spontan, men utevistelsen är viktigt också för den fria leken säger hon. Barnen kan hitta 

på och leka lekar som kan hålla på i flera dagar. Det blir mindre konflikter ute dels för att det 

finns mer utrymme men också för det blir friare att använda fantasin.   

 

4.8 Övriga uppfattningar hos pedagogerna 
Här presenterar vi några uppfattningar hos pedagogerna som de själva tagit upp. Även om 

både A1 och A2 föredrar att vara ute så vill de ändå ha kvar sina lokaler att kunna vara i vid 

behov. Nackdelar med att vara ute så mycket är att vissa perioder på året är det mycket blöta 

och kalla dagar och då blir det svårare med vissa aktiviteter. A2 ser också att somliga barn har 

större behov av att få pyssla med småsaker, t.ex. pärlor. De tar ibland ut sådant, men upplever 

att det är enklare inomhus med just dessa aktiviteter. Likadant är det med målargrejorna och 
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lego. Skulle de tvingas bli en uteförskola som är ute jämt utan lokal, för att samhället ska 

spara pengar så vill de inte vara med längre. Då skulle de förlora sin valfrihet att vara inne och 

då skulle det ställas helt andra krav på dem som är svåra att hitta motivation till.  
Skulle vi få den där lappkåtan som vi har bett om skulle det underlätta mycket. Det vore bra för 
pysseltjejerna, men även då behöver vi våra lokaler inne. 

 
En annan nackdel som A1 upplever är att det inte finns fortsättning på deras verksamhet. 

Barnen kommer ifrån tankarna om naturen och miljön när de går över till förskoleklass/fritids. 

Önskvärt vore att i alla fall fritids (som har stor potential just i detta område) skulle fortsätta i 

samma anda och erbjuda barnen den möjligheten. 
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5 Resultatdiskussion  

Här analyserar och diskuterar vi de resultat vi fått fram i vår undersökning om pedagogers 

uppfattningar. Intervjusvaren kopplas till våra frågeställningar samt det som står skrivet i 

delen med tidigare forskning. Frågeställningarna syns i rubrikerna. Dessutom kopplar vi detta 

till läroplanen, Lpfö98. Vi har även lagt till ett kapitel om pedagogernas uppfattning om lek 

utomhus och ett om våra övriga reflektioner. 

 

5.1 Vilka uppfattningar har pedagoger om utomhuspedagogik? 
En uppfattning som alla våra intervjupersoner har är att vad de kan göra inne kan de också 

göra ute. Att göra saker utomhus som annars görs inomhus är något som Szczepanski (2007) 

också ivrar för. Han anser dessutom att i utemiljön går det att uppleva med alla sinnen, 

inomhus går det ibland bara att abstrakt beskriva vissa fenomen. Det här är något som vi 

instämmer med. Vi tolkar det också som att pedagoger oftast tycker att mycket går lättare 

utomhus och att det är mer utvecklande, både för dem själva och för barnen i deras 

verksamhet. Ärlemalm-Hagsér (2008) och Bergnéhr (2008) ifrågasätter detta. De önskar fler 

kritiska reflektioner kring diskursen om utevistelser och natur. Den didaktiska frågan varför 

måste alltid finnas med anser vi, annars går det inte att motivera och utveckla verksamheten. 

En intressant tanke som Per Hedberg (2004) tar upp gäller själva termen utomhuspedagogik – 

finns det något som heter inomhuspedagogik? 

 

Men går det att göra allting utomhus som görs inomhus? Flera pedagoger menar att pyssel, 

som till exempel pärlplattor, går att göra utomhus men är svårare regniga dagar. Pedagogerna 

nämner också att om det finns skyddande utrymmen ute så ökar möjligheterna till aktiviteter 

utomhus. Negativa uppfattningar som finns om utevistelsen är att leksaker och pysselmaterial 

inte håller lika länge ute som inne. Vi antar att det betyder att de förskolor som har som mål 

att vara ute så mycket som möjligt kanske missar aktiviteter som är svåra att hantera ute 

eftersom sådana aktiviteter då väljs bort. Vi anser, precis som Fröbel14 säger, att naturens 

produkter kan inspirera både vuxna och barn i verksamheten. Produkterna kan bestå av trä, 

sand, ull, lera och dylikt. De håller betydligt bättre än många av dagens leksaker. Vi har märkt 

att naturens egna resurser framkallar fantasin och att barnen inte behöver fabricerade leksaker 

att pyssla med. 

                                                             

14 Britt Tellgren (2004) se vårt kapitel ”Tidigare forskning”, s 5. 
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Szczepanski (2007) tar upp de didaktiska grundfrågorna: Var, vad, hur, när och varför. De är 

tillämpningsbara även utomhus menar han. Några av våra intervjupersoner nämner att de får 

in matematik och svenska i lekar och aktiviteter utomhus. Till exempel med siffror målade på 

trappsteg samt med sånger och ramsor på väg till skogen. Att träna sig i att rita och skriva 

utomhus med hjälp av stora asfaltkritor är en aktivitet som fungerar bra. Vi menar att det här 

är bra sätt att få in målen i Lpfö 98 som handlar om svenska och matematik. Målen säger att 

förskolan ska sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner, 
 

• samt utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 
form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (Lpfö 98 1998, s 9). 

 
Det har framkommit i våra intervjuer att pedagogerna också känner ansvar för att snappa upp 

barnens intresse och utveckla dessa till goda aktiviteter. Lpfö 98 tar upp att hänsyn skall tas 

till barnens olika förutsättningar och behov. Barnen ska erbjudas möjligheter till utveckling 

efter sina anspråk, och det betyder inte att alla ska få lika mycket utan förskolans resurser ska 

fördelas så att de som behöver får de medel de är i behov av. I samarbete med hemmet ska 

förskolan fostra barnen till ansvarstagande människor där omsorg och lärande bildar en 

helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Efter vad vi 

sett i vårt material är pedagogerna bra på att göra uteverksamheten intressant så att barnen blir 

nöjda och glada. Flera av respondenterna berättar att de arbetar efter läroplanen, och det är 

något som alla förskolor måste göra. En av intervjurespondenterna säger:  
Att följa barnen och vara lyhörda är viktigt för att kunna behålla lusten och glädjen hos barnen. 
Barnen utvecklas hela tiden utifrån sig själva men behöver trygghet, uppmuntran och stimulans 
från oss pedagoger. (Pedagog D, förskola 4, 2010-10-26) 

 
När barnen blir tryggare blir de frimodigare. Granberg (2001) skriver om att det finns en fara 

med barn som vistas i skogen mycket. De kan bli frestade att söka sig längre bort från de 

vuxna på grund av att de blir oräddare. Risken att gå vilse blir större för de barnen och 

ansvaret för pedagogerna ökar. Vi anser att en av förskolorna löst detta bra då de medvetet 

valt en plats i skogen på en höjd där de har bra uppsikt över barnen som också har reflexvästar 

på sig. Dessa västar finns på de flesta förskolor. De gula självlysande västarna menar vi är 

bra, då barnen lättare syns utomhus. Men en åsikt som framkommit är att: 
Det är synd att förskolor som ligger nära varandra inte har fått dessa varselvästar i olika färger: 
speciellt när vi kommer till parken kan det vara svårt om det då är flera förskolor där samtidigt – 
vilka gula västar är ”mina” ungar.(Pedagog F, förskola 6, 2010-11-11) 
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Vad vi också funnit när vi analyserat vårt material är att det är viktigt att alla vuxna upplever 

och har samma inställning till utevistelsen. Om de vill samma sak så kan de förmedla detta 

och vara förebilder för barnen anser Granberg (2001). När pedagogerna känner samma lust att 

vara ute är det lättare att motivera och stärka en positiv känsla inför utevistelse hos barnen. 

Hon menar också att vuxnas beteende speglas i barnens uppträdanden. Speciellt småbarn 

härmar och gör som de vuxna gör men också hur de bemöter olika situationer. I vår studie 

märker vi att det är viktigt med utevistelse men också att alla i personalgruppen har samma 

inställning. Personalen anser att det blir mer spännande och roligare då – för både barn och 

vuxna. Att pedagogerna på en förskola har samma grundsyn är en förutsättning för att de ska 

kunna fungera tillsammans anser vi.  

 

Om en förskola inte har en övre gräns för antalet inskrivna barn verkar det fungera lättare 

utomhus där det finns mer plats. En del pedagoger anser tvärtemot att det är negativt med 

stora barngrupper utomhus på grund av att de som pedagoger får svårt att hinna med alla barn. 

Vi förmodar att dessa olikheter i synen på barnantal har att göra med att olika pedagoger har 

olika grunduppfattning och olika lösningar på dylika problem. De som har gått kurser mot 

utomhuspedagogik verkar ha större motivation och mer inspiration att bedriva verksamheten 

utomhus. De har också en bättre anpassad miljö utomhus som gynnar deras aktiviteter och gör 

att det blir roligare och lättare att få barnen att trivas samt att vara trygga ute. Det betyder 

också att barnen på dessa förskolor har lättare att aktivera sig och kan vara ute längre. Vi 

anser också att när alla i ett arbetslag har samma inställning till pedagogiken de planerar för 

underlättas arbetet. Om förskolan har IUoS-pedagogik är det extra viktigt att alla har 

grundinställningen att utevistelsen är viktig. Det är ett arbetssätt pedagogerna valt själva och 

alla bör sträva åt samma håll. Drougge (2005) skriver att IUoS-ledarna har eller får ett 

speciellt sätt att arbeta, de ska vara engagerade, ha en övertygelse samt en vilja att ge barnen 

upplevelser ute i naturen. Det här kunde vi se på den IUoS-förskola vi besökte. Enligt de svar 

vi har från dagböckerna tycker vi oss se att förskolor med uteprofil har mer medvetna tankar 

bakom planeringen om utevistelsen. De visar på förberedelser och uppföljning av 

aktiviteterna. 

 

Ett gensvar vi fått på vår frågeställning om vilka uppfattningar pedagoger har om utomhus-

pedagogik är att i flera arbetslag så är alla pedagogerna eniga om utomhuspedagogiken. Men 

de kan emellertid känna att det är svårare att motivera och försvara den för andra vuxna, även 

för vissa andra pedagoger som verkar tycka att det är enklare att vara inne och som ibland 



34 
 

kritiserar pedagogiken. Vi förstår att det är en utmaning att vara med barnen utomhus och då 

samtidigt rättfärdiga detta inför andra vuxna. Halldén (2009) menar att förskolor med 

utomhusprofil kan uppfattas som en kritik mot den traditionella förskolan. Vi funderar på om 

det här kan vara anledning till viss kritik mot utomhuspedagogik eller om det beror på 

okunskap. 

 

Eftersom förskolorna ska arbeta efter läroplanen kan det upplevas som ett problem med hur 

olika kommuner löser det tidsmässigt för de så kallade 15-timmarsbarnen. I Lpfö 98 står det 

att: 
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och 
en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen 
tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att 
det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid... Barnen skall kunna växla mellan olika 
aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 
lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö 98 1998, s 7). 

 
När beslutet om 15-timmarsbarnen kom fungerade det inte längre tidsmässigt på en av 

förskolorna där vi gjort en intervju. Denna begränsade tid räckte inte till för allt som måste 

hinnas med. Det medförde att pedagogerna kände sig tvungna att frångå utomhus-

profileringen. En misstanke vi har är att kommunen vill spara in pengar på måltiderna. Om 

barnen ska vara på förskolan längre tid behöver de också äta där. Eftersom 15-timmarsbarnen 

har fri omsorg i förskolorna och föräldrarna inte betalar något bli det extra kostnader för 

maten. En lösning vi fann på en av de andra förskolorna var att där föredrar de att barnen är 

på förskolan längre en dag i veckan istället för tre timmar om dagen hela veckan. Barnen får 

då ledigt en extra dag istället. Förskolan slipper då problem med att avbryta utevistelsen för 

att fördriva tiden innan barnen ska hämtas. Olika riktlinjer finns hur förskolorna lägger tiderna 

när barnen får närvara. Det är upp till varje kommun att sätta dessa riktlinjer. 

 

5.2 Hur upplever pedagoger sin förskolas utemiljö? 
Utemiljön på förskolan har stor betydelse för verksamheten. Matz Glantz, Patrik Grahn och 

Per Hedberg (2002) påpekar att skol- och förskolegårdar ska ses som läromedel och att 

naturen inte begränsas till att bara finnas i skogen utan finns i all miljö runt omkring oss, som 

till exempel våra trädgårdar eller planteringar i stadsmiljö. Utomhusvistelse gynnar och 

stimulerar koncentrationsförmågan, motoriken och fantasin. En uppfattning som vi urskiljt är 

att både grov- och finmotoriken blir bättre utomhus. Granberg (2001) anser att barnen ska 
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erbjudas varierad terräng. Deras behov av utveckling omfattas av bland annat balansträning, 

konstruktionslek, springlekar, plats för olika sociala gruppkonstellationer men också av 

mindre motoriska lekar, funderingar och dagdrömmar. Detta anser vi är en av de stora 

fördelarna med utevistelser då det erbjuds mer variation utomhus och mer naturliga hinder 

som måste övervinnas.  

 

Några av våra respondenter har önskemål om att det kunde finnas fler möjligheter till 

organiserade rörelselekar ute för de barnen som är yngst. Granberg (2001) säger att även små 

barn mår bra av att vistas ute. Vi anser att det inte är nödvändigt att gå långt med de minsta 

barnen. En liten gård kan vara nog så spännande för ettåringarna och erbjuda de utmaningar 

barnen behöver. 

 

Ett annat önskemål från några pedagoger som vi sett är att de ha vill kojor för barnen att krypa 

in i. Sandberg och Vuorinen (2008) skriver att kojor är hemliga platser där barn kan känna sig 

fria – borta från vuxnas uppsikt. Vi kan förstå barnens behov av detta. Pedagogerna vill, 

precis som Sandberg och Vuorinen (2008) säger, att det ska finnas vrår och variation att tillgå 

för olika sorters verksamheter. Granberg (2001) menar att uterummet ska svara mot barnens 

behov. Det betyder att då måste miljön planeras med säkerhet i fokus men också för att gynna 

olika möjligheter till att locka barnens nyfikenhet och lust anser vi. 

 

Kommunernas ekonomi och regler sätter ibland ”käppar i hjulen” för vad som finns att tillgå 

på gårdarna. Det här är något som våra intervjupersoner har tålamod med och vi upplever att 

de ändå strävar mot att förbättra sina förskolors gårdar. En beskrivning vi fått är att utemiljön 

på en gård ännu inte är helt färdigställd men de har hjälp av en landskapsarkitekt för att 

förskolans gård ska bli så bra som möjligt för barnen. Vi tror att det är bra att få in ett 

professionellt perspektiv. Det finns även forskning gjord av landskapsarkitekter (Mårtensson, 

2004; Åkerblom, 2005) som visar på vilken betydelse utformningen av barns utemiljöer har 

för barns utevistelse. Nästan alla våra intervjupersoner har det gemensamt att barnens 

föräldrar gärna hjälper till med olika projekt på gården. Det är också vår uppfattning att 

föräldrar hellre ställer upp med praktiskt arbete än att gå på föräldramöten och dylikt.    

 

För en förskola i stadsmiljö kan utemiljön kanske kännas torftig om det inte finns utrymme att 

bygga en gård som är intressant för barnen. Om gården ändå känns händelsefattig kan en 

närbelägen skog eller en kommunal lekpark med gungor och klätterställningar fungera som 
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utemiljö. Dessutom kan det finnas annat som är intressant i närmiljön – maskar på asfalten, en 

grävskopa som gräver, en lift som lagar lyktstolpar eller att ta en annorlunda väg tillbaka till 

förskolan efter att ha varit på promenad.  

 

Om skogen ligger för långt borta är en lösning att ta bussen till skogen. Detta kräver lite mer 

planering men skogen ger möjlighet att ha olika utomhusteman. Mårtensson (2004) menar att 

barn upplever den fysiska miljön genom att fantasi och verklighet hör ihop. Det betyder att vi 

som pedagoger måste vara lyhörda för barnens uppfattningar och inte förstöra deras 

fantasivärldar. Oftast tycker våra intervjupersoner att det räcker för barnen att bara få springa 

omkring och leka som de vill. Att ge barnen möjlighet till fri lek utomhus pratar även 

Granberg (2001) om. Hon skriver att utevistelsen måste ske på barnens nivå. Små barn lär sig 

genom att använda sina sinnen, se, känna, smaka, lyssna och lukta på allt. Det här tycker vi är 

lämpligt att utveckla i en utemiljö då barnen kommer i kontakt med företeelser i naturen på ett 

naturligt sätt. Vi antar att om det dessutom sker av fri vilja utvecklas barnens kreativitet och 

deras lust att utforska vidare. 

 

Lisberg Jensen (2008) har i sin forskningsöversikt kommit fram till att i ett antal studier visar 

det sig att vissa utemiljöer i särskilt hög grad uppfattas som lockande och stimulerande till 

utevistelser. Om de dessutom ligger i en omedelbar närhet är avgörande för om människor 

utnyttjar dem ofta. Studier av Glantz, Grahn och Hedberg (2002) visar på att förskolor och 

skolor som har tillgång till naturområden, och utnyttjar dessa mycket har pedagoger som är 

mer nöjda med sina utomhuspedagogiska verksamheter än vad pedagoger är i förskolor och 

skolor som inte har tillgång till naturen. Det betyder att de kan göra aktiviteter som att åka 

skridskor och skidor på vintrarna samt simma och bada på somrarna. Aktiviteter som vi anser 

berikar förskolans verksamhet och barnens utveckling av grovmotoriken. 

 

Brügge och Szczepanski (2007) skriver att pedagoger i allmänhet måste bli bättre på att ta 

vara på sin närmiljö. De menar att gården och skogen ska ses som utrymmen för utveckling. 

Detta tycker vi att våra intervjupersoner är duktiga på. De har medvetna tankar om vad som är 

bra för barnens utveckling och vilka möjligheter som bör och kan erbjudas i utevistelsen. Ett 

svar vi fått i vår studie är att pedagoger är övertygade om att utemiljön och utevistelserna 

gynnar barnen och verksamheten. Vi ser att pedagogerna väldigt mycket använder sig av 

naturen, skogen, kommunens lekplatser och idrottsanläggningar i sin verksamhet. 
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5.3 Vilka fördelar och nackdelar uppfattar pedagoger med utevistelse? 
Här beskriver vi hur pedagogerna upplever att hälsan påverkas av att vara ute mycket och vad 

kläderna betyder för välbefinnandet ute. Att barn är mindre sjuka när de ofta vistas utomhus 

är en fördel som flera av intervjurespondenterna nämner. Någon berättar dessutom att det 

finns föräldrar som har flyttat sitt barn till deras förskola med mer utevistelse, på grund av att 

barnet tidigare haft många och långvariga infektioner; barnet är numera nästan inte sjukt alls. 

Pedagogerna säger också att både barn och vuxna har klarat sig bättre från olika sjukdomar. 

Vi får en känsla av att avdelningar med mer utevistelse har mindre långvariga infektioner än 

de andra avdelningarna. Det Söderström och Blennow (1998) skriver om i sin artikel håller vi 

med om. Deras råd är att expandera lokalerna genom att låta barnen vistas utomhus och då 

minskar bland annat riskerna att smitta sprids. Även Grahn m fl (1997) har i en undersökning 

visat att barn som vistas i förskolor med utomhusprofil har lägre sjukfrånvaro. Just att flera 

forskare visar detta måste betyda att det är relevant och något som vi som pedagoger bör ta i 

beaktande. Vi menar, liksom Maria Wikland (2007), att om barn rör sig varje dag stimuleras 

deras aptit och gör det lättare att tillgodogöra sig alla de näringsämnen som behövs för dem 

att få vara friska, orka leka samt utvecklas. 
 
Ett fenomen som alla pedagogerna lyfter fram i vår studie är kombinationen utevistelse och 

kläder. Oftast i samband med att vi frågar om nackdelar. Pedagogerna anser att barn ofta 

saknar passande kläder efter väder. De menar att vid flera tillfällen vill barnen gå in därför att 

de fryser. Att vissa föräldrar har svårt att inse vilka kläder är passande kan vara förståeligt, 

speciellt på förskolan med många asylsökande. Pedagogen där tror att de föräldrarna inte 

förstår på grund av att de är ovana med vädersituationen. Men många föräldrar, allmänt sett, 

förstår inte hur mycket deras barn vistas utomhus. Vi tänker att det betyder att föräldrarna inte 

inser att barnen behöver bättre anpassade kläder efter väder. 

 

Av- och påklädning är besvärligt och tidskrävande under den kalla årstiden, men också vid 

regniga dagar, för både personalen och barnen. Många gånger kan det då vara lättare att ta ut 

mellanmålet till barnen än att ta in barnen. Annat som upplevs besvärligt är stickade 

fingervantar när det är kallt och blött ute, det handlar om fingrar som inte vill hamna rätt och 

att vantarna blir genomblöta på bara en kort stund. Granberg (2001) håller med om att det kan 

vara svårt att ta på fingervantar men också att de är mer tillåtande till undersökande lek. Bra 

är då att välja fingervantar som har ett skyddande hölje eller tyg som tål vatten. Granberg 

(2001) tar upp en gammal regel för hur man ska klä barnen: 
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Att du först klär på barnet lika många lager som du själv har och sedan ta av ungefär hälften 
(Granberg 2001, s 13).  
 

Vi menar att barn rör sig mycket mer än vuxna. Vi anser, precis som Granberg (2001), att det 

säger ganska mycket om hur pedagoger bör uppleva barnens situation. Vuxna rör sig inte lika 

mycket. Barnens behov av att kunna röra sig får inte hindras av för många lager med kläder. 

Vi anser att det är bättre att kunna röra sig obehindrat än att bli en orörlig varelse som då 

lättare fryser. Det verkar kanske skönt med en tjock overall men den är väldigt svår att röra 

sig i för ett litet barn. Granberg (2001) menar att barn själva kan avgöra när det är för kallt 

och pedagogernas roll är att vara lyhörda för dessa signaler från barnen; det är en vanesak att 

lära sig vilka kläder som gäller i vilket väder. Det här håller vi med om. Hon skriver också att 

barnstugor med mycket utevistelse verkar ha lättare att avgöra vad som gäller och upplever 

därför en behagligare utevistelse. Detta ser vi stämmer med vad pedagogerna på IUoS-

förskolan har för uppfattning. De tycker inte att kläder är något stort problem. Ofta har 

föräldrar aktivt valt deras IUoS-förskola och är väl införstådda med vilken utrustning deras 

barn är i behov av där. Föräldrarna får dessutom en lista på vad barnen behöver ha. Det 

betyder att det blir en god cirkel – när man är ute mycket lär man sig vilka kläder som passar 

bäst och har man bra anpassade kläder trivs man bättre och vill vara ute mer samt lär sig ännu 

bättre vilka kläder som är bäst för situationen. 

 

5.4 Pedagogers uppfattning om lek utomhus 
Här vill vi belysa lekens betydelse för förskolans verksamhet och varför pedagogerna förordar 

uteleken. Lpfö98 säger att leken är viktig och om leken används medvetet främjar det barnens 

utveckling och lärande. I det lustfyllda lärandets olika gestalter kan eleverna skapa 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, bruka känslor och skaffa erfarenheter. Vår 

uppfattning är att barnen kan utveckla förmågan till symboliskt tänkande, stärka sin inlevelse 

och träna på kommunikation när de stimuleras av fantasin och möjligheterna i leken. Även 

förmågan att samarbeta och lösa problem tycker vi gynnas av lek. 
 

De flesta av våra respondenter ser fördelarna med, och anser att det är enklare, att vara ute och 

leka jämfört med inomhus. Leken kan ta mer plats utomhus och barnen är friare. Upplevelser 

som att konflikterna minskar på grund av att barnen har större yta att röra sig på kommer 

också fram under våra intervjuer. Det ger en härlig känsla att ha stora ytor att vara på. 

Pedagogerna menar också att ljudnivån inte är lika störande utomhus som inomhus. 
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Ibland behöver pedagogerna fånga upp barnen och introducera dem i lekarna. Wikland (2007) 

säger att barns fysiska aktivitet hänger samman med att det bör finnas förutsättning för aktiva 

lekar. Till exempel kan det vara vuxna som hittar på aktiviteter och initiativ till lekar som 

stimulerar till upptäckter och upplevelser. Pedagogerna ska vara ett stöd till barnen. Det är en 

betydelsefull del av barnets socialisation att barn och vuxna gör saker tillsammans. I en av 

dagböckerna som pedagogerna själva fyllt i står det: 
Det är så roligt när alla barn väljer att vara med och går mellan de olika aktiviteterna vi vuxna 
fixat. Vi upplever glädje att kunna uppleva saker tillsammans (till exempel tjugo barn som kunde 
blåsa såpbubblor samtidigt) (Pedagog B, förskola 2, 2010-10-14). 
 

Vi har också upplevt att det är roligt både för oss vuxna och för barn att bland annat leka, 

upptäcka skogen och att lära sig tillsammans. Det här också något vi har minnen av från vår 

egen barndom. Det var roligt när vuxna engagerade sig och lekte. 
 

Flera gånger framkommer det i vår analys att uppfattningar som finns handlar om att flertalet 

utevistelse är oplanerade med mest fri lek på förskolorna. Speciellt om de utevistelser som 

”bara” tillbringas på gården.  Vi tycker inte att det är så ”bara” att utevistelsen tillbringas på 

förskolans gård. Precis som Änggård (2009) skriver tycker vi att barnen gynnas av den fria 

leken. Den fria leken är viktig eftersom barn från början är lekande individer, skriver Annica 

Löfdahl (2004). Hon och vi tycker att leken kan uppmuntra och utveckla barnen så att de får 

en förståelse och kunskap om livet. Tillsammans med andra barn och vuxna, med material 

och fenomen som finns i miljön ökar möjligheter till meningsfulla lekar ute och inne. 
 

Vi anser att leken är den verksamhet som är viktigast för barn på förskolan. Både den av 

pedagogerna planerade leken samt den fria leken. I leken lär sig barn olika företeelser, får 

möjlighet att bearbeta olika saker samt att utvecklas på sin nivå och efter sina behov 

(Johansson & Pramling-Samuelsson, 2007). Alla barn har olika förutsättningar att utvecklas. 

Det kan handla om olika fysiska nedsättningar, brister i språk, socialt handikapp, med mera. I 

leken kan denna mångfald accepteras, tillåtas och berika aktiviteterna. Detta skriver Jane 

Brodin och Peg Lindstrand (2008) om i sin text Alla kan vara med i en tillåtande miljö. Alla 

barn har rätt till lek. I Lpfö 98 står det:  
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna 
som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Lpfö 98 1998, s 5). 
 

Att vi tar med detta är för att visa att vi är övertygade om att alla ämnen kan integreras och 

utföras på så många roliga och lekfulla sätt. Vi vuxna kan erbjuda barnen möjligheter att 
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utveckla matematik, svenska och andra ämnen i lekaktiviteterna. Leken bidrar till att skapa en 

verksamhet som upplevs givande och lustfylld, där alla är trygga och trivs. Grahn, m.fl. 

(1997) har visat på att leken och det utforskande arbetssättet utvecklar förmågor som fantasi, 

inlevelse, kommunikation och symboliskt tänkande. Det betyder att leken är viktig också för 

kunskapsinlärning.  

 

5.5 Våra övriga reflektioner 

När vi samtalade med pedagogen från förskola 3 väcktes nya tankar hos oss. Dessa handlar 

om olika kulturer och olika bakgrunder. Vi har valt att ta med dessa i vår uppsats därför att det 

blir allt vanligare i vårt samhälle att det kommer flyktingfamiljer där barnen placeras på 

förskolorna. 

 

Enligt Lisberg Jensen (2008) har man de senaste 20 åren i forskningen inom miljöpsykologin 

sett att det finns samband mellan vilken miljö man vistas i och den psykosociala hälsan. Det 

har visat sig att naturliknande omgivningar ger bättre återhämtning än lekplatser byggda av 

människor. Alla barn, med eller utan traumatiska upplevelser, gynnas av att det är stressfriare 

ute. Utevistelsen som förskolorna kan erbjuda kanske ge den återhämtning som en del av 

dessa barn behöver.  

 

Kulturella skillnader kan utgöra hinder för människor att vistas i naturen. Några av våra 

pedagoger antar att asylsökande föräldrar har en annan syn på att vistas ute. Alla människor 

har olika erfarenheter och några kanske aldrig upplevt naturen nära. Inte ens alla som är 

uppvuxna i Sverige har vanan att vistas ute. I en intervjustudie av Lovisa Blomquist (2003) 

meddelade dels några av hennas intervjupersoner att de var rädda för överfall, ormar och 

kryp. Några andra hade traumatiska händelser att bearbeta. Vi förmodar att alla individer har 

mycket att vinna om de kan vänja sig vid att vistas ute. Inte bara barn och pedagoger i 

förskolor med utomhuspedagogik. Vi tycker dock att man måste ta hänsyn till dessa olikheter 

och vara lyhörd för rädslor och liknande. Vi får inte tvinga barn att vara ute hela dagarna om 

de har svårt att hantera det utan låta dem vänja sig vid utevistelsen i den takt de behöver. 

 

Summering  

Syftet med vår studie är att synliggöra vilka uppfattningar pedagoger har om 

utomhuspedagogik; hur de upplever sin utemiljö samt vilka fördelar och nackdelar de 
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uppfattar med utevistelsen. Vår undersökning visar att alla våra intervjupersoner gärna är ute 

så mycket som möjligt och att det finns många aspekter, till exempel bättre hälsa och 

medvetet planerade gårdar, som talar för att det är positivt med utomhuspedagogik. Har alla 

pedagogerna i arbetslaget samma inställning till verksamheten påverkar det deras arbete på ett 

positivt sätt. Pedagogernas erfarenheter gör att deras roll i arbetet påverkas. När de har en 

positiv inställning inspirerar och motiverar det dem att göra ett gott arbete, att göra barnens 

vardag och den dagliga verksamheten på förskolan så bra som möjligt. 

 

5.6 Metoddiskussion 
I vår metoddiskussion kommer vi att analysera hur vår undersökning gick till samt diskutera 

hur relevant vårt metodval var för vårt resultat. Därefter följer ett avsnitt om sådant som kan 

vara intressant att forska vidare om. 

 

Vi tycker att våra intervjuer har gått bra och att vi fått ett resultat som vi kunnat göra en 

relevant analys av. Frågorna fungerade som vi tänkt då intervjusituationen blev som samtal 

istället för frågor och svar. Efter pilotsamtalet ändrade vi på några frågor, vi tog också bort de 

frågor som inte kändes så viktiga för syftet. 

 

Våra intervjupersoner har arbetat på förskolor med olika pedagogiska inriktningar och det var 

viktigt för oss då vi undrar om olika erfarenheter ger olika uppfattningar. Det var också viktigt 

att förskolorna hade olika förutsättningar när det gäller närhet till naturen.  

 

Det var viktigt att våra intervjupersoner kände sig trygga och tillfreds med situationen. 

Problem med att vara två intervjuare gentemot en utfrågad kan vara att han/hon känner sig i 

underläge och då kanske svarar som han/hon tror att det förväntas. Repstad (2007) menar att 

det finns både för- och nackdelar med att vara fler intervjuare. Fördelen är att man 

tillsammans kan dela upp intervjun emellan sig. Nackdelen är att den som bli intervjuad 

känner sig i minoritet. Man undviker detta genom att tänka på hur man placerar sig och den 

intervjuade under samtalet (Hellspong 2004). På några av förskolorna var det två pedagoger 

som vi samtalade med samtidigt, då blev det mer jämbördigt men vi upplevde ändå inte att 

någon pedagog kände sig obekväm. Alla pedagoger vi talade med var positiva till våra 

intervjuer. De berättade och samtalade gärna om sina verksamheter. Flera av dem blev 

inspirerade under samtalen och kom på olika idéer som de kunde tillämpa i sin verksamhet. 
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Det skulle vara roligt att återkomma till dessa pedagoger för att höra om de realiserade sina 

tankar och idéer. 

 

Det visade sig efteråt att alla pedagogerna vi intervjuat har arbetat inom barnomsorgen i 

många år och har därmed mycket erfarenhet. Vilka konsekvenser hade det fått om vi 

intervjuat nyexaminerade pedagoger? Vi berättade om vår utbildning i inledningen. Den 

framhåller den positiva inverkan utevistelsen har. Szczepanski (2008) skriver om 

utbildningens betydelse för pedagogers inställning till utomhuspedagogik. 

  

Vårt val att inte spela in samtalen var kanske inte det mest ultimata. Repstad (2007) skriver 

dock att en inspelningssituation kan bli konstlad och att ”en bandspelare gör vanligtvis vare 

sig till eller från” (s 93). Eftersom vi inte kunde spela in den första intervjun så ansåg att vi 

var tvungna att göra lika på alla intervjuer och att det ändå fungerade tillfredställande. Ett val 

vi gjorde var att båda antecknade under intervjuerna. Detta material gick vi sedan direkt efter 

intervjuerna igenom tillsammans för att inte tappa information. Vi hade också möjligheten att 

återkomma till pedagogerna om något känns oklart.  

 

Dagböckerna som pedagogerna frivilligt fick fylla i gjorde det ännu tydligare att tolka 

materialet när vi analyserade deras uppfattningar. 

Repstad (2007) säger att kvalitativa metoder går ut på att fånga aktörernas uppfattningar och 

gör att man kan ställa följdfrågor. Det är viktigt för oss att ha en sådan metod då det ger ett 

friare samtal. Ibland är det svårt att jämföra pedagogernas uppfattningar med varandras 

eftersom de kom in på olika teman. Men vi tycker ändå att vi fick material som visade deras 

uppfattningar trots att de inte alltid upplever samma saker. 

 

Våra intervjuer höll på i cirka en till en och en halv timme var. Vi hade antagligen fått ännu 

mer material och svar om intervjuerna pågått längre. Vi kände dock att vi inte ville ta mer av 

deras tid i anspråk och störa i deras pågående verksamhet. 

 

5.7 Fortsatt forskning 

Under vårt arbete med denna uppsats har vi haft anledning att begränsa oss så att uppsatsen 

inte blivit för bred. Det har dock väckts nya funderingar och frågeställningar, bland annat ifall 

utomhuspedagogik är möjlig för alla. Hur gör man med barn som har nedsatta fysiska 



43 
 

förutsättningar? Vilka är i så fall skillnaderna i verksamheterna? I vår uppsats har vi haft ett 

vuxenperspektiv. Det skulle också vara intressant att fråga barnen på förskolorna hur de ser på 

utevistelserna. En annan aspekt att titta på kunde vara om barnen leker med andra kamrater 

ute jämfört med vilka som leker tillsammans inomhus. Något som vi visserligen berör lite 

grann i vår uppsats är hur människor från andra kulturer upplever uteaktiviteter och naturen. 

Detta skulle gå att utveckla och forska mycket mer om. Till exempel vad föräldrar med 

utländsk bakgrund säger om förskolors utevistelse? 
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Bilaga 1 
 

Örebro den 12 oktober 2010 

 

Hej! 

Vi heter Inga-Britt Larsson och Charlotta Rudqvist och är studenter vid Örebro 

Universitet där vi läser på lärarprogrammet med inriktning Natur och Skapande. 

Just nu läser vi sista terminen där det ingår att skriva ett examensarbete i form 

av en C-uppsats. Vår tanke är att skriva om utomhuspedagogik. Pedagogerna på 

er förskola har tackat ja till att vi får komma och intervjua dem. 

Detta kommer inte att påverka barnen. 

Barnen kommer inte att bli filmade eller fotograferade. I vår uppsats kommer 

namn på pedagoger och förskola att döpas om.  

Uppsatsen beräknas att vara färdig i januari 2011. Den är en offentlig handling 

och kommer att finnas tillgänglig på  

http://oru.diva-portal.org/smash/search.jsf  

 

Om det är något ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Inga-Britt och Charlotta 

 

Inga-Britt Larsson 070-xx xx xx 

Charlotta Rudqvist 070-xxx xx xx 
 

 

 

 

 

http://oru.diva-portal.org/smash/search.jsf
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Bilaga 2 
 
Samtalsunderlag: 

Vilken bakgrund har du? (erfarenhet; tid inom yrket)  
Vad är utomhuspedagogik för dig? 
Är personalen positiv eller negativ till utomhusvistelse? 
 
 
Beskriv er utemiljö, hur ser den ut?  
Har den alltid sett ut så eller har ni varit med och påverkat den?  
På vilket sätt och varför i så fall?  
 
 
Hur ofta är ni ute? 
Är era utevistelser planerade? Hur? 
 
 
Vad upplever du som mest positivt med utevistelsen?  
Finns fördelar med utevistelsen? 
 
 
Finns det några speciella svårigheter med utevistelsen?  
Finns nackdelar med utevistelsen? 
 
 
Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
 

Dagbok (ifylles efter en utevistelse). 

1. Var har aktiviteten ägt rum? (på gården, i skogen, i parken) 

 .................................................................................................................................................  

2. Var aktiviteten planerad? 

 .................................................................................................................................................  

3. Vad var planerat? 

 .................................................................................................................................................  

4. Blev det som du/ni tänkt? Om inte, vad hände? 

 .................................................................................................................................................  

5. Fördelar/nackdelar att vara ute just då  

 .................................................................................................................................................  

6. Beskriv din/era upplevelser om utevistelsen. 

 .................................................................................................................................................  

 

Använd gärna baksidan att skriva på. 


