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Sammanfattning  
Bakgrund 
Barn vistas i dag stor del av sin vakna tid på förskolan. Forskning visar på vikten av 

utevistelsens betydelse för dessa barn. Utemiljön på förskolan skall ses som ett komplement 

till innemiljön. Forskningen visar även att förskolegårdar som är naturrika (stora ytor, träd, 

buskar, stockar och stenar m.m.) stimulerar barnens motorik, lek, fantasi, kreativitet, 

samspel, sociala förmåga osv. på ett sätt som inte en gård utan dessa egenskaper kan göra. 

Eriksson (2002) och Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter pedagogers roll som 

medupptäckare och medupplevare som viktig för barns lärande och upptäckarglädje. 

Studiens teoretiska ramverk utgörs av den sociokulturella teorin så som den definieras av 

Säljö och synen på undervisning och lärande så som den presenteras av Dewey.          

 

Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på några pedagogers syn på utomhusvistelse i förskolan, hur 

de beskriver arbetet med den och vilken vikt de lägger vid utomhusvistelsen. Syftet är vidare 

att undersöka pedagogernas syn på barns möjligheter till lärande, samt sin egen roll som 

pedagog utomhus.  

 

Metod 
Jag har använda mig av en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen är gjord med 

hjälp av self-report. Att skriva en self-reprot innebära att respondenten får en eller flera 

frågeställningar som besvaras genom att ex. skriva en text eller berättelse. Dessa berättelser 

analyseras sedan för att få fram ett resultat. Jag har valt att använda mig av Georgies 

analysmodell så som den beskrivs av Bachelor & Joshi (1993).   

 

Resultat 
Utifrån de åtta pedagogernas berättelser kan jag utläsa hur de ser utomhusvistelsen som en 

plats för barns lärande och utveckling. De menar att barnen här får mer plats för sin lek och 

rörelse. De får även andra upplevelser än inomhus vilket stimulerar fantasi, kreativitet och 

samspel. Pedagogernas syn på utevistelsens betydelse för motorik- och 

matematikinlärningen framgår tydligt i deras texter.  
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INLEDNING 
Ett av förskolans uppdrag är att ge barn utrymme för fantasi, kreativ lek och vistelse 

inomhus såväl som utomhus (Lpfö-98, rev.2010). Idag är många barn mer på förskolan 

under sin vakna tid än vad de är hemma, därför är det viktigt att det finns utbildade 

pedagoger som vet hur de skall förhålla sig till olika barn. Jag menar då att utomhusvistelsen 

har stor betydelse för dessa barn och vill med denna studie få mer kunskap om hur man kan 

arbeta med utomhusvistelsen och hur den blir en del av den dagliga verksamheten. 

  

Denna studie kommer lyfta fram pedagogers syn på utomhusvistelsen i förskolan och 

grundar sig mycket i tidigare upplevelser från exempelvis den verksamhetsförlagda 

utbildningen (vfu). Då jag upplevt att pedagoger många gånger ser hinder i att flytta ut 

inomhusverksamheten, eller ser vädret i sig som ett hinder för att gå ut. Istället för att se 

möjligheterna och barns behov av att vistas utomhus. Under de vfu perioder jag haft på en I 

Ur och Skur förskola har jag upplevt hur hela verksamheten är uppbyggd kring ett lärande 

utomhus. Dessa barns miljö påminner mycket om min egen uppväxtmiljö där jag och mina 

vänner ofta var ute i skogen och lekte alla möjliga rollekar. Vi plaskade runt i bäcken och 

åkte skridskor på dammen, vi var ute sommar som vinter, i vått som torrt. Så när jag fick 

möjlighet att välja Idrott, hälsa och utomhuspedagogik som specialisering under min 

lärarutbildning, gav det mig möjlighet att utvidga mitt intresse för utomhusvistelsen och dess 

möjligheter till barnas lärande och utveckling.    

 

Författare och forskare lägger i dag fram betydelsen av barn och ungdomars utveckling och 

lärande i utomhusmiljön. Grahn m.fl.( 1997) beskriver i sin forskningsrapport, Ute på dagis, 

hur barn genom utevistelsen möter, upplever och lär sig hur den fungerar genom att smaka, 

känna, lukta, se osv. Utomhus får barnen bland annat chans att använda alla sina sinnen och 

träna sin grovmotorik på ett naturligt sätt. Fler vinster med att vistas mer utomhus är också 

att barngrupperna i stort blir friskare och ljudnivåerna sjunker då barnen kan sprida ut sig på 

större ytor. I förskolans läroplan (Lpfö-98, rev.2010) kan man även läsa att barnen under 

dagen skall kunna växla mellan olika miljöer och aktiviteter såväl inomhus som utomhus. 

Även vikten av att ”utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö” (s.7) lyfts fram.  

 

 

SYFTE 
Syftet med studien är att ta reda på några pedagogers syn på utomhusvistelse i förskolan, hur 

de beskriver arbetet med den och vilken vikt de lägger vid utomhusvistelsen. Syftet är vidare 

att undersöka pedagogernas syn på barns möjligheter till lärande, samt sin egen roll som 

pedagog utomhus.  
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BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer jag ta upp relevant forskning kopplat till mitt syfte med studien. Jag 

tar upp vad förskolans läroplan säger om utevistelsen och beskriver platsens betydelse för 

vad pedagogerna gör, vilket lärande som uppstår hos barnen samt det pedagogiska 

förhållningssättet.  

Vad säger förskolans styrdokument? 
Förskolans organisation är styrd av en egen läroplan, Läroplanen för förskolan (Lpfö-98 

(rev.2010). I denna läroplan finns mål och riktlinjer för hur pedagoger skall planera den 

verksamhet som bedrivs på förskolan. Barns lärande och utveckling är i fokus och 

verksamheten skall genomföras på ett sådant sätt att detta stimuleras hos barnen. Det står 

bland annat hur ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande”. Att ”verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”. Och att ”förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg”. (s.5)  

 

Utevistelsen har inte något eget avsnitt eller stycke i läroplanen. Men det står följande:  

 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 

som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö. (s7) 

 

Utevistelsen bör alltså ge möjlighet för barnen att leka både på förskolans gård men även i 

en mer naturlig miljö under exempelvis en utflykt till skogen eller parken. Barnen skall 

också ges utrymme för sin lek.   

 

Utomhusmiljöns betydelse och barns lärande  
Klas Sandell (2004) skriver i sitt kapitel Var ligger utomhus? Om nya arenor för natur- och 

landskapsrelationer om vad utomhus är: 

 
De flesta håller sannolikt med om att påståendet ”gå ut” i sin mest renskalade form 

innebär att lämna byggnader och andra inomhusrum till förmån för ett natur- och 

kulturlandskap som inte har något tak utan bokstavligt ligger utomhus. Om detta sker i ett 

pedagogiskt sammanhang så får vi förutsätta att det finns något pedagogiskt syfte som 

hänger ihop med att man söker upp just detta landskap. (s.152) 

 

För Sandell är just utomhus då man kommer utanför dörren under den bara himmelen och 

han menar att det för många finns ett självklart svar på vad som är utomhus. Han skriver att 

det handlar om parken, skogen, fjället, fotbollsplanen, trädgården osv. Som synes är 

utomhus ett vitt begrepp där Sandell skriver att pedagogerna och barn får möjligheter och 

didaktiska förutsättningar som inte finns inomhus.   

 

”Var kan barn av idag utforska naturen ostört, vistas, där de själva bygger och ordnar för sig, 

utan att det räknas som vandalism?” (s.59) Denna fråga ställer sig Lars Owe Dahlgren, 

Sverre Sjölander, Jan Paul Strid och Anders Szczepanski (2007). De skriver vidare att man 

måste inse att förskolegården är den utemiljö som barnen vistas mest i under sin tid på 

förskolan och att det inte var längesedan som förskolepersonalen faktiskt hade resurser och 

tid för att ofta lämna denna gård. De lyfter även att det förekommer att vissa förskolor 

väldigt sällan lämnar sin gård alls. Och då barn idag är stora delar av sin vakna tid på 

förskolan kan denna miljö vara den enda de får se. Då är det av yttersta vikt att gården 

tillmäts en stor betydelse. Gunilla Eriksson (2002) lyfter fram hur närmiljön till förskolan 
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bör vara utgångspunkt för en uteverksamhet. Hon skriver att om det krävs långa transport- 

eller förflyttningssträckor blir detta ett mödosamt hinder och många pedagoger kommer 

backa för att ta med sig barnen på utflykter. Fredrika Mårtensson (2004) tar i sin avhandling 

Landskapet i leken upp hur förskolegårdar i dag kan se väldigt olika ut. Hon menar att nyare 

förskolor ofta har en liten och insprängd gård i ett bostadskvarter och här tvingas 

förskolebarnen samsas med de boende om det utrymme som finns. Och ofta är det just 

barnen som får stå tillbaka i sin lek då denna hämmas av att de exempelvis inte får leka de 

allra mest högljuda lekarna, inte bygga vad de vill och inte stöka ner. Mårtensson menar att 

denna form av gård gör att barnen blir mer passiva i sin utevistelse, vilket då leder till 

hämmad inlärning och utveckling. Pia Björklund (2005) skriver om hur 

barnsäkerhetsdelegationen
1
 tar upp de ökade personalminskningarna inom förskolan som en 

faktor till att barnen inte lika ofta som tidigare får lämna den egna gården och besöka parker, 

skogen och andra grönområden. Samtidigt visar de på att den egna förskolegården inte 

utvecklats för att till viss del erbjuda de kvaliteter som parkerna eller skogen skulle erbjudit 

barnen. Även Eriksson (2002) skriver om hur många barn idag växer upp i en utemiljö som 

präglas av tillrättalagda och plana underlag. Hon menar att det är viktigt, för att barnen skall 

få den motorikträning de behöver, att barnen får springa, leka, hoppa, krypa, åla osv. i skog 

och mark. Eriksson lyfter även fram att barn behöver känna glädjen i att röra sig och naturen 

bidrar till en positiv upplevelse.    

 

Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) skriver att ”lärandet inom fyra väggar är 

en mycket ung företeelse i människans utbildnings- och utvecklingshistoria” (s.10). Innan 

skolans tid fanns ett självklart samband mellan teori och praktik. Hantverkaren lärde sig 

hantverkskonsterna hos en hantverkare och man lärde sig inte att odla en åker genom att titta 

på bilder i en bok utan genom att faktiskt vara med pappa och mamma ute på åkern när de 

sådde och skördade. Detta har även lyfts fram av Lars Owe Dahlgren och Anders 

Szczepanski (1997) som skriver att det förts en intensiv debatt om det svenska 

utbildningssystemets effekter. De skriver att det inte är rimligt, med den mängd forskning 

som finns, att tro att ”lärandet måste äga rum på en speciell plats och på en speciell tid 

(klassrumssituationen)” (s.40).     

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) framhäver att ”den grundläggande idén är att skapa 

förutsättningar för konkreta upplevelser i uterummet” (s.25). Detsamma skriver Ann 
Granberg (2000), som menar att barn i en utomhusmiljö tillägnar sig både praktiska och 

teoretiska kunskaper. Samt att de också får fysiska och estetiska erfarenheter som leder till, men 

framförallt lockar barnen till att upptäcka och utforska mera. Britta Brügge och Anders 

Szczepanski (2002) skriver om hur lärandet i dag till stor del sker inomhus och ofta framför 

en dator. De menar att de traditionella motsättningarna som finns mellan teori och praktik i 

olika lärandemiljöer måste åtgärdas. Ett sätt att göra det menar de är:  

 
 att se utemiljöns möjligheter som lärandemiljö 

 att arbeta i arbetslag utifrån problembaserat lärande  

 att arbeta tematiskt och ämnesöverskridande 

 att arbeta med helheter där den personliga tryggheten har erövrats och då uterummet blir 

klassrum och läromedel 

 att lägga grunden till ett friluftsliv i förskolan och skolan. (S.26.) 

 

Brügge och Szczepanski menar att genom detta kan även förskolans och skolans läroplaner 

levandegöras.  Men att vara utomhus då och då räcker inte för att barn och ungdomar skall 

                                                 
1
 Tillsattes av regeringen i oktober 2005. Deras arbetsuppgifter rör barn och ungdomars miljöer med fokus på 

säkerhet, skadeförebyggande arbete och rätt till lek och rekreation.   
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se ett sammanhang enligt Eriksson (2002). Hon menar att utevistelsen och dess aktiviteter 

bör vara en återkommande och regelbunden aktivitet i barnens vardag, de får på detta sätt 

även se alla årstider och det väder som följer med dem. Vidare skriver Eriksson att den 

verksamhet som bedrivs utomhus inte skall vara en motsats till det som görs inomhus. Men 

att det som görs utomhus kan struktureras, bearbetas och dokumenteras inomhus och sedan 

ligga till grund för nästa uteaktivitet.   

 

Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) menar att hela landskapet är en arena, en 

slags fysisk läromiljö som genom att förena känsla, handling och tanke leder till barns 

lärande. Eriksson (2002) skriver att då barns upptäckarglädje och motivation tas tillvara ökar 

deras lärande. Hon menar att upplevelser berör hela människan, alla dess sinnen, tankar, 

känslor och även värderingar. Då ett lärande baseras på upplevelser får barnet en mer 

varaktig kunskap. I motsats till den institutionella barndomen, där dagarna planeras och 

bestäms i förväg, står de lekaktiviteterna som finns utomhus för frihet menar Jane Brodin 

och Peg Lindstrand (2008). De menar även att ute erbjuds barnen att leka de vildaste av 

lekar som inte är möjliga eller rent av förbjudna inomhus. Inomhus är ytorna ofta 

begränsade vilket gör att utomhus finns utrymmet för barnen att springa, hoppa, klättra, 

krypa osv. som är nödvändig för barnens motoriska utveckling. De lyfter begreppet ”barn 

har så mycket spring i benen” och hur detta stämmer väl överens med hur det ser ut i 

förskolorna. Barn har ett behov av att röra sig, helst både ofta, fort och mycket. Brodin och 

Lindstrand framhäver även att barn som vistas på naturrika förskolor ofta leker fler lekar och 

de leker oftast samma lekar väldigt länge och de har en annan slags sammanhållning i 

gruppen vilket även det leder till bättre lek. I en studie som genomförts på två 

förskolegårdar, Grahn m.fl. (1997), där barns lek undersöktes och jämfördes visade 

resultatet tydliga skillnader i barns utveckling. På den gård som var mest naturrik fanns de 

friskaste barnen. Dessa barn hade även bättre koncentrationsförmåga, bättre motorik och en 

mer utvecklad lek än de barnen som vistades på en mindre naturrik förskolegård.   

 

Det pedagogiska förhållningssättet  
Eriksson (2002) menar att då en pedagog är lyhörd för barnens upptäckter och sen utgår 

ifrån dem i deras lärande kan denne kalla sig medupptäckare, medupplevare osv. Då en 

pedagog intar en medupptäckande roll kan denna levandegöra olika platsers budskap, skapa 

ett sammanhang för barnen och en förståelse skriver Dahlgren och Szczepanski (1997). De 

menar även att det är i dessa meningsfulla inlärningssituationer kunskapen och utvecklingen 

sätter sina spår hos barnen. De skriver att en naturmiljö med sin enorma variation av 

synintryck, dofter, rörelser, ljud, former osv. är de platser som talar till alla sinnen hos barn, 

på ett sätt som inte någon annan miljö gör. Eriksson (2002) återkommer i sin bok ständigt 

till pedagogens roll som medupptäckande. Hon menar att naturen ger en mer oförutsägbar 

situation och barnens upptäckter, nyfikenhet och upplevelser är mer okontrollerade. Detta 

kräver även en pedagog som är flexibel i sitt tänkande och sitt sätt att agera i stunder då 

oförutsägbara situationer uppstår. Eriksson lyfter fram att det är viktigt att tänka igenom mål 

och syfte med sitt utomhuspass men att samtidigt vara lyhörd för barnens tankar och 

funderingar, detta är en svår balansgång.  

 

Som en avslutande del av detta bakgrundsstycke citeras Patrik Grahn, ansvarig för 

kompetensområdet Hälsa och Rekreation på Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp som har 

skrivit inledningen till boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005), en 

temaserie från tidningen förskolan. Grahn slår huvudet på spiken då han skriver:  
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När man går ut i en trädgård tvingas man balansera sin kropp på ofta mycket smala, 

kuperade stigar, från entréområdets öppna solbelysta ytor till skogsbrynets skugga. 

Huden registrerar solens och skuggans temperatur liksom vindens smekning. Alla 

muskler och balansorgan samarbetar för att kroppen ska kunna förflytta sig utan att falla. 

Dagsljuset ökar vakenheten och aktivitetshormonerna. Ögon, öron och nästa registrerar 

förändringar i rummet. Sinnena meddelar affekterna: omedelbara känslor, så som 

trygghet, rädsla, välmående och glädje. Utomhusaktivteter har den fördelen att 

kommunikationen mellan sinnen, intellekt, känslor och hormoner tycks vara bättre 

synkroniserade än motsvarande aktiviteter inomhus. Koncentrationen och vakenheten är 

hög.(s.13) 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE  
I detta avsnitt redovisar jag den valda metoden, kvalitativ metod samt hur data samlats in 

genom self-report. En redogörelse för hur de forskningsetiska principerna följts och en 

beskrivning av urval och frågeutskicket till respondenterna. Jag redovisar vald analysmodell 

och mitt tillvägagångssätt i analysarbetet. Slutligen redogörs det för hur jag gjort för att 

hålla så hög tillförlitlighet och giltighet som möjligt.   

Kvalitativ metod  
Jan Trost och Oscar Hultåker (2007) skriver att det är själva syftet med studien som är eller 

skall vara avgörande för vilken metod en forskare använder sig av. De finns två stora 

huvudområden inom vetenskapsteorin, varav en är hermeneutiken. Thurén (2007) skriver att 

hermeneutiken är en tolkningslära. För att förstå hur någon tänker, känner eller upplever 

något kan forskaren vända sig mot hermeneutiken. Hermeneutiken är inte ute efter den 

absoluta sanningen utan en tolkning eller förståelse av den. Då mitt intresserad ligger vid 

pedagogers syn på utomhusvistelsen vänder jag mig mot hermeneutiken för att förstå de 

tankar och upplevelser pedagoger har av utomhusvistelsen.  Jag har alltså med stöd av 

ovanstående valt att använda mig av en kvalitativ metod där jag är intresserad av att förstå 

andra människors sätt att tänka, resonera, reagera eller vill urskilja ett varierande mönster. 

Alltså för att förstå hur de pedagoger som ställt upp i denna undersökning tänker kring 

utomhusvistelsen är det den kvalitativa forskningsmetoden jag bör välja. 

 

Self-report  
I min studie har jag valt att använda mig av en self-report som datainsamlingsmetod. En 

self-report är en text eller berättelse, skriven av en respondent. Birgitta Davidsson (2007) 

skriver om hur en skriven text i berättelse- eller uppsatsform eller en ritad bild kan utgöra 

metodval i en forskares arbete. En så kallad self-report kan användas då ett speciellt 

fenomen vill undersökas närmare, det är alltså inte enbart genom intervjuer som en forskare 

kan komma in under ytan hos en respondent. 

 

Respondenten får en eller flera frågeställningar som denne skall svara på. Bachelor och 

Joshi (1993) poängterar vikten av att dessa frågeställningar är väl genomtänkta och 

formulerade, då inte följdfrågor kan ställas om något anses ofullständigt. Det är forskarens 

syfte som skall vara i fokus och Davidsson (2007) skriver att respondenten bör ”uppmanas 

att så noggrant som möjligt beskriva sina erfarenheter av fenomenet i fråga” (s 71). Andrzej 

Szklarski (2000) poängterar att det finns både för- och nackdelar med self-report som metod. 

Han menar att till de fördelar som finns är att metoden är enkel och tar lite tid för forskaren. 

Men framförallt så menar han att den skapar förutsättningar för reflektion hos respondenten. 

Dock är en av nackdelarna just att respondenten kanske inte känner sig motiverad att ge de 

uttömmande svar en forskare behöver i sin studie. Detta är ofta ett problem då det handlar 

om känsligare ämnen skriver Szklarski. Även Davidsson (2007) poängterar att det är viktigt 

att respondenterna känner sig trygga när de skriver, att deras tankar och funderingar hanteras 

på ett korrekt sätt Jag följer självklart de forskningsetiska principerna för respondenterna 

skall känna trygghet och för att inte deras identitet på något sätt skall framgå i resultatet.  

 

Forskningsetik 
Som forskare finns ett stort ansvar att inte exempelvis barn, elever och/eller personal 

utelämnas och kommer till skada i en undersökning. För att pedagogerna i min undersökning 

inte ska kränkas, förödmjukas eller på annat sätt komma till skada kommer jag att följa 

vetenskapsrådets skrift om regler som berör forskning: Forskningsetiska principer inom 
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humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Individskyddet kan 

brytas ner i fyra allmänna huvudkrav:  

 

1. Informationskravet som innebär att alla som medverkar i studien informeras om och 

förstår syftet med undersökningen. Alla pedagogerna informerades muntligt vid 

första kontakten samt via informationsbrevet som följde med self-rporten.   

 

2. Samtyckeskravet, som innebär att den som medverkar själv har rätt att avgöra om sitt 

deltagande. Personer som deltar har också rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande utan vidare förklaringar. Även detta informerades respondenterna om. 

 

3. Konfidentialitetskravet, innebär att obehöriga inte får ta del av den insamlade datan.  

De som ställer upp i studien skall känna att de i inte på något sätt kan framgå vilka 

de är i resultatet. Detta uppfylls genom användandet av fingerade namn och platser i 

resultat samt att all data förvarades på en säker plats, så inte obehöriga kunde ta del 

av resultatet.  

 

4. Nyttjandekravet, innebär att alla uppgifter som samlats in endast får använda i 

samband med den aktuella forskningen och inte i samband med exempelvis vidare 

forskning inom ämnet. Respondenterna har informerats om detta och att jag förvarar 

alla personuppgifter och insamlad data på en säker plats.   

 

Urval och frågeutskick 
I min undersökning har jag valt att ta kontakt med pedagoger som jag sedan tidigare vet är 

utbildade förskolelärare.  Jag har även valt några av pedagogerna utifrån den pedagogiska 

inriktning förskolan har, ex. I Ur och Skur. En tanke var även att försöka välja hälften män 

och hälften kvinnor. Men jag insåg ganska omgående att detta inte var möjligt i den 

utsträckningen jag önskade, då det är en sned könsfördelning inom förskolan värld. 

Bedömningen gjordes även att två pedagoger från varje förskola var tillräckligt och att dessa 

helst skulle arbeta på olika avdelningar. Då jag inte ville att de sinsemellan skulle diskutera 

frågorna och påverka varandras svar.   

 

Jag började med att ringa upp två förskolor. Den ena av dessa var mycket positivt inställd till 

min undersökning och ville gärna ställa upp. Den andra sade sig ha en allt för hög 

arbetsbelastning för att hinna med detta och avböjde. Jag ringde sedan till en förskola jag 

inte har någon anknytning till alls och även denna förskola sade sig inte ha tid att genomföra 

en self-report. Då bytte jag strategi och åkte istället runt till några av förskolorna där jag 

sedan tidigare var känd. Även nu var det en pedagog som avböjde pågrund av för hög 

arbetsbelastning och tidsbrist. Men flera av de tillfrågade pedagogerna ville gärna ställa upp 

och såg detta som ett sätt att själva utvecklas i sitt sätt att tänka kring utevistelsen. Allt som 

allt tillfrågades sexton pedagoger, elva av dessa valde att ställa upp i min undersökning. Av 

dessa elva fick jag sedan tillbaka åtta stycken self-reports. Kontakt togs aldrig med de tre 

pedagoger vars self-reports inte kom in i tid utan jag bedömde att de åtta berättelserna jag 

fick in var av hög kvalitet och räckte för ett bra resultat.  

 

Analys  
Alla de åtta texter jag har fått in, har analyserats med hjälp av Georgies analysmodell, så 

som den beskrivs av Bachelor och Joshi (1993.s.27-28). Analysmodellen innehåller fem steg 

som redovisas i sin helhet nedan:  
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1. Varseblivning av helhetsbetydelsen hos den text man studerar. I syfte att lära känna 

försökspersonens upplevelse i dess helhet och för att veta hur man skall kunna återge den 

så troget som möjligt måste man vid den första fullständiga genomläsningen av texten 

försöka förstå dess helhetsbetydelse.  

 

2. Avgränsning av naturliga betydelseenheter. Texten delas in i betydelseenheter varefter 

försökspersonen spontant uttrycker en ny betydelse med avseende på det studerade 

fenomenet. Dessa enheter är oftast enstaka fraser eller hela meningssekvenser. Kriteriet 

för avgränsningen av enheterna är att fraserna framträder som karaktäristiska exempel 

på helheten i försökspersonens upplevelse i förhållande till det man vill studera.  

 

3. Avgränsning av det centrala temat. Den tredje fasen består av att man eliminerar 

överflödiga utsagor och avgränsar det huvudtema som en eller flera naturliga enheter 

gett uttryck för. De centrala teman som avgränsas uttrycks vanligen med 

försökspersonens egna ord.  

 

4. Analysen av centrala teman som en funktion av studiens specifika syften. De teman som 

identifierats i etapp tre undersöks med tanke på vad de avslöjar om det fenomen som 

studeras. Man ersätter här försökspersonens egna ord med ett vetenskapligt språk.  

 

5. Definition av fenomenets grundläggande struktur. Här gäller det att sammanställa 

resultat genom att formulera utsagor som beskriver fenomenets väsentliga struktur. Detta 

göres antingen från en generell eller relativ utgångspunkt. Vid en generell definition 

elimineras det specifika i forskningssituationen och man beaktar bara de aspekter av 

fenomenet som är, om inte universella, så i alla fall giltiga i flera lika dana situationer. 

När man däremot gör en relativ definition innehåller beskrivningen av fenomenet 

forskningssituationens konkreta och specifika aspekter.  

 

Steg fem kan alltså i sin tur delas i två steg, den relativa strukturen och den generella 

strukturen. Davidsson (2007.Ss.75) skriver att den relativa strukturen är en berättelse av 

varje individs upplevelser och tankar. Och att den generella stukturen då berättar om de 

gemensamma drag som finns i dessa berättelser.  

 

I mina analyser har jag valt att ge alla pedagoger, oavsett kön, ett kvinnligt namn för att i 

största möjliga mån avidentifiera dem och inte peka ut de få manliga pedagoger som finns 

med i undersökningen. Namnen är valda med ett namn ur varje bokstavskategori från A till 

H och har ingen anknytning till någon av pedagogerna.   

 

Tillvägagångssätt 
Jag påbörjade mitt analysarbete först då jag fått in alla åtta pedagogernas texter. Jag började 

med att läsa igenom varje text var för sig för att på så vis finna helhetsbetydelsen i var och 

en av dem. Det andra steget gjordes genom att avstycka eller dela in texten i olika 

meningsbärare. Det var oftast en mening eller delar av en mening jag fann som 

meningsbärande. Under steg tre skall upprepningar och överflödig text tas bort men då 

texterna jag fick in inte innehöll något av detta är det inget som tagits bort. Tre huvudteman 

kunde urskiljas ur de åtta pedagogernas utsagor. Dessa huvudteman var inte på förhand 

givna för mig, utan uppkom under analysarbetets gång. I steg fyra skrevs respondenternas 

texter om och ersattes med ett vetenskapligt språk i syftet att finna kärnan i texten. Det femte 

och sista steget är det som presenteras i resultatdelen. Den första delen är den relativa 

strukturen, här skrevs respondenternas texter om till berättelser av deras tankar och 

upplevelser kring utevistelsen. Den andra delen är den generella stukturen som delades in i 

tre teman; Platsen har betydelse för vad man kan göra, att vara utomhus har betydelse för 

vad och hur barn lär och det pedagogiska förhållningssättet. 
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Då jag påbörjade denna studie hade jag ingen teori jag utgick ifrån. Jag har istället valt att i 

efterhand välja en teori som stämmer överens med mitt resultat. Teorin har alltså genererats 

av mitt resultat. Att göra på detta viset kallas abduktion. Andreas Frejas och Robert 

Thornberg (2009) hänvisar till Patton (2002) som menar att abduktion är en tredje väg att gå, 

istället för att välja någon av de två klassiska ansatserna deduktion och induktion. Genom att 

slå in på abduktionsstigen pendlar man istället mellan dessa två ansatser. Alltså, ”abduktion 

utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar 

och ligger inte i så måtto närmare deduktionen”. (Alvesson & Sköldberg, 2008, i Frejas och 

Thornberg, s.25, (2009). Patton (I Frejas & Thornberg, 2009) menar vidare att ”den 

abduktiva ansatsen kan liknas vid ett detektivarbete där resonerande förs och slutsatser dras 

genom en ständig växelverkan mellan deduktion och induktion, där allmänna principer och 

enskilda fall prövas mot varandra”.(s.25).   

 

Tillförlitlighet och giltighet  
Tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) är viktig när en studie utförs. Kihlström 

(2007) tar upp vikten av att forskaren skall vara tydlig i sitt arbete och beskriva metoderna i 

momenten.   

 

Att en undersökning är tillförlitlig innebär att resultatet som forskaren får skall bli detsamma 

vid upprepade mätningar. Alltså, vem som helst, skall kunna utföra samma undersökning 

med samma metod och få ett så likvärdigt resultat som möjligt. Ett sätt att öka 

tillförlitligheten är att göra en så kallad pilotstudie. Denna görs för att testa om exempelvis 

frågeställningarna svarar till det syfte undersökningen har. Då jag i inledningsskedet av 

denna studie först hade tänkt göra kvalitativa intervjuer
2
, var min tanke att genomföra en 

pilot-studie. Men då jag valde att byta metod till self-report, bedömdes tiden inte räcka till 

för att göra en pilotstudie. Istället valde jag att skriva i missiv-brevet som följde med self-

reporten att jag eventuellt kommer att göra en kompletterande intervju, om jag bedömer att 

det är nödvändigt för att få de svaren jag behöver. Kihlström (2007) skriver att alla som tar 

del av resultatet från en studie ska kunna förstå och diskutera det - kommunicerbarheten. 

Därför har jag på ett tydligt sätt beskrivit alla delar i mitt tillvägagångssätt. Jag har förklarat 

hur jag genomfört urval och frågeutskick, hur jag steg för steg tagit mig igenom 

analysarbetet samt hur jag redovisat resultatet. 

 

För att en studie skall få så hög giltighet som möjligt krävs det att det som mäts är relevant i 

sammanhanget och att forskaren får fram ett resultat som svarar till syftet. För att öka 

giltigheten lät jag min handledare granska self-reporten innan den skickades respektive 

lämnades ut till de valda pedagogerna. Bachelor och Joshi (2003) samt Davidsson (2007) 

skriver om att utformningen av frågorna i en self-report är av största vikt, för att forskaren 

skall få de svar som stämmer med syftet i studien.  De tillfrågade pedagogerna gavs gott om 

tid att i lugn och ro svara på mina frågor, jag bedömde att åtta dagar var tillräckligt med tid. 

Min handledare har även fungerat som ett bollplank under hela arbetet med analysen samt 

resultatet, för att på så vis stärka både tillförlitligheten och giltigheten ytterligare. Jag har 

gång på gång gått tillbaka till mitt syfte och kontrollerat att det som undersöks svarar mot 

detta.  

                                                 
2
 Mer om metodbytet i avsnittet Metoddiskussion.  
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TEORETISKT RAMVERK 
I detta stycke kommer jag att redovisa de teoretiska redskap jag valt för denna studie. Dessa 

teorier var inte valda på förhand, utan har framträff under analysarbetes gång.  

 

Studiens teoretiska ramverk utgörs av sociokulturell teori så som den definieras av Roger 

Säljö (2000, 2005) och synen på undervisning och lärande så som den presenteras av John 

Dewey (1980). Enligt Säljö är det i sociala sammanhang, i kollektivet som i förskolan och 

genom handling som människan (i min studie förskolebarn) skapar mening samt använder 

och kommunicerar kunskap. Ett sociokulturellt perspektiv på undervisning och lärande 

innebär att lärande ses som något som sker genom deltagande i en social praktik, skriver 

Säljö. Vidare menar han att kunskap är något som finns mellan människor och som 

utvecklas genom samspel mellan dessa när de möts i och hanterar olika situationer. Här 

utgör uteleken ett exempel där barns möjligheter till samspel är både varierat och rikt och 

som skiljer sig från innelekens möjligheter och ramar. Grahn (m.fl. 1997) visar i sin studie 

Ute på förskolan, skillnaden i samspel på de olika förskolorna. På den naturrika förskolan 

hade barnen ett mer utvecklat och dynamiskt socialt samspel och det förekom även mindre 

konflikter hos barnen. Även Mårtensson (2004) tar upp samspelet i sin avhandling om 

utomhusleken på förskolor. Hon såg även i sin studie att barn som hade tillgång till en 

naturrik förskolegård varierade och förändrade sin lek i större utsträckning än barn på gårdar 

med mindre naturmiljö. Hon menar att dessa lekförändringar bidrar till en större 

lekupplevelse och samtidigt en bättre stämning/samspel i gruppen.  

 

För att förstå lärande ur ett sociokulturellt perspektiv krävs enligt Säljö (2000, 2005) att de 

sociala och materiella villkor som gäller för undervisningen i olika praktiker 

uppmärksammas. Det innebär att det är viktigt att barn ges möjligheter att lära i olika 

miljöer både inne och ute, där utemiljöns olika aspekter bör utnyttjas utifrån sina villkor 

enligt Dahlberg och Szczepanski (1997). Endast om dessa villkor blir en del av 

lärandekontexten kan ett genuint lärande möjliggöras. Kunskapens ursprung finns i 

interaktion. Denna interaktion ser olika ut beroende på sammanhang och syfte. I barns lek i 

förskolan sker interaktion mellan barnen på olika sätt beroende på både lekens innehåll och 

form. En del av de materiella villkoren är enligt Vygotskij (1995) användandet av 

verktyg/redskap i undervisningen vilket ger barnen möjligheter att överskrida gränser i sitt 

lärande. Barn lär genom att interagera med andra barn och med vuxna och där kan naturens 

variation utgöra viktiga bidrag i detta lärande. Vygotskij (1982) skriver även om hur barn 

når längre i samarbete med andra än i självständigt arbete. Han menar att i samarbetet är 

barnet både starkare och klokare.  

 

Dewey (1980) menar även att individen utvecklas i samspel med sin omgivning, lär sig de 

sociala regler som finns, att benämna omvärlden och förstå dess sammanhang. ”Uttrycket 

learning by doing återspeglar i sin förenkling en syn på människan som aktiv gentemot sin 

omvärld” (s.15). Enkelt uttryckt, Dewey ansåg att människan lär sig genom handling. 

Dewey är även en stor förespråkare av att en utbildning skall spegla individens intresse och 

där elevens lärande aktivt stimuleras, breddas och fördjupas. Dewey menar också att det 

måste ställas stora krav på lärarens pedagogiska kunskaper. Dewey skrev 1917: ”Det som 

lärjungar lära av varandra på skolgården, är tusen gånger nyttigar för dem, än blott det, som 

man bibringa dem i skolrummet”. (Dewey & Dewey, 1917, i Dahlgren & Szczepanski 2004, 

s. 16). Dewey menar att erfarenheter blir till kunskap genom att den utsätts för reflektion. 

Och att de självupplevda erfarenheterna är mer värda än de teoretiska skolkunskaperna. Att 

varva teori och praktik är att föredra och Dewey menar även att barnen skall få se och möta 
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verkligheten genom praktiska övningar samt att varje ämne inte isolerat skall övas utan 

kunskaperna och ämnena skall flyta in i varandra. 
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RESULTAT 
I följande avsnitt presenterar jag resultatet av de åtta pedagogernas tankar kring 

utomhusvistelsen i förskolan. I den första delen, den relativa stukturen, beskriver jag varje 

pedagogs tankar kring utomhusvistelsen. I den andra del, den generella strukturen, redovisar 

jag de gemensamma drag som finns i pedagogernas berättelser. Jag har valt att förtydliga 

citaten från pedagogerna genom kursivering, både i den relativa och den generella 

strukturen.   

Den relativa strukturen  
Anna beskriver hur de använder en del av barnens tid på förskolan, till just 

utomhusvistelsen. De går ut minst en gång varje dag på förskolans gård och då är det fri lek 

som gäller. Pedagogen menar att genom den fria leken utvecklas barnens fantasi och att de 

får andra erfarenheter än inomhus då det inte finns så mycket pedagogiskt material på 

gården. Det innebär att barnen kan använda sig av naturmaterialet som finns på gården, så 

som buskar, träd och naturliga avgränsningar i miljön i sin lek.  

 

Anna skriver att utomhus är hon som pedagog mycket av en observatör men ändå 

närvarande hos barnen. Det innebär att då barnen leker bra tillsammans intar Anna en mer 

passiv roll för att ge barnen utrymme i leken. Anna skriver att det bästa med att observera på 

detta sätt, är att om en konflikt skulle uppstå så har hon sett hela händelseförloppet och kan 

på så sätt ingripa och hjälpa barnen att lösa konflikten om det behövs. Hon skriver målet är 

alltid att barnen ska bli självständiga och kunna lösa konflikterna själva med ibland måste 

de få en ”hjälpande hand”. Anna ser dessa observationer som ett bra sätt att lära känna 

barnen och se vilken roll de intar i leken, dvs. att kunna iaktta vilka som är passiva eller 

aktiva i leken osv. Och samtidigt skriver hon att observationerna ger ett bra underlag till 

utvecklingssamtalen.  

 

Anna skriver att minst en gång i veckan går de på utflykt och lämnar gården. Då menar hon 

att det finns ett mer pedagogisk upplägg, dvs. Anna har en mer i förväg planerad verksamhet 

än den på gården. Barnen är mer styrda av pedagogen och vid vissa av dessa utflykter får 

barnen bland annat olika uppgifter av Anna i form av uppdragskort. På korten kan det stå: 

Lägg naturmaterial i rader. Låt barnen göra liknande mönster/bygg egna mönster. Vilka 

sorter är det mest av? Det ligger en kotte, ett löv, en sten, en kotte. Vad kommer sen? Osv. 

Anna menar att detta är ett bra sätt för barnen att lära sig genom diskussioner med varandra. 

Pedagogen skriver att genom utomhusvistelsen får man in mycket matematik på ett naturligt 

sätt. D.v.s. begrepp som färger, former, stor-liten, lätt-tung, rund-kantig blir naturligt genom 

att vara utomhus.   

 

Sammanfattning: För Anna är utomhusvistelsen prioriterad, den förekommer i 

verksamheten varje dag. Anna skriver om olika typer av utomhusvistelse, dels den på 

förskolans gård och dels den under utflykterna. På gården prioriteras den fria leken och 

mindre pedagogstyrd verksamhet. Här är Anna en observatör, dessa observationer ligger 

sedan till grund för ex. utvecklingssamtalen. Under utflykten har Anna en mer styrande roll.  

 

Britta anser att utomhusvistelsen är oerhört viktig i många aspekter, inte bara för att komma 

ut och få frisk luft. Britta tycker att då en barngrupp är stor blir det oftast lugnare när de 

kommer ut, då det finns ett helt annat utrymme ute. Det finns plats för barnen att springa och 

vara högljudda utan att det stör andra. Hon skriver också att det är lättare, just av den 

anledningen att det är lugnare utomhus, att ta tillvara på tillfällen att prata med de ”mindre 

synliga barnen” då hon exempelvis gungar dem i gungan eller leker i sandlådan.    
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Britta skriver vidare om hur lätt det är att få in matematiken i barns lärande utomhus. Hon 

nämner saker som att i vattenlekar och sandlådelekar tränas färdigheter som stor-lite, tung-

lätt, färger, sortering osv. Britta menar även att språkutvecklingen stimuleras genom dessa 

lekar då barnen pratar mycket med varandra genom leken. Och att motoriken tränas genom 

klättring i träd, lek och promenader på ojämna underlaget. Britta skriver att de har ett 

anpassat och varierat material ute och arbetar mycket för att barnen själva skall få välja vad 

de vill göra, barnen får välja det material de vill leka med då detta finns i barnens höjd. 

Britta tror också att själva utomhusvistelsen i sig bidrar till att barnen får en ökad förståelse 

för miljön. Hon tittar ofta tillsammans med barnen på smådjur, så som maskar och andra 

insekter som finns på gården. Och de följer naturens växlingar med snö, fallande löv, 

knoppar osv. Britta pratar även med barnen om miljön och visar barnen hur de kan vara 

rädda om den. Men även att det är vikigt att vara rädda om sina leksaker.  

 

Britta skriver att hon önskar att hon kunde vara ute mera med barnen. Men då hon arbetar 

med de minsta barnen på förskolan är det inte alltid så lätt, speciellt inte vintertid, skriver 

hon. Britta berättar om hur de leker med vatten på gården, barnen hämtar ofta vatten från 

stuprännan. Britta menar att här tränar barnen på turtagning och att stå i kö, men även en 

språkutveckling sker då barnen samarbetar i sin vattenlek. Även här tas tillfället i akt att 

prata om tungt-lätt, lite-mycket osv. Britta skriver att barnen använder vattnet till alla sorters 

lek. Några öser ur vattnet, några geggar i sandlådan och någon hämtar en pensel och målar 

med vattnet.   

 

Britta ser sig själv som en medupptäckare och är där barnen är för att hjälpa och stötta dem i 

sin lek. Britta skriver att en del informationsutbyte med andra pedagoger förekommer men 

att de i det stora hela är duktiga på att sprida ut sig och vara där barnen är. 

 

Sammanfattning: För Britta som arbetar med de minsta barnen är det mycket lek och 

lärande på gården som gäller. Hon använder mycket av utevistelsen till barns 

matematiserande. Britta och hennes barn följer naturens växlingar och tar tillvara på det 

naturen erbjuder på gården i form av insekter och vatten till sina lekar. Britta ser även 

utevistelsen som ett bra tillfälle att få en stund med de ”mindre synliga” barnen.  

 

Carina skriver hur hon anser att all tid barnen är på förskolan är viktig – Ett lärande sker ju 

hos barnen hela tiden, ute som inne. Hon gör ingen skillnad på om de är ute eller inne, utan 

anser att barnen lär sig samma saker inne som ute om de får de rätta förutsättningarna. Hon 

skriver att lusten att lära finns hos barnen hela tiden. Matematik, språk, konstruktion, socialt 

samspel och motorik är exempel på saker barnen lär sig. Hon skriver att de stora ytorna ute 

även bidrar till att minska konflikterna i barngruppen, då de kan röra sig mer fritt och inte 

behöver trängas. Carina tror också att spridning av sjukdomar blir mindre bland barnen då 

de vistas mycket utomhus.  

 

Carina och barnen är ofta ute på kortare utflykter runtomkring förskolan där de tittar på vad 

som finns i närmiljön. Carina skriver att de här om dagen varit på utflykt och att barnen då 

upptäckte att våren kommit. Barnen fick se blommor som börjat växa då snön nu är borta, de 

kände att de blivit varmare ute och då sopas gatorna från allt grus osv. Barnen förstod också 

att hönorna kommer ut på våren och att fjärilarna snart kommer fram. Carina fotar mycket 

under sina utflykter och dessa kort tittar hon alltid på tillsammans med barnen när de 

kommer tillbaka till förskolan. På detta sätt får barnen en chans att reflektera över vad de 

sett och lärt sig under utflykten. Carina skriver: Vi fångar nuet och det barnen är 

intresserade av.  
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Carina ser sig själv som en medupptäckare och vägledare i barns lärande. Hon finns runt 

omkring barnen för att svara på deras funderingar och frågor, men samtidigt för att visa 

barnen och göra dem uppmärksamma på det som finns runt dem som de kanske inte ser. 

Carina skriver också att det ibland kan vara skönt att bara få vara ute med barnen. Då det 

lätt kan bli stimmigt inne, kommer de ifrån de höga ljudnivåerna utomhus. Men att dricka 

kaffe och snattra med kollegor, nej där går min gräns för vad som är acceptabelt!  

 

Sammanfattning: För Carina finns inga skillnader på att var inne eller ute. Hon anser att 

barnen lär sig lika mycket inne som ute. Carina gör ofta kortare utflykter från gården och då 

använder hon kameran mycket och fotar det barnen gör och upptäcker och dessa foton 

används sen till reflektion med barnen.   

 

Doris ser det som mest naturliga att vara ute så mycket som möjligt. Hon skriver att ute får 

de frisk luft och på detta sätt minskar sjukdomarna bland både barn och personal. Utomhus, 

både på gården och i skogen får barnen mer plats för sina lekar och då menar Doris att 

barnens fantasi stimuleras. Även motoriken tränas i en ojämn terräng som finns i skog och 

mark. Doris skriver: Jag ser gården och skogen som ett pedagogiskt rum. Hon menar vidare 

att allt det som går att göra inne självklart går att göra utomhus också. Hon beskriver hur de 

målar och ritar med både pennor och vattenfärger, snickrar, läser böcker, pysslar, 

experimenterar, sjunger m.m. Hon menar att det bara är pedagogernas fantasi som sätter 

gränserna, eller möjligheterna för vad som går att göra utomhus.  

 

Doris skriver att barn mår bra av att vara mycket utomhus och att det sällan eller aldrig 

klagar på att ”vädret är dåligt”, ”jag fryser” osv. Utan att det återigen är de vuxna som ser 

begränsningarna. Hon skriver även att forskning visar att hjärnan skulle stimuleras av ljuset 

på förmiddagarna. Doris är övertygad om att barn lär sig på ett bättre sätt då de är i rörelse. 

Då hon är i skogen med sina barn tränar de på bokstäver, rimmar och sjunger. De övar matte 

och experimenterar med vatten. Och samtidigt lär de sig om naturen runt omkring sig och 

hur de kan ta hand om denna. Doris skriver att utomhus är barnen glada och de lär sig nya 

saker hela tiden. Doris tar som exempel upp hur Pelle ena veckan är djupt intresserad av hur 

en myrstack fungerar, medan Lisa inte alls har tid med sådant för hon letar pinnar för fullt. 

Veckan därpå har Lisa upptäckt och fascineras av myrstacken och dess invånare och då 

leker Pelle istället rollekar lite längre bort. Doris menar att utomhus är det enklare att 

koncentrera sig på några barn i taget och deras intressen för stunden medan de andra har fri 

lek utan att det blir stökigt. Doris skriver att hon arbetat sexton år på en utomhusförskola och 

att barnen där alltid har varit glada, positiva, nyfikna och motiverade att lära sig nya saker 

hela tiden. Hon menar att utevistelsen gör att barnen blir robusta och tåliga. Hon hör sällan 

eller snarare aldrig barn som gnäller, utan de lär sig genom att var ute mycket och att stå 

emot väder och vind på ett annat sätt. Doris menar också att då barnen är mycket i skogen 

blir de trygga där och att de även får ett naturligt intresse för miljö och natur.  

 

Doris arbetar hela tiden efter årstiderna och dess växlingar, alla årstider har sin charm och 

det är en oerhörd förmån att ha naturen runt hörnet. Just nu arbetar Doris och hennes barn 

med fåglar. De lyssnar på vårfåglarna som börjat kvittra, de ser på bilder av fåglar som de 

sedan sitter och spanar efter i skogen. Doris skriver att de även satt upp en fågelholk i 

skogen som de fått se ett blåmespar flytta in i. Barnen visar ett stort intresse för fåglarna och 

Doris menar att de lär sig så mycket mer då de får se allt i verkligheten och inte bara genom 

bilder och böcker inomhus. En av dagarna hade de pratat om tranor och rätt vad det var kom 

dessa och flög över huvudena på dem. Doris skriver att till påsk var det ett av barnen som 

kom utklädd till koltrast istället för den traditionella tuppen. 
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Doris ser sig själv som medupptäckare och inspiratör. Hon menar att det är viktigt att vara 

lyhörd för vad barnen visar intresse för just nu och att på så vis fånga alla barnen i sitt 

lärande. Detta gör hon genom att ofta fråga vad barnen vill göra. Hon menar att det 

genererar glada och nöjda barn som i sin tur gör att arbetet som pedagog blir så mycket 

roligare.  

 

Sammanfattning: För Doris är det en självklarhet att var utomhus mycket. Hon ser det som 

ett privilegium att få vara ute med sina barn varje dag och hon räknar upp alla sorters vinster 

och lärande barnen får. Att arbeta efter årstiderna blir en naturlig del i Doris arbete.  

 

Emma anser att utomhusvistelsen är viktigt på många olika sätt. Bland annat tycker hon att 

den ger barnen större ytor att leka och röra sig på då hon ser ett ökat behov av 

grovmotoriska aktiviteter hos många barn. Hon skriver att utomhus får barnen plats att röra 

sig som de vill på ett annat sätt än inne, om man inte har tillgång till en lekhall. Hon menar 

även att ute kan barnen leka mer ostört än inne, då lokaler och storlekarna på barngrupperna 

ofta sätter stopp för detta. Emma tycker även att under utevistelsen, både på förskolans gård 

och på utflykter i skogen, utvecklar barnen sin fantasi. Hon menar att leken inne blir mer 

förutbestämd då det finns färdiga leksaker att tillgå. Utomhus finns inte dessa leksaker och 

då får barnen använda sin kreativitet och fantasi i sina rollekar på ett helt annat sätt. Emma 

skriver även att utomhus ges barnen stora möjligheter att upptäcka växter, småkryp, vatten 

m.m. och använda hela sin kropp och alla sina sinnen. Hon skriver som exempel hur barnen 

leker, samarbetar och fantiserar om man ”glömmer” att låsa upp förrådet. Emma tycker att 

utevistelsen erbjuder så mycket mer än bara frisk luft och att barnen får röra på sig. Hon 

menar att barnen ute får chansen att utveckla sin samspelsförmåga, sin grovmotorik, sin 

matematiska förmåga, sin konstruktionsförmåga och inte minst sitt språk. Emma vill att 

miljön både på gården och i skogen skall bidra till att utveckla hela barnet. Hon vill även att 

barnen genom utevistelsen skall få utlopp för sin fantasi och kreativitet och att hon som 

pedagog kan bidra med detta genom olika aktiviteter och uppdrag till barnen. Emma berättar 

om hur hon under utevistelsen både på förskolans gård och ute i skogen använder sig av 

olika uppdragskort. Varje barn får dra ett kort var som sedan läses av Emma. Det kan stå: 

ställ dig bredvid ett högt träd, kryp under en gran, ställ dig i sandlådan, ställ dig bakom 

gungan, hämta ett löv, hämta något tungt osv. Emma skriver att detta är mycket uppskattat 

av barnen och att det är ett enkelt sätt att träna barnens matematiska förmåga så som 

rumsuppfattningen m.m.  

 

Emma ser sin roll som medupptäckare som viktig. Hon tycker också att det är viktigt att visa 

barnen intresse för vad de gör och upptäcker både på gården och i skogen. Hon tycker även 

att utevistelsen ska vara rolig och lustfylld för barnen.  

 

Sammanfattning: Emma ser utevistelsen som viktig ur många aspekter. Hon har sett ett 

ökat behov av grovmotoriska rörelser hos många barn och utevistelsen bidrar till att dessa 

barn får utlopp för sitt rörelsebehov. Utomhus anser Emma också att barnen får utlopp för 

sin fantasi och kreativitet på ett helt annat sätt än inomhus, där leken ofta är förutbestämd 

genom de leksaker som finns där.    

 

Felicia ser utemiljön som ett extra pedagogiskt rum. Hon använder utomhuspedagogiken 

som ett pedagogiskt verktyg för barnens lärande. För Felicia är uterummet en enda stor 

lärande miljö och absolut inte ett hinder i barns utveckling. Hon skriver det är absolut inte 

en förvaringsplats för ”stökiga” barn, eller att de bara går ut för att gå ut. Felicia menar 

även att hon inte tänker riktigt likadant som sina äldre kollegor på denna font. Hon tror att 

som nyutexaminerad lärare mot förskola och förskoleklass har hon fått lära sig att se 
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utemiljön som en tillgång i sitt arbete. Hon upplever att inte alla pedagoger med en äldre 

förskolelärarexamen gör detta på samma sätt. Felicia skriver att det skall finnas en 

pedagogisk tanke bakom allt vi gör, inne som ute. Hon refererar till läroplanen för förskolan 

och hur den ser på utevistelsen som lika viktig som då barnen är inomhus. Felicia skriver 

även att hon vet att alla, barn som vuxna, lär sig med alla sina sinnen och att lugnet som blir 

ute påverkar oss positivt.  

 

Felicia beskriver sina nuvarande kollegor som några som anser att utevistelsen är lika med 

fri lek för barnen. Och att denna stund på dagen ger tillfälle för pedagogerna att småprata om 

både arbetet och det privata. Hon skriver vidare att de sedan ca två år tillbaka har slutat ta 

med sig sitt kaffe ut, då de börjat förstå att det inte har med barnens utevistelse att göra. 

Felicia jämför denna arbetsplats och situation med den I ur och skur förskola hon tidigare 

arbetade på som sina totala motsatser. Under sin tid på I ur och skur förskolan var hon med 

barnen hela tiden i sina aktiviteter och såg deras nyfikenhet och lärande. Hon ger som 

exempel då hon och barnen pratade om former och hon frågade om de ser en cirkel 

någonstans. De står mitt ute i skogen på ett elljusspår och en pojke pekar efter en stund på en 

av lyktstolparna och utbrister - Om man sågar av lampan och du kan titta på stolpen 

uppifrån, då skulle du se en cirkel. Felicia beskriver denna upplevelse som ren lycka då hon 

ser hur denna pojke verkligen har tagit till sig kunskapen och gjort den till sin egna.  

 

Felicia tar upp delar ur sitt eget examensarbete som handlade om just uterummet som en 

kunskapskälla. I sitt arbete skriver hon om hur barn har en naturlig nyfikenhet och fantasi, 

hur barn utomhus får använda hela sin kropp och alla sina sinnen, vilket leder till att 

exempelvis matematikinlärningen blir lättare. Hon skriver att utomhus finns alla 

förutsättningar att skapa dessa situationer.  Felicia skriver att det är i dessa miljöer och under 

dessa förutsättningar hon vill arbeta och lära barnen saker - inte bara inne på samlingen. 

Hon ger som exempel hur hon som pedagog har planerat att fokusera på granar under en 

utflykt, men då barnens intresse istället fastnar hos myrorna är det bara att sadla om och 

följa barnen. Att söka kunskap ihop med barnen är en självklarhet för Felicia.  

 

Felicia skriver att hennes roll som pedagog är samma både inne som ute, hon ser sig som en 

pedagog som arbetar efter de fem u:na: Upptäcka, Uppleva, Utforska, Undersöka och 

Upprepa. Det är på detta sätt hon arbetar med sina barn och deras intressen och lärande. För 

Felicia är utomhusvistelsen samma sak som utomhuspedagogik, de går in i varandra. För 

Felicia är det när pedagoger har en pedagogisk tanke bakom de lärandesituationerna som 

sker och uppstår utomhus. Dessa situationer kan bestå i så enkla saker som att få barnen att 

känna trygghet i skogen, lära känna naturen runt omkring sig, samspela med varandra och 

vuxna osv. Felicia tar upp flera författare som skriver om utomhusvistelsens och 

utomhuspedagogikens fördelar. Bland annat tar dessa författare upp barns utvecklade sociala 

kompetens som i sin tur leder till färre konflikter. Felicia poängterar dock att verkligheten 

ser annorlunda ut, hon pekar på brist på tid, förskolans läge, allt för stora barngrupper, för 

få pedagoger, brist på ekonomiska resurser och pedagogernas egen kompetens inom 

utomhuspedagogik. Felicia beskriver även svårigheterna med att gå ut med barn som inte är 

vana att vara ute. Hur dessa barn lätt tappar fokus och koncentration, och på så vis försämrar 

tillvaron för alla i gruppen. Och hon menar även att då dessa barn har en så stor okunskap 

om naturen blir de också otrygga i den miljön. Sedan ser Felicia ett motstånd från vissa 

föräldrar som anser att undervisning eller inlärning inte kan ske utomhus, då de är rädda att 

deras barn inte uppnår målen i läroplanerna. Och att samma föräldrar, upplever Felicia, inte 

heller skickar med barnen de rätta kläderna för årstiden som barnen behöver för att kunna 

vistas utomhus en längre stund. 
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Sammanfattning: För Felicia är utevistelsen på gården och i skogen ett extra pedagogiskt 

rum. Hon ser uterummet som en enda stor lärandemiljö och kunskapskälla för barnen. Men 

på Felicias nuvarande arbetsplats finner hon okunskap och ovilja från de andra pedagogerna, 

men även från vissa föräldrar, att se utomhusvistelsen som en lärandemiljö. Felicia skriver 

om vikten av att ha en pedagogisk tanke bakom allt man gör.    

 

Gunilla börjar med att skriva om hur hon istället för begreppet utomhusvistelse vill använda 

sig av ord eller begrepp som utomhusverksamhet eller utomhusaktiviteter. För Gunilla står 

utomhusvistelse mer för ”ut och lufta sig”, alltså ingen pedagogisk verksamhet.  

 

Gunilla skriver att barn behöver röra sig och känna glädje i att röra sig varje dag. Och var är 

inte det bästa stället för att krypa, klättra, balansera och springa på om inte utomhus. Gunilla 

skriver om vikten av att röra sig i kuperad terräng där motoriken har alla chanser att 

utvecklas till det bästa. Gunilla berättar att hon känner en speciell harmoni i barngruppen då 

de kommer ut. Inte heller de höga ljudnivåerna bildas, som det lätt kan göra inne menar hon. 

Hon skriver att grunden till goda vanor läggs genom aktiviteter utomhus. Gunilla upplever 

även att barn går in i lekarna på ett helt annat sätt än då de leker inomhus. De har tillgång till 

alla slags naturmaterial som hela tiden ger ny inspiration i barnens rollekar. Hon skriver att i 

dessa lekar utvecklar barnen sin språkliga förmåga, social kompetens och samarbete.  

 

För Gunilla är det viktigt att förskolans miljö, både på gården och runt omkring den kan 

innehålla olika slags ”rum”. På samma sätt som dessa oftast skapas inomhus kan det skapas 

byggrum, kök, mysrum och samlingsplatser m.m. även utomhus. Att utomhusverksamheten 

leder till fler upplevelser för våra sinnen är Gunilla övertygad om. Vi lär med hela kroppen. 

Hon skriver om hur hjärnan får extra stimulans av ljus, färger och former. Och hur hon lätt 

hittar material som barnen kan träna sortering, mätning, vägning m.m. med. Hon ser detta 

som barns kognitiva utveckling. Gunilla skriver om hur hon tycker att det är mycket enklare 

att vara ute då barnen vill snickra, måla med ”de kladdiga färgerna” och göra alla sorters 

vattenexperiment. Då gör det inget om det spills lite eller det kommer sågspån överallt. Den 

språkliga utvecklingen tränas mycket genom sånger, ramsor och diverse grupplekar skriver 

Gunilla och detta är utmärkt att göra utomhus. Hon fortsätter utomhusaktiviteter börjar 

redan under påklädningen när man diskuterar vad man ska ha på sig. Diskussioner förs 

kring vad kläderna har för färger? Hur många knappar det är i jackan? Hur knyter man ett 

par skor? Och framförallt, skriver Gunilla, hjälps de åt att titta vad det är för väder och vilka 

kläder som passar bäst just i dag.  

 

Gunilla skriver om vikten av flexibilitet och spontanitet som barnen får se hos pedagogerna 

då de ibland får tänka om helt pågrund av vädrets nycker. Geggamojan i sandlådan, efter 

gårdagens skyfall, är helt enkelt oemotståndlig och blir favoritställe för dagen och då får den 

planerade skogsutflykten vänta till ett annat tillfälle. Gunilla fortsätter vidare med att barn 

som är i förskoleverksamheter där de vistas mycket utomhus har lägre frånvarostatistik 

pågrund av sjukdomar, än på de förskolor vars verksamhet bedrivs till största delen 

inomhus. Och hon anser även att den vila och sovstund barnen har på förskolan bör 

förläggas utomhus. Pedagogerna bäddar ner barnen i vagnar, skrindor eller liknande. Här 

ligger barnen på sina egna fårskinn och i sina egna sovsäckar. Gunilla menar även att detta 

minskar smittspridningen då det inte är lika lätt att få fel madrass, täcke eller kudde.  

 

Gunilla skriver att hon vill vara medverkande, medupplevande, medundersökande och 

medagerande i barnens tid på förskolan. Hon vill känna att hon är en förebild i sitt 

bemötande inte bara mot barnen utan även mot föräldrar och andra kollegor. Gunilla vill 

även vara en förebild då det kommer till naturen och hur hon agerar där. Gunilla skriver att 
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det viktigaste inte är att presentera alla rätta svar för barnen, utan hon vill finnas där och ha 

ett undersökande arbetssätt och ställa de där öppna frågorna till barnen som gör dem än mer 

nyfikna och förundrade och samtidigt hitta viljan att fortsätta undersöka saker runt dem.  

 

Gunilla tar upp tryggheten och hur det är hon som står för den. Redan vid inskolningen skall 

föräldrarna känna tryggheten hos henne. För hon menar att om föräldrarna är trygga 

förmedlar de det till sina barn. Som fysiska ”tryggheter” bär Gunilla alltid med sig första 

hjälpen utrustning och telefon då de är ute i skogen eller andra utflykter. Hon har alltid 

reflexvästar på barnen för att öka uppmärksamheten hos andra att det finns barn i närheten. 

Gunilla skriver om hur hon anser att det är viktigt att barn varje dag får känna fysisk 

trygghet, i form av en klapp på axeln eller en kram. Hon tycker även att det är oerhört viktigt 

att vara ärlig och rak mot barnen i alla lägen men även mot sina kollegor och barnens 

föräldrar.  

 

Gunilla vill att barn skall få leka mycket och anser att det är viktigt att som pedagog vara 

lyhörd för när en lek behöver mer näring. Är man då utomhus finns oändligt mycket 

material att tillgå för att själv gå in i leken och tillföra denna nya näring som pedagog. Hon 

skriver även om vikten av att låta barnen leka färdigt och inte hela tiden avbryta för nästa 

planerade verksamhet. Gunilla skriver vi kan väva in nästa aktivitet på ett lekfullt sätt med 

det som barnen redan håller på med. Detta skapar mindre avbrott och uppbrott för barnen. 

Barnen och de vuxna skall ha roligt och känna glädje skriver Gunilla. Det måste få vara 

”busigt” ibland. Gunilla avslutar med att skriva att alla måste respekteras för den man är 

oberoende av kön osv. och att det är barns rättighet att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar. Hon tycker även att det är viktigt med tydliga regler och att hon som vuxen 

måste vara en förebild för barnen.  

 

Sammanfattning: För Gunilla är begrepp som utomhusaktiviteter eller utomhusverksamhet 

mer naturligt, då hon anser att under en utevistelse ”bara är man”. Hon skriver även att det är 

viktigt att förskolans gård innehåller olika slags ”rum” som kan inspirera till barns lek. 

Gunilla skriver om flexibilitet och spontanitet, men även om vikten av lyhördhet och 

trygghet hos henne som pedagog, samt vikten av tydliga regler.    

 

Hanna skriver att en daglig utevistelse för alla barn är en rättighet och att naturen är en 

lekplats med fantastiska möjligheter. Både på den egna gården och ute i skogen finns 

mycket för barnen att upptäcka och undersöka. Hanna skriver att det är där som 

nyfikenheten och kreativiteten stimuleras, samtidigt får barnen även motorisk träning. För 

Hanna är det viktigt att som pedagog inta en medupptäckande roll och ta tillvara på alla 

tillfällen och ögonblick barn erbjuder att upptäcka saker i naturen. Hanna skriver att hon vill 

vara delaktig i det barnen gör och ställer frågor, funderar vidare och diskuterar tillsammans 

med barnen när de upptäcker saker. På detta viset blir matematiken en naturlig del av 

utevistelsen, då denna kan vävas in i allt barnen gör. Hanna skriver om vikten av att småbarn 

ska känna trygghet i sin utevistelse och att det då är viktigt att som pedagog finnas på deras 

nivå. Hon skriver det du gör, gör också barnen – ålar, kryper, klättrar, tittar på småkryp, 

leker affär, bakar sandkakor… osv.  

 

Hanna skriver att de på den minsta avdelningen har delat upp barnen i två grupper som varje 

vecka går till skogen. Grupperna är åldersindelade och den grupp Hanna arbetar i, med de 

äldre barnen, går de varannan vecka till Skogsknopp (som är en del av Friluftsfrämjandets 

verksamhet). Hanna skriver om de rutiner de skapat, som återkommer vid varje tillfälle 

barnen är ute i skogen, detta för att barnen ska veta vad som händer och på så vis skapa 

trygghet hos dem. De har en ramsa när de går från förskolan, en tittutdocka som heter 
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”Knoppfröken” som brukar prata med varje barn, en hej-sång som sjungs då de kommer 

fram till Skogsknoppens plats i skogen, och en hej-då-sång när de går hem igen. Hanna 

skriver att på den plats de alltid återkommer till följer de på olika sätt naturens växlingar. 

Platsen ligger strax bakom förskolan, endast en kort promenad, men som kan innehålla fullt 

med äventyr för de minsta barnen.  

 

Hanna berättar att barnen under hösten fick besök av igelkotten Pigge (mjukisdjur). Pigge 

hade berättat om sig själv för barnen och detta hade startat diskussioner hos barnen, varav 

flera hade sett igelkottar på riktigt. Hanna skriver att de senare under hösten hade samlat upp 

löven på gården och byggt ett bo till Pigge där de senare hjälpte honom att krypa in för att 

sova under vintern. Hanna skriver att barnen under hela vintern fortsatte att fylla på högen 

med löv och pratat om att Pigge ligger där under och sover. Vilken dag som helst är det dags 

för igelkotten att vakna och komma ut ur sitt bo. Hanna vet inte hur mycket barnen kommer 

ihåg av det de pratade om innan Pigge gick och lade sig för att sova. Så som att han hade ätit 

massor med mask och insekter för att klara sig under vintern.  

 

För Hanna handlar det om att använda sig av mycket konkreta material för att ju fler sinnen 

som användes desto lättare har barnen att förstå och lära. Att känna lukten, titta, lyssna och 

kanske smaka gör upplevelsen ännu starkare. Hanna skriver att genom att visa barnen 

konkreta saker är det mycket lättare att fånga deras uppmärksamhet. Samtidigt poängterar 

hon att en pedagogs röst är ett fantastiskt redskap och kan skapa hur mycket spänning som 

helst. Hanna menar att små barn tycker om att höra saker flera gånger och att de på detta 

viset lär sig, att man upprepar det man gör flera gånger för att barnen ska få en chans att 

bearbeta det de upplevt. Hanna avslutar med att uppleva naturen tillsammans med våra 

härliga, nyfikna barn är stimulerande, roligt och lärorikt för oss alla. 

 

Sammanfattning: Hanna ser den dagliga utevistelsen för barn som en av deras rättigheter 

och att den är viktig för dem ur många aspekter. Hon arbetar mycket med att skapa rutiner 

för de minsta barnen, då hon anser att detta skapar trygghet. 

 

Den generella strukturen 
I följande avsnitt presenterar jag de gemensamma drag i synen på utevistelsen som jag 

funnit i de åtta respondenternas texter. Strukturen var inte given på förhand utan har 

framkommit under analysarbetets gång och presenteras i tre olika teman. De gemensamma 

dragen finns inte representerade hos alla respondenterna, men hos flertalet av dem.  

 

När flera av pedagogerna pratar om inomhusmiljön beskrivs den som en kontrast eller en 

motsats till utomhusmiljön eller uterummet. I samband med inomhusmiljön nämns ord som 

höga ljudnivåer, stora barngrupper på liten yta, minskad rörelsefrihet, färdiga lekmiljöer, 

färdiga leksaker osv. Carina och Felicia skriver hur de inte gör någon skillnad på inne eller 

ute, att de arbetar på samma sätt oavsett. Carina menar att hon lägger lika stor vikt vid all tid 

barnen är på förskolan och att ett lärande sker ju hos barnen hela tiden.  

 

Platsen har betydelse för vad man kan göra 
Flera av pedagogerna lägger fram vikten av att barnen på förskolan får gå ut varje dag. Alla 

pedagogerna skriver om att de varje dag går ut på den egna gården. Sju av de åtta 

pedagogerna lämnar gården och går till skogen eller på en utflykt minst en gång i veckan. 

Britta, är den enda pedagog som inte nämner skogen eller utflykten som en aktivitet i sin 

verksamhet. Pedagogerna menar att utomhus får barnen chans till ett annat, ofta mer 
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konkret, lärande än inomhus. Utomhus kommer de ifrån de trånga utrymmena, de ”färdiga 

leksakerna”, de stojiga barngrupperna osv. Ute får barnen plats att röra sig mer fritt och stör 

inte varandra på samma sätt som sker inomhus. Doris är en av pedagogerna som skriver om 

gården som en plats för barnens fria lek. Flera av pedagogerna skriver om hur de är med och 

leker i barnens lekar och finns där de finns. En av pedagogerna, Anna, skriver att hon intar 

en mer passiv roll på gården. Hon vill ge barnen utrymme i sin lek och är hellre en 

observatör och kan på så vis ingripa endast då situationen kräver det. Flera av pedagogerna 

tar upp gårdens möjligheter till att på ett naturligt sätt föra in matematiken i barnens lekar. 

Här kan sorteras, vägas, kategoriseras osv. i barnens lekar i sandlådan, i vattenpölen eller vid 

stupröret.  

 

Utflykten är ett moment som flera av pedagogerna skriver om. För Anna är utflykten en 

återkommande aktivitet minst en gång i veckan. Under utflykterna är det oftast pedagogen 

som styr innehållet. Då är den planerade och pedagogstyrda verksamheten mer tydlig i form 

av ex. uppdragskort. En av pedagogerna, Carina, skriver att de ofta går på korta utflykter 

runtomkring förskolan för att se och upptäcka dess närmiljö. För andra, ex. Doris och Hanna 

är skogen något de går till väldigt ofta. I skogen finns mycket för barnen att upptäcka och 

fungerar som en förlängning av gården.    

 

Felicia skriver att utevistelsen är absolut inte en förvaringsplats för ”stökiga” barn. Och 

flera av de andra tar upp att man inte går ut bara för att gå ut, eller för att få frisk luft. Utan 

det finns alltid en pedagogisk tanke bakom det de gör.  

 

Att vara utomhus har betydelse för vad och hur barnen lär 
Alla pedagogerna skriver om hur utomhusvistelsen bidrar till barnens lärande och utveckling 

på ett eller annat sätt. Även om barnen befinner sig på gården, i skogen eller under en utflykt 

till parken så ser pedagogerna alltid ett tillfälle för barnen att lära sig. Alla pedagoger tar upp 

matematiken som en naturlig del av utevistelsen. De skriver om hur den är oerhört lätt att 

integrera i barnens lekar och hur de använder sig av det naturen erbjuder i form av olika 

material så som, kottar, löv, stenar, vatten osv. Emma och Anna ger som exempel hur de 

använder sig av uppdragskort där barnen får lägga mönster, sortera i storlek och färg osv. 

Britta skriver hur experimenterandet med vatten leder till barns mattematiserande. Britta, 

Carina, Doris, Emma och Gunilla tar upp barnens språkutveckling och hur den stimuleras 

och utvecklas då barnen leker med varandra, samarbetar för att lösa ett uppdrag de fått och 

genom rim, ramsor och sång i skogen. Gunilla skriver om hur barnen går in i sin rollek på ett 

annat sätt utomhus och hur barnen då utvecklar sin språkliga förmåga, social kompetens och 

samarbete. Britta ser även utevistelsen som ett tillfälle att prata och diskutera med enskilda 

barn, vilket även det leder till en språkutveckling.    

 

Fem av pedagogerna beskriver fantasi, nyfikenhet och kreativitet som en naturlig ingrediens 

i utevistelsen. Emma tar som exempel upp att utomhus finns inte samma leksaker som inne 

och då får barnen använda sin kreativitet och fantasi på ett helt annat sätt. Flera av 

pedagogerna menar att utomhus blir även den största av grupper lugnare och får mer 

utrymme att leka, Gunilla skriver om hur hon känner en speciell harmoni i gruppen då de 

kommer ut. Utomhus störs inte heller leken på samma sätt av den planerade verksamheten 

vilket gör att barnen under längre stunder kan gå in i leken på ett annat sätt än inomhus. Att 

vistas utomhus, på gården såväl som i skogen bidrar till barns motorikutveckling. Sex av 

pedagogerna tar upp detta och att just utevistelsen bidrar starkt till detta. Gunilla skriver vart 

är inte bästa stället att krypa, klättra, balansera och springa på om inte utomhus.  Alla 

pedagogerna skriver om ett eller fler av begreppen trygghet, självständighet, konfliktlösning, 
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socialkompetens, samarbete och samspel. De menar att barn genom att vistas mycket 

utomhus på ett eller annat sätt får dessa delar på köpet. För ex. Anna har just utevistelsen 

som mål att barnen skall bli självständiga och på så vis själva kunna lösa konflikter om 

dessa uppstår. Britta, Carina, Emma och Felicia skriver om hur barnen ute i bl.a. sin lek 

tränar sin samspels- och samarbetsförmåga. Hanna, Gunilla och Felicia tar upp barnens 

trygghet som en viktig del för deras utveckling och lärande. Är baren trygga ute så lär de sig 

mera. 

 

Det pedagogiska förhållningssättet  
Sex av de åtta pedagogerna använder sig av ordvalet medupptäckare i sin beskrivning av sig 

själva som pedagog då de är utomhus med barnen. Dessa pedagoger vill finnas med där 

barnen finns. Mer eller mindre bokstavligt på marken i barnens lek för att på så vis se det 

barnen ser och hjälpa dem i sitt utforskande genom frågor och funderingar. Anna, som 

arbetar med de äldre barnen, ser sig själv istället som en observatör. Hon tar hellre ett steg 

tillbaka och låter barnen få mer utrymme i sin lek. Anna menar dock att genom sin mer 

passiva roll ser hon helheten av det som händer på gården och kan använda sig av sina 

observationer som underlag vid exempelvis utvecklingssamtalen. Eller som hon skriver så är 

det väldigt bra att ha sett på avstånd vad som hänt då en konflikt uppstått och hon kan då 

hjälpa barnen att lösa konflikten. Felicia beskriver sin pedagogiska roll som densamma inne 

som ute och att hon arbetar efter de fem U:na: Upptäcka, Uppleva, Utforska, Undersöka och 

Uppleva. Hon är även den pedagog som skriver om utomhuspedagogiken som ett sätt att 

arbeta utomhus. Även Gunilla skriver om sig själv som en pedagog som vill vara en förebild 

för barnen och en medverkande, medupplevande, medupptäckande och medagerande 

pedagog. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer jag diskutera resultatet från min studie i förhållande till mitt syfte. 

Jag diskuterar även metodval och vidare forskning.  

Resultatdiskussion  

Utomhusmiljöns betydelse och barns lärande  
Utomhus tillskrivs leken en stor betydelse. Genom leken tränar barnen sina sinnen, fantasi, 

kreativitet, motorik, språket, samspel osv. listan kan göras väldigt lång. Anna och Doris är 

två av de pedagogerna som pratar om barns fria lek på gården. Grahn (m.fl. 1997) skriver 

om hur leken stimuleras i en naturrik miljö, likaså gör Mårtensson (2004) i sin avhandling. I 

leken stimuleras barns samspelsförmåga, vilket både Vygotskij (1982, 1995) och Dewey 

(1980) pratar om. Leken bidrar till så mycket för lärandet hos barnen och har även fått en 

framträdande roll i Lpfö-98 (rev.2010). Eriksson (2002) liksom Dahlgren och Szcepanski 

(1997) tar upp vikten av att barn behöver vara utomhus mycket, att det inte räcker med att 

vara utomhus då och då. Detta stämmer med vad och hur mina respondenter skriver. Barnen 

behöver en kontinuitet i sin utomhusvistelse för att se en helhet i den och för att bygga upp 

en trygghet till den. Felicia skriver i sin text om hur barn som är ovana vid att vara utomhus 

lätt tappar fokus och koncentration på det som skall göras. Dels genom att de inte har de 

kläder som krävs för att vistas utomhus men också för att de helt enkelt inte brukar tillbringa 

någon större tid utomhus, varken i hemmet eller på förskolan. Eriksson (2002) skriver om 

hur barn och ungdomar i dag inte längre har ”utevana” och att vi då som pedagoger måste 

reflektera över dessa barn och utefter deras förutsättningar planera vår verksamhet. Hon 

menar att dessa barn i första hand behöver tränas i att ”bara-vara-utomhus” och att känna sig 

trygga i att vistas utomhus stämmer också med vad Lundegård, Wickman och Wohlin 

(2004) skriver om. Det är först då som man kan börja prata om ett lärande och en utveckling 

som kommer att bestå hos dem. För vem lär sig något då han/hon är hungrig, kanske blöt om 

fötterna, fryser om fingrarna och är livrädd för de små surrande ljuden som finns 

runtomkring hela tiden. Eriksson (2002) fortsätter med att det krävs att vi som pedagoger 

”lär av processen, dokumenterar, lär av erfarenheterna och reflekterar”. (s.5) 

 

Alla pedagogerna i min undersökning använder sin gård för utomhusvistelsen. Sju av de åtta 

pedagogerna skriver om att de på ett eller ett annat sätt lämnar gården för längre eller kortare 

utflykter (jmf. Grahn, m.fl. 1997). Idag skiftar utseendet på förskolornas gårdar väldigt 

mycket. Det finns tillrättalagda, estetiskt tilltalande gårdar som är mycket fina att titta på, 

men där barnen knappt får röra sig då något kan gå sönder eller trampas ner. Och det finns 

gårdar som är närmast skogslika där naturliga skiftningar av sol, skugga, löv, buskar, 

stockar, stenar träd och andra naturmaterial utgör grunden. Dessa gårdar menar ex. 

Mårtensson (2004) och Grahn (m.fl. 1997) är de gårdar som stimulerar barns utveckling 

allra mest. Då forskning visar på så stora skillnader i barns utveckling är det 

häpnadsväckande att inte de som planerar nya förskolegårdar ser till dessa fakta och lär av 

de gårdar som har en väl fungerande struktur. Deweys syn på utveckling, learning by doing, 

passar väl in på dessa förskolegårdar där barnens nyfikenhet, kreativitet, upptäckarglädje 

och experimentlust får flöda fritt. Britta är en av pedagogerna som skriver om hur hon 

tillsammans med barnen experimenterar och utforskar med vattnet på gården. Vattnet 

används inte bara till geggamoja utan Britta väver även in flera av de matematiska 

begreppen i barnens lek med vattnet.  
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Det pedagogiska förhållningssättet  
Anna lyfter i sin berättelse hur hon intar en mer passiv roll och istället för att hela tiden vara 

med barnen där de är, finns hon på avstånd och observerar dem i sin lek. Dessa 

observationer, skriver hon, är sedan användbara till mycket. Det jag först såg framför mig, i 

den första genomläsningen av hennes texten, var en pedagog som satt på trappen till gården 

med armarna i kors och lät barnen springa runt som de ville. Om det sedan hände något så 

kunde Anna ingripa, men bara om det absolut var nödvändigt. Men då jag gick djupare in i 

berättelsen insåg jag att Anna faktiskt hade en pedagogisk tanke bakom det hon skrev. Så 

gott som alla de andra pedagogerna skriver om vikten av att vara en medupptäckare, att 

finnas där barnen finns och se det de ser. Men jag är säker på att barnen ibland behöver få 

”vara ifred” att de inte behöver en pedagog som hänger över deras axlar hela tiden, som 

ställer massa vad, hur och varför frågor om allting. Liknande resonemang förs av Dahlgren 

(2007). Att som Anna ta ett steg tillbaka och se helheten av vad barnen gör är nog otroligt 

viktigt. För som Anna skrev så kan dessa observationer vara bra till mycket, uppstår en 

konflikt så kan jag som pedagog gå in som ett stöd för att hjälpa till. Eriksson (2002) som är 

en stor förespråkare av en pedagog som medupptäckare lyfter även vikten av att som 

pedagog ha en genomtänkt plan av vad det är de vill med utevistelsen. Jag tycker att Anna, 

precis som alla de övriga pedagogerna, har ett väldigt genomtänkt förhållningssätt till 

barnens utevistelse. De vet varför de går ut och vad det ger barnen. Dewey (1980) menar 

även han att det är viktigt att pedagogerna har en kunskap om vad de gör och vad de 

undervisar i. Detta tycker jag framgår att de åtta pedagogerna i denna studie har.  

 

Förskolans styrdokument 
I förskolans styrdokument, Lpfö-98 (rev. 2010), framskrivs barns lärande och utveckling. 

Hur förskolan skall lägga grunden till barns livslånga lärande, hur verksamheten skall vara 

trygg, rolig och lärorik. Omsorg, fostran och lärande skall tillsammans bilda en helhet i den 

pedagogiska verksamheten. Förskolan skall medvetet använda leken i barns lärande och 

utveckling. Med tanke på hur mycket forskning och olika studier det finns kring utevistelse 

och utomhuspedagogik tycker jag att det är märkligt att inte utevistelsen får en mer 

framträdande roll i läroplanen. Det står visserligen inte att all lek och barns utveckling skall 

ske inomhus och i den miljön, men då utevistelsen endast kommenteras med två rader anser 

jag ändå att det görs skillnad på barns lärande inomhus och utomhus. För denna slutsats 

stödjer jag mig på Mårtensson (2004), Björklid (2005) samt Grahn (m.fl. 1997). Många av 

de mål som radas upp i läroplanen menar jag direkt gynnas av att vistas utomhus. Ta som 

exempel ”varje barn skall utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning” eller ”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika tekniker, material och redskap” (s.10). Var, om inte på gården eller allra helst i skogen, 

ges detta bäst förutsättningar? Jag anser att man förslagsvis i inledningen till läroplanen 

skulle kunna skriva in vikten av utomhusvistelsen och utomhusaktiviteter och på det viset 

jämställa inomhusmiljön och utomhusmiljön. Då behöver inte ens de få raderna om 

utevistelsen finnas med.  

 

Didaktiska konsekvenser  
I min studie anser jag mig besvarat mitt syfte som var att ta reda på hur olika pedagoger ser 

på utomhusvistelsen, hur de beskriver arbetet med den och vilken vikt de lägger vid den. 

Och hur de ser på barns möjligheter till lärande och sin egen roll som pedagog utomhus. Jag 

har tagit del av åtta engagerade förskolepedagogers berättelser om deras syn på 

utomhusvistelsens betydelse. Jag har genom berättelsernas generella drag sett betydelsen av 

utomhusvistelsen för dessa pedagoger och deras barn, men även för andra pedagoger och de 
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barn som vistas i förskolan. Och som jag skrivit tidigare tillbringar många barn större delen 

av sin vakna tid på förskolan i dagens samhälle. Därför är det fantastiskt att få ta del av 

dessa åtta pedagogers positiva inställning till utevistelsen. Genom deras medupptäckande 

roll får barnen en utevistelse som inte bara består i att ”vara utomhus” eller att ”komma ifrån 

stöket och springet inomhus”, detta är ett arbetssätt som jag menar bör användas av flera. 

Jag har i den litteratur och forskning jag tagit del av sett hur utevistelsen ger barnen en chans 

att utvecklas både motoriskt och socialt på ett sätt som inte sker inomhus. Jag har genom 

denna undersökning ökat min egen kunskap för hur jag själv vill, kan och kommer arbeta på 

den egna förskolegården och med utflykterna. För mig kommer utevistelsen vara en naturlig 

del av barnens tid på förskolan där jag vill ta tillvara på det gården har att erbjuda. Men även 

det närmiljön runt förskolan har att erbjuda vill jag använda till fördel för barnen. Förskolans 

gård går att förvandla med små medel. Det kan handla om att plantera buskar som avgränsar 

och skapar rum för barnen att leka i. Detta behöver inte kosta pengar, det finns alltid någon 

som har en buske eller två de kan avvara från sin egen trädgård. Tillsammans med barnen 

kan man sen diskutera vart buskarna skall placeras, hur djupt hålet skall grävas och vad 

busken sen behöver för att växa och bli stor, detta blir då till ett naturligt lärande för barnen. 

Och med små medel går det alltid att få tag på en stock som går att gräva ner för att sen 

balansers på och hoppa över. Det går att göra så otroligt mycket – bara vår fantasi sätter 

stopp.  

 

Alla pedagogerna i min underökning är överens om utomhusvistelsens betydelse för barns 

utveckling och lärande, de såg sig som engagerade och medupptäckande pedagoger som tar 

tillvara på barnens intressen och nyfikenhet. Ändå är detta inte den verkligheten som jag 

mött på vissa förskolor under mina vfu-perioder. Jag hoppas att pedagoger som dessa, som 

inte ser uterummet som ett pedagogiskt verktyg och en naturlig plats för barns utveckling, 

ändrar sin syn på utevistelsen genom studier som denna och exempelvis läser en kurs i 

utomhuspedagogik. Och att de på det här viset lär sig att ta tillvara på den gård som står till 

deras förfogande och det närmiljön har att erbjuda. Bara genom att läsa boken 

Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005) får man mycket tips och idéer om hur 

man med små medel kan ändra en hel förskolas tråkiga och opedagogiska gård till en oas för 

alla barn att vistas i.  

 

Metoddiskussion 
I studiens startskede var det kvalitativa intervjuer jag skulle använt mig av som 

datainsamlingsmetod. Men efter att ha genomför en kortare pilotstudie ansåg jag mina 

kunskaper i intervjuteknik vara så bristfälliga att jag helt enkelt kände mig tvungen att byta 

metod. Men nu i efterhand ångrar jag inte detta beslut alls, då jag ser resultatet av studien.  

 

Den metod som valet sen föll på, self-report, visade sig ge minst lika bra resultat som de jag 

hade förväntat mig och hoppats på genom intervjuerna. Då tiden kändes knapp på grund av 

metodbytet ansåg jag inte att det fanns tid till att genomföra en pilotstudie som skulle ge 

något tillförlitligt resultat. Jag valde istället, i samråd med min handledare, att i det 

informationsbrev jag skickade med self-reporten att skriva Eventuellt kommer jag att vilja 

göra en kompletterande intervju. Detta för att om de frågeställningar jag formulerat inte 

skulle ge de svar jag behövde i förhållande till mitt syfte. Jag valde till en början att ringa 

runt till de pedagoger jag ville skulle delta i studien och sen maila dem den informationen 

jag gett dem via telefon. Då detta inte gav det resultat jag ville, ofta på grund av för hög 

arbetsbelastning hos pedagogerna, valde jag istället att åka ut till några av förskolorna och 

prata personligen med pedagogerna. Till slut hade jag tillfrågat sexton pedagoger, av dessa 

fick jag in åtta self-reports som alla hade ett relevant och intressant innehåll. Jag behövde 
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inte göra några kompletterande intervjuer. Vilket jag tror tyder på välformulerade 

frågeställningar.  

 

Self-report som metod har jag tyckt varit mycket intressant. Tidigare har jag aldrig kommit i 

kontakt med denna metod, men detta ansåg jag inte vara något problem då jag hade min 

handledare som stöd i formulerandet av frågeställningarna och i analysarbetet. Self-report 

var ett mycket smidigt sätt att samla in data på. Szklarski (2000) skriver att det inte är en 

tidskrävande metod, kanske beror det på att jag inte hade någon erfarenhet av metoden sedan 

tidigare, men jag ansåg ändå att analysarbetets alla steg tog sin tid för att få ett bra och 

tillförlitligt resultat. Men i stort är jag nöjd och om framtiden kräver en ny studie så finns 

self-report med som en möjlig metod för datainsamling.     

 

Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång med denna studie har flera idéer om vidare forskning kommit upp. Inte 

minst har jag hittat mycket intressant i all den litteratur jag läst, men något som verkligen 

skulle vara intressant att följa upp är just de pedagoger som ställt upp i denna studie. Jag 

skulle då vilja göra observationer och fältintervjuer med dessa, för att se om de ”lever som 

de lär” så att säga. För som jag skrev i min inledning så har jag vid flertalet vfu-platser stött 

på pedagoger som inte alls ser på utevistelsen på det sätt som beskrivs av pedagogerna i min 

studie. Den beskrivningen som Felicia gjorde av sina arbetskamrater är snarare den 

verkligheten jag sett. Men resultatet tyder i alla fall på att pedagogerna i studien har 

kunskapen om hur de vill att utevistelsen skall vara. Jag skulle även vilja göra en studie om 

hur mycket tid som faktiskt spenderas utomhus på förskolan och vad denna tid i så fall 

innehåller, samt hur mycket av tiden utomhus som spenderas på gården respektive utanför 

den. Ev. skulle man även kunna undersöka om förskolans läge, i förhållande till närmiljön 

spelar någon roll för hur ofta man lämnar gården. Eller om det helt enkelt beror på 

pedagogernas inställning, kreativitet och engagemang. Eventuellt skulle en sådan 

undersökning kunna genomföras som en enkätstudie och innehålla många fler respondenter.   
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TACK TILL 
Jag vill rikta ett stort tack till min familj som har stöttat, men framförallt stått ut med mig, 

genom hela detta arbete. Ett lika stort tack riktas till min handledare Birgitta Davidsson vid 

Högskolan i Borås. Utan dig och din outtröttliga närvaro hade jag inte klarat detta.   

 

Jag vill även passa på att tacka alla de pedagoger som ställde upp och tog sig tid att besvara 

mina frågeställningar. Detta arbete bygger på era tankar och erfarenheter.  

 

Tack  
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BILAGA 1 

 
Den 2 april 2012 

 

Hej!  
Jag, Erica Jormhage, studerar min sista termin vid högskolan i Borås till Lärare mot 

förskola och förskoleklass. Nu under våren skall jag skriva mitt examensarbete. Syftet med 

min studie är att undersöka pedagogers syn på utomhusvistelsen. Jag är intresserad av 

vilken vikt du som pedagog lägger vid utomhusvistelsen och hur du ser på barns möjligheter 

till lärande och utveckling i en utomhusmiljö.  

Jag undrar därför om du vill medverka i min studie genom en så kallad self-report? Detta 

innebär att du får några nedskrivna frågeställningar av mig som jag önskar att du svarar 

skriftligt på utifrån dina egna erfarenheter och upplevelser.   

Självklart följer jag de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, vilket bl.a. innebär att dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. 

inga uppgifter publiceras där du eller din verksamhet kan bli igenkänd.  

Eventuellt kommer jag att vilja göra en kompletterande intervju, så vänligen skriv ditt namn 

så att jag i så fall kan kontakta dig. Senast fredag den 13 april vore jag tacksam att ha dina 

svar, antingen via mail eller så hämtar jag det personligen hos dig.  

 

Tack på förhand 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Erica Jormhage 

 

Tele: XXXX 

@: s072660@student.hb.se 

 

 

 

 

Min handledare är Birgitta Davidsson 

Tele: XXXX  

mailto:s072660@student.hb.se


32 

 

BILAGA 2 

 
 

Self-report  

 

Ditt namn: 

Förskola:  

Utbildning:  

Hur länge har du varit verksam pedagog:  

Ålder på de barn du arbetar med nu:  

 

 

 

Det jag vill veta är hur just du ser på utevistelse. Vad anser/tycker/tänker du kring 

utevistelsen i sig och som pedagogisk aktivitet? Är det en förvaringsplats för de barnen som 

är ”stökiga” inne och en plats för samtal med andra över en kopp kaffe? Eller är det 

ytterligare ett pedagogiskt rum där du som pedagog har chansen att stimulera barnen i sitt 

lärande? Osv.  

 

 

Frågeställningar: 

Beskriv hur du ser på utomhusvistelsen i förskolan och vilken vikt du lägger vid den?  Vilka 

faktorer i barns utveckling och lärande tror du påverkas av att de vistas utomhus?  

 

Beskriv hur du arbetar ute, ge exempel från en aktivitet under utevistelsen på förskolans 

gård eller utflykten och vad du menar att barnen/barnet lärde sig. Hur ser du på din roll som 

pedagog då du är utomhus?  

 


