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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på hur pedagoger 
beskriver sitt pedagogiska arbete med barnen utomhus och ta reda på varför de tar med sig 
barnen ut. En kvalitativ undersökningsmetod har använts där sex stycken pedagoger på sex 
olika förskolor intervjuats. Studiens resultat visar att de intervjuade pedagogerna tar med sig 
barnen ut för att det finns ett enormt lärande att hämta där, bara pedagogerna har intresset och 
viljan. Resultatet visar också att de intervjuade pedagogerna arbetar på olika sätt för att tiden 
utomhus ska vara givande för barnen. Det viktigaste är närvarande pedagoger, tillgång till 
naturen samt att alla barn känner sig trygga och är aktiverade. Slutsatsen i studien är att det 
finns mycket möjligheter utomhus, det gäller för pedagogerna att se och ta tillvara på dem. 
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1. Inledning 
Jag har under min utbildning till förskollärare lagt märke till att det finns olika attityder och 
tankar kring utomhusvistelsen på förskolan. Det har kommit fram att det finns delade 
meningar om vad det finns för möjligheter för barnen utomhus bland mina kurskamrater.  

Någon uttryckte att hen tyckte att utomhusvistelsen var tråkig och helst ville stanna inomhus 
med barnen medan någon annan menade att hen såg obegränsade möjligheter för barnens 
lärande utomhus. Jag började fundera på om dessa olika sätt att tänka kring utomhusvistelsen 
även finns ute på förskolorna. Om pedagogerna inte har någon given mening och/eller genuint 
intresse för utomhusvistelsen blir det ett problem för barnen. Eftersom att de då inte kan få ut 
det mesta av tiden som de spenderar utomhus. Jag bestämde mig för att intervjua pedagoger 
på förskolor med olika inriktning, för att ta reda på hur de arbetar med utomhusvistelsen, om 
det är den fria leken som styr eller ett pedagogiskt innehåll. 

Det snöade ymnigt på morgonen när jag steg upp. Temperaturen låg på nollan och det var 
vinterns första snöfall. Marken täcktes av ett fluffigt vitt täcke och på väg till förskolan tänkte 
jag på pulkaåkning, snöbollar, snögubbar och att tumla runt med ungarna i snön. – Nej, det är för 
kallt ute, sa en fröken. – Nej, det blåser för mycket, sa en annan. – Nej det är för blött ute, sa den 
tredje. Jag gjorde en kupp och frågade på eget bevåg barnen: - Vilka vill följa med ut och leka i 
snön? Två flickor i femårsåldern ville stanna inne och sy på sina dukar, resten följde med. Vi 
hade hejdlöst roligt och trots att jag var ensam ute med tolv barn uppstod inga problem. Med 
mig in hade jag ett gäng glada, fysiskt trötta och vrålhungriga barn med friskt rödrosiga kinder. 
Många tvingades byta både blöta T-tröjor, kalsonger och trosor, och utan klagan hängde in dem i 
torkskåpet (Granberg, 2000, s.13). 

Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) anser att det endast är pedagogens egen kompetens som kan 
hindra och begränsa i arbetet med att utmana barnens kunskaper och frågeställningar. Brugge 
och Szczepanski (2011) menar att genom att tillsammans göra saker läggs grunden för en 
gemensam förståelse samt vilja och intresse för att lära sig mer.  

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen […] Utomhusvistelsen bör ge 
möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Skolverket, 2010, 
s.12) 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att vidga synen kring vilka möjligheter utomhusvistelsen kan 
tillföra verksamheten samt ta reda på hur pedagoger i förskolan beskriver att de använder 
tiden utomhus med barnen.	  

- Varför tar pedagogerna med barnen ut? 
- Hur beskriver pedagogerna en utevistelse som är givande för barnen? 
- Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att barnen ska få en givande utvistelse? 
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1. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag att beröra vilka fördelar pedagoger och barn kan vinna genom att 
arbeta pedagogiskt utomhus. Jag kommer även att ta upp varför det är viktigt att barnen får en 
givande utevistelse och vad som menas med en givande utevistelse. 

Vinster med utevistelsen 
Ugeskriftet (2004) menar att utevistelsen är en självklar del av förskolansverksamhet och att 
utevistelsen värderas högt hos pedagogerna. Barnen övar upp sin smidighet, balans samt 
styrka när de är utomhus också deras lek och hälsa blir bättre. Att människan mår bra av att 
vara utomhus är kanske en vedertagen sanning enligt Barr, Nettrup och Rosdahl (2011).  
Statistiken visar att barn som vistas utomhus mer är mindre sjuka än andra. Dessa barn 
drabbas inte heller i lika stor utsträckning av magsjuka och lusepidemier. Förskollärarna som 
jobbar på avdelningar som är ute mycket har också lägre sjukfrånvaro. Granberg (2000) anser 
att immunförsvaret blir starkare av att vistas utomhus regelbundet och att smittrisken mellan 
barnen blir mindre eftersom att det inte är lika trångt ute. Att vistas utomhus kan också 
minska stressen hos både barn och pedagoger menar Barr m.fl. (2011) och avbrotten för 
rutinsituationer blir färre.  

Att konflikterna minskar utomhus bidrar också till att pedagogerna har energi till andra saker 
än att hålla vissa barn ifrån varandra. Ljudnivån minskar utomhus och det bidrar också till 
minskad stress och skonar barns och pedagogers hörsel. Barr m.fl. (2011) menar vidare att 
barnen är harmoniska och behagligt trötta efter att de har vistats utomhus, barn och pedagoger 
är fysiskt trötta istället för psykiskt trötta. Dahlgren, Sjölander, Stid & Szczepanski (2007) 
beskriver att genom att vara utomhus främjas hälsan och den fysiska aktiviteten samt att det 
hör ihop med lärandet. 

Naturen avlastar, koncentrationen blir bättre, den spontana uppmärksamheten 
ökar. Vi blir piggare, lugnare, mindre konfliktbenägna och uppenbarligen 
friskare när vi så att säga återvänder till naturen (Dahlgren, Sjölander, Stid & 
Szczepanski, 2007, s. 23). 

Rutinsituationer  
”Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” (Granberg, 2000). Granberg (2000) skriver 
att vädret inte hindrar barn från att leka, hon beskriver hur Astrid Lindgrens Lotta på 
Bråkmakargatan står i hällregn på gödselstaden för att växa och bli större. Barn älskar vatten, 
skutta omkring i vattenpölar. Det bekommer dem inte mycket att det kommer in vatten i 
stövlarna så länge de utforskar och har roligt. Vuxna använder ofta dåligt väder som ett 
argument för att få stanna inomhus. Det är viktigt att barnet har lagom mycket kläder och rätt 
sorts kläder för att de inte ska frysa på vintern eller bli för varm på sommaren. Pedagogerna 
måste också anpassa utevistelsens längd efter vilket väder det är. 	  

Barr m.fl. (2011) anser att måltidssituationerna blir smidigare om barnen äter utomhus och 
övergången från lek blir lättsammare. Om pedagogerna tillagar maten utomhus tillsammans 
med barnen får de uppleva maten från råvaror till färdigmåltid med alla sina sinnen. Ännu en 
fördel är att barnen får chans att uppleva elden utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv.  
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När barn och pedagoger är ute mycket under tiden på förskolan är det viktigt att föräldrarna är 
medvetna om verksamheten menar Barr m.fl. (2011). Så länge pedagogerna kan förklara och 
motivera syftet med aktiviteter i verksamheten är det oftast inga problem. Pedagoger och 
föräldrar jobbar mot samma mål, barnens bästa. Föräldrarna bör vara medvetna om att barnen 
behöver flera ombyten och kläder som klarar av leken under utevistelsen. Barnen kanske inte 
alltid är på förskolan vid hämtning och lämning utan i närområdet.  

Fördelar med utevistelsen  
Barr m.fl. (2011) menar att det inte finns några begränsningar när det gäller att utmana barns 
kunskap och frågeställningar, det enda som kan vara ett hinder är pedagogens kompetens. I 
förskolan måste pedagogerna därför hela tiden granska verksamheten, studera och följa ny 
forskning samt skaffa sig ämneskunskap om hur de kan arbeta med utomhuspedagogik. Detta 
gör pedagogerna bäst genom fortbildning samt att utforska och lära tillsammans med barnen, 
kunskap är en färskvara som måste hållas uppdaterad. Dahlgren (2007) menar att det finns 
fem didaktiska frågor som är centrala när pedagogerna arbetar pedagogiskt utomhus. Har 
pedagogerna följande frågor i tankarna kan det bli lättare att se arbetet utomhus lika enkelt 
som aktiviteter som planeras inomhus.	  

- Var sker lärandet någonstans och har platsen någon betydelse för lärandet? 
- Vad kan man göra utomhus? Kan man ta alla aktiviteter som man gör inomhus och 

förflytta de till ett annat rum, nämligen utomhus? 
- När är det lämpligt att vara utomhus? 
- Hur gör man? 
- Varför ska man välja utomhuspedagogik? (Dahlgren, 2007, s. 26) 

 Skolverket (2010) säger att förskolan ska uppmuntra barnet att upptäcka omvärlden och 
utevistelsen ska ge möjlighet till lek i naturmiljö likväl som i planerad miljö. 

Utemiljön 
Granberg (2000) påvisar att utemiljön på förskolan måste se till barns behov att utforska, leka 
och träna. Småbarn använder sig av övningslek för att träna den motoriska utvecklingen. Barn 
springer, går, cyklar, bär, släpar, drar, rullar och kryper för att lära sig att kontrollera sin 
kropps olika rörelser. Små barn skaffar muskulär erfarenhet och kunskap om den egna 
kroppen genom att de rör på sig hela tiden. Mårtensson (2004) anser att barnen får chans att 
använda och utmana sin kropp i sina fantasilekar, exempelvis när de leker djur. Barnen 
utforskar och delar med sig av erfarenheten när de gissar vilket djur det andra barnet är när 
den visar tänderna och håller händerna framför sig som klor.	  

Granberg (2000) beskriver att det finns många komponenter att ta hänsyn till när pedagoger 
skapar en utomhusmiljö för förskolebarn, den bör bjuda in till utforskande lek och lärande. 
Miljön ska ge barnen möjlighet att springa och ytor att röra sig fritt på, samtidigt ska det vara 
en säker plats för de yngsta barnen att tulta runt på. Barnen ska kunna gå undan för att leka 
ostört och miljön ska kunna erbjuda olika möjligheter till gruppsammansättningar och 
aktiviteter. Granberg (2000) menar vidare att det är bra om marken är mångsidig. Det ska 
finnas plan mark att cykla på, plankor eller stockar att balansera på, kullar att rulla ner ifrån 
samt trappor att springa upp för. Även ostörda platser att leka på för att utmana alla barns lek 
och motoriska lärande. Barnen utvecklar hela tiden sin motoriska förmåga genom att alltid 
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vara i rörelse. Änggård (2008) menar att barn som få chans att leka mycket ute har bättre 
fantasilekar, detta på grund av att barnen kan hitta ställen att leka ostört på. Dessutom ska det 
finnas tillgång både leksaker och naturmaterial som kan ingå i leken, de ska vara flyttbara så 
leken kan byta ”rum” i utemiljön. Barn kan använda exempelvis en stock som ligger på 
marken som en motorcykel och en stubbe kan bli till en spis där barnen kan laga mat i sin 
fantasilek. 

Rum som finns i utomhusmiljön förändras tillsammans med att årstiderna skiftar, detta 
erbjuder större mångfald av platser att leka på. Barr m.fl. (2011) menar att för många barn kan 
leken fungera bättre utomhus, vissa av dessa barn har inte knäckt lekkoden som krävs för 
lekarna inomhus. Det enorma utrymmet som erbjuds utomhus bidrar till att barnen samspelar 
bättre och det i sin tur leder till olika lekar där innehållet bidrar till stort lärande. Miljön 
utomhus ger också de barn som vill vara ifred utrymme att vara för sig själva en stund och 
leka. Om pedagogerna kan skapa miljöer och situationer där barnet kan bemästra eventuella 
funktionsnedsättningar skapar pedagogerna en förskola där alla barn är inkluderade, oavsett 
förutsättningar. Skolverket (2010) menar att förskolans verksamhet ska se till barnets 
välbefinnande och utveckling samt att inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering på 
grund av funktionsnedsättning. Barr m.fl. (2011) anser att det är förskolans uppdrag att hitta 
alla barns kunskaper och tillgångar och att utmana och uppmärksamma det positiva.  

På besök i naturen 
Granberg (2000) förklarar att barn orienterar sig på nya platser genom att springa runt och 
undersöka varje vrå av platsen. Det är inte förrän barn känner sig trygga med platsen som de 
kan börja ta till sig nya erfarenheter och kunskaper. Närmiljön är det viktigaste för barn i 
förskoleåldern och det är därför bra att kontinuerligt besöka samma skogsdunge eller lekplats. 
Då kan barnen få chans att fortsätta leken där den senast slutade och på så vis ger man dem 
möjlighet att utveckla leken. Att besöka naturrum som ligger i barnens närmiljö bör sker flera 
gånger i veckan men minst en gång, för att inte kontinuiteten ska gå förlorad. Glantz, Grahn & 
Sandell (2011) menar att om barnet har en aktiv kontakt med naturen utvecklar barnet en 
relation mellan sig själv och naturen. En kontakt mellan naturen och människan har alltid 
funnits men sett olika ut under åren. Om barn eller pedagoger har långt till naturen kommer 
det att påverka deras syn på naturen och därmed vilka möjligheter som synliggörs. Barnet som 
får vistas i naturen lär sig ta hand om den och får redan som liten med sig ett positivt 
förhållningssätt. 	  

Barr m.fl. (2011) påvisar att det är en viktig del av förskolans uppdrag att få barnen att förstå 
sin delaktighet i naturenskretslopp. I dagens samhälle har många glömt bort kopplingen till 
naturen. Vill vi att barnen ska tro att fiskpinnar ser likadana ut på tallriken som i havet eller att 
äggen kommer ifrån affären? Det är förskolans uppdrag att erbjuda en narturlig närhet till 
barnens miljö. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och 
omsorg för sin närmiljö” (Skolverket, 2010, s.8).  Barr m.fl. (2011) menar att oavsett om 
förskolan ligger i stadsmiljö eller på landet så finns det möjligheter att använda närmiljön som 
en lärmiljö där barnen får lära i äkta situationer. Granberg (2000) anser att genom att besöka 
samma naturrum ofta så synliggörs årstidernas växlingar genom både sinnen och kroppen. 
Barnen känner att det blir kallt om händerna på hösten och att mossan är mjuk och fuktig på 
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våren. En väl insatt pedagog kan vara medforskare tillsammans med barnen och där igenom 
ge nya infallsvinklar, då kan barnet självständigt upptäcka, se och förstå. När man på 
förskolan ska ta sig till olika platser i närmiljön kan barn och pedagoger behöva promenera. 
Barr m.fl. (2011) menar att promenaden till slutdestinationen är lika viktig som själva målet. 
Barnen bör få chans att utforska under promenaden, tiden har då mindre betydelse. En 
förskolegrupp behöver inte gå samlat utan pedagogerna bör sprida ut sig där barnen är för att 
få mer samtalstid tillsammans med dem. Som pedagoger måste vara lyhörda för barnens 
intresse, ett exempel kan vara om barnen på en skogsutflykt hittar små grodor. Då får dagen 
handla om dem istället för taluppfattning som pedagogerna egentligen hade tänkt, 
upptäckarlusten är det viktiga. 

Lärande utomhus 
Granberg (2000) berättar att barn använder sin kropp för inlärning, genom att gripa så 
begriper de, alltså de lär genom att göra. Dahlgren, m.fl. (2007) menar att det är kroppen som 
sätter tanken i rörelse. Barnet använder sina sinnen syn, hörsel, lukt, smak och känsel för att 
undersöka sin omgivning. Genom att använda dem och få en vuxens benämning av objektet 
eller upplevelsen får barnet en helhetsupplevelse. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner 
Godèe (2008) menar också att barn lär sig begrepp genom att använda sina känslor men även 
sådant som gör att de blir känslomässigt berörd hjälper barn att komma ihåg begrepp. 
Granberg (2000) berättar vidare att svenska Marita Lindahl (förskollärare, fil. Dr i pedagogik 
och forskare) har gjort forskning om barns inlärning och hon menar att pedagoger ska 
synliggöra barns kompetens. Hon lägger också vikt vid att det ska finns närvarande vuxna 
som ser och kan bekräfta barnet och dess avsikter. Granberg (2000) menar att det är viktigt för 
barn att det finns en vuxen närvarande som de kan dela upplevelser och upptäckter med. Dit 
barnet kan söka sig för att fylla på med trygghet, förståelse och mod. Pedagoger på förskolan 
måste alltid vara nära barnens lek och vara beredd att gå in i leken om det skulle behövas för 
att ge uppmuntran, tröst, stöd och inspiration. Pedagoger som leker kan ge t.ex. bilen både 
ljud och kraft och på så vis fånga upp och sätta igång ett passivt barn.	  

Granberg (2000) tar upp att naturmiljön ger barnen en fullständig upplevelse med alla sinnen, 
terrängen är ofta mer varierad än på förskolans gård vilket ger en god rörelseträning. Det finns 
också större mångfald av växter och djur. ”Naturen är en oändlig källa att ösa upplevelser och 
inspiration ur” (Granberg, 2000, s.17). Sjöstrand (2015) anser att naturen erbjuder en helhet 
som är både välkänd och stimulerande för barnet. Barr m.fl. (2011) menar också att en 
utevistelse som är rik på äkta situationer där barnen får chans att jobba praktiskt med 
problemlösning gör att lärandet sätter sig ”i kroppen”. Att barnen får använda alla sina sinnen 
när de är utomhus hjälper dem att minnas samt skapar ett intresse för att utforska och lära. 
Szczepanski (2008) menar att fler sinnen används utomhus än inomhus och att kopplingen 
mellan praktik och teori blir tydligare för barnet utomhus. Barr m.fl.(2011) beskriver vidare 
hur pedagoger och barn kan arbeta med vatten utomhus, på vintern kan vatten frysa ute istället 
för i frysfacket vilket ger barnen möjlighet att själva känna temperaturskillnaden mellan inne 
och ute samt se processen när vattnet fryser.  

Småbarns kunskapsinhämtande innebär att de skaffar sig olika färdigheter. De tillägnar sig 
motoriska färdigheter som att gå, springa, hoppa, cykla och klättra, och att på egen hand kunna 



	  

6	  
	  

äta och klä på sig samt att styra blåsan och tarm. De utvecklar språkliga färdigheter som att lära 
sig ord, uttal, satsmelodi och meningsbyggnad, kort sagt att förstå och använda språket. De 
måste tillägna sig psykiska färdigheter som att tänka, förstå och dra slutsatser samt social 
förmåga som att samarbeta, lyssna och känna empati. Hela förskoleåldern ägnar sig barn åt att 
utveckla dessa färdigheter och att orientera sig i tillvaron. De lär både om det som händer och 
hur det går till, både om det pedagogerna vill lära ut och om situationer runtomkring (Granberg, 
2000, s.52).  

Granberg (2000) beskriver att lärande och utveckling är varandras förutsättningar. Barn ägnar 
nästan all sin tid till att utforska sin omgivning med stor envishet och uthållighet, de försöker 
förstå hur omvärlden fungerar och hänger ihop. Deras nyfikenhet ger dem nya erfarenheter 
som bidrar till mer nyfikenhet, de upptäcker olikheter och likheter och kan bli helt uppslukade 
i sitt experimenterande. Sjöstrand (2015) menar att naturen är lättare att förstå för ett litet barn 
eftersom den inte är formad av vuxna och därför är naturen öppen för barnets egna tolkningar. 
Granberg (2000) beskriver att barnet upptäcker, upplever och utforskar både självständigt och 
tillsammans med en pedagog och andra barn. Det som fångar barnets uppmärksamhet och 
engagemang är det som kan ge dem betydelsefulla kunskaper och erfarenheter.  

Barr m.fl. (2011) anser att det som barnet kan lära sig inomhus kan barnet lära sig utomhus, 
att exempelvis arbeta med matematik, naturvetenskap och teknik, men även språk. Språk är 
det som knyter samman alla ämnen eftersom att det är de pedagoger och barn på förskolan 
använder sig av för att kommunicera. Germund (2003) menar att naturen är som en stor 
uppslagsbok, en bok full med bokstäver. Det har visat sig att konflikterna mellan barn 
minskar utomhus i jämförelse med inomhus. Barr m.fl. (2011) har som åsikt att utomhus 
hittar barnen sina vrår att vistas på och behöver inte konkurrera om utrymmet på samma vis 
som inomhus. Naturmaterial finns det oftast obegränsat av alltså behöver inte barnen bråka 
om det. Pinnar är ofta en självfallen del av barnens lek, som pedagog bör man samtala med 
barnen om hur pinnar används. Det kan hända att pinnar används att fäktas med eller att de 
kan skada varandra men det kan de även göra med spadar eller bandyklubbor. Under 
utomhusvistelsen delar barnen ofta själva in sig i mindre grupper och detta medför att det 
skapas förutsättningar för ett givande lärande för alla barn där de kan känna sig delaktiga. 

Lärande genom lek 
Granberg (2000) menar att barn alltid har lekt och kommer antagligen alltid att göra det. 
Genom leken får de chans att både bearbeta verkligheten men också skaffa sig ny kunskap, 
barn lär sig genom lek. Redan för två tusen år sedan uttryckte den grekiska filosofen Platon att 
allt lärande skulle domineras av leken. Den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934) ansåg att 
leken var en skapande verksamhet samt den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och 
känsla. Skolverket (2010) beskriver att leken är en viktig del av barns lärande och utveckling 
och att förskolans verksamhet på ett medvetet sätt ska främja leken. 	  

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasin, inlevelse, kommunikation 
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i 
den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 
och erfarenheter (Skolverket, 2010, s.6). 
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Granberg (2000) anser att det krävs trygghet, ostördhet och lekmaterial för att leken ska 
frodas. Lekmaterial behöver inte vara leksaker, det viktigaste är att sakerna inspirerar till lek 
och är lättillgängliga för barnen. Barr m.fl. (2011) beskriver att lekmiljön påverkar barns 
lekar. På förskolans gård är material som spadar, traktorer och cyklar en viktig del av barns 
lek, tävlingar om vem som hinner först till gungan samt vems tur det är att ha cykeln. Barr 
m.fl. (2011) menar vidare att förskolans gård inte kan erbjuda samma pedagogiska 
utmaningar som ett naturområde. Att det inte finns tillrättalagda lekplatser som styr kan 
främja barnens fantasi. Genom att inte bara erbjuda färdigköpta leksaker utmanar 
pedagogerna barnen i leken samt ger dem chans att lösa olika problem. Ett exempel kan vara 
att skapa en gungbräda genom att använda en stock och en bräda. Barnen får då själv hitta 
lösningar på hur brädan ska ligga och hur de ska göra för att det ska bli jämnvikt så att de kan 
gunga.  

Granberg (2000) anser att barns lek kräver både stora ytor att röra sig på men även små rum 
dit barnen kan gå för att leka ostört och stillsamt. Det är också viktigt att barnen får tid för 
leken, att leka färdigt och inte hela tiden behöva avbryta på grund av aktiviteter styrda av 
vuxna. Barr m.fl. (2011) bedömer att inomhus blir barnens lek ofta avbruten av praktiska 
saker exempelvis lokalvård. Utrymmena som finns inomhus är ofta begränsade och kan 
användas till mer än en sak vilket leder till att barnen måste avbryta sin lek för att plocka 
iordning. När barnen istället får leka utomhus har pedagogerna mer tålamod med aktiva och 
högljudda lekar eftersom att barnen inte stör varandra på grund av platsbrist och att ljuden 
försvinner iväg i luften. När barnen är utomhus kan pedagogerna lättare tillgodose alla barns 
lekbehov och även anpassa verksamheten efter barnen. Sjöstrand (2015) beskriver att barnet 
på eget initiativ i naturen utvecklar kunskaper om det sociala samspelet som krävs i lek med 
andra samt att de utvecklar sin fantasi. 

”Fri lek” är ett begrepp som förekommer som ett pedagogiskt inslag i verksamheten menar 
Granberg (2000). ”Fri lek” betyder inte att pedagogerna lämnar över hela ansvaret för leken 
till barnen, då händer det lätt att leken går överstyr eller avbryts. Barn i förskoleåldern är inte 
redo att ta det ansvaret då de inte har utvecklat klart förmågan till överblick och empati som 
krävs. Med närvarande vuxna ska barnen få chans att självständigt välja vem de vill leka med, 
vad de vill göra och hur de ska göra, barnets egna initiativ och intresse måste få vara det som 
bestämmer innehåll och tillvägagångssätt i vad de gör. Det hjälper till att öka deras 
självkänsla.  

Genus i naturen 
Genom att använda sig av utomhusmiljön där det inte finns några traditionella lekredskap 
menar Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) att barnen oavsett kön får chans att delta i samma lekar 
och aktiviteter.  Att håva i dammen är inte genusbundet. Aktiviteter som att snickra, klättra i 
träd samt plocka och studera blommor kan barnen göra i större utsträckning utan att 
samhällets rådande uppfattning om vad pojkar respektive flickor bör göra. Sjöstrand (2015) 
anser att naturen är värderingsfri och att barnet därför kan vara den hen vill vara och är. 
Skolverket (2010) beskriver i läroplanen för förskolan att det ligger i förskolans uppdrag att få 
barn att förstå individens frihet och integritet, jämnställdhet mellan könen samt 
människolivets okränkbarhet. 	  
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Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2010, s.5). 

Barns inflytande och ansvar 
Att pedagogerna arbetar med olika frågor och mot mål i läroplanen betyder enligt Barr m.fl.  
(2011) inte att pedagogerna bestämmer hur verksamheten kommer att se ut. Det betyder att de 
leder barnen i riktning mot de mål som är uppsatta, barnen beslutar hur aktiviteterna kommer 
se ut och vart det leder. Skolverket (2010) anser att ett av förskolans mål är att utveckla 
barnens förmågor att lyssna samt ge uttryck för sin uppfattning men även att kunna använda 
ord för att berätta och kommunicera med andra. ”Kan man arbeta helt efter barnens intresse 
utan att det blir en flumförskola?” (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011, s.50) Om pedagogerna har 
klart för sig inom vilka kunskapsområden barnen behöver utmanas kan dem göra de inom 
vilket tema som helst anser Barr m.fl. (2011). Att tvinga barnen ger ingenting utan det ska 
vara frivilligt att delta, för det mesta är alla barn intresserade och vill vara med på 
aktiviteterna oberoende om idén kommer från ett barn eller en pedagog. Det viktiga är att 
pedagogerna är intresserade av ämnet och vill utforska det tillsammans med barnen.	  

Barr m.fl. (2011) anser att om förskolans gård inte har något staket bidrar det till att 
pedagogerna kommer närmare leken. Barnen växer av ansvaret, att hålla sig innanför de 
befintliga gränserna. Om alla på förskolan har som utgångspunkt att barns och pedagogers 
tankar och frågor är värda lika mycket är det ett sätt att bygga upp förtroende åt båda hållen. 
Genom att visa barnen att de kan lita på pedagogerna, leder i förlängningen till att barnen 
börjar ta mer ansvar. Pedagogerna kan ge barnen små uppdrag som att på promenaden gå en 
bit framför resten av gruppen eller gå och hämta matvagnen själva. Det är dock viktigt att föra 
en dialog med barnen om vad som gäller under uppdragen, exempelvis på en promenad, att 
barnen vet när de ska stanna och vänta in övriga men även göra dem uppmärksamma på var 
de kan finnas bilar eller cyklister. Barr m.fl. (2011) menar vidare att när barnet får förtroende 
och ansvar faller det sig naturligt för dem att samtala, samarbeta och använda sin förmåga att 
lösa problem. Resultatet av att betrakta barnen som kompetenta människor är att barnen börjat 
utveckla en självkänsla där de visar hänsyn, förtroende och förståelse för varandra. 

2. Metod 
I denna del beskriver jag mitt tillvägagångssätt för att samla in empiriskt material. Här 
beskrivs vilken metod jag valt att använda och varför. Jag förklarar även hur jag gått till väga 
för att komma i kontakt med informanterna och hur jag genomfört studien och avslutningsvis 
hur jag bearbetat resultatet.	  

Val av metod 
Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur pedagoger använder tiden utomhus därför valde 
jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Detta eftersom kvalitativa intervjuer ger 
möjlighet att få detaljerade och konkreta svar ifrån källan anser Kvale (2009). Som vidare 
menar att genom den kvalitativa intervjun kan man förstå världen genom informantens 
erfarenheter samt deras sätt att se på världen. Johansson och Svedner (2010) menar att 
kvalitativa intervjuer oftare kan ge intressanta resultat om exempelvis intressen, förkunskaper, 
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deras förhållningssätt och pedagogernas barnsyn. När man använder sig av denna typ av 
intervjuer är endast frågeområdena som är förbestämda medan frågorna kan variera från 
intervju till intervju helt beroende på vad informanten tar upp för perspektiv samt vilka svar 
denne ger. ”Syftet med den kvalitativa intervjun är att den intervjuade ger så uttömmande svar 
som möjligt” (Johansson och Svedner, 2010, S.31). 

Etiska riktlinjer 
Jag förberedde intervjuerna genom att studera Vetenskapsrådets (2002) etiska principer och 
där finns det fyra huvudkrav som man ska ta i beaktning när man genomför en undersökning. 
De fyra kraven är följande:  

Informationskravet innebär att deltagaren ska bli informerad om det aktuella forsknings syftet. 
Informanten måste även bli upplyst om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst 
informanten vill.  

Samtyckeskravet innebär att deltagaren i undersökningen har rätt att själv bestämma över sin 
medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla informanter ges största konfidentialitet och 
personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att insamlande uppgifter om enskilda personer endast får användas 
för den aktuella studiens syfte. 

Jag har informerat alla deltagare både skriftligt och muntligt, de har gett sitt samtycke att ingå 
i min undersökning. Informanterna har fått veta att de kommer att vara anonyma i arbetet och 
att förskolornas namn inte kommer att användas. 

Urval 
Jag valde ut förskolor utifrån deras inriktning, några som jobbade mot utomhuspedagogik och 
några som inte hade någon speciell inriktning. Jag tog kontakt med pedagogerna genom att 
ringa till tio stycken förskolor, då jag berättade om mitt arbete och inriktning. Jag fick svar 
från sex pedagoger som var intresserade av att delta. 

I studien ingår sex pedagoger, fem förskollärare och en barnskötare som arbetat inom 
förskolans verksamhet mellan 10- 30 år. Samtliga pedagoger arbetar inom förskolan i 
Småland.  

Genomförande 
Innan intervjuerna skickade jag ut ett informationsbrev via mail (se bilaga 1). Där meddelades 
informanterna att det var frivilligt att delta, att deras identitet skulle hållas anonym, att de när 
som helst kunde dra sig ur samt att jag skulle använda mig av ljudinspelning. Jag skickade 
även med några av intervjufrågorna (se bilaga 2) för att de skulle få en bättre bild av vad 
intervjun skulle handla om.  

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser på en tid överenskommen 
mellan mig och pedagogen. Jag informerade muntligt att deltagandet var frivilligt, att deras 
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identitet skulle hållas anonym samt att informationen endast skulle användas till mitt 
examensarbete (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer spelades in för att jag skulle kunna 
fokusera till fullo på samtalet och ställa de följdfrågor som behövdes. Men också för att kunna 
gå tillbaka och lyssna på intervjuerna för att analysera dem ordentligt. Johansson och Svedner 
(2010) menar att om man genomför kvalitativa intervjuer bör man spela in dessa. Detta kan 
vara nödvändigt eftersom att t.ex. tonfall och avbrutna meningar kan vara viktiga för att sedan 
förstå vad som menas när man ska transkribera intervjuerna ordagrant. En intervjuguide (se 
bilaga 3) användes vid samtliga intervjuer och varje intervju tog mellan 30-60 minuter. 

Databearbetning och analysmetod 
Alla intervjuer transkriberades ordagrant, därefter valdes information som var relevant i 
förhållande till syfte och frågeställningar ut. Likheter och skillnader har jämförts och därefter 
har materialet sammanställts. Genom att använda intervju som metod fick jag en tydlig bild av 
varje informants syn på ämnet. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Kvale och Brinkman (2014) förklarar begreppet reliabilitet. Begreppet innebär i vilken grad 
ett resultat kan reproduceras vid ett annat tillfälle, av en annan intervjuare. Det vill säga om en 
annan person intervjuat samma informant med identiska frågor och fått svar med samma 
innebörd. Jag anser att reliabiliteten är hög eftersom att informanterna pratade utifrån egena 
erfarenheter. De hade inte alla intervjufrågor från början och kunde därmed inte ha bestämt i 
förväg vad de skulle säga. 

Vidare förklarar Kvale och Brinkman (2014) begreppet validitet. Det innebär i vilken grad 
metoden undersöker det som är avsett att undersöka. Jag anser att jag undersökt det som var 
avsett då jag formulerade mina intervjufrågor utifrån syftet och frågeställningarna. Om 
informanten kom in på ett annat spår fanns det följdfrågor som fick in oss på ämnet igen. 
Hade observationer gjorts hade validiteten höjts, eftersom jag då kunde se om de arbetar på 
det sättet som de påstår. 

Generalisering syftar till huruvida resultatet kan generaliseras enligt Kvale och Brinkman 
(2014). Eftersom att denna undersökning bara sett till sex pedagogers syn och erfarenheter 
kan jag inte generalisera att alla arbetar på samma sätt eller har samma syn. 

3. Resultat och analys 
I detta avsnitt följer min resultatredovisning och analys. Den är indelad på det viset att först 
kommer en sammanfattning av förskolorna. Här tas det upp både hur de arbetar och hur de 
skulle önska arbeta med barngruppen utomhus. Förskolgårdens miljö och närmiljön samt dess 
betydelse tas upp. Därefter presenteras en summering av de viktigaste delarna ur resultat. 
Förskolornas och pedagogernas namn är figurerade. 

Älvan 
Från förskolan Älvan är det Älma som berättar om deras verksamhet. Det är en förskola med 
uteprofil. Det innebär att de öppnar utomhus på morgonen och är för det mesta ute hela 
dagarna. Barnen har ryggsäckar med tillbehör som de behöver för att kunna äta lunch 
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utomhus, så länge det inte är för kallt äter de lunch och mellanmål ute. Efter lunch har alla 
barn en liggvila inomhus med avslappningsmusik för att orka med att vara utomhus hela 
dagen. Barr, m.fl. (2011) bedömer att barn som får vara utomhus blir mer harmoniska och 
fysiskt trötta istället för psykiskt trötta. Gården på Älvan har inget staket och det finns inga 
typiska lekplatsmaterial som gungor. Pedagogerna arbetar med att vara medupptäckare till 
barnen och det finns en vi känsla som innebär att barnen är med och påverkar verksamheten. 
Granberg (2000) beskriver att barn både kan utforska själva och tillsammans med en pedagog 
och att det som fångar barnens intresse är de som kan ge betydelsefull kunskap. På Älvan blir 
barnen medvetna om sin egen roll i gruppen. Hur de kan arbeta tillsammans för att gruppen 
ska fungera. Eftersom förskolan har en uttalad utomhusprofil, är inte inomhuslokalerna så 
stora men istället har de nära till skog och natur. De har flera platser i närområdet som de 
besöker återkommande genom att promenera dit. Barr m.fl. (2008) anser att det ligger i 
förskolans uppdrag att erbjuda en naturlig närhet till barnets närmiljö. Granberg (2000) menar 
också att närmiljön är viktig för barn i förskoleåldern och att barnen behöver besöka samma 
plats flera gånger. De ska få chans att undersöka platsen innan de kan känna sig trygga där 
och först då påbörjar de sitt lärande och undersökande. Älma tycker att det är viktigt att 
barnen får chans att hitta lugnet som finns i skogen och säger ”Barnen ska få uppleva hur 
underbart det är att få vara utomhus”. 

Björken 
Britt arbetar som pedagog på förskolan Björken som inte har någon specifik inriktning. Hon 
berättar att de just nu arbetar med ett projekt som är inriktat mot natur och teknik, de får 
därför fortbildning kring ämnet. Barr m.fl. (2011) menar att kunskap är en färskvara som 
pedagogerna måste hålla uppdaterad. Britt berättar att de är inomhus när de arbetar med temat 
natur och teknik men säger att vissa moment skulle de kunna ha utomhus. Det är också något 
som Barr m.fl. (2011) stärker, allt som kan arbetas med inomhus kan även arbetas med 
utomhus, exempelvis naturkunskap och teknik men även matematik och språk. Britt berättar 
vidare att det blir en naturlig del av utevistelsen att jobba med språk, speciellt när de går på 
promenader till skogen. Där möter barnen nya ord som inte finns inomhus eller på förskolans 
gård. Orden kan de sedan arbeta vidare med tillbaka på förskolan och orden blir 
återkommande nästa gång de går till skogen. Barnen på Björken tycker om att cykla på 
förskolans gård, leka lekar och gunga. Britt menar att barnen blir lite begränsade på gården. 
Därför tycker hon att det är givande att gå iväg dit det finns lite mer möjligheter och nya 
material att arbeta med. Exempelvis brukar de ha med sig luppar och undersöka små djur som 
barnen hittar i skogen. Barnen får lära sig att vara rädda om naturen, sedan anser Britt att det 
är bra för barnens hälsa att vara utomhus. De får D-vitamin och röra på sig eftersom alla barn 
inte är utomhus när de är hemma. Ugeskriftet (2004) menar att barn som är ute mer på 
förskolan får bättre immunförsvar än barn som är inomhus mer. Förskolan blir då ett 
komplement till hemmet. 

Källan 
Karin arbetar på förskolan Källan som har en utomhusprofil. De har ett vindskydd vid sjön dit 
de går tre gånger i veckan, under de varmare månaderna är de där hela dagarna och äter även 
lunchen ute. Barr m.fl. (2011) belyser att övergången mellan måltid och lek blir lättare när 
barnen kan äta utomhus och sedan återgå till leken. De menar också att stressen för barn och 
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pedagoger blir mindre när de slipper exempelvis undan plockningen som annars kan bli 
mellan lek och måltid. Städningen påverkar när de ska gå ut på Källan men Karin menar att 
det kan vara en fördel för då har de en anledning att gå ut. Vindskyddet är en plats som barnen 
återkommer till flera gånger i veckan och detta menar Granberg (2000) bidrar till att barnen 
känner sig trygga och ger ett lärande utforskande. De använder utemiljön som ett extra rum 
där finns det utrymme för både den fria leken och pedagogiskt planerade aktiviteter. Karin 
säger att ”Om man bara har rätt förutsättning kan man göra allting utomhus, ingen ska frysa 
eller vara hungrig för då blir det inte roligt att vara utomhus”. På Källan arbetar pedagogerna 
med att möta barnen i det som intresserar dem. Karin menar att de som pedagoger måste 
kunna fascineras av spindeln som barnen hittat även om de kanske inte gillar spindlar. Barr 
m.fl. (2011)  anser att barnen ska få chans att förstå sin och andras del i kretsloppet. Utomhus 
händer det alltid någonting menar Karin, barnen hittar något eller det snöar. Annars kan 
material tas med inifrån och ut, barnen kan läsa, pussla, måla eller spela på Ipaden. 

Blomman 
Från förskolan Blomman träffar jag Belinda som är barnskötare. Hon berättar att på deras 
förskola ses alla pedagoger likvärdiga oavsett utbildning. Förskolan har ingen uttalad 
inriktning men hon berättar att de arbetar med bokstäver eftersom det är något som barnen har 
visat intresse för. Hon menar att det är viktigt att de som pedagoger är lyhörda för barnens 
behov och anpassar verksamheten efter barnen. Att arbeta med bokstäver gör de både 
inomhus och utomhus, senast de var i skogen letade barnen efter pinnar som såg ut som 
bokstäver. På blomman brukar de gå till skogen en gång i veckan, ibland hittar de spår från 
olika djur som barnen då vill ta reda på mer om. Belinda berättar att på Blomman har de inga 
gungor eller cyklar och menar att barnens lekar antagligen hade blivit annorlunda om sådana 
leksaker funnits. Hon anser att barnen är mer kreativa nu och att hon kan se ett fint samspel 
mellan barnen. Barr m.fl. (2011) påvisar att utrymmet som utemiljön erbjuder bidrar till 
samspel och ett lärande kring de kunskaper som krävs för att klara av det. Belinda menar 
också att deras miljö bidrar till att pedagogerna kan vara nära barnen i deras lekar. Hon 
berättar att de håller på att samla material för att starta upp en ”bygg” som hon kallar det. Det 
ska finnas bräder och däck som barnen kan bygga och konstruera med. 

Nätet 
Förskolan Nätet har ingen uttalad utomhusprofil. Pedagogen Nellie berättar att hon 
tillsammans med en kollega har startat upp en utegrupp som några dagar i veckan tar med sig 
pedagogiskt material och går till olika platser i närmiljön. Hon har alltid tyckt att det är roligt 
att arbeta utomhus och gick därför kurser för att få den teoretiska biten som hon menar att hon 
behövde för att arbeta utomhus. Nellie menar att det är skillnad på att gå ut för att leka och att 
medvetet gå ut för att hålla i en pedagogisk verksamhet. Arbetet på denna förskola följer 
barnens intresse, är det höst så pratas det mycket om älgjakten som pågår, barnen har mycket 
tankar och idéer. Barr m.fl. (2011) beskriver att pedagogerna ska leda barnen i riktning mot de 
mål som är uppsatta men att det är barnen som bestämmer hur aktiviteten kommer se ut. 
Barnen på Nätet väljer vad de ska jobba med och pedagogerna styr upp innehållet, eftersom 
att det är viktigt att försöka uppnå målen i läroplanen. På förskolan Nätet lär barn och 
pedagoger tillsammans om respekten för djur och natur. Plockar barnen upp en skalbagge för 
att kolla på den måste de sätta tillbaka den på samma ställe. Skolverket (2010) menar att det 
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är förskolans uppdrag att barnen ska lära sig att respektera allt levande. Nellie framhåller att 
det är viktigt att man som pedagog brinner för de man arbetar med för att kunna inspirera 
barnen till ett roligt lärande. Nellie menar att det inte finns några begränsningar med att arbeta 
pedagogiskt utomhus men att det är viktigt att pedagogerna vet varför de gör som de gör. Barr 
m.fl. (2011) menar att den enda begränsningen när det gäller att utmana barnen är 
pedagogernas kompetens. Nellie berättar vidare att hon har stenkoll på varför hon och hennes 
kollegor jobbar som de gör. Dahlgren (2007) menar att det finns fem didaktiska frågor som 
pedagogerna bör kunna svara på i sitt utomhuspedagogiska arbete och det är; var, vad, när, 
hur och varför. 

Vallmon 
Vera arbetar på förskolan Vallmon. De har ingen specifik inriktning men alla pedagoger 
tycker om att vara utomhus tillsammans med barnen. De har tillsammans med barnen arbetat 
med ett hästtema och då blev det naturligt att vissa samlingar hölls utomhus. Vera menar att 
de har en gård som de skulle kunna förbättra med fler utmanade saker för barnen. Men hon 
berättar att de har en underbar närmiljö som de försöker att nyttja en gång i veckan när de går 
på utflykt eller äventyr som hon själv säger. Barr m.fl. (2011) tycker att själva promenaden 
kan vara lika givande som själva utflyktsmålet. Vera berättar att de under sina promenader 
brukar ha små uppdrag som de sedan tittar på tillsammans när de kommer fram. Utomhus kan 
hon få med alla delar ur läroplanen. Det är spontant när de är ute och ibland får pedagogerna 
tänka om när barnen blir intresserade av andra saker som händer oplanerat. En del barn 
känner sig inte lika trygga utomhus och då menar Vera att det är pedagogernas jobb att 
utmana dessa barn, då kan hon plocka ut material som barnen använder inne för att skapa den 
där tryggheten. 

Pedagogernas syn 
Kunskapen är blandad om hur pedagoger kan arbeta pedagogiskt utomhus med barnen på 
förskolan. En del har gått kurser med inriktning mot utomhuspedagogik och andra ha kollegor 
som gått fortbildning. Alla menar att de gärna skulle vilja lära sig mer om hur man kan arbeta 
pedagogiskt utomhus av den anledningen att som pedagog blir man aldrig full lärd. Alla 
pedagoger har ett genuint intresse för att arbeta utomhus med barnen eftersom att de är 
medvetna om fördelarna som medföljer. En anledning är också att det ingår i uppdraget som 
förskollärare. Skolverket (2010) menar att förskolan ska inspirera barnet att utforska 
omvärlden.  

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010, s.7).  

Flera av pedagogerna påpekar att inställningen är viktig om man ska arbeta pedagogiskt 
utomhus. Om pedagogen tycker att det är tråkigt kommer det att smitta av sig på barnen och 
det gäller inom alla områden i förskolan, intresse och engagemang är viktigt menar de. 
Inställningen hos pedagogerna skapar förutsättningarna för om utomhusvistelsen kommer att 
vara rolig och intressant för barnen. Granberg (2000) finner att barnen behöver ha en 
närvarande vuxen som de kan dela upptäckter och upplevelser med. 
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Möjligheterna som finns 
Under intervjuerna kom frågan upp vad det finns för möjligheter med utevistelsen. Alla 
pedagoger menade att det bara fanns möjligheter. Det finns inga hinder men under samtalet 
kom vi fram till att det fanns en del praktiska saker. Ett exempel som flera pedagoger tog upp 
som ett möjligt hinder var att barnen inte hade rätt kläder med sig för att klara utevistelsen 
utan att frysa eller bli blöta. Alla pedagoger som tog upp detta som en begränsning menade 
också att de själva löste det genom att ta dit kläder och kolla igenom barnens väskor så att rätt 
kläder var nedpackade. Granberg (2000) menar att det är viktigt att barnen har rätt sorts kläder 
för att utevistelsen ska bli rolig och lärorik. Det är också pedagogernas ansvar att anpassa 
tiden utomhus efter vädret. Älma säger att barn i de yngre åldrarna inte kan vara utomhus lika 
länge eftersom de inte kan röra sig på samma sätt för att hålla värmen som de äldre. Om 
barnen börjar frysa kan man ta med dem på en liten promenad eller bygga en hinderbana. Då 
rör de på sig och får upp värmen berättar Karin. Ett annat hinder kan vara när tekniken inte 
fungerar som pedagogerna önskar. Karin berättar att de löser de genom att använda sina 
privata enheter. Några av pedagogerna menar att om det är riktigt dåligt väder stannar de 
inomhus men det händer inte speciellt ofta. 

När man arbetar utomhus med barnen finns allt, det gäller bara att hitta och se möjligheterna 
säger Karin. Fördelarna är många utomhus, den motoriska träningen blir naturlig när barnen 
klättrar på stockar och stenar, det behövs ingen gymnastiksal menar Nellie. Fantasin och 
kreativiteten frodas när barnen hittar nya platser att leka på och olika lösningar på problem. 
Skolverket (2010) säger att barnen ska få chans att lära sig att lösa problem. Det är bra när 
sakerna är mobila och går att flytta. På Nätet finns det material att bygga med som däck och 
brädor, ena dagen ligger kojan mot en sten och nästa dag på ett annat ställe. Änggård (2008) 
menar att det är bra om lekmaterialet är flyttbart så att barnen kan ta med sig det när leken 
byter ”uterum”. 

Både Nellie och Älma menar att när barnen lär sig om naturen och att vara rädd om den blir 
de också bättre kompisar och är snälla mot varandra. Skolverket (2010) säger att förskolan ska 
ge barnen chans att lära sig att samarbeta och Barr m.fl.(2011) menar att konflikterna minskar 
utomhus eftersom barnen lättare hittar sitt eget utrymme att leka på. Att barnen blir mindre 
konfliktbenägna samt att koncentrationsförmågan ökar är något som också Dahlgren m.fl. 
(2007) stärker. Vera berättar att allt lärande finns utomhus, barnen kan lära sig matematik, 
språk, naturvetenskap med mera. Granberg (2000) menar att småbarns kunskapsinhämtning är 
stor och innefattar motoriska, språkliga och psykiska färdigheter samt den sociala förmågan. 
Alla pedagoger tar upp den motoriska träningen och det fysiska behovet som alla barn har och 
utomhus finns det utrymme för det. Belinda anser att det är bra för barnen att få frisk luft och 
att de får röra på sig. Hon berättar att pedagogerna märker att barnen har lättare att 
koncentrera sig och att det inte blir lika stimmigt inne om barnen fått vara ute och rört på sig. 
Szczepanski (2007) stärker detta och menar att barnen blir piggare och att den spontana 
uppmärksamheten ökar när de varit ute.  
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Britt berättar att barnen kan få nya erfarenheter när de exempelvis går iväg till skogen. Vid ett 
tillfälle var det ett barn som sa att ”det finns ju ingen gunga i skogen” och hen ville gunga. 
När de kom till skogen då upptäckte de att det fanns en stock där barnen kunde gunga. Barnet 
konstaterade att det fanns en gunga men att den inte var likadan som den på förskolansgård. 
Barnen får lära sig att ta ansvar som på förskolan Älvan och förskolan Källan där det inte 
finns något staket men också under promenader till skogen. Barr m.fl. (2011) beskriver att två 
barn kan få gå i förväg men vidhåller att det är viktigt att prata med barnen om vilka regler 
som gäller när de exempelvis går vid en trafikerad väg. Nellie berättar att under promenaderna 
till och från platserna de besöker kan hon få en sådan fin kontakt med barnen. De för en 
dialog om vad de har gjort eller ska göra och barnen får också chans att berätta andra saker. 
Vera säger att de brukar sjunga på sina promenader och att det inte bara ska vara en 
transportsträcka utan att pedagogerna ska använda den tiden med barnen.  

Karin säger att det man lär med kroppen sitter i knoppen och detta stärks också utav Barr, 
m.fl. (2011) som menar att lärandet i äkta situationer sätter sig i kroppen.  

En gynnsam utevistelse  
Det som alla pedagoger tar upp är barnens fantasi och kreativitet, det behövs inte färdiga 
leksaker för att de ska kunna leka. Det räcker att det finns naturmaterial, många av 
förskolorna blandar färdiga leksaker med naturmaterial. Änggård (2008) beskriver att barnen 
använder sin fantasi för att förvandla exempelvis en stock till en motorcykel och Vera berättar 
att en pinne kan bli en häst eller ett fiskespö. Karin nämner att de arbetar med ett mat tema. 
Pojkarna har också börjat leka att de lagar mat med sand, vatten och blad. Skolverket (2010) 
säger att förskolan ska motverka traditionella könsmönster.  

Skogen är ett återkommande ämne under samtalen med pedagogerna. Där finns det ännu mer 
möjligheter än på förskolans gård. I skogen får barnen ett direkt möte med mossa och spindlar 
menar Vera som anser att det är ett bättre sätt för barnen att lära sig på än exempelvis böcker. 
Szczepanski (2007) menar att fler sinnen aktiveras samt att kopplingen mellan teori och 
praktik är tydligare utomhus. Detta stärker också Granberg (2000) som menar att barn lär 
genom att använda alla sina sinnen. Är barnet i skogen kan hen känna på mossan, lukta på 
den, smaka på den, se den och lyssna på ljuden som finns i skogen. Hade barnet istället sett 
mossan i en bok hade bara synen använts. 

Belinda menar att det viktigaste är att alla barn har något eller någon att leka med. Granberg 
(2000) anser att det är genom leken som barnet förstår verkligheten och bearbetar sina 
erfarenheter. Andra fördelar som alla pedagoger nämner är den naturliga motoriska träningen 
som barnen får utomhus, speciellt i skogen där terrängen är annorlunda. Barnen lär sig om 
årstiderna när de är utomhus. De kan se löven blåsa och falla ner från träden och känna att 
snön är kall. Vera berättar att de har arbetat med naturrutor då kan barnen se vad som händer 
när något faller till marken, förmultnar och att något nytt växer upp. På Källan har de odlat 
grönsaker som barnen sedan skördat och lagat soppa på över öppen eld. Barr m.fl. (2011) 
menar att det är ännu en fördel att barnen då får uppleva elden från ett naturvetenskapligt 
perspektiv. Barnen är nyfikna och då får pedagogerna chans att undersöka och lära 
tillsammans med barnen i äkta situationer. Detta belyser Granberg (2000) också, barnen lär 
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genom sin närmiljö och årstiderna synliggörs när de besöker samma naturrum ofta. Älma 
beskriver att hon vill ge barnen chansen att se vilken fantastisk tillgång naturen är och att 
barnen ska få bygga upp en relation till naturen, detta är något som Glantz, m.fl. (2011) 
beskriver, om barnet har nära till naturen skapas en relation och det påverkar barnets sätt att se 
på naturen och vilka möjligheter som finns där. 

4. Diskusson 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera studiens resultat utifrån frågeställningarna och mina 
egna tankar och erfarenheter som kommit fram under arbetets gång. Avsnittet avslutas med 
mina slutsatser, om syftet är uppnått samt vidare forskning. 

Synen på utevistelsen 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur pedagogerna arbetar utomhus med 
barnen för att utevistelsen ska vara en rolig och lärorik del av dagen, samt varför pedagogerna 
tar med barnen ut.  

Jag anser att jag har fått en relativt tydlig bild av hur dessa sex pedagoger arbetar och önskar 
att arbeta pedagogiskt med barnen utomhus. Jag har också fått reda på varför pedagogerna 
väljer att ta med barnen ut. Innan jag gick ut för att intervjua var jag inte säker på om alla 
förskolor hade ett tydligt mål med utevistelsen eller om de gick ut på rutin. Nu har jag fått 
insikten att pedagogerna som jag intervjuat har mål och syfte med utevistelsen. Jag har fått 
tydliga och beskrivande svar av mina informanter och hos många av dem har deras 
engagemang lyst igenom och smittat av sig. 

Det var väldigt roligt och givande att prata med informanterna om deras syn på utevistelsen. 
Jag hade nog inte förväntat mig att de skulle vara sådär positivt inställda och ha sådna bra och 
genomtänkta svar på frågorna. På alla förskolor var de ute varje dag men det var inte alla 
dagar de hade pedagogiskt planerade aktiviteter. Eftersom förskolornas gårdar var mer eller 
mindre pedagogiskt genomtänkta kunde barnen utmana sig själva exempelvis dagar när det 
var kort om personal. För mig som är uppväxt utanför staden har naturen alltid varit en 
naturlig del av vardagen mer eller mindre men det finns både barn och pedagoger som inte 
känner sig trygga i naturen eller med naturen. Det är synd eftersom att naturen och utemiljön 
är en sådan tillgång för förskolan. Trygghet i förhållande till naturen är något som man på 
förskolan måste bygga upp tillsammans. Liksom Älma tycker jag att barnen ska få uppleva 
det lugn som finns i skogen och som litteraturen tar upp, bygga sig en relation till naturen.  

Litteraturen tar upp att närmiljön är det viktigast för ett barn, det kan vara ett hinder att bygga 
upp en relation till naturen om den ligger långt bort. Att gå till en konstgjord lekpark eller 
gymnastiksal blir inte samma sak som när ett barn får vara i skogen och leka utforskande. 

Nu i efterhand inser jag att jag hade velat göra observationer också för att se hur barnen 
använder förskolans miljö. Om det skiljer sig mellan de olika förskolorna eftersom de har 
olika förutsättningar. Flera pedagoger säger att leken ser annorlunda ut på förskolansgård och 
i skogen, det hade varit intressant att observera och se om man ser den skillnaden och vad det 
är som gör den skillnaden i sådana fall. 
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Arbetssätt 
Alla förskolor arbetar på olika sätt men det är också många saker som är återkommande. Ett 
exempel är att det som barnet lär med kroppen stannar kvar och det styrker också litteraturen. 
Utomhus menar litteraturen att fler sinnen aktiveras och att barnen då lättare minns de 
lärandet som skett i samband med att flera sinnen varit aktiverade. 

Pedagogerna som jag har intervjuat tar med barnen ut för att där finns alla möjligheter, det 
finns saker att upptäcka i naturen. Fördelarna med att vara utomhus är också att det är mer 
plats. Barnen behöver inte tävla om utrymmet på samma sätt som inomhus och ljudnivån är 
inte blir lika påtaglig. Pedagogerna är mer tillåtande när det gäller lekar som kräver 
springutrymme och lekar där starka ljud ingår. Om barnet är ett lejon så förstår jag att hen vill 
få ryta som ett lejon också, det ingår i utforskandet och i leken. Flera av pedagogerna menar 
att de använder utegården och skogen som ett extra rum. Där arbetar de med barnens fria lek, 
då är pedagogerna passivt aktiva och kliver in när det behövs. De arbetar även med 
pedagogisk planerade aktiviteter inspirerade av både vuxna och barn. Jag tycker att detta är 
något som fler ska använda sig av idag när det är stora barngrupper och kanske trånga lokaler, 
använd naturen och uterummet. Har man bara rätt kläder och rätt inställning kan man göra 
allting utomhus. Allt lärande inifrån som språk, matematik, motorik, dans och socialt samspel 
går att göra utomhus. Man behöver inte alltid vara utomhus men att någon dag i veckan gör 
man allting ute, från att äta frukost till att ha samling och aktiviteter. Med förutsättning att det 
inte är för kallt för fingrarna att äta ute och att barnen har rätt kläder efter väder.  

Intresserade pedagoger 
Utemiljön kan verkligen erbjuda så mycket lärande för barnen bara det finns intresserade 
pedagoger. Jag har varit på förskolor där barnen bara väntar på att få gå in men då har jag 
också sett att detsamma gäller pedagogerna. Om pedagogerna istället erbjuder barnen något 
att göra utomhus som kan intressera dem då kan de vara ute hur länge som helst, nästan. 
Fortbildning kring hur pedagogerna kan utmana barnen utomhus borde alla erbjudas eftersom 
att det finns sådana möjligheter utomhus. De flesta känner sig trygga inomhus och hur de ska 
arbeta med barnen där. Då är det dags att utmana sig själv som pedagog och försöka bli trygg 
i att arbeta pedagogiskt utomhus också. Jag har själv sett under min verksamhetsförlagda 
utbildning hur utemiljön kan hjälpa barn i svårigheter att få ett fungerande samspel med sina 
kompisar och det är också något som litteraturen nämner, att utrymmet som finns utomhus 
kan vara till stor hjälp för dessa barn.  

Att barnen ska få tillgång till varierade lekmaterial är något som jag tycker är intressant. Om 
det finns en käpphäst då ska alla ha den och en bandyklubba duger inte. Om det däremot inte 
finns någon käpphäst, då tänker barnen till och använder sin fantasi och alla hittar pinnar som 
blir till hästar. Jag tror att det kan vara bra att det finns olika material, både färdiga leksaker 
till de barn som behöver det som trygghet i leken men också naturmaterial som utmanar 
fantasin för de barnen som behöver det. 

Vidare forskning 
Jag anser att det skulle vara intressant att göra en större undersökning där man kan se hur 
pedagoger arbetar utomhus med barnen och se vilken betydelse utbildning och fortbildning 



	  

18	  
	  

har. Då skulle man kunna använda sig av både intervjuer och observationer som metod för att 
få mer validitet och reliabilitet. Om undersökningen är större skulle man även kunna 
generalisera arbetssätten samt utbildningens betydelse. 

Slutord 
Detta examensarbete har varit mycket intressant och lärorikt att skriva. Jag har fått mycket 
lärdom om hur pedagoger kan arbeta pedagogiskt med barnen utomhus och varför de bör göra 
det. Jag anser att syftet och frågeställningarna är besvarade med hjälp av informanterna samt 
litteraturen. Alla möjligheter finns till allt lärande utomhus, bara pedagogerna är intresserade 
och vill utforska naturen tillsammans med barnen. 
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Bilaga 1 

Information till informanten. 

Hejsan vad roligt att du ville ställa upp på den här intervjun. Jag heter Elin Holstein 
Bengtsson och läser till förskollärare vid Umeå universitet, där jag just nu håller på att skriva 
examensarbete som kommer att handla om utomhusvistelse i förskolan. Syftet med intervjun 
är att undersöka olika pedagogers och förskolors syn på utomhusvistelsen i förskolan. Jag 
kommer använda delar ur intervjuerna i mitt arbete, det kommer inte att gå att identifiera vem 
som sagt vad.  

Det är helt frivilligt att delta. Du kommer att vara helt anonym och har rätt att avbryta och att 
inte längre medverka när du vill. Jag kommer att spela in intervjun och skriva anteckningar, 
det är bara jag och eventuellt min handledare som kommer att ta del av det. Om du har några 
frågor eller funderingar kommer du att kunna nå mig på telefonnummer 070-xxx xx xx eller 
email xxx@me.com. 

Examensarbetet kommer när det är färdigt att läggas upp på internet men än vet jag inte var de 
kommer att ligga. Jag kan maila över arbetet när det är helt färdigt men jag kan behöva en 
liten påminnelse (i början på december). 

Om jag skulle behöva komplettera någon fråga eller utveckla något svar så hoppas jag att det 
går bra att jag hör av mig igen. 

Med vänlig hälsning Elin Holstein Bengtsson. 

 
 

  



	  

	  
	  

Bilaga 2 

Detta mailade jag ut till informanterna i samband med bilaga 1. 

Här är några utav frågorna som jag kommer att ställa under intervjun.  

• Vad är det som gör att ni går ut med barnen? 
• Vilka är de vanligaste aktiviteterna som du brukar planera under utomhusvistelsen? 
• Vad betyder utomhusvistelsen för dig som pedagog? Hur ser du på utomhusvistelsen? 
• Vilken betydelse har utomhusvistelsen för barnens lärande? 
• Vilka möjligheter kan du se med att jobba pedagogiskt utomhus istället för inomhus? 
• Har du eller hade du velat bli erbjuden fortbildning runt hur man kan jobba 

pedagogiskt utomhus?  

Detta är ett utkast så jag kommer att ändra och lägger till några frågor. Men detta är grunden 
och det som intervjun kommer att handla om. 

Med vänlig hälsning Elin Holstein Bengtsson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



	  

	  
	  

Bilaga 3 

Intervjuguiden som jag använt mig av. 

 
Ø Vad har du för utbildning? 

Ø Hur länge har du arbetat inom yrket? Hur länge har du arbetat just här? 

Ø Vad har den här förskolan för inriktning? 

Ø Vilken åldersgrupp arbetar du med just nu? 

Ø Hur ofta är ni ute? – Är ni på gården eller på annan plats? Vad är det som avgör om ni 

går ut eller inte? 

Ø Vad betyder utomhusvistelsen för dig som pedagog? Hur ser du på utomhusvistelsen? 

Ø Vad anser du vara en bra utevistelse? Hur ser en bra utemiljö ut? – Vad behövs och 

varför? 

Ø Vilken betydelse har utomhusvistelsen för barnens lärande och hur kopplas det till 

förskolans styrdokument?  

Ø Vad anser du om sambandet mellan utemiljön och barnens lärande? 

Ø Skulle du säga att den mesta tiden av utomhusvistelsen är planerad eller fri lek? 

Varför? 

Ø Sker det några förberedelser innan utomhusvistelsen? Om så är fallet, på vilket sätt? 

Om inte, varför? 

Ø Hur arbetar ni för att möta barnens önskemål och låta dem inspirera er till aktiviteter 

utomhus? 

Ø Vilka möjligheter kan du se med att jobba pedagogiskt utomhus? 

Ø Finns det några begränsningar som kan du se med att jobba pedagogiskt utomhus? 

Ø Vad tycker du att den största skillnaden gällande de yngre och äldre barnens lärande 

under utomhusvistelse? 

Ø Har du eller hade du velat bli erbjuden fortbildning runt hur man kan arbeta 

pedagogiskt utomhus?  

 

	  


