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Abstract 
 
In my investigation, five preschool teachers have been answering questions about the outdoor 
activities within the preschool. The purpose was to find out the teachers own thoughts and 
purposes with activities and how they worked with this. The questions concerned both the 
stay within the planned environment in the yard, as well as the stay within the nature.  
 
The teachers mostly found benefit with the outdoors activities. Some of the benefits 
mentioned were training of the body and social training. Then they pointed out the importance 
of “fresh air”. And the facts that the teachers thought the children were more alert if they 
stayed outside now and then. The preschool teachers go outside along with the children at 
least once a day. And most of them try to go to the forest at least once a week. One 
disadvantage could be interruptions in the play indoors because they are going out.  
 
The teachers show in their purposes that they want to give the children knowledge about 
nature in a playful way. They also want to benefit the children curiosity through the activities 
outdoors.   
 
Keywords: Curiosity, outdoor activities, playful, preschool teachers’ purposes  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Sammanfattning 
 
I min undersökning har fem pedagoger genom strukturerade intervjuer fått svara på frågor om 
utevistelsen på förskolan. Syftet var att ta reda på vad pedagogerna själva hade för tankar och 
syften bakom utevistelsen, samt hur de arbetade med detta. Frågorna gällde både vistelsen i 
den planerade miljön på gården och i naturen.   
 
Pedagogerna fann mestadels fördelar med utevistelse på förskolan. Några av fördelarna som 
nämndes var god motorikträning och social träning. Sedan belystes även vikten av ”frisk luft” 
och att pedagogerna upplevde barnen som piggare om de vistades utomhus emellanåt.  
Minst en gång om dagen går de ut med barnen på gården och de flesta försöker komma iväg 
till skogen en gång i veckan. En nackdel kan vara avbrott under leken inomhus för att man ska 
gå ut. 
 
Pedagogerna framhåller i sina syften att de vill förmedla kunskap om naturen på ett lekfullt 
sätt för att stimulera barnens nyfikenhet genom utevistelsen.  
 
Nyckelord: Lekfullt, nyfikenhet, pedagogers syften, utevistelse 
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1. Inledning 
 
Att det är nyttigt att vistas ute i ”friska luften” en liten stund varje dag är något vi alla är väl 
medvetna om. Men exakt hur viktigt det är för barn, i alla åldrar, att få komma utomhus är det 
färre som vet. För barnen handlar det om så mycket mer än bara ”frisk luft”, det är 
utforskande, klättrande, springande och framförallt en ny miljö att vistas i. Allt detta blir extra 
viktigt i ett samhälle där tv tittande och datoranvändande kryper allt lägre ner i åldrarna. Även 
problemet med den ökande övervikten bland barn, och överlag barns hälsa, är något som 
ständigt rapporteras av media. Just därför är det viktigt att barn, på ett tidigt stadium, ges 
möjligheten till att vistas utomhus. Det är även viktigt att lusten, omsorgen och nyfikenheten 
för naturen väcks till liv. Här har förskolan med sina pedagoger ett mycket viktigt uppdrag. 
 
Jag har under utbildningens gång varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på tre 
olika förskolor. En sak de alla har gemensamt är utevistelsen, minst en gång om dagen går de 
ut, antingen på gården eller i naturen. Uppfattningen jag fått är att detta uppskattas av alla, 
såväl barn som vuxna. Men vad är deras tanke med utevistelsen och är den planerad, det 
undrar jag? I vissa fall hör man att det är nödvändigt att gå ut för att det är stökigt i 
barngruppen och i andra fall för att det är ”vackert väder”. Men finns det fler motiveringar till 
varför man bör går ut på förskolan?  
 

1.1 Syfte   
 
Syftet med detta arbete blir därmed att ta reda på hur pedagoger inom förskolan arbetar med 
utevistelsen samt vad deras syften och tankar bakom den är. Detta för att jag själv ska kunna 
få en så stor förståelse och inblick i arbetet som möjligt innan utbildningens slut.  
 

1.2 Bakgrund 
 
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) säger att det ingår i förskolans 
uppdrag att: ”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet 
i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 
andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”(sid.7). Vidare står det även att: 
”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Utbildningsdepartementet, 1998, sid.7). Hur 
läroplanens riktlinjer ska tolkas är upp till varje arbetslag som verkar inom förskolan. Det är 
upp till dem att ta det som står och anpassa efter just deras barngrupp.  
 
Enligt Fredrika Mårtensson i hennes uppsats, ”Landskapet i leken - en studie av utomhuslek 
på förskolegården”, går det att tolka läroplanens budskap som att händelserna utomhus i 
högsta grad förväntas att präglas av barnens fria och självstyrda aktivitet. Samt att det även 
behövs en naturmiljö som ett komplement till de planerade miljöerna. Hon menar även att 
utevistelsen i förskolan är rutinmässig och därmed oftast förlagd till en viss tidpunkt på dagen 
samt oftast organiserad på ett speciellt sätt (Mårtensson, 2004). 
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Men använder man utevistelsen och utomhuspedagogik medvetet inom förskolan, kan detta 
bli ett viktigt metodiskt redskap för att ge liv åt läroplanens ändamål. Genom att använda 
utomhuspedagogik som metod skapas även möjligheter att förena begrepp, teori och 
erfarenhetskunskaper. Dessa metoder skapar många tillfällen till både närkontakt och social 
träning i utemiljön. Men avgörande är att metoderna ingår som en naturlig del i den 
pedagogiska planeringen. Det är även viktigt att metoderna också återkommer regelbundet 
(Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
Senare tids forskning visar på vikten av både utevistelsen i stort samt leken utomhus. 
Forskningen visar på deras stora betydelse för barns hälsa och hela deras utveckling. Vi måste 
möta vår omgivning för att lära oss hur den fungerar, smakar, luktar ser ut och känns. 
Omvärlden lär vi oss i olika delar och helheter, samtidigt som vi bygger upp roller mot 
omgivningen (Dahlgren & Sczcepanski, 1997).  
 
Genom att ta in närmiljön och använda den som en läromiljö byter vi perspektiv. Då blir 
utgångspunkten för barnens lärande själva upplevelsen. Inomhus gör vi många ansträngningar 
för att kunna konkretisera och göra abstrakta fenomen begripliga för barnen. Men utanför, i 
uterummet, saknas de begränsningar som finns inomhus och en komplex värld med rik 
mångfald, men på samma gång konkret, om vi erbjuder upplevelsen och användandet av alla 
sinnen. I naturen, däremot, erbjuds en mycket mer okontrollerad situation. Där blir barnets 
upplevelse och upptäckter mer oförutsägbara. Barnets nyfikenhet utmanas när den möter det 
okända och barnens frågor formuleras utifrån barnets tidigare kunskap och erfarenheter 
(Ericsson, 2002).  
 
Naturmiljön i övrigt stimulerar barnen till mer inlevelseförmåga och fantasi än redan 
iordningställda, färdiga, lekmiljöer. Barnen på förskolan ska även stimuleras till rollek och 
fantasilek genom både närmiljön och den egna gården. Den oregelbundna naturen hjälper 
även till att frammana barnens inlevelseförmåga, fantasi och koncentration. Även motoriken 
och kreativiteten utvecklas och bidrar till flexiblare lekar (Drougge, 1997).  
 
Enligt en svensk forskare, vid namn Patrik Grahn (citerad i Granberg, 2005), blir barn som 
vistas mycket ute både friskare, starkare och får en bättre motorik än andra barn. Han har 
dessutom kommit fram till att även koncentrationsförmågan hos barn med en omväxlande 
utomhusmiljö är större. Dessutom hamnar dessa barn mer sällan i konflikter samt har mer 
fantasifulla och avancerade lekar. Grahns förklaringar till resultaten är att människan är 
konstruerad för att vistas i naturen och att naturupplevelser aktiverar och stärker 
immunförsvaret. Andra aspekter till utevistelsens positiva inverkan är även den friska luften, 
de fria ytorna och möjligheten att dra sig undan ifall man skulle vilja det. Överlag har barn 
större ytor att röra sig på utomhus, luftomsättningen blir därmed obegränsad. Det är det som 
bidrar till att barn som vistas utomhus håller sig friskare, detta ytterligare ett motiv till 
utevistelsen (Granberg, 2005).  
 
Det är viktigt att barn själva får utforska sin närmiljö genom sin lek. Detta på grund av att 
förståelsen och kunskapen för denna miljö ökar hos barnen. Barnen måste också få känna 
ansvar för sin miljö, och för att kunna göra detta måste de göras delaktiga i eventuella 
förändringar. För att detta ska kunna ske måste de vuxna delvis lyssna till barnens synpunkter, 
och sedan placera in barnens kunnande i ett sammanhang (Björklid, 2005). 
 
Detta ställer höga, fast ändå genomförbara, krav på de aktiva pedagogerna. I utevistelsen och 
utomhuspedagogiken är det viktigt att pedagogen är närvarande för barnen. Pedagogen ska 
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agera ett stöd och en källa för uppmuntran för barnen, men också bekräfta och förstärka 
barnens egen förmåga. Pedagogen bör även vara en medforskare som kan förse barnen med 
nya infallsvinklar för att de sedan på egen hand kan upptäcka, se och förstå (Granberg, 2005). 
En medforskande och medupptäckande pedagog kan både levandegöra platsers budskap, 
skapa sammanhang och förståelse i olika inlärningssituationer, där inte regelstyrd verksamhet 
bestämmer gränserna. Naturmiljön bidrar även den med variationer av sinnesintryck som talar 
till barn likt inget annat (Dahlgren & Szczepanski, 1997). 
 
På det hela taget så ingår det i pedagogens uppdrag, att utgå från varje barns eller elevs 
erfarenheter och föreställningar. Detta bör även omfatta barnens relation till naturen, detta för 
att det inte är alla barn som möter naturen i vardagen. När pedagogen utvidgar läromiljön och 
även tar in uterummet bidrar detta till en mer okontrollerad situation. Där styr då barnets 
upplevelse och varje barns upptäckter är mer oförutsägbara. Men det är i mötet med det 
okända som barnens nyfikenhet stimuleras och deras frågor formuleras utifrån deras tidigare 
kunskap och erfarenheter (Lundegård m fl. 2004).  
 
Det finns uppenbarligen mest fördelar med utevistelse på förskolan och därmed inte så många 
bortförklaringar till att inte gå ut med barnen. Men är pedagogerna inom förskolans värld 
medvetna om detta eller är det enbart en rutin som används inom verksamheten? Syftet med 
min undersökning blir alltså att finna svar på just detta. 
 

 1.3 Frågeställning 

 
• Vad har pedagoger inom förskolan för olika genomtänkta syften med utevistelsen? 
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2. Metod 

2.1 Urval 

 
Min undersökning baseras på intervjuer med 5 pedagoger inom två olika förskolor. 
Pedagogerna var i olika åldrar, med olika utbildningar samt att de arbetat olika länge inom 
verksamheten. Min tanke var från början att använda mig av de VFU platser jag befunnit mig 
på under utbildningens gång, vilket var tre förskolor. Men av dessa ville, som sagt, enbart två 
delta. På de deltagande förskolorna har jag alltså tidigare under min utbildning genomfört min 
verksamhetsförlagda utbildning och därmed är jag känd av de flesta. 
 
Det visade det sig snart att det inte var lätt att få pedagoger att ställa upp på att bli intervjuade. 
Antingen ville de inte, vilket jag får respektera, eller så hade inte arbetslaget tid att avsätta på 
grund av olika aktiviteter inför julen.  
 
Pedagogerna har jag kontaktat via telefon där jag kort beskrivit vad undersökningen handlar 
om, mitt syfte med den och även berättat om den aktuella frågeställningen.  På en av 
förskolorna satte jag även upp ett kort brev med samma information och en förfrågan om det 
var någon som var intresserad av att bli intervjuad, en pedagog från en annan avdelning 
ställde upp.  
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 
För att få reda på pedagogers olika tankar och syften med utevistelse valde jag att använda 
mig av den strukturerade intervjun. Då kunde jag ställa samma frågor till alla pedagoger 
samtidigt som det fanns rum för öppna svar. När jag formulerat mina intervjufrågor, sju 
stycken (se bilaga 1), har jag främst utgått från det som står i läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Det bör tilläggas att jag efter de fyra första intervjuerna 
omformulerade fråga ett och fråga fyra för att få mer personliga svar, istället för kollektiva 
svar från pedagogerna. Dock genomfördes endast en intervju efter revideringen av frågorna.  
 
Vid den sista intervjufrågan använde jag mig av direkta utdrag ur läroplanen för förskolan (se 
bilaga 2) som en förstärkning till frågan. Jag hade även med mig kompendiet ”Smitta i 
förskolan” (Socialstyrelsen, 2001) som jag visade på efter intervjun för eventuell vidare 
diskussion.  
 
Intervjufrågeområdena omfattar utevistelse i stort, både i naturen och i den planerade miljön 
på förskolegården. Detta för att så gott som alla förskolor vistas ute någon, eller några gånger 
om dagen. Min tanke var att ta reda på om man går ut på ren rutin eller om det finns en 
planering bakom utevistelsen.  

 
Min första och andra fråga tar upp hur ofta pedagogen följer med barnen ut i skogen istället 
för den planerade miljön på gården och vad pedagogen vill att barnen ska få med sig genom 
utevistelsen. Fråga tre tar upp hur förskolan använder sig av utevistelsen i den pedagogiska 
verksamheten och fråga fyra vad pedagogens eget syfte är. Sistnämnda fråga tar även upp om 
utevistelsen på förskolan är planerad eller inte. 
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Fråga fem och sex belyser fördelar och nackdelar med både utevistelsen i stort samt skogen 
mot den planerade miljön. Den sista frågan jag använt är för att ta reda på hur man arbetar 
med läroplanen i utevistelsen och hur man kopplar ihop dessa två.  
 

2.3 Procedur 

 
Som jag skrivit tidigare tog jag kontakt med pedagogerna via telefon där de delgavs 
information om min undersökning. Jag poängterade även att intervjun var anonym och att det 
därmed inte skulle nämnas några namn på vare sig pedagoger eller förskolor. I samråd med 
var och en av pedagogerna bestämdes sedan en tid för intervjun. Eftersom de deltagande i 
intervjun tillhör gamla VFU platser känner de till mig sedan tidigare. 
 
Pedagogerna intervjuades en och en för att jag ville få så personliga svar som möjligt, annars 
är det lätt att det blir mer av ett samtal och det var inte min avsikt. Innan intervjun 
informerades de återigen om min undersökning samt att allt är helt anonymt. Det vill säga, 
samma information som de tidigare fått över telefon, men något mer kortfattad kanske. Jag 
ville att de skulle få en inblick i arbetet och därmed även en förståelse för min undersökning. 
Intervjuerna skedde i ett avskilt rum för att vi skulle få vara ostörda under intervjuns gång. 
Detta var ett rum där pedagogerna själva brukar ha samtal med föräldrar eller barn. Rummet 
var därmed bekant för pedagogerna, vilket kunde bidra till att de kände sig bekväma med 
situationen.  
 
Varje intervju tog ca 30 minuter att genomföra och alla svaren antecknades noggrant. Jag 
erbjöd mig att läsa upp svaren efteråt men det var inte alla som tyckte att det behövdes. Men 
det kändes viktigt att pedagogerna fick vara med och tycka till, då jag ville ha ett så rättvist 
svar från dem som möjligt.  
 
Efter intervjuns slut visade jag kompendiet ”Smitta i förskolan” (Socialstyrelsen, 2001) och 
kapitlet om utevistelse på sidan 27-29. Detta för att jag ville veta om pedagogerna hade med 
hälsoaspekten i sin eventuella planering av utevistelsen, samt om de faktiskt sett kompendiet 
tidigare. Detta var mer en avrundning på intervjun och menat som en diskussion, inga 
eventuella svar från dessa samtal har antecknats. 

 
2.4 Databearbetning  

 
Alla svar från intervjuerna har renskrivits ordagrant på datorn. Vidare har samtliga svar 
sorterats in under respektive fråga. Därefter har jag sammanställt svaren och funnit 
gemensamma nämnare såväl som skillnader. Däremot har jag inte varit ute efter att finna 
några ”rätt” eller ”fel” i svaren. Några citat från intervjuerna redovisas i resultatavsnittet av 
min undersökning. I det avsnittet har jag för övrigt använt intervjufrågorna som rubriker för 
att få avsnittet mer överskådligt.  
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3. Resultat 
 
För att få reda på pedagogernas olika tankar och syften med utevistelsen har intervjumaterialet 
sammanställts utifrån de aktuella intervjufrågorna. Svaren i sin helhet finns för läsaren i 
bilaga tre i detta arbete. Jag kommer här att hänvisa till de deltagande pedagogerna genom att 
kalla dem för pedagog 1, 2, 3, 4 och 5 
 
Svaren från pedagogerna påminner mycket om varandra, men det finns även en del skillnader. 
Det som redovisas här är enbart pedagogernas egna tankar om sitt arbete med utevistelse. 
Meningen med svaren var inte att påvisa några rätt eller fel med pedagogernas sätt att arbeta. 
Intervjun gav ett tillfälle till reflektion för pedagogerna där de fick tänka till ordentligt innan 
de svarade. För att få ett så gott sammanhang som möjligt kommer jag att följa ordningen på 
intervjufrågorna (se bilaga 1) i min sammanställning.  
 

3.1 Hur ofta följer du som pedagog med barnen ut i naturen istället 
för den planerade miljön på gården och varför? 
 
På frågan om hur ofta pedagogen går ut i naturen istället för till den planerade miljön på 
gården och varför, svarar samtliga pedagoger att de försöker komma iväg en gång i veckan. 
Här spelar tillgängligheten till skog och mark tydligt in. Den ena förskolan har skogen runt 
hörnet medan den andra har en bra bit att gå för att komma ut i skogen. Under hösten har 
emellertid förskolan med längre till naturen befunnit sig på samma förskola som den andra, 
som en följd av reparationer på den egna förskolan. Pedagog 2 gav mig därmed detta svar: 
 

”Tidigare under hösten har vi varit utlokaliserade på en annan förskola där vi hade 
närmare till skogen. Då gick vi ut 2-3 gånger i veckan men sedan vi kom tillbaka till vår 
egen förskola har vi inte varit till skogen en enda gång. Men i vanliga fall försöker vi 
komma iväg en gång i veckan.” 
 

Detta svar tycker jag tydligt visar på hur viktig tillgängligheten till naturen är för att motivera 
skogsutflykter. På frågan om varför de går ut i skog och mark som omväxling till gården 
lyfter flertalet av pedagogerna fram träningen av barnens motorik. En del av pedagog 5:s svar 
på frågan var:  
 

”Det finns alltid något att kolla på och lära sig i naturen. Skogen har en naturlig miljö för 
att träna grov och finmotorik utan att göra något speciellt. Vissa barn vistas sällan i 
skogsmiljö med sina föräldrar så det är viktigt att de också får ta del av detta.”  
 

Pedagog 1 betonade däremot vikten av att barnen får en positiv upplevelse av vistelsen i 
naturen och på gården:  
 

”Upplevelsen är det viktiga i skogen men även på gården. I skogen finns det bra 
förutsättningar för träning av balans, motorik och uthållighet.”  

 
Pedagog 4 förde dock fram ett problem de stött på vid sina skogsutflykter. Om de hade 
meddelat föräldrarna att de skulle gå till skogen med barnen och att detta sedan inte blev av 
ifrågasatte föräldrarna detta. Pedagogen berättade även att de i arbetslaget ansåg att det fanns 
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fler saker för barnen att träna på utomhus. Som en följd av allt detta döpte de om 
skogsutflykterna till ”utflyktsdagar” då fick de ett bredare område att arbeta med. Pedagogen 
framhöll vikten av att lämna den egna gården och lämnade följande svar:  
 

”Vi gick tidigare till skogen en gång i veckan men nu har vi ändrat den dagen till en 
utflyktsdag istället, då vi upptäckt att barnen behöver mer social träning och lära sig hur 
man beter sig i trafiken. Motoriken är också viktig att träna både i skogen och på 
utflyktsdagen. Vi går ut och går mycket, ibland till någon lekpark.”   

 

3.2 Vad vill du att barnen ska få med sig genom utevistelsen? 
 
På min nästa fråga som gällde vad pedagogerna själva ville att barnen skulle få ut av 
utevistelsen skiljer sig däremot svaren åt. Några tar upp vikten av ”frisk luft” och någon tar 
upp att det känns viktigt att barnen får en känsla för väderväxlingar och olika årstider. En 
annan pedagog vill att barnen ska få med sig hur man beter sig i naturen och att barnens 
nyfikenhet för naturen väcks till liv. Huvudintrycket av svaren är dock att pedagogerna vill 
förmedla en lustfylld upplevelse för barnen. Samt att barnen på sina egna villkor kan lära sig 
något av att vistas utomhus. En av pedagogerna anser även att det är viktigt att vistas ute då 
pedagogen själv tror att många barn är inne mycket när de är hemma. Pedagogen poängterar 
vidare att inte många föräldrar går ut med sina barn i naturen. Därmed blir det extra viktigt att 
gå ut i naturen på förskolan så att även dessa barn får ta del av naturupplevelsen. Pedagog 3 
svarade följande:  
 

”Nyfikenhet och utveckling och lära sig hur man är i naturen, varför man gör och inte 
gör vissa saker i naturen.” 
 

Pedagog 4 tar även upp fördelen med den större rörelsefrihet som erbjuds utomhus. Att 
barnen får röra på sig mer än vad som är möjligt inomhus. Pedagog 4 upplever det även som 
att barnen orkar mer om det fått vara ute en stund. Och att även vi vuxna kan finna ny ork 
genom att komma ut en stund. Utomhus får barnen även barnen träna på den sociala biten, 
genom att de möter kompisar från andra avdelningar.  
 

”Man orkar ju mer om man får komma ut. Att barnen får leka, träna det sociala och 
få frisk luft. Rörelse är viktigt, större rörelsefrihet ute och de kan springa mer ute än 
inne.”  

3.3 Hur använder ni er av utevistelsen i den pedagogiska 
verksamheten? 
 
Även frågan om hur utevistelsen används i den pedagogiska verksamheten gör att 
pedagogernas svar skiljer sig åt. Två av pedagogerna berättade att de brukar ta vara på det 
som barnen finner i naturen och jobba vidare på det. Detta genomförs genom, exempelvis, 
teckningar och annat skapande. Ibland kan även material utifrån vara med i samlingen som 
förstärkning till vissa sånger.  
 
Mycket naturvetenskapliga experiment kan också genomföras med barnen utomhus berättar 
en pedagog, is och vatten är då populärt bland barnen. Pedagog 1 tar här upp vikten av den 
egna rollen i och med utevistelsens koppling till verksamheten. Att man som vuxen måste 
vara med och höra, se och uppleva på barnens nivå. För att det är då, genom samspelet med 
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barnen, som verksamheten kan utvecklas. Pedagog 1 lägger också vikt vid att det är extra 
viktigt att inte glömma detta samspel utomhus.  
 

”Målet med utevistelsen är just känslan. Att barnen får ha roligt samt att man som 
vuxen har ett samspel med barnen. Att man som vuxen är med och upptäcker. Då kan 
man spinna vidare på upptäckter och det är viktigt med samspelet även ute.” 

 
När frågan kommer till om utevistelsen är planerad eller inte så måste jag nog efter att ha 
granskat svaren säga att den i stor utsträckning inte är det. Visst är utevistelsen inplanerad i 
verksamheten då de har bestämt att de går ut en gång om dagen. Men vad det gäller barnens 
vistelse på gården så är den i sig inte planerad då är det den fria leken som får råda.  
 
Pedagog 4 hänvisar till läroplanen där det står att planerad utevistelse ska förekomma. Vidare 
visar det sig att utflykter till skogen eller promenader med barnen kräver lite mer planering av 
pedagogerna. Eller rättare sagt, den delen av verksamheten är oftast mer planerad än vistelsen 
på den egna gården. 
  

”På ett sätt är den planerad. Utflyktsdagarna är ofta planerade, går man iväg krävs 
det ju nästan planering. Att gå ut på gården kräver istället nästan aldrig planering, då 
är det mer fritt.”  

 

3.4 Vilket syfte har du som pedagog med utevistelsen och är denna 
del av verksamheten planerad? 
 
Pedagogernas svar på frågan om syftet med utevistelsen går isär. En av dem menar att det är 
bra för hälsans skull. En annan vill väcka barnens nyfikenhet och få barnen uppmärksamma 
på hur man tar hand om djur och natur. Pedagog 5 sammanfattar sitt syfte så här: 
 

”Mitt syfte är att barnen på ett roligt och lekfullt sätt lär sig att värdera det som finns 
i naturen.” 

 
Huvudintrycket jag fått är att pedagogerna på ett lustfyllt sätt vill väcka barnens intresse för 
att vistas utomhus. De vill gärna visa på att det är roligt att vara ute. 
 

3.5 Finns det några fördelar/nackdelar med utevistelse? 
 
Pedagogerna jag intervjuat ser övervägande fördelar med utevistelsen. Bland de fördelar som 
nämns är att det finns mer utrymme ute och att barnen kan träffa andra kompisar från 
intilliggande avdelningar. Och återigen lyfter pedagogerna fram den ”friska luften” som en 
fördel med utevistelse. Även motorikträningen återkommer här, genom att barnen kan träna 
motoriken ute utan att veta om det. Barnen behöver inte göra något speciellt för att ”träna”.  
Pedagog 3 upplever att barnen blir friskare och piggare av att vara ute. Men också att barnen 
får använda och träna sin fantasi mycket mer, hennes svar var följande: 
 

”Fördelar är att jag upplever att barn blir friskare av att vara ute mycket. Ute får 
barnen använda fantasin mycket mer. Inne leker man med dockor, pussel och andra 
färdiga saker. Barnen blir hungrigare och sover bättre och piggare om vi är ute, är vi 
inne blir barnen hängiga och tröttare. Kan inte komma på några nackdelar.” 
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 I avslutningen i detta svar ser vi att pedagogen inte kan komma på några nackdelar med att 
vara ute. Överlag saknades nackdelar bland pedagogernas svar, enbart två pedagoger lyfte 
fram nackdelar. En av pedagogerna menade på att en del barn ibland saknar passande kläder 
till årstiden. Om det exempelvis är kallt och barnet saknar varma kläder. Detta bidrar 
självklart till att barnet inte tycker det är lika kul att vara ute som kompisarna. En annan 
pedagog menade att det ibland kan vara en nackdel då de ”måste” avbryta den pågående leken 
inomhus för att gå ut.  
 

3.6 Fördelar/nackdelar med skogen kontra den planerade miljön? 
 
Inte heller vid jämförelsen mellan skogen och den planerade miljön kom pedagogerna fram 
till så många nackdelar. De nackdelar som dök upp var bland annat eventuella faror som orm 
och giftiga växter. Samt att det krävs mer uppsikt över barnen i skogen då det finns större ytor 
att försvinna på.  
 
Pedagog 5 tog dock upp fördelen med att barnens fantasi utmanas mer i skogen jämfört med 
”hemma” på den egna gården. Med detta menade hon att det i skogen inte finns några färdiga 
leksaker som det gör på gården. Därmed kan barnen använda det mesta i skogen till vad de 
själva vill, fantasin har inga gränser i skogen. Denna pedagog svarade: 
 

”Fördelar med skogen är att i skogen så väcks barnens fantasi mer, det finns 
exempelvis inga gungor men man kan gå balansgång och klättra i klätterträd. Jag tror 
att de lär sig mer i skogen då det oftast kommer mer spontana frågor från barnen. Vi 
har skogen nära på vår förskola men för andra tror jag att det kan vara en nackdel, 
alltså, om skogen ligger för långt bort.”  

 
Andra fördelar som lyfts fram med skogen är att den aldrig ser likadan ut utan det finns alltid 
något nytt för barnen att upptäcka. Medan gården alltid ser likadan ut, med samma saker. Fast 
Pedagog 2 anser att detta även är en fördel då gården många gånger räcker för de allra minsta 
barnen.  
 

”Fördelar med skogen är att den är spännande, mycket att upptäcka, klättra i berg 
och annat. Finns andra utmaningar där. Men för de allra minsta så är vår gård fullt 
tillräcklig.” 

3.7 Hur omsätter ni läroplanen i utevistelsen? 
 
Inför min sista intervjufråga visade jag pedagogerna ett par utdrag ur läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998) rörande utevistelsen (se bilaga 2). Huvudintrycket av 
pedagogernas svar på den avslutande frågan var att läroplanen används indirekt. Pedagog 4 
svarade:  
 

”Vi försöker koppla allt till läroplanen så också med utevistelsen. Vi läser inte 
innantill i läroplanen men jobbar utifrån det som står ändå, man har det i sig.”  

 
De flesta av pedagogerna menar att arbetet sker med läroplanen i bakhuvudet men det finns 
ingen direkt koppling att visa på mellan den och utevistelsen. Mycket sker automatiskt enligt 



  

- 10 - 

vissa av pedagogerna. Men visst används läroplanen i verksamheten på förskolorna. Pedagog 
5 berättade hur hon och hennes arbetslag arbetade med läroplanen:  

 
”När vi grovplanerar utgår vi alltid från läroplanen i all verksamhet och då också 
utevistelsen. I skogen faller sig det som står i läroplanen naturligt då vi har en riktig 
naturfantast i arbetslaget som lyfter fram allt så alla, även jag, kan lära mig. Det som 
står i läroplanen finns alltid i bakhuvudet.”  

 
Enligt mig var min sista intervjufråga lite av en tolkningsfråga och kanske även lite luddig. 
Min tanke var dock att ta reda på hur man omsätter läroplanen i utevistelsen, det vill säga om 
det finns en koppling mellan det pedagogerna gör och det som står i läroplanen. Pedagogerna 
menar på att det mesta som står i läroplanen är självklart och därmed får man in mycket av 
läroplanen genom samtal med barnen under vistelsen utomhus. En del av pedagog 1:s svar får 
sammanfatta detta. 
 

”Diskussioner uppstår oftast automatiskt under utevistelsen kring hur man exempelvis 
inte ska bryta kvistar på träd. Knyter väl inte an till läroplanen för att visa på 
verksamheten men indirekt jobbar man med läroplanen fast man inte dokumenterar 
allt.”  

3.8 Sammanfattning resultat 
 
Samtliga pedagoger är överens om att utevistelse är bra för både vuxna och barn. Båda 
förskolorna vistas ute minst en gång om dagen, det ingår i deras planering för verksamheten. 
Till skogen eller ut i naturen försöker samtliga ta sig ihop med barnen minst en gång i veckan. 
Här spelar tillgängligheten till naturen in, har man nära kan man gå oftare. Pedagogernas 
personliga syften med utevistelsen var alltifrån att barnen skulle få ”frisk luft” till att de skulle 
känna väderväxlingar. Någon tog även upp att det är större rörelsefrihet för barnen utomhus. 
Sammanfattningsvis kan man säga att pedagogernas syfte med utevistelsen är att barnen på ett 
lekfullt och roligt sätt ska få ta del av djur och natur. Utevistelsen kopplas till den 
pedagogiska verksamheten genom att man exempelvis tar till vara på saker barnen hittar i 
naturen. Dessa saker kan följa med tillbaka till förskolan där pedagogerna ihop med barnen 
kan jobba vidare genom exempelvis teckningar och skapande. Det är viktigt att barnen får 
känna att det är roligt att vara ute. Här spelar pedagogernas förhållningssätt in då det är viktigt 
att pedagogerna tar en aktiv roll som medupptäckare. På så sätt kan de genom samspelet med 
barnen förmedla det lustfyllda med utevistelsen. Vistelsen utomhus är inte planerad i fråga om 
vad som ska göras, den fria leken får ta plats. Däremot kräver utflykter till skog eller annat 
”resmål” mer planering innan genomförandet. Utevistelsen är dock planerad i den grad att den 
förekommer regelbundet på förskolorna.  
 
Fördelarna med utevistelse är övervägande många, större ytor att röra sig på för barnen, chans 
till att träffa andra kompisar och god träning av motoriken. Även skogen har många fördelar 
jämfört med den planerade gården. Skogen är ständigt i förändring till skillnad från gården. 
Den naturliga miljön med allt vad den innebär kan bidra till att öka barnens upptäckarglädje 
och fantasi. Samtidigt som det kan vara svårt att ta sig till skogen om avståndet är för långt.   
Avslutningsvis kan pedagogernas svar på frågan om läroplanen sammanfattas på så sätt att 
pedagogerna arbetar med den i bakhuvudet. Men huvudintrycket är att det inte direkt görs 
några kopplingar mellan läroplan och utevistelse. Det som står däri faller sig naturligt för 
barnen under deras vistelse utomhus, menar pedagogerna.   
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4. Diskussion 
 
Jag har i min undersökning kommit fram till att pedagoger inom olika förskolor arbetar 
likartat med utevistelsen fast med olika motiveringar till arbetet. Detta får mig att fundera 
över om det är så att läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2006) används i 
arbetet mer än pedagogerna själva verkar ana.  
 
Skillnaderna i sin tur förmodar jag kommer ifrån pedagogernas förhållningssätt. Vi stiger alla 
in i ett arbete med olika bakgrund och förutsättningar. Det är viktigt att arbeta mot samma mål 
i ett arbetslag men därmed inte sagt att man måste tycka likadant. Det finns saker att lära av 
varandras olikheter.  
 
Pedagogerna i min undersökning svarar relativt lika men även deras personliga åsikter lyser 
igenom. De visar på en enad front i arbetslaget men jag fick intrycket av att de vågade svara 
mer personligt då de satt ensamma med mig. Svaren hade kunnat se annorlunda ut om jag 
genomfört intervjuerna med hela arbetslagen. 
 
De intervjuade pedagogerna svarar att de försöker gå till skogen eller ut på promenad en gång 
i veckan. Det vill säga, de försöker lämna den planerade miljön på gården för att barnen ska få 
ett miljöombyte. Läroplanen för förskolan tar upp att förskolans verksamhet ska ge barnen 
utrymme i deras lek och lärande både inomhus och utomhus. Men även att utevistelsen ska 
erbjuda möjligheter till lek i både planerad miljö och naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 
2006). På så sätt ”stämmer” pedagogernas svar överens med det läroplanen för förskolan vill 
att vi ska sträva mot. Dessa synpunkter anser även jag är viktiga men som någon av 
pedagogerna även tog upp så kan den egna gården vara fullt tillräcklig för de allra minsta. 
Små barn har en tendens att finna saker vi vuxna kanske inte tänker på som intressanta. En 
vanlig buske på gården kan bli något helt annat och en cykel kan användas på många sätt. 
Men självklart måste även de allra minsta få ta del av natur och mark ibland.  
 
Hur nära varje förskola har till skogen lyfts också fram i intervjuerna med pedagogerna. Det 
är självklart att det är ”lättare” att ta sig till skogen om den ligger runt knuten. Men jag tycker 
att det är viktigt att inte använda detta som svepskäl för att inte gå dit. Det får inte bli en 
bortförklaring. Detta på grund av att jag, och såväl pedagogerna, anser att barnen får ut så 
otroligt mycket av skogen. Den ojämna terrängen och dess klättervänliga träd och stenar gör 
att barnen tränar sin motorik på bästa sätt. Bristen på färdiga leksaker gör att barnen får 
använda sin fantasi och därmed vidgas även gränserna för den fria leken. Detta finner jag som 
viktigt för barnens utveckling. Dessa påståenden stärks av det Drougge (1997) skriver om att 
den oregelbundna naturen väcker liv i barnens inlevelseförmåga och fantasi.  
 
Syftena med utevistelsen på förskolan är många. Flera av pedagogerna lyfter fram vikten av 
”frisk luft”. Men vad betyder det egentligen? Betyder det att man som pedagog kan bestämma 
en dag att, idag är det inte tillräckligt ”frisk luft” ute så vi stannar inne. Eller att man kan 
öppna fönstren och på så sätt släppa in luft. Nej, begreppet ”frisk luft” betyder olika för alla, 
då tror jag mer på vikten av miljöombyte då detta faktiskt bidrar till ”ny” luft.  
 
Vidare lyfts väderväxlingar och olika årstider fram som ett syfte. Här kan jag enbart hålla med 
om att det är viktigt att barnen får ”känna på” detta.  
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Jag håller även med om att många barn säkerligen vistas större delen hemma inne och 
stillasittande. Och därmed är det viktigt att barnet då på förskolan får vara ute och ta del av 
allt vad utomhusmiljön har att erbjuda. Så att även dessa barn får vara med och ”lära” vad 
naturen har att erbjuda och hur man beter sig i naturen. Vad man får och inte får göra, vilka 
djur som bor där och vad som går att äta exempelvis. Lundegård m fl. (2004) menar på att det 
ingår i pedagogens uppdrag att, förutom att utgå från varje barns egna erfarenheter, även 
tänka på barnens relation till naturen. Detta menar de på just för att det inte är alla barn som 
möter naturen till vardags. 
 
Men det är viktigt att göra utevistelsen till en positiv upplevelse för barnen, det lyfter även 
pedagogerna fram. Här spelar pedagogens egna förhållningssätt in enligt mig. Om man som 
pedagog stönar och suckar för att man ”måste” gå ut en regning dag är det dags att fråga sig 
vad man signalerar till barnen. Min erfarenhet är att det är dessa dagar som barnen finner det 
extra roligt att gå ut. Det vill säga, de dagar man som vuxen kanske inte känner lust inför att 
gå ut kanske är de dagar som barnen uppskattar allra mest. Medan de dagar då det är varmt 
och soligt och man som vuxen får njuta kanske är olidliga för barnen. Vi får aldrig glömma att 
barn faktiskt rör på sig, betydligt mer än vi vuxna. Det finns inga dåliga väder bara dåliga 
kläder som man brukar säga.  
 
Ute kan barnen få springa och låta hur mycket de vill, det är så gott som det enda stället barn 
faktiskt får göra det på om jag tänker efter. Precis som Granberg (2005) skriver så har barn 
överlag större ytor att röra sig på ute. Granberg menar vidare på att luftomsättningen därmed 
blir obegränsad vilket i sin tur bidrar till att barnen blir friskare. Ett påstående jag instämmer 
helt i.  
 
Den ökade rörelsefriheten gör att det finns större möjligheter till att få välja själv vad man vill 
göra och inte. Samt även större utrymmen för att få ”vara ifred” från andra erbjuds ute. En 
pedagog säger i intervjun att hon upplever att barnen orkar mer om de får vara ute. Detta 
håller även jag med om och jag tror att det beror på just det faktum att de får en chans att 
”rasa fritt” ute. De får ge utlopp för leken i stort utomhus. Sen får barnen samtidigt en enorm 
social träning utomhus genom kontakten med andra vuxna och barn.  
 
Överlag är samspelet mellan barn och vuxna viktigt, både inomhus och utomhus. Jag anser 
dock att det kan vara ”lättare” att glömma detta samspel under utevistelsen. Detta på grund av 
att, precis som pedagogerna sagt under intervjuerna, utevistelsen inte är planerad utan lämnar 
plats för den fria leken. Då är min erfarenhet att pedagogerna kan passa på att finna tid för 
samtal sinsemellan, utomhus alltså. Inget fel med det men barngruppen och dess behov får 
aldrig hamna i skymundan. 
 
Samtidigt är samspelet viktigt för att kunna inkludera utevistelsen i den pedagogiska 
verksamheten. Är man som vuxen inte med och lyssnar och observerar barnens upptäckter 
och samtal blir det svårt att arbeta vidare ihop med barnen. Det gäller ju att hålla sig 
uppdaterad med vad som sker bland barnen för att kunna utforma en verksamhet som ”ger” 
något till både barn och vuxna. Dahlgren & Szczepanski (1997) säger att en medforskande 
och medupptäckande pedagog kan levandegöra platsers budskap och skapa sammanhang och 
förståelse i olika inlärningssituationer. Och även Granberg (2005) poängterar att pedagoger 
ska vara medforskare som förser barnen med nya infallsvinklar. Detta för att barnen senare 
ska kunna upptäcka och skapa en förståelse på egen hand. Som pedagog är det viktigast att 
hålla sig till barnens intresse och kanske inte vara rädd för att avvika från den aktuella 
planeringen. Barnen kanske är intresserade av något helt annat än vad pedagogerna planerat. 
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Därmed tycker jag att de exempel pedagogerna lyft fram under intervjuerna är bra. Att 
pedagogerna fortsätter arbeta med något barnen fattat intresse för under utevistelsen alltså.  
 
Intrycket från intervjuerna vad det gäller planeringen av utevistelsen är att den är nästintill 
obefintlig. Utevistelsen ingår i planeringen av verksamheten hos alla de intervjuade 
pedagogerna. Men vad som sker under utevistelsen är inte planerat, inget fel med detta då den 
fria leken är viktig för barns utveckling. Mårtensson (2004) anser att det går att tolka 
läroplanen och dess budskap som att utevistelsen förväntas att präglas av just barnens fria 
aktiviteter. Då är istället verksamheten inomhus oftast späckad med aktiviteter som ska betas 
av vilket inte får glömmas bort. Dock poängterar en av pedagogerna att det står i läroplanen 
för förskolan att det ska förekomma planerad utevistelse inom förskolan. Men hur läroplanen 
ska tolkas är upp till varje arbetslag. Det är även upp till varje arbetslag att ta tolkningen och 
anpassa den till barngruppen och verksamheten. 
 
Jag finner det ändå viktigt att det finns ett syfte med utevistelsen, Det vill säga att 
pedagogerna har en tanke med varför de faktiskt går ut på gården eller ut i naturen. Och det 
verkar det ju sannerligen som att det finns. Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) så kan 
utevistelsen genom rätt användande bli ett viktigt metodiskt redskap för att levandegöra 
läroplanens mening. Vidare menar de att användandet av utomhuspedagogik kan skapa 
möjligheter till att förena begrepp, teori och erfarenhetskunskaper. Användandet av dessa 
metoder kan enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) i sin tur skapa tillfällen till både 
närkontakt och social träning i utemiljön. Avgörandet ligger däremot i, enligt Dahlgren & 
Szczepanski (1997), att metoderna ingår i den pedagogiska planeringen och att de återkommer 
regelbundet. 
 
Pedagogerna nämner under intervjuerna vikten av att utevistelsen är bra för hälsan. Detta 
instämmer jag i då detta på ett sätt går hand i hand med den ökade rörelsefriheten. Nuförtiden 
är barngrupperna på förskolan rätt stora och inomhusmiljöerna räcker oftast inte till. Det blir 
högljutt och trångt och olika sjukdomar som förkylningar och magsjuka sprids mellan barn 
och vuxna som en löpeld. Då är det bra att vistas ute då barnen inte behöver vara ”på” 
varandra och sjukdomar sprids inte lika lätt. 
 
Pedagogerna vill även väcka intresset för djur och natur hos barnen, samt hur man beter sig i 
naturen. Mycket bra då det är viktigt att på ett tidigt stadium väcka en medvetenhet om ens 
närmiljö. Det är trots allt barnen som får ta hand om miljön i framtiden. Självklart får varje 
arbetslag sedan anpassa miljö och naturarbetet efter sin egen barngrupp. Alla grupper ser 
olika ut med olika behov och intressen. Även läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 1998) tar upp att förskolan ska lägga stor vikt vid naturvård och 
miljöfrågor. Detta för att barnen ska tillägna sig et varsamt förhållningssätt till vår natur.  
 
De flesta pedagogerna lyfter även fram under intervjuerna att detta arbete ska ske på ett 
lekfullt sätt, vilket också är viktigt. Hela tiden bör det pedagogiska arbetet med verksamheten 
hållas på barnens nivå. Fördelarna med utevistelse på förskolan är många, det märks bland de 
intervjuade och detta var ingen överraskning. Några av fördelarna har redan lyfts fram 
tidigare i texten. Bland annat den ökade rörelsefriheten, träningen av motoriken och 
främjandet av fantasin hos barnen. Samtidigt upplevs det som att barnen blir piggare och 
friskare när de fått vara ute och även detta kan jag enbart instämma i.  
 
Nackdelarna med utevistelse var svårare att finna bland de intervjuades svar. Det enda som 
kom upp var att en del barn ibland inte har de rätta kläderna för årstiden. Tur då att det oftast 
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finns bra kläder att låna på förskolan. Detta håller emellertid inte i längden, så en bra 
kommunikation mellan hemmet och förskolan är viktigt. Pedagogerna måste vara raka och 
tydliga med att de går ut om dagarna, oavsett väder, och att bra ute kläder är viktiga. Sen är 
det vissa barn som är mer vana vid att vara ute än andra. Och för dessa barn kanske det inte 
spelar någon roll vad de har på sig, de älskar att vara ute i alla fall. Men för de ”ovana” barnen 
kan kläderna spela stor roll. Detta för att utevistelsen ska kunna bli en så lustfylld upplevelse 
som möjligt. 
 
En annan nackdel som togs upp var att pedagogerna ibland blir tvungna att avbryta leken 
inomhus för att de ska gå ut. Här anser jag att det kan vara bra att inte stressa ut, istället kan 
pedagogerna försöka vänta ut barnens lek. De kan även förbereda barnen på att de snart ska gå 
ut så de kan ges en chans att själva få avsluta. Självklart kan detta vara olika från dag till dag 
beroende på barnen. Pedagogerna får helt enkelt känna av barngruppen, en förmåga som jag 
av erfarenhet kan säga är god i de flesta arbetslag. Pedagogerna känner oftast sin barngrupp 
väl och vet vilka barn som tycker om att vara ute och vilka som hellre vill vara inne. 
 
Även vistelsen i skogen har övervägande fördelar med sig. En fördel är att skogen aldrig ser 
likadant ur, beroende på årstid, väder etc. Lundegård m fl. (2004) anser att det är genom mötet 
med det okända som barnens nyfikenhet stimuleras och de får en chans att formulera sina 
frågor utifrån deras tidigare erfarenheter. Den egna gården ser dock oftast likadan ut med 
samma leksaker och omgivning. Detta kan ändå vara fullt tillräckligt för de allra minsta 
barnen som är i början av sitt upptäcka stadium. I skogen utmanas även barnens fantasi i brist 
på färdiga leksaker. Här får barnen använda det som finns till deras förfogande. Min 
erfarenhet är också att konflikterna minskar i skogen då den ”bästa” cykeln och ”största” 
gungan inte längre finns. Även relationerna i barngruppen kan jag tycka ändras vid 
skogsutflykter. Barn som vanligtvis inte leker med varandra kan helt plötsligt finna varandra i 
skogen.  Detta var dock inget som lyftes fram under intervjuerna utan det är enbart baserat på 
min egen erfarenhet.  
 
Nackdelarna med skogen är inte heller många enligt de intervjuade pedagogerna. De enda 
nackdelarna är enligt dem eventuella faror som ormar eller giftiga växter. Samt att det finns 
en större yta för barnen att försvinna på i skogen så det krävs mer uppsikt från pedagogernas 
sida. Dessa två nackdelar finner jag är väldigt små, olyckor kan mycket väl hända lika lätt på 
den egna gården. I själva verket kanske det till och med kan gå mer illa där än i skogen. Säg 
att ett barn klättrat upp i ett träd och faller. På gården är den mesta ytan gräsmatta eller asfalt 
medan det i skogen oftast är mjuk mossa. Så när det gäller olyckor anser jag att det är lika stor 
risk vare sig man är på gården eller i skogen.  
 
När det gäller personalens uppsikt över barnen finner jag detta självklart, och även detta är 
oberoende av var man befinner sig. Men självklart förstår jag vad pedagogen menade med 
detta, det finns kanske mer ställen att gömma sig på. Samtidigt som det kan vara lätt för 
barnen att bara vandra längre och längre bort från pedagogerna. Det är viktigt att göra klart 
reglerna för vad som gäller i skogen för barnen innan man kommer dit och kanske även när 
man kommit fram. 
 
En nackdel som en av pedagog lyfte fram som även den är viktig att tänka på är 
tillgängligheten till skogen. En del förskolor ligger inne i stan och har oftast en bra bit att 
färdas för att komma till en skog. Detta kan mycket väl bli en nackdel för dem då det krävs 
mer av dem att komma till en skog än för dem som har närmare.  
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När det kommer till frågan om huruvida läroplanen för förskolan används som koppling till 
utevistelsen blir det en tolkningsfråga. Jag skulle vilja säga att efter att ha läst igenom svaren 
från intervjuerna så används läroplanen flitigt. Den stora frågan är dock om den används 
medvetet eller inte. Flera av pedagogerna hävdar att de arbetar med läroplanen i bakhuvudet 
men att de inte gör något konkret för att visa på detta. Jag anser att det är viktigt att visa på 
läroplanen och att det finns en mening med allt som görs i den pedagogiska verksamheten. 
Detta för att exempelvis kunna få föräldrars fulla förtroende för att deras barn faktiskt får ut 
något av sina dagar på förskolan. Som exempel skulle man genom dokumentation med 
digitalkamera kunna sätta upp bilder med ett utdrag ur läroplanen bredvid. Då har ju 
verksamheten kopplats på ett enkelt och konkret sätt till läroplanen. 
 
Avslutningsvis kan jag säga utifrån mina resultat att pedagoger har olika genomtänkta syften 
med utevistelsen. Pedagogerna vill förmedla kunskap om skog och mark på ett lekfullt sätt 
som väcker barnens nyfikenhet. De vill även att barnen ska få träna sin motorik genom den 
fria leken med varandra. Skogens ojämna terräng bidrar mycket till detta. Även den sociala 
träningen får pedagogerna fram genom utevistelsen. Så visst finns det mycket positiva sidor 
med användandet av utevistelsen, både för barn och vuxna.  
 

4.1 Tillförlitlighet  
 
När jag intervjuade pedagogerna var för sig var svaren de gav oftast utifrån hur de jobbar i 
sina arbetslag. Svaren blev alltså inte alltid personliga utan oftast kollektiva, detta kan ha 
påverkat tillförlitligheten i undersökningen. Det vill säga, jag ville få fram pedagogernas 
personliga tankar och syften med utevistelsen.  Men svaren blev likartade då de som 
pedagoger arbetar ihop i arbetslag och därmed tillsammans utvecklat sina syften.  
 
För att öka tillförlitligheten i undersökningen hade jag även kunnat intervjua fler pedagoger 
på olika förskolor. Detta var även min tanke i början av undersökningen. Nu blev det inte så 
då flera pedagoger backade ur på grund av att de inte ville eller att de inte hade tid. En 
förskola hörde aldrig av sig till och med. Så intresset för att delta kan jag säga var svalt och 
tillförlitligheten hade kunnat bli bättre om fler ställt upp.  
 
Validiteten i undersökningen måste jag dock anse som god. Svaren jag fått från de deltagande 
pedagogerna har ändå kunnat utgöra grunden för denna rapport. Det jag undersökt har också 
varit det jag avsett mig att undersöka. Min frågeställning har därmed blivit besvarad. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor  

    

1. Hur ofta går ni ut i skogen istället för den planerade miljön på 
gården och varför? 

 
Hur ofta följer du som pedagog med barnen ut i naturen istället 
för den planerade miljön på gården och varför? (reviderad) 

 
2. Vad vill du att barnen ska få med sig genom utevistelsen? 
 
3. Hur använder ni er av utevistelsen i den pedagogiska 

verksamheten? 
 

4. Vilket syfte har du som pedagog med utevistelsen och är denna 
del av verksamheten planerad? 

 
5. Finns det några fördelar/nackdelar med utevistelse? 

 
6. Fördelar/nackdelar med skogen kontra den planerade miljön? 

 
7. Hur omsätter ni läroplanen i utevistelsen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Bilaga 2, Utdrag ur läroplanen för förskolan, Lpfö98 
  

 
FÖRSKOLANS UPPDRAG 
 
Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. 
Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (Lpfö98, 
sid.7)  

 
Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 
lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet 
till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö98, 
sid.7) 

 

 

 
2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen 
delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 
liksom sitt kunnande om växter och djur. (Lpfö98, sid.9) 

 

 

 
RIKTLINJER 
 
Arbetslaget skall ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka 
miljön. (Lpfö98, sid.10)   
 

 



  

  

Bilaga 3, Svar från intervjuer med pedagogerna 

        

1. Hur ofta går ni ut i skogen istället för den planerade miljön på 
gården och varför? 

 
Pedagog 1: ”För tillfället går vi inte alls till skogen på grund av inskolningar under 
hela hösten men vanligtvis går vi till skogen en gång i veckan. Ibland med hela 
gruppen men oftast bara med de äldsta barnen. Upplevelsen är det viktiga i skogen 
men även på gården. I skogen finns det bra förutsättningar för träning av balans, 
motorik och uthållighet.”  

 
Pedagog 2: ”Tidigare under hösten har vi varit utlokaliserade på en annan förskola 
där vi hade närmare till skogen. Då gick vi ut 2-3 gånger i veckan men sedan vi kom 
tillbaka till vår egen förskola har vi inte varit till skogen en enda gång. Men i vanliga 
fall försöker vi komma iväg en gång i veckan.” 

 
Pedagog 3: ”På promenader har vi gått men inte till skogen sen vi kom tillbaka från 
******* . Där var vi däremot ute i skogen ofta då skogen fanns precis runt knuten, 
tillgängligheten spelar in hur ofta vi kan gå. Ombyte av miljö är viktigt, att det inte 
bara blir samma. Och att barnen får plocka löv, kottar och blåbär, att de får den biten 
också för att det är inte många föräldrar som går ut i skogen med sina barn.” 

 
Pedagog 4: ”Vi gick tidigare till skogen en gång i veckan men nu har vi ändrat den 
dagen till en utflyktsdag istället, då vi upptäckt att barnen behöver mer social träning 
och lära sig hur man beter sig i trafiken.  Motoriken är också viktig att träna både i 
skogen och på utflyktsdagen. Vi går ut och går mycket, ibland till någon lekpark.”   

 
Pedagog 5: ”Vi har planerad skogsvistelse en gång i veckan, vi tar vara på det 
naturen har att erbjuda. Det finns alltid något att kolla på och lära sig i naturen. 
Skogen har en naturlig miljö för att träna grov och finmotorik utan att göra något 
speciellt. Vissa barn vistas sällan i skogsmiljö med sina föräldrar så det är viktigt att 
de också får ta del av detta.”  

 
2. Vad vill du att barnen ska få med sig genom utevistelsen? 

 
Pedagog 1: ”Glädje, en känsla för växlingar av väder och årstider.” 
 
Pedagog 2: ”Få frisk luft och större ytor att vistas på, de möter mer intryck och 
utmaningar. Det är skönt att vara ute och känna på olika väder. Större ytor ger 
mindre konflikter. Viktigt med det här med motorik, att få lära sig att röra på sin 
kropp.” 
 
Pedagog 3: ”Nyfikenhet och utveckling och lära sig hur man är i naturen, varför man 
gör och inte gör vissa saker i naturen.” 



  

  

Pedagog 4: ”Man orkar ju mer om man får komma ut. Att barnen får leka, träna det 
sociala och få frisk luft. Rörelse är viktigt, större rörelsefrihet ute och de kan springa 
mer ute än inne.”  
 
Pedagog 5: ”Få respekt för natur och miljö, att få kunskap om olika växter och träd, 
sen att de får med sig att det är roligt att vara i skogen, en rolig stund.”  

 
3. Hur använder ni er av utevistelsen i den pedagogiska 

verksamheten? 
 
Pedagog 1: ”Målet med utevistelsen är just känslan. Att barnen får ha roligt samt att 
man som vuxen har ett samspel med barnen. Att man som vuxen är med och 
upptäcker. Då kan man spinna vidare på upptäckter och det är viktigt med samspelet 
även ute.” 
 
Pedagog 2: ” Går till skogen exempelvis och plockar med sig material tillbaka till 
förskolan och därefter arbeta vidare med det. Exempelvis teckningar, måla och klippa 
sen pratar vi vidare om vad vi gjort och sett.” 
 
Pedagog 3: ”Vi plockar material i skogen som vi använder i skapande och även i 
samlingen kan material från skogen användas.” 
 
Pedagog 4: ”Leka med kompisar, turtagning, att träna på den sociala biten.”  
 
Pedagog 5: ”Vi gör olika experiment med vatten och is och allt annat som finns, vi 
har också planerad mulle verksamhet där de lär sig massor.” 

 
4. Vilket syfte har ni som pedagoger med er utevistelse och är 

denna del av verksamheten planerad? 
 
Pedagog 1: ”För det mesta går planeringen ut på att vi ska gå ut minst en gång om 
dagen och det är sällan det blir några undantag från detta. Syftet är att det är för 
hälsans skull, det är hälsosamt.” 
 
Pedagog 2: ”Att väcka barnens nyfikenhet i naturen. Att få barnen vaksamma på att ta 
hand om vår natur och djur.” 
 
Pedagog 3: ”Syftet är att lära barnen hur man uppträder i naturen och för motorikens 
skull. Att kunna klättra över stockar och stenar exempelvis. När det gäller planering 
så är svaret både ja och nej. Ibland är den planerad och ibland inte.” 
 
Pedagog 4: ”På ett sätt är den planerad. Utflyktsdagarna är ofta planerade, går man 
iväg krävs det ju nästan planering. Att gå ut på gården kräver istället nästan aldrig 
planering, då är det mer fritt. Syftet kommer in i tidigare svar.”  
 
Pedagog 5: ”I läroplanen står det att vi ska ha planerad utevistelse, så självklart. Mitt 
syfte är att barnen på ett roligt och lekfullt sätt lär sig att värdera det som finns i 
naturen.” 



  

  

5. Finns det några fördelar/nackdelar med utevistelse? 
 
Pedagog 1: ”Bara fördelar, nackdelen kan vara att man ibland avbryter leken 
inomhus för att gå ut. Är det för kallt stannar vi inne.” 
 
Pedagog 2: ”Fördelar är frisk luft, större utrymme och att barnen får träffa andra 
kompisar på gården från andra avdelningar. Nackdelar kan vara om barnen i vissa 
fall har brist på passande kläder för årstiden, annars är det inga nackdelar.” 
 
Pedagog 3: ”Fördelar är att jag upplever att barn blir friskare av att vara ute mycket. 
Ute får barnen använda fantasin mycket mer. Inne leker man med dockor, pussel och 
andra färdiga saker. Barnen blir hungrigare och sover bättre och piggare om vi är 
ute, är vi inne blir barnen hängiga och tröttare. Kan inte komma på några 
nackdelar.” 
 
Pedagog 4: Nackdelar, kan inte komma på några nackdelar. Det mesta med att vara 
ute är fördelar, frisk luft och större rörelsefrihet.”  
 
Pedagog 5: ”Fördelar absolut, det finns saker ute som tränar motoriken utan att 
barnen tänker på det och även den friska luften då jag tror att många barn är inne 
mycket hemma. Jag ser inga nackdelar med att vara ute.” 

 
6. Fördelar/nackdelar med skogen kontra den planerade miljön? 

 
Pedagog 1: ”Nackdelar är att det finns giftiga växter och huggorm, alltså eventuella 
faror. Fördelar är ojämn terräng, vackert, naturliga gömslen, fantasin sätter inga 
gränser, man kan leka varsomhelst.” 
 
Pedagog 2: ”Fördelar med skogen är att den är spännande, mycket att upptäcka, 
klättra i berg och annat. Finns andra utmaningar där. Men för de allra minsta så är 
vår gård fullt tillräcklig.” 
 
Pedagog 3: ”Fördelar med skogen är att den aldrig ser likadan ut, finns mer saker att 
upptäcka för barnen. Gården ser ut som den gör jämt, finns inga nackdelar med 
skogen.” 
 
Pedagog 4: ”Nackdelar är att det krävs större koll på barnen i skogen, det finns 
större ytor att försvinna på för barnen. Fördelar är att det finns mycket att lära sig i 
skogen och så den motoriska träningen.”  
 
Pedagog 5: ”Fördelar med skogen är att i skogen så väcks barnens fantasi mer, det 
finns exempelvis inga gungor men man kan gå balansgång och klättra i klätterträd. 
Jag tror att de lär sig mer i skogen då det oftast kommer mer spontana frågor från 
barnen. Vi har skogen nära på vår förskola men för andra tror jag att det kan vara en 
nackdel, alltså, om skogen ligger för långt bort.”  



  

  

7. Hur omsätter ni läroplanen i utevistelsen? 
 
Pedagog 1: ”Slänger mjölkkartonger i återvinningen ihop med barnen. Diskussioner 
uppstår oftast automatiskt under utevistelsen kring hur man exempelvis inte ska bryta 
kvistar på träd. Knyter väl inte an till läroplanen för att visa på verksamheten men 
indirekt jobbar man med läroplanen fast man inte dokumenterar allt.” 
 
Pedagog 2: ”Vi får in aktsamheten om djur och natur. Sopsorterar mjölkkartonger 
ihop med barnen och komposterar ihop med barnen. Med de allra minsta kan det vara 
svårt att prata om kretsloppet i naturen men genom sopsorteringen visar vi på det. 
Med de äldre kan vi prata mer om att man måste vara försiktig och rädd om vår 
natur.” 
 
Pedagog 3: ”Vi pratar mycket om hur man är i naturen men man får gå ner på 
barnens nivå. Fantasifrämjandet kommer också in. Förhoppningsvis får barnen med 
sig kunskap också genom pågående samtal med de vuxna.” 
 
Pedagog 4: ”Vi försöker koppla allt till läroplanen så också med utevistelsen. Vi läser 
inte innantill i läroplanen men jobbar utifrån det som står ändå, man har det i sig.”  
 
Pedagog 5: ”När vi grovplanerar utgår vi alltid från läroplanen i all verksamhet och 
då också utevistelsen. I skogen faller sig det som står i läroplanen naturligt då vi har 
en riktig naturfantast i arbetslaget som lyfter fram allt så alla, även jag, kan lära mig. 
Det som står i läroplanen finns alltid i bakhuvudet.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


