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Abstract 

In this examination paper I’m using the qualitative method: phenomenographic analysis to 

present twenty educated and working pre-school teachers opinions about being outdoors in 

Swedish pre-school. The purpose is to describe the variation between different pre-school 

teachers’ opinions, not to focus on wrong or right.  

   The paper starts with a review over the opinions presented by the literature on the subject. 

After that I present the category system I’ve created based on the answers I’ve got from the 

interviews with the pre-school teachers. The category system have four main headlines: 

Physical and psychological records of being outdoors, the outdoor environment, being 

outdoors and the outdoor environment in the Child’s perspective and being outdoors in the 

pedagogues perspective.  

   In The ending chapter “Discussion/Analysis” I compare the literature with the pre-school 

teachers’ opinions and make the conclusions that good conditions for a qualitative time 

outdoors are: attending pedagogues manage to see possibilities in the outdoor environment, be 

conscious about what you are doing and why, never stress and have patience. Overall it 

doesn’t matter if you are indoors or outdoors you must always plan, have commitment and be 

full of happiness. 
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Sammanfattning 

Genom den kvalitativa metoden fenomengrafisk analys redogör jag i det här examensarbetet 

för vad 20 utbildade förskollärare, som är verksamma på förskolor inom samma skolområde 

har för uppfattningar kring begreppet utevistelse. Syftet har varit att beskriva variationen i 

förskollärarnas uppfattningar, inte att visa på något som rätt eller fel. 

   Arbetet börjar med en genomgång av vad litteraturen har för olika uppfattningar kring 

utevistelsen på förskolan. Sedan har jag utifrån svaren jag fått av de intervjuade förskollärarna 

skapat ett kategorisystem med fyra rubriker som är genomgående genom hela arbetet. Dessa 

rubriker är: Utevistelsens fysiska och psykiska förtjänster, utemiljön, utevistelsen och 

utemiljön i barnens perspektiv och pedagogen i utevistelsen. 

   I det avslutande kapitlet ”Diskussion/analys” knyter jag an litteraturen till förskollärarnas 

svar i resultatet och drar slutsatser om vilka förutsättningarna för en bra utevistelse är. Främst 

krävs det närvarande pedagoger, pedagoger som kan se möjligheter i utemiljön, att vara 

medveten om varför man som pedagog agerar som man gör i olika situationer, att aldrig vara 

stressad och våga ha tålamod.  Övergripande kan jag se att det inte spelar någon roll om man 

är ute eller inne. Samma planering, engagemang och glädje ska alltid finnas som ledord hos 

pedagogerna. 

 

�yckelord 

Fenomenografi, Förskola, Förskollärare, Utevistelse, Utemiljö. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi är ute på gården på en förskola i Sverige; några av barnen cyklar, andra gräver i sandlådan. 

Några springer omkring och leker en fantasilek där en del av barnen verkar vara riddare och 

ett barn är en stor drake. En flicka sitter själv på en bänk och ser lite ledsen ut. Två pojkar och 

en flicka fäktas med några pinnar. Ett par pojkar och två flickor frågar en pedagog om de inte 

kan hitta på något för de har inget att göra. Barnen rör sig omkring på gården, några har 

aktiverat sig själva medan andra trevar fram lite mer utan mål. Det är en vanlig dag på 

förskolan. 

   Jag vänder blicken och ser vad pedagogerna gör under utevistelsen den här dagen. 

Pedagogen som fått frågan av om vad gänget med pojkar och flickor ska hitta på säger att de 

får använda sin fantasi och att hon inte har tid just nu då hon måste fixa med en del saker. En 

annan pedagog uppmärksammar barnens rastlöshet och springer och hämtar en boll och frågar 

om de vill ”kasta gris” som de gjorde innan på samlingen fast nu utomhus på gräsmattan. Tre 

pedagoger står och pratar i en klunga och diskuterar hur det senaste avsnittet av tv-

programmet ”Ullared” irriterar dem. En pedagog går runt på gården och räknar så att inga 

barn har försvunnit medan en annan uppmärksammar flickan som sitter på bänken och ser 

ledsen ut. De hörs arga skrik från en pedagog som säger åt de barnen som fäktas att de inte 

ska slåss med pinnar då det kan sticka ut ögonen på varandra. En pedagog kommer ut från 

rasten och med sig har hon riddarhjälmar och en grön mössa som hon ger till barnen som 

leker riddare och drake. Sen ansluter hon till leken och jag ser hur hon på förvandlas till en 

kompisdrake. Nu måste barnen fly undan, inte bara från en drake utan nu är det två. 

   Så här kan en typisk utevistelse se ut. När jag varit ute i förskoleverksamheten som student 

och vikarie har jag observerat en stor variation i hur aktiva och medvetna pedagogerna varit 

kring, vad de vill göra ute och hur de ska jobba med barnen pedagogiskt när det är utevistelse. 

På alla förskolor är utevistelsen en del av verksamheten där alla går ut på den egna gården 

eller till parker i närheten. Det är något som är lika självklart för i princip alla förskollärare, 

men är det lika självklart varför man går ut och vad man vill göra ute? Vad beror skillnaden i 

aktivitet och medvetenheten hos förskollärarna på? Hur gestaltar sig den skillnaden när de får 

resonera kring utevistelsen och redogöra för sina tankar? 
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1.2 Frågeställning  

Hur beskriver utbildade förskollärare på avdelningar med barn som är från 3- till 5 år gamla 

inom samma skolområde sin uppfattning om begreppet utevistelse? 

 

1.3 Mål och syfte  

Målet med denna studie är att beskriva variationen i uppfattningen av begreppet utevistelse 

hos utbildade förskollärare inom samma skolområde. Syftet med studien är att se vad det finns 

för gemensam syn och vilka olikheter som finns hos lärare som arbetar inom samma stadsdel 

och med samma ledning, detta för att ta lärdom av olika förskollärares uppfattningar och 

övertygelser. Vilket är lärdomar som jag vill ta till mig genom en kvalitativ analys av 

uppfattningarna både hos förskollärarna och i det som presenteras av litteraturen i ämnet. 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Urval 

I den här uppsatsen har jag intervjuat 20 utbildade förskollärare. De är alla kvinnor, fast 

anställda på en förskola inom samma skolområde och verksamma på en avdelning med barn 

som är från 3- till 5 år gamla. Jag har valt utbildade förskollärare och inte barnskötare, detta 

eftersom jag vill att de ska ha samma utbildning och teoribakgrund i största möjliga mån. I 

och med att de alla är anställda på samma skolområde innebär det att alla även har samma 

ledning och direktiv.  Att det bara är förskollärare verksamma på en avdelning med barn som 

är från 3- till 5 år gamla beror på att jag vill att de ska ha så lika förutsättningar i arbetet som 

möjligt, så att jämförelsen dem sinsemellan blir mer relevant. Att det enbart är kvinnor som är 

intervjuade beror helt enkelt på att det inte fanns någon man anställd inom skolområdet. 

 

1.4.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom 20 intervjuer med förskollärare. Intervjuerna hölls i mindre 

rum med bara mig och intervjupersonen närvarande och de spelades in på en mobiltelefon. 

Alla intervjuer har gjorts med en grund i en intervjuplan bestående av fem ingångsfrågor som 

varit de som återkommit och varit identiska över alla intervjuer, för att kompletteras med 



- 3 - 

 

följdfrågar för att fördjupa intervjupersonernas beskrivningar av deras uppfattningar. De fem 

ingångsfrågorna är: 

- Vad är utevistelse för dig? 

- Hur känns det när du har utevistelse? 

- Hur vill du att det ska kännas när det är utevistelse? 

- Vad gör du när du har utevistelse? 

- Vad gör barnen när de har utevistelse? 

 

1.4.3 En fenomenografisk ansats 

För att få fram svaret på min frågeställning har jag använt mig av en fenomenografisk 

kvalitativ empirisk analys, likt den som Staffan Larsson redogör för i sin bok Kvalitativ 

analys – exemplet fenomenografi (1986). I den här uppsatsen betyder det att jag genom 

intervjusvaren från tjugo intervjuer med tjugo utbildade förskollärare gör en empirisk analys 

av hur förskollärarna uppfattar fenomenet utevistelse. Metoden blir empirisk därför att jag gör 

ett försök att analysera och beskriva vad ett antal människor har sagt vid en intervju. Det är 

viktigt att poängtera att jag har valt att beskriva hur fenomenet uppfattas av dessa 

förskollärare och inte hur utevistelse egentligen skall vara. Jag är ute efter själva innebörden 

av hur utevistelsen uppfattas.  

   Larsson (1986) beskriver en kvalitativ analys så här: ”Att en metod är kvalitativ innebär att 

den handlar om hur man ska karaktärisera något – hur man ska gestalta det” (s.7). Det är när 

jag bearbetar intervjuerna och kategoriserar svaren för att hitta kvalitativt skilda svar som jag 

använder mig av den kvalitativa analysen. Varje kategori med intervjusvar är kvalitativt 

åtskilda då de representerar distinkt skilda sätt att beskriva fenomenet. Uppsatsen är en 

allmänpedagogisk studie då den omfattar förskollärarnas sätt att uppfatta ett så övergripande 

fenomen som utevistelse. Den omfattar snarare förutsättningarna för än innehållet i lärandet. 

 

1.4.4 Disposition  

I litteraturgenomgången presenteras vad litteraturen ger för beskrivningar och vad 

styrdokument anger kring begreppet utevistelse. I resultatdelen redogör jag för variationen i 

förskollärarnas olika beskrivningar i ett kategorisystem som är väl förankrat i 
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intervjumaterialet. Avslutningsvis kommer jag i analysen anknyta resultat med litteraturen för 

att tillföra ytterligare aspekter. 

 

1.4.5 Etiska aspekter 

Varje intervjuad person har blivit informerad om att uppsatsen kommer att bli offentlig och att 

de kommer vara anonyma, samt att så väl vilket skolområde som i vilken stad intervjuerna är 

gjorda inte kommer publiceras. 

 

5 Litteraturgenomgång 

5.1 Utevistelsens fysiska och psykiska förtjänster  

Förskolepedagogen och forskaren Patrik Grahn menar i sin bok Ute på dagis (1997) att 

utevistelsen bidrar till barns möjligheter att få vila från stress och det täta 

informationsflödande miljön de oftast vistas i. Dessutom ger naturen ett positivt tillskott när 

det gäller utrymme för och möjligheter till lek. Vidare anser författaren L-O Dahlgren m.fl. i 

boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla. )ärmiljö blir lärmiljö (2007) att det är viktigt 

att se till hur alla delar av naturen presenteras och presenterar sig för barnet och hur dessa 

sinnesintryck sedan tolkas rent känslomässigt i barnet. Upplevelsen av naturen och utemiljön 

tas in genom synintryck, dofter, ljud och av hur till exempel vinden känns mot huden eller hur 

den mjuka sanden känns mot fingertopparna. Varje enskild upplevelse som dessa intryck 

skapar ger samtidigt känslor som trygghet, frihet och lockelse. Dessa sinnen synen, hörseln, 

lukten, smaken och känsel använder sedan barnen för att i utevistelsen träna upp sin 

koncentrationsförmåga och därmed lär de sig att kunna se det småsakliga och de olika 

nyanserna i livet, vilket krävs för att kunna se sammanhang i det storskaliga. Dahlgren och 

Szcepanski menar i boken Utomhuspedagogik Boklig bildning och sinnlig erfarenhet (1997) 

att om barnen lär sig att kunna fokusera och koncentrera sig så lär de sig att koppla bort 

störningsmoment som till exempel stadens brus eller ett andra barns uppmärksamhets 

pockande och kan då utveckla sin fantasi, kreativitet och harmoni. 

   Ann Granberg som författat boken Småbarns utevistelse (2007) menar att den fysiska 

inlärningsmetoden att lära genom sina sinnen lämpar sig ypperligt i en utomhusmiljö, då 

barnen under utevistelse på egen hand kan utforska, undersöka och experimentera med alla 
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material, växter och varelser som de kan stöta på i naturen. Vidare beskriver Grahn m fl. 

(1997) att det i den fysiska utemiljön finns möjligheter för barnen att utan att värdera ta till sig 

kunskaper och erfarenheter om deras förmågor och begränsningar, samtidigt som barnen 

också har möjlighet att befria sig från spänningar och ge utlopp för känslor som känns jobbiga 

att rikta mot människor i sin omgivning.  

   Utemiljöns utmaningar i form av en ojämn terräng och stora ytor ger barnen en 

grovmotorsiskträning, som utvecklar barnens muskler och balans (Grahn m fl. 1997). 

Granberg (2007) beskriver det som att uteleken ger barnen stora möjligheter att utveckla sin 

förmåga att utföra och kontrollera sin kropps olika rörelser, genom att de går, springer, 

hoppar, går baklänges, ålar, rullar, kryper, klättrar, balanserar och traskar i regelbunden och 

oregelbunden terräng. Dessa rörelser som övar motoriken utvecklar också förståelsen för 

lägesbegreppen då den motoriska övningsleken äger rum under, över, bredvid, på, i, runt, 

framför och bakom. En träning som vidare skapar medvetenhet om sin egna muskulära 

förmåga och kunskap om sin egen kropp, kunskaper som förankras i det kinestetiska 

medvetandet, det vill säga en kontroll över sin egen kropp och sina rörelser; hur den reagerar i 

olika situationer, vilka begränsningar och möjligheter du har utifrån din kroppsliga förmåga. 

   Att vara ute mycket minskar sjukfrånvaron, dels beroende på den ökade dosen frisk luft, 

dels pågrund av minskad stress och dels på grund av mindre trängsel, vilket också minskar 

smittorisken som är högre på de små ytorna som finns inne i förskolan. Barn som har mycket 

utevistelse är starkare fysiskt, bättre motoriska och är vigare över lag. Utebarnen är 

inblandade i mindre konflikter och leker mer varierade och fantasifullare lekar (Granberg, 

2007). En undersökning som Dahlgren & Szcepanski (1997) hänvisar till ger också stöd till 

den uppfattningen och hävdar att barn som går i en förskola som är mycket ute överlag är 

friskare, mer varierade i sin lek, bättre motoriskt utvecklade och har en större 

koncentrationsförmåga än de som inte gör det. Granberg (2007) förklarar vidare att detta 

faktum beror på att barn som inte har tillgång till ett omväxlande utelandskap har större 

svårigheter att koncentrera sig, något som beror på att vi människor är skapade för att vara ute 

i naturen och för att utevistelse och naturupplevelser stärker vårt immunförsvar. Den friska 

luften tillsammans med fria ytor på förskolegården anser hon vara några av de främsta 

orsakerna till utevistelsens positiva effekter för barns välmående. En annan orsak till 

utevistelsens goda påverkan på hälsan fyller Dahlgren & Szcepanski (1997) på med, då de 

menar att utevistelsen skapar fantasi, harmoni och kreativitet, sinnesstämningar som de anser 

är bland de viktigaste förutsättningar för hälsa och välbefinnande. 
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En annan viktig aspekt av förtjänsten med utevistelse beskrivs i Friluftslivets pedagogik av 

Brügge m fl. (2007) där författarna tar upp att arbetet utomhus i en variationsrik och 

naturpräglad miljö bjuder på ökade utmaningar, som utvecklar den sociala kompetensen och 

samarbetsförmågan, vilket beror på att barnen då behöver hjälpas åt för att lösa de olika 

problematiska situationer som uppstår på ett annat sätt i den mer obegränsade utemiljön än 

inomhus.  

   För att beskriva hur dessa förtjänster erövras och hur barnets utveckling i ett 

utomhusperspektiv ser ut, har Per Hedberg i boken Utomhusdidaktik av Lundegård m fl. 

(2004) beskrivit en modell formad som en pyramid där han presenterar fem steg som krävs 

när barnen utvecklar sina naturrelaterade kunskaper och värderingar. För att komma vidare till 

nästa steg är alla steg beroende av att barnet har erövrat det tidigare steget i pyramiden. De 

fem stegen är: 1.vara och njuta av naturen, 2. se och upptäcka naturen, 3. skapa förståelse och 

se sammanhang i naturen, 4. förstå hur de själva kan påverka naturen och sist 5. att ta 

ställning och då själva kunna påverka naturen. 

 

5.2 Utemiljön 

En aspekt av utemiljön som Grahn m fl. (1997) tar upp är att oavsett hur naturen i den ser ut 

om den är hemsk, idyllisk, inspirerande eller tråkig - så ger den ett budskap och en direkt 

känsla som man som levande varelse i den tolkar snabbt på ett känslomässigt sätt. Oavsett 

vilken sorts känsla som uppstår fascinerar den på ett eller annat sätt och kan ge uppslag till 

lekar av varierat slag, det vill säga naturen uppfattas och tolkas snabbt för att sedan påverka i 

det här fallet de barn och pedagoger som vistas i den. 

   Ur ett mer historiskt perspektiv beskriver Dahlgren m fl. (2007) att det finns en gammal 

föreställning om att barn hör samman med naturen och att om barnet får lov att vistas ute 

utvecklas det till en frisk person med fördjupade kunskaper om sin omgivning. En 

föreställning som de menar att man idag kan se i form av att många fortfarande vill få barnen 

att gå ut varje dag med motiveringen att det ska vara nyttigt. Hur utemiljön sedan ser ut är det 

inte alltid lika noga med. Många pedagoger tycks ha uppfattningen att barn kan leka var som 

helst. 

   Dahlgren m fl. (2007) tar även upp att det är viktigt att uppmärksamma att utemiljön som 

barnen får vara i på förskolan kan vara den enda utemiljön barnen får möjlighet att leka i, då 

alla barn har olika levnadsförhållanden och bor på olika platser med olika sorters närmiljöer. 
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Oavsett hur det ser ut för varje barn så är det i de flesta fall ett faktum att förskolebarnen 

spenderar majoriteten av utevistelse i sitt liv i utemiljön på förskolan, då utflykter utanför 

förskolans område pågrund av resursbrist blir allt ovanligare. Med detta i åtanke blir det än 

viktigare att se betydelsen i hur utemiljön och utevistelsen i stort på förskolan ser ut. 

   Britta Brügge (2007) menar att man som pedagog måste fundera över vilka olika utemiljöer 

som finns att tillgå i sin närhet (till exempel: gården, skogen och lekplatsen) och vid vilka 

tillfällen du förlägger verksamheten till respektive plats. För att kunna planera det på ett bra 

sätt krävs att du besitter kunskaper om platsernas innehåll både när det gäller 

humanioraaspekter, det vill säga vad platserna har för historia, på vilket sätt den är en del av 

vår kultur och hur den talar till oss människor, samt de naturvetenskapliga aspekterna, vilket 

innebär vad platsen innehåller för olika växter, djur och naturmaterial. 

   Patrik Grahn skriver i Utomhuspedagogik som kunskapskälla. )ärmiljö blir lärmiljö. (2007) 

om nio olika huvudkaraktärer som bygger upp ett kvalitativt leklandskap på en förskolegård 

och som återfinns på de förskolegårdar som ”talar till barnen och leker med barnen på många 

skilda sätt” (s.60). De nio huvudkaraktärerna för ett stimulerande leklandskap utomhus är: 

Rofylld - att det inte förekommer störande aktiviteter och buller på området eller i närheten. 

Ingen skadegörelse i form av till exempel nedskräpning och klotter. Att man hör vinden, 

vatten, fåglarna och insekterna. 

Vild – att det finns ett förhållningssätt där man värnar om och fascineras av den vilda naturen. 

Växter är eller ser ut att vara självsådda. Miljön genomsyras av mystik och det förekommer 

naturrelaterade ting som stenblock och stigar. 

Artrik – att landskapet erbjuder många olika sorters växt- och djurarter att bekanta sig med. 

Rymd – att man känner en vilsam känsla av att kunna komma in i en annan värld i den 

befintliga. Det ska finnas en del som barnen kan uppfatta som till exempel en skog, en strand 

eller en trädgård. Att kunna finna sina lekoaser i det stora landskapet. 

Allmänning – att det finns öppna platser för samlingar, bollekar eller för en picknick. 

Refug, viste – att det finns små, omgärdade, trygga platser där man kan vara ifred och koppla 

av eller experimentera. 

Samvaro – att det finns platser för möten med andra människor att umgås, fika, sjunga och 

allmänt ha roligt tillsammans. 

Kultur – att möjligheten till möten med konst, historia och symbolik finns i form av till 

exempel en plats med målningar eller en stenåldersgrotta med hudar och grottmålningar. 

Tillgänglighet och närhet – att platserna är lätta att gå till och att de går att användas av alla. 
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Ann Granberg (2007) hänvisar till Grahns nio huvudkaraktärer för ett stimulerande 

leklandskap och menar utifrån det att det stora utrymmet som finns för varje enskild individ 

att röra sig på utomhus och valmöjligheten att kunna välja att leka i stor grupp, liten grupp 

eller enskilt bidrar till att utveckla leken och göra den mindre stereotyp. En utemiljö med de 

möjligheterna som Grahn beskriver skapar tillsammans med terrängens utformning och 

naturmaterial en berikad lek med mycket kreativitet och fantasi.  

  

5.3 Utevistelsen och utemiljön i barnens perspektiv 

L-O Dahlgren (2007) menar att det finns vissa tydliga skillnader mellan barns lek i 

inomhusvistelsen och utomhusvistelsen, nämligen främst inslaget av sinnlighet och 

vidlyftighet i leken utomhus. Med sinnlighet menas lekar som ”spontant stimuleras av lukt, 

smak, känsel, syn, balans, temperatur, hörsel m fl. sinnen” (s.63). Med vidlyftighet menas 

lekar som ”stimulerar barn att mer ohämmat kunna ägna sig åt lekar av mer kaotisk karaktär” 

(s.63).  Vidare beskriver han att det handlar om barnens möjligheter att utomhus både kunna 

springa, brottas och jaga runt samt att kunna leva ut de mer lugna fantasilekarna på ett annat 

sätt än inomhus. Den vidlyftiga leken är mer oförutsägbar och innebär att man släpper mer på 

kontrollen över lekens vanliga händelseförlopp och låter omgivningen påverka och vara med 

och styra. Både sinnlighet och vidlyftighet innebär att det nästan är som att miljön leker med 

barnen istället för tvärtom, då miljön under dessa lekformer hela tiden har en aktiv roll. 

   Under leken utomhus kommer barnen i kontakt med olika sorters naturfenomen; vattenkraft 

(när de bygger fördämningar), vattnets förvandling till snö och is, vindstyrka och solvärme 

som några exempel (Granberg, 2007). I dessa möten och allmänt i utevistelsen använder sig 

barnen gärna av de material som finns i naturen, så som jord, stenar, pinnar, vatten, gräs och 

buskar för att manipulera på så sitt eget sätt (Dahlgren m fl. 2007). Granberg (2007) menar 

fortsatt att naturen under regniga dagar skapar sina egna lekplatser i form av små vattendrag 

och stora vattenpölar. Hos barnen går det att se förundran och glädje över dessa 

vattenmängder, som kan fånga och aktivera upptäckarglädjen och experimentlusten i princip 

hur länge som helst. Denna koncentrerande lek med händer, spadar och hinkar är en tydlig 

form av ett lustfyllt lärande. 

   Barnens möjligheter i utevistelsen beskrivs också av Patrik Grahn m fl. (1997) som anser att 

utevistelsen är ett perfekt tillfälle för barnen att leka rörelselekar av alla olika karaktärer, allt 

från lekar där barn och vuxna jagar varandra eller brottas tillsammans till mer motoriska 
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lekövningar som att cykla, klättra, balansera, åka rutschkana, sparka och kasta boll samt att 

åka pulka på vintern. Det är även viktigt att barnen har tillgång till fasta lekredskap så de kan 

vidareutveckla sin motoriska förmåga genom leken i gungorna, rutschkanan, gunghästarna 

och klätterställningen. De fyller en viktig kompletterande funktion i den mångsidiga och 

varierade leken. 

   Granberg (2007) menar vidare också att utemiljön skapar möjligheter för barnen att hitta 

alternativa estetiska uttryckssätt som att använda stenar, pinnar, kottar, stubbar och 

trädstammar som instrument. Barnen får även möjligheterna till spontana konstruktionslekar 

med våt sand, jord, lera, snö och is, vilket stimulerar den estetiska skapande förmågan. 

 

5.4 Pedagogen i utevistelsen 

Om pedagogens roll i utevistelsen skriver Granberg (2007) och menar att en pedagogs 

erfarenheter och kunskaper om utevistelse ökar hela tiden, något som skapar en säkerhet och 

trygghet. En säker och närvarande pedagog som är en aktiv medforskare kan ge barnen nya 

infallsvinklar och möjlighet att själva upptäcka och skapa förståelse för sin omgivande 

närmiljö. Utemiljön ger möjligheter för pedagogen att vara aktiv med barnen på ett mer 

fysiskt och rörelseinriktat sett i till exempel: brottningslekar, bollekar och springlekar. Det är 

viktigt att man som pedagog ser och gör det barnen gör tillsammans med dem. Granberg 

skriver på att det är viktigt som pedagog vara medveten om att ”Tillgång till lekberedda vuxna 

är lika viktig inne som ute” (sid 49). Pedagogen behöver befinna sig närvarande och på 

samma nivå som barnet för att möte det på bästa sätt, det vill säga; det gäller att böja sig ner, 

stå på knä, sitta på marken eller stå på huk för att ta del av barnets värld. En god pedagog bör 

vara ”både följeslagare, ledsagare och medforskare” (s.70). 

   Vidare säger Granberg (2007) att om pedagog är det viktigt att respektera och vara öppen 

inför barnens upplevelser och idéer. Det som pedagogen kan betrakta som skräp och oviktigt 

kan i barnens fantasifulla ögon vara fynd med magiska krafter, så då gäller det att vara 

finkänslig och hänsynsfull för att kunna tona in och möta barnet där de befinner sig i 

förhållande till sin omgivning och dess innehåll. 

   Grahn m fl. (1997) menar att som pedagog är det också viktigt att vara medveten att det är 

du tillsammans med utemiljön som skapar en optimal utevistelse. Du som pedagog kan inte 

med din blotta närvaro och ditt deltagande skapa rika förutsättningar i en ”fattig” miljö, lika 

lite som en ”rik” miljö kan inge den tryggheten och det stimuli som behöver finnas för att 
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barnen ska ge sig hän i leken och våga släppa loss sin skaparglädje. 

   Den viktigaste uppgiften för pedagoger är enligt Granberg (2007) att göra barnens 

utevistelse så trevlig som möjligt så att de därmed njuter av den och längtar till den, vilket 

resulterar i att de som tidigt upplevt utevistelse som något positivt också lär sig att se och 

upptäcka de små detaljerna i helheten. För att skapa en positiv bild av utevistelse hos barnen 

är det hela tiden viktigt att vara medveten om hur man själv agerar och vilka känslor och 

signaler man sänder ut till barnen kring att gå ut och att vara utomhus. Är pedagogen 

bedrövad över att det regnar blir barnen det med och vice versa. 

   Dahlgren m fl. (2007) menar att det är viktigt att som pedagog se till att barnens fulla 

potential i kroppen, känslovärlden och intellektet får utrymme, vilket betyder att det i barnens 

levnadsmiljö ska finnas sådant som skapar engagemang och intresse, men att då bara fokusera 

på att hitta något som intresserar skapar inte lek och lärande i sig. Barnet behöver också 

mycket tid för att överhuvudtaget kunna genomföra lekar och upptäckter ostört, en tid som ger 

möjlighet att bearbeta sina känslor, utmana verkligheten och vidare undersöka, prova, fundera 

och reflektera. För att skapa denna tid skriver Granberg (2007) om att det är viktigt att barnen 

får komma ut till de stora utrymmen som varje barn har till sitt förfogande ute till skillnad från 

inomhus. Stora ytor bidrar till att varje individ får möjlighet att träna och utvecklas i sin egen 

takt, utan att konkurens om utrymme blir ett störningsmoment i samma utsträckning.  

   För en pedagog är det av stor vikt ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv att medvetenheten 

om vikten av utevistelse för barnen inte bara stannar där, utan att den leder vidare till att man 

ställer sig egna didaktiska frågeställningar som: Vad kan vi göra utomhus? Vad kan jag flytta 

ut från den verksamheten vi har inomhus? Vad kan utevistelsen få för effekter när de gäller 

försthandserfarenheter, ökad motivation och förståelsen av olika begrepp? Samt att du som 

pedagog vet om att lärande inte bara äger rum på en speciell tid och plats (Brügge, 2007). Du 

måste också vara medveten om utevistelsens möjligheter och ”utgångspunkter för praktisk 

miljölära och kretsloppstänkande, en bas för undervisning om vår kropp och hälsa, en plats 

för estetiska upplevelser, en plats för reflektion och en ”lärobok” i alla ämnen” (Brügge, 2007 

s.28). 

 

5.5 Alternativet utomhuspedagogik 

Som en viktig del i utevistelsen återkommer metoden utomhuspedagogik. Jag kan tycka att 

den på ett sätt är ett kapitel för sig, men att den ändå är relevant att kortfattat presentera i 
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denna text. 

   Utomhuspedagogik är kort sammanfattat en slags pedagogik som handlar om att lära med 

hela kroppen genom att kombinera rörelse, kunskap och utomhusmiljö till en helhet. Eller 

med andra ord som Dahlgren & Szeczepanski (1997) skriver:  

I normativ bemärkelse karaktäriseras utomhuspedagogiken av 

handlingsinriktade lärandeprocesser, ofta relaterade till aktiviteter i 

utemiljön. Dessa lärande miljöer kan vara mer eller mindre ostrukturerade, 

ett oförutsett möte med det okontrollerade (s.50) 

Mer fördjupat beskriver Brügge m fl. (2007) att utomhuspedagogik är att använda sig av ett 

lärande fyllt av en blandning av olika upplevelser och reflexioner grundade i erfarenheter 

upplevda i autentiska situationer och miljöer. Den är ett komplement till den traditionella 

pedagogiken som oftast är inriktad på lärande inom fyra väggar. Utomhuspedagogiken möter 

de landskap och bilder vi bär inom oss och tar tillvara på helheter där man använder alla sina 

sinnen för att lära och skapa förståelse. Det är viktigt att se på hur inne- och utevistelse kan 

samverka för att skapa lärande. Inom utomhuspedagogiken ser man naturen som en 

pedagogisk miljö, men poängterar samtidigt att naturen inte är självklar för alla, utan att 

grunden måste ligga i att arbeta med den utifrån allas olika perspektiv så att man skapar ett 

positivt förhållningssätt.  

   Vidare menar Brügge m fl. (2007) att kroppen har behov av rörelse, sinnliga erfarenheter 

och stimulans för det intellektuella tänkandet, något som utomhuspedagogiken är en viktig 

bas för. Även när de gäller att uppnå och levandegöra läroplanens intentioner är den av stor 

betydelse, men då behöver pedagogen se till:  

- utomhusmiljöns möjligheter som lärandemiljö 

- arbetslagets arbete utifrån problematiserat lärande 

- att arbetet är tematiskt och ämnesövergripande 

- helheter och att barnen känner personlig trygghet i uterummet 

- utevistelse som ett komplement och alternativ till innevistelse 

Lärandet och erövrade kunskaper i utomhuspedagogiken blir inte bara ord eller en formel utan 

det ligger istället i en känsla och i en medvetenhet, för till exempel egna musklers spänning 

och den egna kroppens rytm, menar Brügge (2007). 
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5.6 Vad säger läroplanen om utevistelsen? 

Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (2006) tar upp mycket som jag kan relatera till vad 

litteraturen nämner angående utevistelsen, som till exempel: vikten av att stimulera nyfikenhet 

och inte begränsa barnen. Under den här rubriken tar jag bara upp det som mer direkt kan 

relateras till beskrivningar av begreppet utevistelse. 

   Under rubriken förskolans värdegrund och uppdrag tar Lpfö 98 upp att miljön på förskolan 

skall inspirera barnen att utforska omvärlden, samt att ”verksamheten skall ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”. 

Vidare beskriver den att utomhusvistelsen bör ge barnen möjlighet till aktiviteter och lek i 

både planerad miljö och i naturmiljö. Som mål tar den upp att förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar en respekt för allt levande och sin närmiljö, samt en förståelse för enkla 

naturvetenskapliga fenomen och att de erövrar kunnande om växter och djur i naturen. 

 

6 Resultat 

Under resultatdelen kommer jag redogöra för alla olika uppfattningar, beskrivningar, tankar 

och åsikter de intervjuade förskollärarna har uttryckt. I texten använder jag mig av begreppen 

pedagoger, förskollärare eller helt enkelt ”en av dem” eller ”flera av dem”, när jag hänvisar 

till de tjugo personerna jag intervjuat. De svar jag redogör för är antingen direkta citat eller 

sammanfattningar av mig. 

 

6.1 Utevistelsens fysiska och psykiska förtjänster  

6.1.1 Barnens utveckling 

Många av pedagogerna jag intervjuat med tar direkt upp olika förtjänster för barnen när det 

gäller deras uppfattning om begreppet utevistelse. I princip alla beskriver hur bra det är att 

barnen får frisk luft och större utrymmen att vistas i. En av dem definierar att utevistelse 

handlar om friskvård, motorikens betydelse, kognitiv utveckling, hälsa och välbefinnande. 

Vidare beskriver hon att utevistelsen är all begynnelse till intresse, kunskap, intelligens och 

förmågan att lyckas i det framtida skolarbetet: ”Jag tror allt börjar med frisk luft och rörelse”. 

En annan fortsätter på samma linje och pratar om utevistelse som en helhetslösning då 
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”utevistelsen ger alla bitar inom nästan allt; grovmotoriskt, finmotoriskt, upplevelser av 

naturens underbara helhet och den viktiga friska luften till exempel”.  

   Utevistelsen har även andra förtjänster för barns utveckling, en pedagog beskriver: 

”Utevistelse för mig är en möjlighet till utforskande och till utrymme till lekar (…) som 

kräver yta, det är också det motoriska och att få springa på ojämnt underlag”, vidare talar hon 

om att utevistelsen ger barnen möjligheter att upptäcka nya färdigheter och få erfara känslan 

av att känna upptäckarglädje. 

   En pedagog uttrycker sig så här: ” Jag tycker barnens möjlighet att ge sig hän i den fria 

leken på gården och i naturen med stenarna och buskarna är en viktig förtjänst med 

utevistelsen”. En annan av dem pekar på möjligheterna att kunna använda sin förmåga att 

kunna hitta och se olika lekmöjligheter i utemiljön, som att se ett hus under en rot eller 

förvandla en pinne till en orm, vilket dessutom stimulerar fantasin. 

   Utevistelse ger barnen möjlighet att komma ut från de små lokalerna inomhus och de 

begränsningar som väggarna där innebär, sen uppfyller det även ett viktigt behov i sig att vara 

ute, då många av barnen inte är ute när de kommer hem sen, anser en av dem. En till pedagog 

tänker i samma banor:  

Eftersom vi jobbar i ett område där det inte är så vanligt att barnen är ute när de 

kommer hem, så är de extra viktigt att vi ger dem mycket frisk luft här på 

förskolan. Det är viktigt att vi visar för barnen att man kan leka ute när som helst, 

helt oavsett vilket väder det är ute 

På samma linje är det ytterligare en annan som menar ”Att vara ute i närmiljön där barnen bor 

och utanför förskolans gård tror jag ger barnen en större trygghet och förståelse för sin 

närmiljö, vilka möjligheter och begränsningar som finns i den”. Promenaderna utanför den 

egna gården tycker hon är viktiga då hennes uppfattning är att när det gäller utemiljöer har 

många av barnen i hennes grupp bara har koll på förskolans gård och vägen till och från 

förskolan. 

 

 6.1.2 Skillnaden mellan ute och inne 

Pedagogerna ger i stort sätt en gemensam bild av att en av de största förtjänsterna med 

utevistelse är dess roll som variation till innemiljön och det klimatet som råder där, att den då 

blir ett tillfälle till lite lugn och ro. ”I och med att det är lugnare att ha en hel barngrupp ute än 

inne så skapar utevistelsen möjligheter för både barn och vuxna att ladda batterierna för att 
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sedan orka med inomhusaktiviteterna”, beskriver en av dem. 

   I och med att det finns mer utrymme när man är ute, skapar det mer frihet, spontanitet och 

det finns större möjligheter att röra på sig, menar en förskollärare. Denna frihetskänsla hos 

barnen när de är ute beskriver ytterligare en annan säger så här: ”När man är ute får man 

möjlighet att röra på sig, man kan springa och flaxa med armarna hur mycket man vill”. En 

annan av dem lyfter också fram fördelarna med utrymmet som finns ute och menar att då det 

finns mer plats ute så är det lättare att umgås och man går inte på varandras fötter, det finns 

möjligheter att leka på ett helt annat sätt utan bli störd av andra hela tiden. En av dem 

upplever det så här: ”Många gånger leker barnen mer tillsammans ute och de blir mindre 

konflikter, vilket jag tror beror på att det är mycket större utrymme ute och de finns inga 

väggar som begränsar ditt rörelseutrymme och livsrum på samma sätt som inne.” 

   Flera av de intervjuade pedagogerna beskriver hur barnen får större möjligheter att uttrycka 

sig när de är ute. En pedagog tycker att barnen på ett helt annat sätt kan ta i när det gäller det 

verbala ”de kan skrika och busa utan att vi behöver säga till som vi gör inne”. En annan menar 

att barnen blir mindre begränsade i sin fria lek ute: ”Jag tror barnen då kan prova och våga 

göra fel mer när de är ute. De blir då mer självständiga och vågar testa själva, men då krävs 

det att vi pedagoger inte bestämmer vad barnen ska göra, utan att de får hitta på det själva”. 

På samma spår fortsätter en annan av dem då hon menar att i och med att det är mer tillåtande 

och mindre regler ute än inne skapar det en större rörelsefrihet och därmed glädje hos barnen. 

   En av dem tar upp hur utevistelsen blir mer utmanande för barnen än innevistelsen. Hon 

beskriver att när barnen är ute måste de leka en mer kreativ och friare lek då de inte har 

tillgång till lego, pussel och andra sådana lekmaterial. ”Utevistelsen ger barnen nya 

möjligheter att leka med nya saker, vilket ger en mer varierad lek”, menar ytterligare en annan 

pedagog. 

 

 

6.2 Utemiljön 

Bland de förskollärarna jag pratat med kom det fram mycket tankar kring den egna utemiljön 

som en viktig del av utevistelsen. Några var nöjda och förmedlade positiva bilder, andra var 

inte nöjda men såg utvecklingsmöjligheter och hade bilder av vad de skulle vilja ha, medan en 
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tredje grupp inte såg nått ljus alls kring den egna utemiljön, utan de accepterade den bara som 

den var, med tankar om att ”vi får göra det bästa av vad vi har”. 

 

6.2.1 Positiva bilder av utemiljön 

En väldigt nöjd pedagog uttryckte sig så här: ”I mig känns det väldigt bra att få gå ut eftersom 

gården är så oerhört bra”, detta speciellt eftersom det inte var så slutet där, utan barnen kan 

cykla runt och röra på sig i uterummet. ”Den här miljön inspirerar mig till att vilja utveckla 

terrängen, fortsätta att göra mer och mer och att skapa lekvrår ute precis som det finns inne”. 

   En annan av dem kände: ”Vår gård är väldigt bra eftersom det är väldigt kuperat och som en 

naturtomt, jag tror att om de är mer gungor på en gård och sånt så måste man lägga sig i mer, 

(så allt blir rättvist) än om man har en sån här gård som vi har, där naturen gör leken på ett 

sätt”.  En pedagog uttryckte förundran och glädje kring gårdens utemiljö då hon tyckte 

utemiljön bara blir än mer spännande när det är busväder som regn och snö, då barnen kan 

förundras över en vattenpöl i en timme i sträck. 

   En pedagog såg möjligheter i utemiljön utanför den egna gården och menade att det är 

viktigt att poängtera att utemiljön inte bara är den som finns på förskolans gård, utan att vi har 

tillgång till en större utemiljö i till exempel den närliggande skogen och de lekplatser vi har i 

närheten: ”Vilken vi utnyttjar till en viss del, men som jag vill använda mig ännu mer av”. 

Något som en av dem håller med om och berättar att de använder sig av när de befinner sig 

närmiljön i form av skogen får de andra möjligheter till en mer utmanande miljö med den 

oregelbundna miljön som finns i skogen och med alla stora stenar som finns att klättra på. 

 

6.2.2 Utvecklingsmöjligheter 

Flera av dem var inte riktigt nöjda med utevistelsen, men såg vad de skulle vilja utveckla i sin 

utemiljö. En av dem saknade mer öppna ytor och menade: ”Det är synd att staketet inte är 

högre, för när barnen sparkar boll så åker bollen bara iväg utanför och så har vi ett fruktträd 

som inte är till någon nytta, där skulle jag istället vilja ha en öppen plats att sparka boll på”.  

Hon skulle vilja känna sig mer tillfredställd med miljön men inser också att de måste ta 

tillvara på det som är. Samma pedagog säger: 

Hela tiden när jag är ute spanar jag efter ställen där jag kan hitta lösningar 

(…) som är självutvecklande för barnen. Jag skulle vilja gräva gropar och 
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fylla med gatsten, så att när de regnar blir det vattenpölar. Jag skulle vilja 

fälla två-tre tallar här som man kan balansera på, sitta på och klättra över 

En av dem beskriver sin gård så här: ”Sen kan jag tycka våran gård är lite liten för våra stora 

barn, de blir att de måste hålla till i utkanterna när de vill vara lite själva”. Hon fortsätter med 

att det finns en gräsmatta och lite buskar sen är det inte så mycket mer, så då krävs det att man 

är aktiv som pedagog för att barnen ska leka mer varierade lekar. Hon skulle vilja att det fanns 

mer saker för barnen att göra, att de skulle ha något att klättra på, eller något att hänga sig i 

eller något mer för dem att göra, eftersom allt på gården är centrerat, de har sandlådan och 

klätterställningen där i mitten. Barnen kan aldrig klättra eller gräva lite ifred utan det blir 

alltid att massor med vuxna och barn är i knät på varandra, nu som det är kan de endast vara 

ifred om de gömmer sig lite bakom ett litet förråd de har. 

   Många av pedagogerna uttrycker en längtan efter mer utmaningar för barnen. En av dem där 

har en liten dröm om en aktivitetsbana inne i skogen som finns på gården. Nu har de ett rep 

uppsatt som barnen kan gå på, men det skulle gärna vara mer, till exempel stubbar att kliva 

på, så att barnen kan röra sig ännu mer än idag. En annan beskriver en önskan om mer 

utvecklingsmöjligheterna så här:  

 Vi skulle vilja ha mer aktivitetsmöjligheter på gården så vi kan träna balans 

 mer, men även  större vattenleksmöjligheter skulle vara bra. Nu handlar de 

 oftast mycket om pengar, men det e samtidigt viktigt att se att man kan 

 göra mycket själva. 

 

6.2.3 �egativa Aspekter 

Det finns de som tycker att utemiljön är usel eller att det är svårt att förändra något och de 

uttrycker sig i dessa banor: ”Utemiljön kan vi inte göra något åt, då det handlar om pengar. 

Det är tråkigt då det sett väldigt eländigt ut på vår gård”. En av pedagogerna uttrycker sig så 

här:  

Hade vi haft mer pengar hade vi kunnat göra någonting, men gården e 

gammal och leksakerna med. Man blir van att det ser tråkigt ut, men man 

kan inte hänga upp sig på att de ser så jäkligt ut, för då skulle vi inte 

komma ut överhuvudtaget. Vi får helt enkelt vara nöjda med det vi har. 

En annan pedagog känner sig väldigt missnöjd och går hellre bort från den egna gården: ”Jag 

tycker inte våran utemiljö är tillfredställande alls, jag skulle vilja gå till skogen dit vi gick 
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förut och där finns det också mer möjligheter att lära inom naturvetenskapen genom att vi 

tittar på alla småsaker som finns i utemiljön på vägen och sen i skogen i synnerhet”.  Något 

som ytterligare en förskollärare känner igen då hon också gärna går ifrån gården eftersom hon 

tycker det är viktigt att utemiljön ska vara bra och inspirerande, vilket den inte är där, utan där 

är det istället jobbigt och de måste gå och kontrollera barnen hela tiden.  

 

6.3 Utevistelsen och utemiljön i barnens perspektiv 

När de gäller pedagogernas tankar kring barnen i utevistelsen dyker de upp två huvudgrupper 

en med tankar kring vad, hur och varför barnen gör som de gör, samt en med rena 

beskrivningar vad barnen gör när de är ute på förskolan. 

 

6.3.1 Tankar kring barnen i utevistelsen 

En pedagog beskriver att hon blir lycklig och barnen blir lyckliga när hon gör saker med dem 

under utevistelsen: ”Jag har aldrig sett nått barn som har varit ledsen för att de fått utveckla 

sig ute, snarare ledsen för att man hejdar dem”.  Hos barnen har cyklingen en stor betydelse, 

men om personalen flyttar på sig så följer barnen ofta med, annars är barnen ofta där 

personalen är, beskriver samma pedagog. 

   Barnen gillar att cykla mycket, men en dag i veckan har vi cykel-fri-dag eftersom vi vill 

stimulera barnens fantasi, beskriver en av dem. Hon menar att med cyklarna framme hela 

tiden driver barnen bara omkring och väntar på att få ha dem, men när de är borta tvingas de 

till att bli kreativa och utmana sig själva. 

   En pedagog har tankar kring i vilken mån man ska styra barnen: ”Om jag styr dem till 

exempel till sandlådan och säger att nu är vi bara på den här delen av gården så blir de 

kreativa och skapar ett landskap på ett helt annat sätt än om jag bara släppt dem vind för våg”. 

En förskollärare jobbar mycket med att presentera omgivningen som finns för barnen och 

märker då att de blir mer intresserade och att de kan leka mer kravlöst med det som finns. 

Utomhus kan barnen sparka hårt i gräset eller undersöka en slemmig mask på ett sätt som inte 

går inne, något som hon använder sig av som pedagog. 

   En pedagog har gjort följande iakttagelse: ”Eftersom gården är så liten, upplever jag att 

barnen behöver mer tid när bara just våran barngrupp är ute så de slipper konkurera med de 
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andra barnen. Vid de tillfällena som vi får chansen till att vara själva ute märker man direkt att 

det blir en hel annan lek med mycket mer rollekar”. 

 

6.3.2 Beskrivningar av barnen i utevistelsen 

Här följer pedagogernas olika beskrivningar av deras uppfattning om vad barnen gör under 

utevistelsen. Det cyklas, gungas och grävs i sandlådan, men nu har vi tagit bort cyklarna på 

förmiddagarna för att få igång en mer kreativ lek och mer grupplekar, beskriver en av dem. 

Hon anser att förut var det mycket en och en eller två och två, men nu ser man att det leks 

lekar som vi startat igång; de samlar saker, bakar kakor, leker i kiosken, klättrar mer och de 

mindre barnen packar saker. En annan ser vistelse för barnen ute kortfattat så här: ”Barnen 

gräver, åker rutschkana, jagar varandra och fäktas med spadar, ibland blir de dock konflikter 

med dessa lekar så då får vi gå in och bryta”.  

Några barn leker mer rollekar nere i buskarna och då får de vara lite mer själva, vilket många 

har ett behov av. I stort sett är de utspridda och leker fokuserat i olika mindre grupper, fast sen 

är det såklart några som är mer oroliga och flackar omkring mellan olika aktiviteter, beskriver 

en pedagog. En av dem har sett:  

 På senaste tiden har det blivit mycket gungor, sen har vi undersökt löven 

 och ställt oss frågor varför träden är så kala. En del leker mycket Star Wars 

 med pinnar, men då får de hålla sig i utkanten vid staketet så de inte skadar 

 de andra. Periodvis bygger de väldigt mycket sandslott, men de går i vågor, 

 just nu längtar barnen väldigt mycket efter snön.  

En annan förskollärare förklarar att barnen utomhus leker mycket mer i större grupper än de 

gör inne och de aktiverar sig själva direkt när vi kommer ut då, då springer de direkt iväg till 

olika aktiviteter de längtat efter ”De utnyttjar verkligen hela gården tycker jag”. 

 

6.4 Pedagogen i utevistelsen 

När pedagogerna kommer in på sig själva handlar det om tre olika kategorier på svaren. Den 

första kategorin handlar om de själva i arbetslaget och hur de förhåller sig till de andra 

pedagogerna när de är ute. Den andra kategorin handlar om vad de gör och vad de vill hitta på 
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med barnen i barngruppen, medan den tredje handlar mer om de själva som pedagoger, vad de 

har för tankar, iakttagelser och insikter om sin egen roll och pedagogers roll i utevistelsen. 

 

6.4.1 Arbetslaget 

Pedagogerna har olika åsikter när det gäller hur man ska förhålla sig till arbetslaget när man är 

ute. En pedagog säger: ”Det är roligt att leka med barnen, men samtidigt så kanske är det den 

stunden där kollegor kan få stå och prata ett tag, det får man inte förneka med den stressen 

som är idag”. En annan av dem håller med till viss del: ”Önskvärt vore att man inte hade så 

stort behov att prata med sina kollegor ute, men det är oftast enda stunden man hinner det, så 

det blir ju mycket vuxenprat när man är ute också (…) hellre skulle jag vilja ha den tiden 

någon annanstans så man slapp ta den från barnen”. 

   En av dem belyser dock risken med att samlas och prata i arbetslaget under utevistelsen, då 

barnen enligt henne tar till vara på de tillfällena när de vill hitta på något de egentligen inte 

får, vilket hon menar kan förhindras med mer rörliga och cirkulerande pedagoger. Alla ser lite 

olika problem och lösningar på hur och när man ska prata med sina kollegor, en pedagog 

beskriver:  

 Ofta så blir det att personalen står och snackar nere nära huset, vilket gör 

 att barnen också bara håller sig här nere. Eftersträvansvärt vore att vi spred 

 ut oss mer eller åtminstone flyttade upp våra samtal till skogskanten. 

Ett annat sorts dilemma ställs en av pedagogerna inför: ”Jag passar ju på att snacka med mina 

kollegor också, för det är ju väldigt svårt att få till annars, men ibland leker jag så mycket med 

barnen så att jag inte hinner, vilket är synd då vi ofta bara har tiden ute att prata med 

varandra”. 

 

 

 

6.4.2 Pedagogen och barngruppen 

Även när det gäller uppfattningarna om hur pedagogerna ska förhålla sig och i vilken 

utsträckning de ska vara med barnen varierar svaren mycket. En pedagog tänker mycket på 
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var hon är och hur hon rör sig i förhållande till barngruppen, då hon märkt att hon kan skapa 

variation genom att pedagogerna under en utevistelse uppehåller sig på olika ställen. Hon 

beskriver hur hon till exempel vill vara i skogsdelen, i sandlådan och vid bänkarna under ett 

utepass, istället för att bara stå stilla. När hon rör sig märker hon att det skapar en större 

variation i var och vad barnen leker. 

   Många av dem pratar om vikten av att stimulera en varierad lek och se till så att inget barn 

är ensamt, vilket en pedagog tänker så här kring: ”När jag är ute har jag koll på barnen 

framförallt så att de har nått att göra och inte är ensamma. Jag deltar i gruppaktiviteter och 

drar igång lekar. Jag har också märkt att man behöver vara aktiv så att barnen inte ska fastna i 

samma lek hela tiden, ta det säkra kortet; sätta sig på en cykel eller gräva i sandlådan”. 

   Andra pedagoger pratar om hur de är aktiva med barnen: ”När jag är ute är jag mycket med 

barnen och tittar på kryp och gräver mycket. Med de mindre barnen är jag mycket drivande 

och ger dem alternativ för att få igång dem att göra något och stimulera dem. Med de äldre 

barnen blir det mer konflikthantering och springlekar. Jag pratar med barnen varför det är bra 

att vara ute och ger dem uppslag till nya lekar”. En annan pedagog vill vara aktiv, men 

samtidigt som hon är engagerad vill hon också kunna vara avslappnad: ”Jag känner denna 

avslappning i mig själv också på grund av att jag tycker det är viktigt att jag inte styr för 

mycket under utevistelsen, då jag ser det som ett tillfälle för barnen att få vara lite själv, så att 

barnen får träna på att vara kreativa och hitta på någon lek helt själva”. Att det är viktigt att 

vara avslappnad, lugn och låta barnen få vara själva beskriver en annan pedagog: ”När jag är 

ute känner jag mig lugn och jag tror att mitt lugn som pedagog skapar trygghet hos barnen. 

Fast jag tycker det är viktigt att samtidigt som vi visar att vi finns så får vi inte störa barnen i 

leken, utan det handlar om att ha kontroll och uppsikt”. 

   En av dem uttrycker en dubbelkänsla av att både vilja vara närvarande och låta barnen vara 

ifred på samma gång som hon vill ha kontroll så här:  

Under utevistelsen räknar jag barn så att ingen försvinner. Jag är också med dem och gungar på 

dem, cyklar med dem och springer med dem, men ibland så står jag också helt stilla och tar det 

lugnt.  Jag vill delta mer i barnens lek, men samtidigt är jag medveten om att barnen behöver 

både styrda och fria aktiviteter. Det är dock viktigt att poängtera att bara för man går ut kan man 

inte släppa barnen helt för sig själva, utan jag vill vara närvarande och kunna se vad de gör 

När det gäller hur de tänker kring det direkta bemötande av barnen i utevistelsen beskriver två 

av pedagogerna hur de tänker så här:  
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 Jag tycker det är viktigt att man bemöter barnen där de befinner dig och 

 bekräftar deras fantasier och upplevelser i utevistelsen. Är barnen 

 spindelmannen så bemöter man dem som spindelmän. 

Samt så här:  

 Vi är här för barnen och därför tycker jag att det inte ska finnas några 

 begränsningar i barnens val, inga förbehåll; vill barnen cykla ute ska de få 

 det oavsett vilken dag eller tid det är. Jag vill att barnen ska få styra vad de 

 vill göra, helt utan hinder, jag vill säga nej så lite som möjligt. 

 

6.4.3 Pedagogens roll i utevistelsen 

En pedagog nämner att det är viktigt vad man förmedlar till barn när det gäller utevistelse, ”att 

man inte säger usch vilket väder, utan istället å vad härligt det finns ju massa regnvatten vi 

kan leka med”. Hon menar att barnen blir speglar av oss när det gäller allt i verksamheten, för 

tycker inte vi om det vi gör så gör inte barnen det heller. 

   Andra pedagoger tar upp vad de skulle vilja ha mer av i sig själva och vad de skulle vilja 

göra mer av: ” Jag skulle vilja vara mer kreativ med gården och ta med saker från naturen och 

skapa mer miljöer, jag tycker det är jättekul och jag vet att barnen uppskattar det”. Att vara 

mer kreativ i planeringen tar flera pedagoger också upp: ”Jag tycker nog att det skulle kanske 

vara lite mer planerad verksamhet ibland, många gånger blir det de här att de är den tiden för 

lite låt gå då i den fria leken”. En annan pedagog säger:  

 Det skulle kunna vara mer planerade aktiviteter ute, nu tycker jag mest det 

 bara planeras för innevistelsen. Det blir mest att vi bara skickar ut barnen 

 och låter dem leka i den miljön vi har, men nu när den är så dålig tror jag 

 behovet av planering är än större.  

Ett annat ämne som pedagogerna tar upp är deras roll som pedagoger när de är utomhus med 

barnen. En pedagog beskriver sitt förhållningssätt så här: ”När jag är ute har jag som mål att 

jag vill hinna samspela med och se varje barn i gruppen. (…) Jag vill att jag ska veta vad varje 

barn har gjort under en utevistelse”. Ytterligare en annan prioriterar att hon hela tiden ska vara 

med så mycket som möjligt i barnens lekar och inte bara stå bredvid och titta på. En pedagog 

berättar att det hon tycker är viktigast när man är ute och när det gäller verksamheten 

överhuvudtaget är ”att man som pedagog inte bara säger nej hela tiden, utan att man låter 

barnen prova på själva”. 

   En pedagog beskriver hur hon fokuserar på kontroll; när hon är ute går hon omkring 
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mycket, kollar vad barnen gör och följer framförallt en kille som hon vet att hon behöver ha 

lite extra uppsikt över. Hon beskriver ett dilemma hon ställs inför när hon också vill vara aktiv 

med barnen:  

 Jag känner att jag kanske leker lite för lite med barnen, det gjorde jag mer 

 förr. Det kanske beror på att jag blivit äldre, men det blir svårt om jag ska 

 engagera mig i en liten grupp, då jag e rädd att jag skulle missa nått som 

 händer på ett annat ställe. 

 

7 Diskussion/Analys 

7.1 Utevistelsens fysiska och psykiska förtjänster  

Författarna till litteraturen jag studerat fokuserar under den här rubriken mycket på hur barnen 

lär med alla sina sinnen, hur de tar in och upplever vistelsen utomhus samt hur den utmanar 

barnen till att utvecklas. De intervjuade pedagogerna berör även dessa delar och en av dem 

pekar på att utevistelsen ger möjligheter att uppleva naturens underbara helhet och att den 

skapar möjligheter till träning av fin- och grovmotorik, samt kognitiv utveckling. En annan av 

dem pratade även om att barnen kan ge sig hän i den fria leken utomhus och utforska naturen 

men det är bara enstaka pedagoger som tar upp de mer fysiska och sinnliga förtjänsterna, likt 

de som L-O Dahlgren m.fl. (2007) beskriver. I stort lyfter istället pedagogerna fram mer 

konkreta miljöfysiska förtjänster som att utevistelsen ger barnen ett vidare spektra när det 

gäller variationen i utemiljöer eller det faktum att det finns större utrymmen att vistas i 

utomhus. I princip alla författare poängterar utevistelsens förtjänster som skapare av friskare 

och hälsosammare barn, vilket även bland annat Granberg (2007) beskriver. 

   Många av pedagogerna anser att utevistelsen som motpol och variation till att vara inne är 

den tydligaste förtjänsten. De pekar både på att det är lugnare att vara ute och att barnen får en 

större frihet. Litteraturen tar i princip aldrig upp skillnaden mellan ute och inne, utan de 

fokuserar på beskrivningar av utevistelsens förtjänster och låter de tala för sig själv, till 

exempel så beskriver Grahn m fl. (1997) hur utemiljöns utmaningar i form av en ojämn 

terräng och stora ytor ger barnen en grovmotorsiskträning, som utvecklar barnens muskler och 

balans. 

Jag upplever överlag en skillnad i på vilket sätt de intervjuade pedagogerna och litteraturen 

angriper utevistelsens förtjänster. Flera av pedagogerna relaterar till vad barnen får till sig i 
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form av mer överskådliga förtjänster som påverkas av hur miljön är utformad eller som 

handlar om vad barnen konkret kan och får göra ute. De menar att barnen kan vara fria och 

får vara ute i närmiljön för att få bredda sina erfarenheter av olika utemiljöer, samt att de kan 

prova och våga göra saker, samt att de får mer utrymme i förhållande till när de är inne. 

Litteraturen i stort och främst Dahlgren (2007) och Granberg (2007) fokuserar istället på hur, 

varför och orsaken till att utevistelsen ger goda fysiska och psykiska förtjänster för barnen. 

Dahlgren (2007) menar att det är viktigt att se till hur alla delar av naturen presenteras och 

presenterar sig för barnen och hur dessa sinnesintryck sedan tolkas rent känslomässigt i 

barnet. Granberg (2007) beskriver hur barnen utvecklar sin förmåga att utföra och kontrollera 

sin kropps olika rörelser. 

   Skillnaden mellan på vilket sätt pedagogerna och litteraturen angriper utevistelsens 

förtjänster tror jag främst beror på att pedagogerna har en liten annan relation till utevistelsen, 

då den är mer påtaglig här och nu och de relaterar till saker de sett för kanske 15 minuter 

sedan. Vad barnen kan och får göra blir därmed prioriterat i deras förhållningsätt, hur det 

kommer sig blir sekundärt och något som de först kan tänka på när de får tid för reflektion. 

Författarna av litteraturen kan på ett annat sätt fundera och omarbeta sina tankar och 

formuleringar innan de presenterar sina tankegångar och förhållningssätt. De drar slutsatser 

under en lång period i sitt forskningsarbete, medans pedagogerna får frågor av mig som de 

direkt måste svara på. En annan orsak till skillnaden är självklart att litteraturen har olika 

syften och mål till varför det författat respektive, medan de intervjuade pedagogerna fått 

direkta frågor som varit styrda av mig. 

   De stora skillnaderna här är mellan litteraturen och pedagogerna utgångspunkter och tankar, 

men det finns även en skillnad i hur pedagogerna tänker sinsemellan. För vissa handlar det 

bara om förtjänsterna för barnens hälsa och att de får frisk luft, medan andra utvecklar 

resonemanget och poängterar de viktiga förtjänsterna för den kognitiva och motoriska 

utvecklingen, samt upplevelser av naturens underbara helhet och stimulering av fantasin. 

Skillnaderna i tankarna hos de intervjuade är intressanta att se, då alla har liknande 

förutsättningar i och med att de arbetar på ”äldre” avdelningar inom samma skolområde, alla 

är utbildade förskollärare och ställs inför samma frågor. Eftersom skillnaderna här inte ligger i 

förutsättningar och bakgrund på samma sätt tror jag det istället beror på vilket sätt de tolkat 

mina frågor. För att sedan komma med insiktsfulla genomtänkta svar tror jag det behöver 

finnas en grundmedvetenhet kring vad man har för egna tankar kring utevistelsen. Om man 

som pedagog inte skapar sig denna medvetenhet tror jag att man fastnar i begränsade 

uppfattningar som att man går ut för att de är bra för hälsan och det är viktigt med frisk luft. 
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Dessa aspekter vet jag är viktiga men samtidigt anser jag att utevistelse handlar om så mycket 

mer. Jag anser att förtjänsterna sträcker sig så mycket längre, men att det krävs medvetna 

pedagoger för att barnen ska få ta del av dem. 

 

7.2 Utemiljön 

När det gäller utemiljön var det en sak som alla pedagoger berörde och hade en klar åsikt om. 

Antingen var man helt nöjd, eller var man missnöjd men med framtidstro och med tankar om 

hur man kunde utveckla utemiljön, eller var man missnöjd men accepterade att det ser ut som 

det ser ut. Grahn m fl. (1997) menar att hur naturen i utemiljön på förskolan än ser ut påverkar 

den alla som vistas i den och förmedlar en direkt känsla och ett budskap, vilket stämmer in på 

pedagogerna som alla är väl medvetna om vad de anser om sin egen utemiljö.  

   Den intressantaste skillnaden när det gäller pedagogernas uppfattningar är den mellan de 

som anser att det går att utveckla utemiljön och de som accepterar den som den är. Jag tror att 

skillnaden åter igen beror på olika grad av medvetenhet. De som är medvetna om på vilket 

sätt man kan förändra utemiljön är hela tiden observanta och ser möjligheterna i det som 

finns. De som inte är medvetna har däremot inte något annat att göra än att acceptera 

utemiljön som den är. Jag tror att utan kunskapen om hur de kan förändra kan det bli svårt att 

göra något åt miljön, speciellt om man nöjer sig med det man har. Som omedveten blir det 

nog lättare att skylla den oinspirerande miljön på brist på pengar. Jag vet att pengar är en 

viktig faktor när det gäller att kunna utveckla hela förskoleverksamheten, men det hänger 

heller inte bara på ekonomin, för hur kan då gårdar inom samma skolområde med liknande 

terräng variera så mycket i hur pedagogerna känner inför den och hur mycket den inspirerar 

barnen till utveckling? Jag upplever att vissa pedagoger inte ens ställer frågan vad de kan göra 

utifrån de förutsättningarna just de har. De pedagoger som ställer sig dessa frågor utstrålar en 

medvetenhet och en glädje kring att vara ute, en glädje till utevistelse som jag tror är en grund 

för att kunna se att det går att utveckla utemiljön och skapa något på egen hand. 

   De nio huvudkaraktärerna för ett stimulerande leklandskap utomhus som Grahn (2007) tar 

upp ser jag som inspiration för pedagogerna och något som alla oavsett inställning borde ta 

del av och försöka sträva efter att uppnå i den egna utemiljön. Av Grahns nio huvudkaraktärer 

berör pedagogerna många av dem på olika sätt. Främst tolkar jag det som att de prioriterar 

rofylld, rymd, vild och allmänning, då de pratar mycket om att de vill ha större utrymmen och 
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mer möjligheter för barnen att röra på sig och utveckla sig, men även att de kan få vara ifred 

och ta det lugnt. 

 

7.3 Utevistelsen och utemiljön i barnens perspektiv 

Dahlgren m fl. (2007) redogör för två olika sorter lekformer som förekommer utomhus; 

sinnliga och vidlyftiga. Av dessa två framkommer det mest vidlyftiga lekar i pedagogernas 

beskrivningar av vad barnen gör när de är ute; barnen cyklar, kan sparka i gräset, gunga, 

klättrar och åker rutschkana. Även beskrivningar av mer sinnliga lekar förekommer, som att 

barnen undersöker slemmiga maskar och gräver i sandlådan. De flesta bekräftar Dahlgrens 

bild av att det nästan är som att miljön leker med barnen, då miljön under dessa lekformer har 

en aktiv roll, samt som en pedagog sa: ”De utnyttjar verkligen hela gården tycker jag”. 

   I det här avsnittet kring barnen i utevistelsen tycker jag litteraturen (Grahn m fl. 2007) och 

pedagogerna har många liknande beskrivningar. Båda poängterar vikten av att barnen får röra 

på sig och att de har tillgång till olika fasta redskap som gungor och rutschkanor som ett 

komplement. Jag tycker det är extra skönt att se att när det gäller barnen delar de en 

gemensam grund, speciellt då det är för barnens skull jag anser att vi driver 

förskoleverksamheter och att det är barnens behov och utveckling vi hela tiden måste 

prioritera. 

   Kring de tidigare avsnitten har jag uttryckt en viss kritik mot de pedagoger som visar 

mindre entusiasm och engagemang och som därmed i mina ögon upplevs som mindre 

medvetna, men just kring barnen märker jag en högre grad av medvetenhet hos i princip alla 

jag intervjuat. De beskriver hur de medvetet tänker på hur barnen är, vad de gör och vad som 

påverkar dem. En pedagog beskriver att om personalen flyttar på sig så följer barnen med. En 

annan arbetar mycket med att presentera omgivningen som finns för barnen. En tredje säger: 

”Om jag styr dem till exempel till sandlådan och säger att nu är vi bara på den här delen av 

gården så blir de kreativa och skapar ett landskap på ett helt annat sätt än om jag bara släppt 

dem vind för våg”.  Även om alla dessa tankar går lite isär hos pedagogerna tycker jag det är 

tydliga uttryck på en medvetenhet i förhållningssättet till barnen i utevistelsen. 
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7.4 Pedagogen i utevistelsen 

Ett ämne som många av pedagogerna upplever som problematiskt är hur de ska förhålla sig 

till sina arbetskollegor. De flesta uttrycker ett behov av att få prata med varandra, men att 

tiden ofta är knapp. Några anser att utevistelsen är det enda tillfället till samtal med de andra 

pedagogerna, medan andra poängterar vikten av att inte ta bort tid för samvaro och närvarande 

pedagoger från barnen. En pedagog ser en annan problematik då hon känner att hon tappar 

uppsikt över barnen och att de passar på att göra saker de inte får när personalen samlas och 

pratar med varandra under utevistelsen.  

   Jag ställer mig dock frågan om det verkligen är när vi är ute som vi ska fokusera på att 

samtala med de andra vuxna? Är utevistelsen mindre viktig än innevistelsen, så man då kan 

åsidosätta närvaron och samvaron bland barnen? Är det på grund av att barnen kan hitta på 

bus som vi vuxna inte ska samlas i grupper när vi är ute? Jag hävdar att man som pedagog 

alltid måste fokusera på att vara närvarande hos barnen och att det inte handlar om att minska 

barnens tillfällen att göra något de inte får. Granberg (2007) menar att det är viktigt att man 

som pedagog ser och gör det barnen gör tillsammans med dem och att pedagogen behöver 

vara närvarande och på samma nivå som barnet för att på bästa sätt möta det. Dessutom 

upplever jag efter att varit ute i verksamheten och observerat. Att det sällan pratas om 

relevanta saker som rör verksamheten, utan ofta handlar samtalen om privata saker, samtal om 

vilken tid något barn skulle hämtas eller hur många barn man har kvar blir väldigt omständiga 

och utdragna. Jag anser att den typen av information kan man istället förmedla till varandra i 

förbifarten för att sedan snabbt återgå till barnen. Som pedagogerna beskriver så hittar de 

ingen annan tid att pusta ut och samtala, vilket får mig att ställa mig frågan om det inte är 

verksamheten som behöver ses över, för är som sagt inte utevistelsen lika viktig som 

innevistelse? 

   Samtidigt som behovet av att samtala med de andra vuxna är stort är vikten av att vara med 

barnen hos flera av pedagogerna än större. Många av dem pratar om att vara aktiva och 

stimulera en varierad lek, samt att se till att inget barn är ensamt, vilket är mål som kräver 

närvarande pedagoger. En pedagog beskriver: ”Jag har också märkt att man behöver vara 

aktiv så att barnen inte fastnar i samma lek hela tiden, ta det säkra kortet”. 

   När jag jämför alla intervjusvaren märker jag att pedagogerna brottas med främst fyra olika 

behov och viljor under utevistelsen. För det första vill de vara med barnen så mycket som 

möjligt, men samtidigt ge barnen utrymme att vara ensamma, samt få tid för vuxensamtal och 

även få slappna av och ta det lugnt på ett sätt de upplever att de inte kan inomhus, denna 
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splittrade känsla tror jag många pedagoger har som en ständigt överhängande problematik 

under sin utevistelse, vilket jag tror får till följd att de får svårt att fokusera helt på något av 

sina behov, alltid är det känslan av att behöva göra något annat just nu som ligger och gror. 

Jag är av den uppfattningen att man som pedagog måste slappna av, ha tålamod och känslan 

av att man har all tid i världen. Förskoleverksamheten är för mig en långsiktig verksamhet där 

känslan av stress aldrig ska finnas. 

   Både litteraturen och pedagogerna lyfter fram att det är viktigt vilka känslor man förmedlar 

till barnen. Granberg (2007) menar att den viktigaste uppgiften för pedagoger är att göra 

barnens utevistelse så trevlig som möjligt, så att de därmed njuter av den och längtar till den. 

En av de intervjuade pedagogerna menar att barnen blir speglar av oss och menar därmed: ”att 

man inte säger: usch vilket väder, utan istället; å vad härligt det finns ju massa regnvatten vi 

kan leka med”, vilket jag anser är ett förhållningsätt som skapar glädje i både dig själv och 

hos barnen. 

   

7.5 Slutsats av diskussion/analys 

Ett resultat av studien och det som vad jag vill ta med mig ut i mitt yrkesverksamma liv som 

pedagog är: 

-  att ständigt se möjligheter och ta del av den teori som finns i olika ämnen när jag 

upplever att jag ”kört fast”. 

- att fokusera på att vara närvarande med barnen, både ute och inne. 

- att arbeta utifrån att stress aldrig behöver finnas i förskolan och att en av de viktigaste 

egenskaperna och utmaningarna som pedagog är att våga ha tålamod. 

- att vara medveten om varför jag gör som jag gör i olika situationer för att sedan kunna 

argumentera för mina beslut och med min medvetenhet se utvecklingsmöjligheter i 

miljön, mig själv och barnen. 

- att ha som utgångspunkt att sprida glädje och en känsla av positivism inför alla delar i 

verksamheten. 
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