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Syftet med examensarbetet är att få reda på förskollärarens roll vid utevistelse. Har de någon 
planerad utevistelse? Vad anser de om sin egen roll vid utevistelse och varför har man 
utevistelse? Jag har gjort en kvalitativ undersökning där fyra förskollärare har intervjuats och 
observationer på två förskolor har gjorts. Resultatet visar att man som förskollärare ska vara 
medforskare, inspiratörer, och aktiv med barnen. Det förekommer planerad utevistelse men i 
olika utsträckning. Den fria leken och styrda aktiviteter tas upp som positiva. 
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1 INLEDNING
Som blivande förskollärare med inriktning mot natur, matematik och teknik så har utevistelse 
blivit något som jag tycker är en självklarhet. Under min specialisering, Förskolebarns lärande 
i utemiljön, fick jag upp ögonen för hur viktigt det är för barnen med utevistelse och vad det 
har för betydelse. I dagens samhälle är det många barn som vistas mycket på förskolan. Det 
jag mest kommer ihåg från när jag var liten är uteleken. Norén- Björn m.fl.(1993) menar att 
utevistelse ger starkare upplevelser och att minnen från barndomen oftast kommer från 
utevistelsen. Därför tycker jag att det är viktigt med pedagoger som är engagerade, lekberedda 
och som kan ge barnen trevliga minnen från utevistelsen. 

Fri lek vid utevistelse, utan pedagogers medverkan är det som förekommer mest på de 
förskolor jag kommit i kontakt med under min utbildning. Jag tycker också att pedagogerna 
mest stod vid sidan av leken och pratade med varandra vid utevistelsen. 
Det finns mycket man kan hitta på med barnen när man är ute, men man behöver inte bara ha 
fri lek eller styrd lek. Utan det kan vara en lagom blandning av dem båda. Barn tycker att det 
är roligt när de vuxna är med och leker. 

Syftet med mitt arbete är att genom observationer själv få se hur pedagogerna beter sig vid 
utevistelse och att genom intervjuer få veta vad de anser om sin egen roll när de är ute. Om de 
har planerad utevistelse och varför de är ute.

1.1 Bakgrund

I läroplan för förskolan står det att barnen ska möta engagerade vuxna som ser barnens 
möjligheter. Pedagogerna ska också vara engagerade i samspelet med det enskilda barnet, 
men även barngruppen. För alla barn som deltar i verksamheten ska det vara tryggt, roligt och 
lärorikt. (Lärarnas riksförbund, 2005)

Ett uppdrag som förskolan har är att det ska finnas ett medvetet användande av leken och den 
ska vara central för barnens utveckling och lärande. Under dagen ska barnen få växla mellan 
olika aktiviteter. Både inne och ute ska barnen få utrymme för sina egna fantasier, 
kreativiteten och sina planer i lek och lärande. 
Ett av målen som förskolan ska sträva efter är att barnen ska få lära sig om växter, djur, 
naturvetenskapliga fenomen och naturens kretslopp. Ett annat mål är att allt levande ska 
respekteras och att vara rädd om närmiljön. (Lärarnas riksförbund, 2005) 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” 
(Lärarnas riksförbund 2005, s.36)
De som arbetar på förskolan ska samarbeta och se till att det erbjuds en god miljö för lek, 
utveckling och lärande. Pedagogerna i arbetslaget ska ge stöd och stimulans till barnens 
motoriska utveckling.  

I ur och skur är en friskoleverksamhet som kommer från friluftsfrämjandet. Grundidén är att 
barnen ska få naturupplevelser och målet är att de ska få kunskaper om naturen. 
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1.2 Litteraturgenomgång

1.2.1 Utevistelse och hälsa

Granberg(2000) menar att det finns flera moderna studier som visar att det är bra för hälsan 
att vara ute.
I Sverige har en studie gjorts där man jämfört sjukfrånvaron på traditionella förskolor med I 
Ur och Skur- förskolor. Barnen på en I Ur och Skur- förskolorna hade, mycket lägre 
sjukfrånvaro och de blev friska fortare än barnen på de andra förskolorna. 
När barnen är ute får de frisk luft men även risken för allergier och infektioner minskas. 
(Norén-Björn, Mårtensson & Andersson 1993)
Även Drougge (2002) tar upp vikten av att vara ute. Den friska luften och ljuset gör oss på 
bättre humör. Hon menar att det bästa ljuset för kroppen, skelettet och hjärnan är 
förmiddagsljuset. 

En annan undersökning gjord av två svenska barnläkare visar att barn som är ute ofta håller 
sig friskare och det förklaras med att det är mindre stress ute, större plats att röra sig på och 
det minskar smittspridningen. (Granberg, 2000)
Granberg (2000) skriver att det gjorts en doktorsavhandling som menar att barn som vistas ute 
mycket är friskare än andra barn. Barnen har även bättre motorik, har starkare fysik, de är 
vigare och deras koncentrationsförmåga är större menar han. Det beror på att barnen har 
tillgång till en varierande utomhusmiljö. Några fler orsaker till att utomhusvistelse har så 
positiva effekter beror på att barnen har stora ytor att röra sig fritt på. De har större möjlighet 
ute att få vara i fred och sen får de också frisk luft. (Granberg, 2000) 
I dagens samhälle rör vi på oss alldeles för lite och det gäller även barnen. Därför är det 
viktigt att barn i förskolan får röra på sig så mycket som möjligt. (Danielsson & Auoja & 
Sandberg & Jonsson, 2001) 

1.2.2 Fördelar med utevistelse 

En av de viktigaste aktiviteterna för barn är leken och vid utevistelse så får den egna 
fantasileken stora möjligheter menar Drougge (2002). Det finns oändliga möjligheter att 
utveckla leken ute efter ens egna behov och barnet bekräftar verkligheten genom lek. 
När barnen är ute och leker tränar de sin balans, smidighet och styrka. De får också en bra 
kroppsuppfattning. När man kan behärska sin kropp så stärks självförtroendet.  

Brügge, Glantz och Sandell (2002) menar att utomhuspedagogik bör vara ett komplement till 
den vanliga pedagogiken och ska ses som en naturlig del i verksamheten. Nyfikenheten väcks 
ute i naturen på olika sätt och man upplever och lär med alla sina sinnen. Naturen är en 
pedagogisk miljö där det går att arbeta på många olika sätt. De menar att man kan vara ute 
lika mycket som inne och att utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för de intensiva 
rörelserna.

Både barn och vuxna övar smidigheten och stärker musklerna när man är ute i skog och mark. 
Man lägger dessutom en grund till goda fritidsvanor när man vistas ute regelbundet året om. 
Drougge (2002) 
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Danielsson m.fl. (2001) menar att vid utevistelse med barnen bör det vara både i naturmiljö 
och i planerad miljö. När man är ute har alla barn möjlighet till att lyckas för det finns inte 
några regler över hur man ska göra olika rörelser. Det är viktigt att barnen tidigt får möta 
utmaningar. Det ingår i lärandeprocessen att få använda alla sina sinnen och kroppen. När 
barnen är ute kan de själva välja vad de vill göra. Det finns olika övningar, lekar och 
utmaningar som är lämpliga till deras mognadsnivå. 

Vid utevistelse har den fria leken en framträdande roll. Så länge barnen är aktiva och 
engagerade så är det bra. Men när barnens lek eller aktivitet avmattas eller blir för enformig så 
ska man som pedagog gå in i leken och hjälpa barnen menar Lokken, Haugen, Röthle (2006)
Konflikterna är färre ute och barnens lek är mer fantasifull och varierande. Det finns större 
möjligheter till att leka avskilt. (Granberg, 2000)
Brügge m.fl.(2002) menar att man bör använda uterummet mer för forskning visar att barnens 
motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och hälsa ökar om de får vara i en miljö som är 
variationsrik och naturpräglad. 

Varje I Ur och Skur förskola har en gemensam grundidé och det är att ge barnen 
naturupplevelser. Barnen ska få en bättre kunskap om naturen vilket ger naturkänsla. Barnen 
får lära sig hur man ska bete sig i naturen och bli medvetna om miljön. Målet är att kunskapen 
ska förmedlas till barnen genom olika uttrycksmedel med hjälp av eller i naturen, genom lek, 
undersökande arbetssätt och genom att följa årstiderna.(Drougge, 2002) 

1.2.3 Utevistelse och rörelse

Varje dag bör barnen ha tillgång till utevistelse menar Løkken, m.fl.(2006) då de kan röra sig 
fritt och ägna sig åt vild grovmotorisk lek. Det bidrar till en normal och sund fysisk och 
sinnesmotorisk utveckling. För barns motoriska utveckling är det viktigt med allsidig rörelse 
och det uppnås genom utelek. Løkken, m.fl.(2006) menar att barn som får leka mycket ute 
blir ofta lugna och koncentrerade när de kommer in. 
Genom lek och rörelse blir barnen mer koncentrerade och motiverade för att lära sig. 
Tankeverksamheten och alla sinnen utvecklas genom lek, dessutom befäster de sina 
kunskaper. (Danielsson et al., 2001) 
Danielsson m.fl. (2001) menar att den intellektuella förmågan och barnens motorik är 
beroende av varandra. Barnen har ofta bättre självförtroende när de känner trygghet med sin 
egen kropp än de barn som känner sig osäkra i motoriken. Detta självförtroende verkar 
positivt för inlärningssituationen för det kan sprida sig till fler utvecklingsområden. I 
förskolan behövs det miljöer som främjar kreativiteten, leken och barnen ska tycka att det är 
roligt med lek. Utifrån varje barn ska utomhusmiljön erbjuda utmaningar och möjligheter. Om 
det finns en miljö där barnen tycker om att leka och som utmanar och utvecklar leken så 
kommer barnen att leka mera komplexa lekar. I en utomhusmiljö där rutiner, regler och 
material är ett hinder för skapande verksamhet och lek blir barnens lek kortvarig och 
motoriken tränas väldigt lite. Det är därför viktigt att utomhusmiljön är stödjande och det är 
personalens uppgift att se till.(Danielsson et al., 2001)

Det är viktigt att barnen får leka på ojämnheter menar Granberg (2000) och utevistelse 
innebär ojämn. Det är där barnen tränar sina kroppsrörelser och barnen får bra möjligheter att 
använda sin kropp på ett naturligt sätt när de leker. 
Løkken m.fl. (2006) menar att naturen är den miljö som ger barnen många olika utmaningar 
då underlaget är ojämnt. Det kan vara blött, torrt, hårt eller mjukt. Överallt finns det olika 
hinder som stenar, stubbar, grenar och buskar som bidrar till nya utmaningar. 
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Att vara ute i naturen är bra på många sätt menar Brügge m.fl. (2002) då man kan hämta 
kunskap i naturen men även känsla och inspiration. Barnen får fysisk träning och i den 
obanade terrängen tränar barnen balanssinne och koordinationsförmågan.

Barn som är ute mycket har lätt för att koncentrera sig och har en bättre utvecklad motorik. 
Det visar en studie som gjorts, Ute på dagis, där man jämfört en traditionell förskola och en I 
Ur och Skur. Det gjordes även motoriska tester som visade att barnen på I Ur och Skur 
förskolorna hade bättre balans, de var vigare och starkare i bål, armar och händer.(Danielsson 
et al, 2001)
Drougge (2002) menar att en gymnastiksal inte kan ersätta utemiljön när barnen ska träna 
motoriken. Men under vissa årstider kan den komplettera rörelseträningen. Vid utevistelse 
tränar barnen begrepp och rörelser. Enligt Granberg (2000) är det bra för barnen att vara ute, 
det finns stora ytor att röra sig på. Leken ute är anpassad för att öva motoriska rörelser som 
springa, hoppa, krypa, åla, rulla och snurra.

1.2.4 Utevistelse och väder

Barn tycker om att vara ute och vad det är för väder har ingen stor betydelse. Däremot tycker 
inte de vuxna om att gå ut när det är dåligt väder menar Granberg(2000) och vädret används 
ofta som en ursäkt till att slippa gå ut. 
Ingen tycker om när det är kallt, varken barn eller vuxna. Kläder och aktivitetsval är viktiga 
när man ska gå ut vid dåligt väder. Risken att frysa är stor om man inte har bra kläder och 
aktiverar sig. För de vuxna som står vid sidan om leken kan det fort kännas kallt för. Barn och 
vuxna behöver lekar som håller dem i rörelse när det är kallt.(Løkken et al., 2006)
Løkken m.fl. (2006) menar att vuxna helst vill ha bra väder när det är utevistelse i förskolan. 
På så sätt blir allt mycket lättare och behagligare. 

Granberg (2000) anser att utevistelsens längd och kläder måste anpassas efter väder men 
vädret ska inte vara ett hinder för att gå ut. Løkken m.fl. (2006) menar att barnen efter ett tag 
inte bryr sig om vädret och variationen av väderlek är spännande. De manar också att 
pedagogerna ska förmedla utevistelsen som något positivt med många upplevelser. 
Att vara ute under de olika årstiderna kan ibland vara ett problem och som pedagog är det bra 
om man kan se vad barngruppen behöver så det blir rätt aktivitet till det rätta tillfället. Fryser 
barnen är det bra med en lek där de får röra på sig mycket och är det varmt, kanske de 
behöver mer vila och lugna aktiviteter. (Brügge et al, 2002)

1.2.5 Förskollärarens roll

Utevistelsen ska inte betraktas som ett avbrott i verksamheten. Det är viktigt att planeringen 
för verksamheten också omfattar utevistelsen lika mycket som vistelsen inomhus.(Norén-
Björn et al., 1993) 
Løkken m.fl. (2006) menar att utevistelsen bör ha ett genomtänkt innehåll lika som de 
planerade inneaktiviteterna. För att utevistelsen ska få ett meningsfullt innehåll bör man 
planera sina aktiviteter ute men pedagogerna behöver också ha den kunskapen som behövs. 

Även fast det finns leksaker och andra barn på förskolan kan det vara svårt för barnen att 
själva hitta på lekar. Med pedagogens hjälp kan barnens lek vara längre, oftare och bli mer 
fantasifull. Pedagogerna måste hjälpa barnen in i lekens värld både inne och ute. De bör 
hjälpa barnen med att visa vad man leker, hur man leker och vad lek är.(Løkken et al., 2006)
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Granberg (2000) menar att vid utevistelse så kan leken behöva hjälp med att sättas igång. 
Pedagogen får då gå in i leken och ge liv åt den med att engagerat hjälpa barnen. En stor sten 
kan bli ett piratskepp eller ett slott. Tillgång till lekfulla vuxna är viktigt för barnen.
Barnen tycker att det är roligt när vuxna leker med dem. Det blir en förtrollad atmosfär när de 
är med och smakar på sandkakorna. Sand förvandlas till tårtor och sockerkakor.(Løkken et al., 
2006)
Leken är viktig både socialt och motoriskt. Barnen kan behöva en handledare i leken och då 
behövs en lekmedveten pedagog. Barnen lär sig genom lek och det är barnens främsta metod 
vid kunskapsinlärning. Som pedagogiska hjälpmedel räknas leken som det viktigaste. De 
vuxna ska finnas till hands när barnen leker. När de vuxna inte är med i leken ska det vara en 
medveten handling. Det ska inte bero på ledarbrist eller ointresse.(Drougge, 2002)

På en I Ur och Skur förskola stör man inte barnen i deras lek med för mycket rutiner. 
Drougge (2002) menar att alla rutiner inte är nödvändiga. De är också ute mycket och på så 
sätt behöver de inte störa med på och avklädning. Hon menar att allt flyter på smidigare när 
man är ute och barnen behöver inte städa efter sig innan samlingen. När pedagogerna på en I 
Ur och Skur förskola är med i leken eller omkring den, observerar de barnen. Det gör de för 
att se på vilken nivå barnen befinner sig och utifrån det kan de planera verksamheten. 
(Drougge, 2002)
I leken utvecklas barnen utifrån sig själv, de vill lära sig nya saker och är nyfikna av sig. 
Pedagogerna ska gå in leken och stödja och ge nya infallsvinklar, näring och tips. De ska 
också finnas där för att avstyra konflikter. Drougge (2002) menar att det är viktigt att ge 
barnen uppmuntran och kärlek och på så sätt utvecklas lekarna till kunskap då barnens sinnen 
vidgas. I lek så utvecklas barnen emotionellt, socialt, fysiskt och intellektuellt. Hon menar att 
det inte finns någon gräns för vad barnen lär sig genom lek. 

Det är något speciellt med att vara ute där allt kan hända och som pedagog har man inte 
kontroll över vad som händer bakom stenar och buskar. Att vara ute är inte samma som att 
vara inne. Det är lätt hänt att planeringen man gjort till utevistelsen spricker för att barnen 
hittar något annat som är intressant. Därför är det bra om man är flexibel som pedagog. Men 
alla tycker inte om att vara ute i naturen och vissa är till och med rädda för skogen. Man ska 
aldrig tvinga någon till att tycka om att vara ute. Barnen ska känna sig trygga och genom lek 
kan de få den tryggheten. När man har utevistelse så är det inte pedagogens roll att vara den 
som vet allt. Utan de ska med olika medel väcka nyfikenhet, vara medupptäckare och skapa 
entusiasm. Självklart ska vissa erfarenheter och kunskap förmedlas men barnen ska få 
chansen att med hjälp av pedagogen leta efter svaren. Men en pedagog som aldrig vet något 
eller som inte vill lära sig om naturen kan inte ta för givet att barnen ska få ett intresse för den 
(Brügge et al., 2002).

Drougge(2002) tar upp att de som arbetar på en I Ur och Skur förskola bör ha barnsligheten 
kvar och att minnena från deras egen lek som små spelar stor roll.
Drougge(2002) menar att det man minns från sin barndom är oftast en känsla av lustfylldhet, 
rädsla, spänning eller ensamhet. På I Ur och Skur vill man ge barnen positiva upplevelser som 
de som vuxna kommer ihåg. De vill också ge barnen en god självkänsla och att varje barn ska 
känna glädje. Det uppnås genom lek och att pedagogerna är lite tokiga ibland.

I sin doktorsavhandling tar Mårtensson (2004) upp att daglig utevistelse betraktas som en 
självklarhet. Det är en del av verksamheten precis som vila, samling och andra förekommande 
aktiviteter. Hon menar också att barnen förväntas hitta på vad de ska leka själva och att de 
vuxna har en avvaktande roll för det som händer i barngruppen vid utevistelse.  
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Mårtensson(2004) såg att personalen vistades mer på vissa delar av gården än andra. De tog 
heller inga initiativ till att leka med barnen. Studien visade att tillfällig personal var med och 
lekte med barnen, vilket barnen tyckte var roligt. Den visade också att barnen fick lösa 
konflikter själva, de fick ta egna initiativ och hade mindre behov av stöd från de vuxna 

1.3 Frågeställningar
I mitt arbete har jag utgått från tre frågeställningar:

1) Hur ser förskollärarna på sin roll vid utevistelse?
2) Vad är anledningen till att man har utevistelse?
3) Finns det någon planering vid utevistelse?

2 METOD

2.1 Urval

Genom en kommunal Internetsida hittade jag adresser och telefonnummer till förskolorna som 
medverkat. Jag valde ut tre förskolor i närområdet som jag sedan kontaktade genom telefon. 
Jag frågade om jag kunde få komma dit och observera vid två tillfällen och göra två intervjuer
med förskolläraren. Alla förskolorna tackade ja och vi bestämde tid. I sista minuten 
kontaktade en av förskolorna mig och meddelade att de hade ångrat sig och inte ville vara 
med. På grund av det så är det bara två förskolor med. En av förskolorna är en I Ur och Skur 
förskola och den andra är en förskola utan utomhus inriktning. Efter att jag pratat med min 
handledare har jag skrivit ett brev till föräldrarna. Där berättar jag vem jag är och förklarar att 
jag är där och ska observera pedagogerna vid utevistelse. Jag lämnade också mina 
telefonnummer så att de kunde kontakta mig vid funderingar. Vi kom fram till det här för att 
slippa oönskade missförstånd. Förskolorna och förskollärarna som medverkat har fått 
påhittade namn. 

2.2 Datainsamlingsmetoder

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning. Anledningen till det är att jag har varit och 
tittat på förskollärarens roll vid utevistelse på två förskolor och inte alla förskolor. Enligt 
Starrin och Svensson (2003) så är en kvalitativ metod något som ger en grov skattning av det 
man ska undersöka. Eftersom mitt arbete handlar om förskollärarens roll vid utevistelse så har 
jag använt mig av observationer för att se hur de jobbar med barnen ute. Jag har även använt 
mig av intervjuer för att se vad de själva tycker om sin egen roll vid utevistelse. De här 
metoderna var de som lämpade sig bästa för att få svar på mina frågeställningar. Johansson 
och Svedner(2001) menar att kvalitativa observationer och kvalitativa intervjuer tillsammans 
är de metoder man brukar använda vid examensarbeten, för att få fram den information man 
söker.
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2.3 Procedur

2.3.1 Intervju 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som enligt Johansson och Svedner (2001) är den 
metod som är mest användbar och ger rätt kunskap i läraryrket. Syftet med den kvalitativa 
intervjun är att man ska få så fullständiga svar som möjligt, om det arbetet ska handla om. 
Under intervjun har jag använt mig av några huvudfrågor och på dem har jag ställt 
följdfrågor. (Se bilaga 1). Intervjuerna spelades in med hjälp av en filmkamera som jag 
riktade bort från intervjupersonen och det gjordes för att intresset låg vid ljudet. Jag var inte 
intresserad av att få med bild vid intervjuerna. Filmkamera valdes för att det var det som fanns 
att få tag på. Det som var lämpligast för mig var att spela in intervjun för att på så sätt kunna 
fokusera på vad personen hade att säga och för att lättare hänga med och ställa följdfrågor.
Vid intervjun på den första förskolan satt vi inne på avdelningen då barnen var ute. När jag 
intervjuade på den andra förskolan satt vi i personalrummet. Intervjuerna inleddes med att jag 
berättade vad undersökningen skulle handla om och en förfrågan om det gick bra att intervjun 
spelades in på band. Enligt Johansson och Svedner(2001) så ska de som deltar i en 
undersökning när som helst kunna avbryta sitt deltagande eller att medverka och det utan 
några som helst negativa följder. Det berättade jag också innan intervjun och även att 
intervjupersonerna skulle vara anonyma och förskolorna likaså. 

2.3.2 Observation

Vid fyra tillfällen var jag ute och observerade förskollärarna vid utevistelse. Patel och 
Davidson (2003) menar att observationer är lämpligast att använda när man vill ha 
information om beteenden och vad som händer i naturliga situationer.  
När jag observerade så använde jag mig av löpande protokoll, då jag med egna ord skrev ner 
det som hände. Enligt Johansson och Svedner (2001) är fördelen med löpande protokoll att 
man på en kort stund får in mycket material som innehåller tydliga beskrivningar av det som 
hänt, materialet är kvalitativt. Inför mina observationer så behövde jag inte ha ett 
godkännande från föräldrarna eftersom det inte var barnen jag skulle titta på. Men för att vara 
säker att det inte skulle uppstå oönskade missförstånd så lämnade jag ut ett brev på 
förskolorna. ( se bilaga 2).

  
2.4 Analysmetoder

Jag bearbetade materialet från observationerna samma dag för att ha det färskt i minnet. Efter 
varje intervju har jag satt mig ner och lyssnat genom dem flera gånger. Sedan har jag 
renskrivit dem ordagrant. Jag har lyssnat och läst flera gånger för att sedan hitta olika teman. 
De teman jag valt kommer från mina frågeställningar. Observationerna har fungerat som ett 
stöd för intervjusvaren. 



8

3 RESULTAT
Syftet med arbetet har varit att genom observationer och intervjuer få reda på förskollärarens 
roll vid utevistelse. I mitt resultat har jag utgått från mina frågeställningar.
– Hur ser förskollärarna på sin roll vid utevistelse?
– Vad är anledningen till att man har utevistelse?
– Finns det någon planering vid utevistelse?

Förskollärare A och B arbetar på en vanlig förskola utan utomhusinriktning. A har arbetat där 
i 6 år och B inom yrket i 28 år. Deras gård är stor med traditionella lekställningar. De har en 
sandlåda, gungställningar och tre rutschkanor, varav en är för de minsta med tillhörande hus. 
Gården är delvis asfalterad i olika gångar där barnen cyklar och mitt på gården står ett träd där 
barnen brukar klättra. De har en stor gräsmatta med en stor kulle på.  Förskollärare C och D 
arbetar på en I Ur och Skur förskola. C har arbetat inom yrket i 27 år och D i 36 år. Deras 
gård har inte några traditionella lekställningar. De har inga gungor eller så. De har en stor 
gård med sluttning upp till skogen som också ingår i deras gård. Uppe i skogen står ett 
lusthus. Utanför gården finns en lekplats som är allmän där det finns gungor.

3.1 Några orsaker till utevistelse

A säger i intervjun att det finns många anledningar till att de går ut och att det inte bara är för 
att få frisk luft. Barnen leker fritt och hon tar upp att det blir ett socialt spel och samspel. På 
min fråga vad barnen leker ute svarar A att det blir mycket utforskning, trädklättring och att 
de tränar grovmotoriken och samspelet. Ibland drar personalen igång en vuxenstyrd lek men 
barnen tränar mest enskilt.
B tar upp att om man har många barn blir det för trångt inne och de måste få röra på sig. Ute 
har barnen fri lek och får leka med det material som finns där. Hon menar också att barnen 
kan hitta andra kompisar än de 17 de har på avdelningen. 
D berättade i intervjun att de för det mesta är ute två gånger per dag. Hon arbetar med de 
mindre barnen och hon säger att de gjort om lite för att kunna vara mer inne för de har svårare 
för att hålla värmen. D tog också upp att det är nyttigt att vara ut. Det är heller inte så 
tillrättalagt ute för att kunna roa sig. Det finns inte så mycket leksaker utan barnen får leka 
med stenar och kottar. En annan anledning till at de går ut berättar D är för att det ska vara 
roligt att vistas ute i naturen. Det är personalen som ska se till att det blir en positiv upplevelse 
för barnen. 

Det är ju en I Ur och Skur förskola det här svarar C vilket betyder att de ska vara ute mycket. 
Hon berättar att de är ute nästan hela dagarna. Sen finns det andra I Ur och Skur förskolor 
som säkert är ute mycket mer än vad de är. Nu när mörkret har kommit har de strålkastare på 
gården så de kan vara ute även när det är mörkt. De flesta barnen blir hämtade när de är ute 
säger hon. Vidare berättar C:

”Så det är ju faktiskt grundtanken att vi ska vara ute jättemycket. Sen får man mycket 
plus där å då för jag menar det sägs ju, jag tror att även om det är mycket sjukdomar 
eller ganska mycket sjukdomar här å så är det mindre än på en vanlig förskola och det 
tror jag beror på att vi är ute i friska luften.”
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Barnen tränar också sin motorik när man är ute mycket. Både C och D har märkt det på 
barnen som började i höstas. D berättar i intervjun att de små barnen som börjat på hösten och 
som precis lärt sig gå hade stora problem med att ta sig upp för en backe de har på gården. 
Men nu går det bra. Det är lika ute i naturen berättar C då de små barnen lär sig att ta sig fram 
och det snabbt. Så här sa C:

”Istället för att gå in i en gymnastiksal så har man det så gratis. Stenar å stubbar å rötter 
å så, att dom blir motoriskt väldigt skicklig.” 

D berättar att när de går till skogen så är det också träning för barnen. De snubblar väldigt 
mycket men vi går bara några hundra meter så har vi vår plats där. Hon berättar också om 
vilken träning det är för barnen när de springer och hoppar från stenar som de brukar göra 
tillsammans. Barnen håller värmen bättre och sen är det utmanande att klättra högre och högre 
upp på stenen för att sen hoppa ner. 

I intervjun berättar C att de har en jättefin gård, stor och med många möjligheter. De har inga 
gungor eller rutschkanor berättar hon vidare utan de försöker att göra egna saker som 
balansredskap. De har däck som de lägger en bräda över och som barnen sen går balansgång 
på. De brukar även göra olika balansbanor som det går att förändra om man vill det. 

B berättar att barnen cyklar mycket och att personalen funderat på att införa en cykelfri dag. 
Det för att barnen ska kunna hitta på andra lekar. De har en väldigt stor utegård berättar hon 
och de behöver inte trängas. Barnen kan söka sig till andra vrår. 

3.2 Planerad utevistelse 

A berättar i början av intervjun att det finns planerad verksamhet. Lite längre in i intervjun 
säger hon att det på gården inte är så mycket planerat. Utan det man planerar är ju när man går 
till skogen, lekparken eller något annat besök. Så här sa A:

”Men ute på gården är det faktiskt, tänkte jag faktiskt, planerar man någonting på 
gården? Det är när det är sommarfester och speciella tillfällen. Det är inte så mycket i 
vardagen.”

Jag frågade henne om hon skulle vilja ha något planerat på gården och A svarade att hon 
tycker att man kan flytta ut all inne verksamhet med lite planering. Men att hon som personal 
måste få lite träning på det. Det mesta går om man bara vill. 

B berättar att de har en cykelskola där barnen får ta cykelkörkort. Barnen får lära sig att cykla 
varsamt, parkera och inte slänga dem. När cykelsäsongen är över har de planerat att ha 
organiserad lek med samma barn. Hon menar att det behöver de, regellekar. B berättar vidare 
att när de går till skogen så är det planerat. I skogen får barnen träffa ett troll som så gärna vill 
börja i förskolan. Barnen får lära trollet de regler och rutiner som finns på förskolan. B 
berättar att de har spontan lek och att det är väldigt sällan som de har organiserad lek ute. Det 
blir spontant när man sätter igång och leker en regellek. 

C berättar i intervjun att de dag för dag har ett schema inplanerat. De har bland annat målning, 
skapande, uppfinning, snickring, språket då de har rim och ramsor eller dramatisering och 
teater som är ute. Hon berättar vidare att de har sina ställen i skogen som de går till och har de 
olika teman. En gång i veckan har de sångsamling på förmiddagen och då är de kvar på 



10

gården. Allt vi har inplanerat är inte spikat för man måste kunna vara lite flexibel också. När 
det var så mycket inplanerat så måsta jag fråga om de hade någon fri lek och det hade de. Allt 
det som de planerat tog inte upp hela dagen. 

D berättar att de en gång i veckan har en skogsutflykt inplanerad. Det är på förmiddagen och 
vi tar matsäck med oss och det gör vi så länge vädret tillåter. Det har varit väldigt positivt för 
de små och det märks att det är uppskattat. Men sen försöker de även komma iväg utan att ha 
det planerat. Det är inte så långt till skogen säger hon. I intervjun berättar D att de har 
samlingar ute varje dag. Men blir det jättekallt så kommer de inte ha det med de minsta 
barnen men de kommer ändå ha utevistelse. 

3.2.1 Fri lek

Alla intervjupersonerna tycker att fri lek är viktigt. A sa så här om den fria leken: 

”Det är där dom bearbetar, socialt, träning, turtagning, grovmotoriskt, alltså det är jättemycket 
du får in.”

Hon sa också att man måste finna en balans, man kan inte bara ha vuxenstyrda lekar. C
berättade att även fast de har mycket planerad utevistelse så finns det tid för fri lek. Det är inte 
så att det vi planerat tar hela förmiddagen. På eftermiddagen är det också fri lek.
B berättade att fri lek är ett måste och att barnen lär sig hemskt mycket genom den fria leken. 
Personalen måste också hjälpa barnen som inte är med i den fria leken och försöka få in dem i 
gemenskapen. Det måste finnas fri lek sa D, det kan inte vara styrt hela tiden. Fri lek är 
fantasibefrämjande och barnen bearbetar upplevelser i den fria leken. D upplever att det finns 
barn som inte kan leka själv och man måste kunna leka. Lekarna blir annars röriga och det är 
de vuxnas uppgift att hjälpa barnen med att inspirera dem att komma igång. 

3.3 Mål och utevistelse

A berättar i intervjun att de har hälsan som strävans mål, hälsa och friskvård. Hon tror att man 
vinner mycket på att vara ute. Det blir mindre sjukdomar och smittorisk. 
Du kan säkert hitta allt det vi gör ute i Lpfö säger B. Men några speciella mål som de arbetar 
mot vid utevistelse det kom hon inte på. Utevistelsen precis som innevistelsen går ut på Lpfö. 
C sa så här i intervjun:

”Vi går ju efter dom målen vi har i läroplanen. Det är vi också tydliga med så vi får med 
allting och då har vi när vi dokumenterar vad vi gjort, då har vi ett schema för de olika 
grupperna inne på avdelningen så då står det tydligt då vad vi gör på dagarna. Vi skriver 
ner det efter dan och sen så har vi klippt ut dom här målen som finns och sätter dit 
dom ”

C tycker också att det är viktigt för föräldrarna att man klargör vilka mål som förskolan har, 
för det är inte så självklart för alla. Det blir tydligt när de kan läsa remsan med vilket mål vi 
jobbat med som står med det vi gjort under dagen. 
D menar att i läroplanen står det att man ska använda utemiljön och här försöker vi att göra 
det mesta ute, måla, dramatisera, rim och ramsor. Man kan vara ute lika väl som inne. 
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3.4 Förskollärarens roll

D berättar i intervjun att när hon gick utbildningen så sa man så här:
”Frysande förskollärare förfuskar förskolepedagogiken” 

Och med det menas att vi glömmer att vara delaktiga i leken och står och tittar på i stället. Det 
blir lätt så menar hon. 
Man ska vara med i det mesta tycker C men det ska man också vara inomhus. Man ska vara 
medforskare och vara med i leken utan att ta över. Vi finns där, får roller och för leken framåt. 
Helt enkelt att vara med barnen sa hon och det ger en otroligt mycket. C sa också att de är 
mycket med barnen men man kan inte vara med dem jämt. 
A tycker att en förskollärare ska vara medupptäckare och se de barn som inte faller in i leken 
och att de har något att göra. Så att man inte bara blir sittandes. A tycker att hon som 
förskollärare ska vara med barnen, det ska inte vara vuxentid. Men det är också vid 
utevistelsen som personalen har tid att prata och särskilt på ett ställe med fyra avdelningar så 
blir planeringen utomhus. B menar att i och med att de har många små barn måste de hålla 
räkningen när de är ute. De måste räkna och i den mån det går så försöker de att vara med i 
barnens lek. På min fråga hur du tycker att en förskollärare ska vara vid utevistelse svarar B:

”Ja jag skulle vilja vara mycket mera med barnen, vara aktiv men i och med att vi alltid 
måste hålla koll på var barnen är så är det svårt att finnas till hands. Vi måste hålla koll 
så att små barnen inte kommer i kläm.” 

Hon tar också upp att de har flyktbenägna barn och de måste se till så att de håller sig inom 
området. Hon menar att det alltid finns flyktbenägna barn av en eller annan anledning. De blir 
ovänner, det händer saker eller att de inte får göra som de vill. Hon säger att det är en 
anledning till att inte helhjärtat kan vara med i leken. B tycker att det är ett stort hinder. 
C berättar i intervjun:

”Konceptet för I Ur och Skur och då ska man ju lära genom naturen och att vi ska vara 
deras inspiratörer å medsökare och medforskare och så där i naturen.” 

lite längre in i intervjun säger hon:

”Åsså ska vi försöka förmedla den där tanken om den där känslan att vara rädd om 
naturen och kretsloppet och allt det här att den tanken är ju väldigt viktig att förmedla.”

D nämner också i intervjun att många gånger måste viss information lämnas ute, personalen 
emellan. Men hennes önskemål är att vara med och delta i barnens lek och sätta igång de som 
inte börjat leka. För det finns många barn som inte hittar något att göra och då måste man ge 
dem inspiration. 

Vid intervjun frågade jag om intervjupersonerna brukade leka med barnen och alla svarade ja. 
Alla berättade att de brukar sitta i sandlådan och göra kakor med barnen som de sen låtsas äta. 
Några brukade också sjunga med barnen när de bakade sandkakor.  A berättade att hon lekte 
lite olika lekar med barnen. Ibland var det vuxenstyrda lekar eller grupplek. Hon brukar också 
dra igång lekar som tränar motoriken när hon vet att det finns barn som behöver träna vissa 
saker. Barnen behöver inte veta att det är motoriken som de tränar menar hon och det är ju 
lättare ute. B berättar att hon leker med barnen i den mån det går. Cyklar det gör jag ju inte 
säger hon men åka i backen på stjärtlapp gör hon ofta. Återigen tar hon upp att de måste vakta 
och tråkigt nog vaktar de mer än de leker. Vi måste hålla koll när barnen åker rutschkana för 
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det är ganska farligt. Man måste finnas i närheten och vissa barn kräver att man finns två 
meter ifrån dem hela tiden. Då är det svårt att vara med de andra och leka. D säger i intervjun 
att hon inte är så bra på att leka men att hon försöker. Hon brukar leka ringlekar och danslekar 
med barnen. D berättar också att med de små barnen blir det mycket att de sparkar boll och 
går balansgång. De brukar gå upp i skogen där det finns några stubbar att klättra på.
A säger i intervjun att som personal måste man se att vissa barn kan tycka att det är jobbigt 
när en vuxen är i närheten, man förstör. Hon brukar också starta lekar för att sen mer och mer 
försvinna för då har hon lockat barnen till lek 

3.5 Resultat från mina observationer

Jag uppfattade det som att förskollärarna på den vanliga förskolan inte var aktiva med barnen, 
några var det och andra inte. Det var mycket vuxentid. En förskollärare lekte vid båda 
observationstillfällena med barnen och det var vuxenstyrda lekar. Sandlådan var en 
samlingspunkt för förskollärarna. De satt där med de små barnen och pratade med varandra. 
Vid några till tillfällen stod de några stycken och pratade. De var också väldigt rörliga och 
inte på samma ställe länge, de förflyttade sig runt på gården. Det de pratade om var både 
privata saker och om förskolan. På I Ur och Skur förskolan såg jag att de var mycket mer med 
barnen. När jag var där såg jag inte att de hade någon vuxen tid. En traktor kom och plogade 
utanför gården och barn och förskollärare gick iväg för att titta. De gick sedan utanför gården 
och började bygga med snön. De vuxna säger åt barnen att hämta pinnar till snö kojan och de 
går iväg. Barnen får sen själva försöka lista ut hur de ska göra för att få dit pinnarna så det blir 
tak. Efter ett tag kommer den ena förskolläraren med förslag om hur de kan göra. Där var de 
och byggde i cirka en timme.
På den vanliga förskolan var det alltid någon vuxen som rörde sig runt på gården. Vid flera 
tillfällen såg jag att de räknade barn också. Jag kunde inte se att de hade någon planerad 
utevistelse, utan barnen lekte fritt. På I Ur och Skur hade de när jag var där och observerade 
målning ute. Barnen fick måla på snön, men inte alla barn, några hade fri lek

4 DISKUSSION
Mitt syfte med arbetet var att studera hur förskollärare arbetar med utevistelsen. Jag har utgått 
från mina frågeställningar när jag sammanfattat mitt resultat.
– vad är anledningen till att man har utevistelse?
– finns det någon planering vid utevistelse?
– Hur ser förskollärarna på sin roll vid utevistelse?

4.1 Sammanfattning av resultat

4.1.1 Anledning till utevistelse

I min undersökning nämner två av förskollärarna att de går ut för att få frisk luft. De säger 
också att de tror att det blir mindre sjukdomar om man vistas mycket ute och att smittorisken 
minskar. Alla förskollärarna anser att barnen tränar motoriken ute. En nämner att det blir 
trångt inne och att barnen måste få röra på sig. De har en stor gård på båda förskolorna och 
behöver inte trängas, barnen kan söka sig till andra vrår. En förskollärare berättade att de går 
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ut för att ge barnen en positiv naturupplevelse. Hon sa också att det inte är så tillrättalagt ute, 
utan barnen kan leka med det naturen erbjuder.

4.1.2 Planerad utevistelse

I undersökningen berättar förskollärarna att de har planerad utevistelse. En verkar lite osäker 
då hon först säger att de har planerad utevistelse på gården men sen inte. Genom mina 
observationer såg jag att en av förskolorna hade planerad utevistelse, något som de också 
nämnde i intervjun. På den andra förskolan märkte jag inte av något planerat. Men i intervjun 
nämnde en förskollärare där att hon ville ha planerad utevistelse. I min undersökning fick jag 
fram i intervjuerna att alla tyckte att fri lek är viktig. Genom observationerna såg jag att det 
förekom mer på en förskola. Tre av förskollärarna berättade att de går efter läroplanen vid 
utevistelse. En av förskollärarna menar att man kan säkert hitta allt man gör ute i läroplanen. 

4.1.3 Förskollärarens roll

Jag fick uppfattningen att de intervjuade lekte med barnen. Men under mina observationer 
tyckte jag mig se mycket vuxentid på den vanliga förskolan. De nämner också att det är 
viktigt att vara med barnen, tre av dem är det och en har en önskan att kunna tillbringa mer tid 
med barnen. Två av förskollärarna nämner att de ska vara medupptäckare och inspirera till 
lek. Vid min observation på I Ur och Skur förskolan märktes det tydligt att de var med barnen. 

4.2 Tillförlitlighet 

Syftet med mitt arbete var att genom kvalitativa intervjuer och observationer få svar på mina 
frågeställningar. Jag anser att valet av metoder var lämpliga för att jag ville se hur 
förskollärarna betedde sig vid utevistelse och genom intervjuerna få deras syn på hur de själva 
beter sig ute. Från början hade jag tänkt göra min undersökning på tre förskolor och intervjua 
sex förskollärare. När en förskola ringde upp mig och meddelade att de inte ville medverka så 
var det för kort tid kvar att få tag i någon annan. Mina observationer pågick i en timme per 
tillfälle och det tyckte jag var en lämplig tid på I Ur och Skur förskolan. Där hände det något 
hela tiden. På den andra förskolan hade jag kunnat sitta längre med mina observationer då 
förskollärarna där inte var lika rörliga. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter och 
frågorna var varierande. Jag hade samma grundfrågor men beroende på vad 
intervjupersonerna sa fick jag använda mig av följdfrågor. 

4.3 Teoretisk tolkning

Vad är anledningen till att man har utevistelse?

Enligt Granberg(2000) finns det många moderna studier som visar på att det är bra för hälsan 
att vara ute. Bland annat en gjord av två svenska barnläkare som menar att barn som är ute 
mycket ofta håller sig friskare då det är mindre stress ute, större plats att röra på sig och 
smittorisken minskas. I min intervju med A så tog hon upp att en anledning till att de går ut är 
för att få frisk luft. Hon tog också upp att ett mål med utevistelse är att de har hälsan som 
strävans mål och att hon tror att det blir mindre sjukdomar och smittorisk när man har 
utevistelse. A tar upp att hon tror att det blir mindre sjukdomar på en I Ur och Skur förskola 
än på en vanlig och det tror hon beror på att de är ute så mycket. En annan studie som gjorts 
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inom det området visar att barnen på en I Ur och Skur förskola är mindre sjuka och blir frisk 
fortare än barnen på en vanlig förskola. (Norén-Björn et al., 1993) 

D berättade att de har utevistelse för att barnen ska få en positiv upplevelse och att det ska 
vara roligt att vistas i naturen. Drougge(2002) tar också upp det här och menar att varje I Ur 
och Skur förskola ska ge barnen naturupplevelser som förmedlas genom lek och 
undersökande arbetssätt. Det är bra att vistas i naturen men barn kan vara rädda för skogen 
och man ska därför aldrig tvinga någon till att tycka om att vara ute.(Brügge et al., 2002) 
När barnen är ute tränas motoriken på olika sätt, tar de intervjuade upp och C berättade att allt 
finns gratis ute. Det finns stubbar, rötter och stenar, man behöver inte gå till en gymnastiksal.
Granberg(2000) menar att barnen tränar sina kroppsrörelser ute och när de leker så tränar de 
sina kroppsrörelser på ett naturligt sätt. Løkken m.fl. (2001) menar att barnen ska ha tillgång 
till utevistelse varje dag för då kan de röra sig fritt och ägna sig åt vildmotorisk lek. De båda 
förskolorna har en stor gård så barnen kan springa runt. B berättade att det blir för trångt inne 
för att barnen måste få röra på sig fritt. Både C och D har märkt att de små barnen tränar sin 
motorik otroligt snabbt när de får vara ute ofta.

Finns det någon planering vid utevistelse?

I sin doktorsavhandling tar Mårtensson(2004) upp att förskolorna är ute dagligen och det 
betraktas som en självklarhet. Det är en del av verksamheten precis som vila och samling. 
Därför anser jag att planeringen bör innefatta utevistelsen med. Den fria leken ska också få 
plats men det går kanske att hitta en balans mellan de två. Løkken m.fl. (2001) menar att den 
fria leken har en framträdande roll och så länge barnen är aktiva och engagerade så är det bra. 
D tycker att det måste finnas fri lek och det kan inte vara styrt hela tiden. I den fria leken 
bearbetar barnen upplevelser och den är bra för fantasin. I Ur och Skur förskolan hade 
planerat varje dag för deras utevistelse. Planeringen var satt till förmiddagen och sen hade 
barnen fri lek. När jag var där och observerade såg jag att de hade planerad utevistelse som då 
var målning, men alla barnen målade inte utan det var fri lek samtidigt. På min observation på 
den vanliga förskolan såg jag inte att de hade något planerat. Men i intervjun nämnde A att de 
hade det i början av intervjun men senare i intervjun sa hon att de inte förekom någon 
planering på gården utan det var när de skulle till skogen de planerade. Norén-Björn 
m.fl.(1993) menar att utevistelsen inte ska ses som ett avbrott i verksamheten utan den ska 
planeras lika mycket som inomhus vistelsen. Utevistelsen ska ha ett genomtänkt innehåll lika 
som de planerade inneaktiviteterna menar Løkken m.fl. (2001) och för att utevistelsen ska få 
ett genomtänkt innehåll så bör den planeras. 

Hur ser förskollärarna på sin egen roll vid utevistelse?

I sin doktorsavhandling ta Mårtensson(2004) upp att barnen förväntas hitta på vad de ska leka 
själva och att de vuxna har en avvaktande roll. Hennes studie visar att personalen vistades mer 
på vissa ställen av gården och att de inte tog några initiativ till att leka med barnen. Jag tror att 
det beteendet är vanligt och i resultatet har det visat sig att en förskola har det så. På den 
vanliga förskolan satt några förskollärare i sandlådan med barnen, men de pratade med 
varandra. A säger i intervjun att det är vid utevistelse som personalen har tillfälle att prata 
med varandra och att det ofta är då som planeringen sker. Även D på I Ur och Skur förskolan 
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menar att de vid vissa tillfällen lämnar information till varandra när de är ute. Men det var 
inget jag såg vid mina observationer. 

A tycker att en förskollärare ska vara aktiv och inte bli sittandes. Två av förskollärarna har en 
önskan att vara mer aktiv i barnens lek. Drougge(2002) menar att leken är ett viktigt 
pedagogiskt hjälpmedel och att barnen lär sig genom lek, tränar sin motorik och att det är 
barnens främsta metod vid kunskapsinlärning. Barnen behöver ibland en handledare i leken 
och då behövs en lek medveten vuxen. Hon menar också att de vuxna ska finnas till hands när 
barnen leker och när de inte är med i barnens lek så ska det vara en medveten handling och 
inte brist på intresse. C tycker att man ska vara med i det mesta för det ger en så otroligt 
mycket att vara med barnen. Hon berättade också att de är mycket med barnen men man kan 
inte vara med dem jämt. A menar att vissa barn inte vill att de ska vara med i leken för att de 
förstör och att man ska kunna se det som pedagog.

De intervjuade berättade alla att de brukade leka med barnen och att det ofta var lek i 
sandlådan. B sa att de hade många små barn så de måsta hålla räkningen på barnen. De måsta 
också se till att de små inte kom i kläm och vakta så att ingen rymde. Hon tycker att det är ett 
stort hinder för att helt kunna vara med i barnens lek. Løkken m.fl. (2001) tar upp att det ska
finnas tillgång till lekfulla vuxna på förskolan och barnen tycker att det är roligt när de vuxna 
är med i leken. Med förskollärarnas hjälp kan lekarna vara längre, oftare och bli mer 
fantasifull. De måste hjälpa barnen in i lekens värld och visa vad man leker, hur man leker 
och vad lek är. A berättar att hon brukar leka lite olika lekar med barnen och ibland var det 
vuxenstyrda lekar eller grupplek. Ibland hände det att hon drog igång lekar som tränar 
motoriken. B berättar att hon leker med barnen i den mån det går och då oftast i sandlådan. D 
säger i intervjun att hon inte är så bra på att leka. Men hon brukar leka ringlekar och danslekar

4.4 Fortsatt forskning

När jag letade litteratur till mitt arbete fanns det inte så mycket som handlade om mitt ämne. 
Jag tror att mitt arbete kommer att bli betydelsefullt och hoppas att det på förskolorna kan 
skapa diskussioner om syftet med utevistelsen. Så jag tror att det behövs mer forskning om 
förskollärarens roll vid utevistelse. Det har varit intressant att sett hur förskollärare arbetar på 
en I Ur och Skur förskola och det är något jag kommer att ha med mig när jag är färdig 
utbildad.
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Intervju frågor Bilaga 1

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?

2. Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik?

3. Hur ofta är ni ute på förskolan?

4. Vad gör ni när ni är ute? Barnen?

5. Vad är anledningen till att ni går ut?

6. Har ni någon planerad utevistelse? Vad? Varför? Varför inte?

7. Vilka mål arbetar ni mot vid utevistelse? Varför? Varför inte?

8. Hur tycker du att en förskollärare ska vara vid utevistelse?

9. Hur ser du på din egen roll vid utevistelse?

10. Brukar du leka med barnen när ni är ute? Vad? Varför? Varför inte?

11. Vad tycker du om planerad utevistelse och fri lek?
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Hej! Bilaga 2

Jag heter Maria Nilsson och läser till förskollärare på högskolan i Gävle. 
Jag är nu inne på min sista termin och ska skriva examensarbete.
Under v43 och v44 kommer jag att vara på era barns förskola och observera pedagogerna vid 
utevistelse. 
Det blir vid ett tillfälle varje vecka. I mitt examensarbete kommer inte era barn vara med. Jag 
skriver det här bara för att ni inte ska fundera vem jag är och vad jag gör. 
Har ni några funderingar är det bara att höra av sig till mig.

Maria Nilsson 
xxxx
xxxx
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