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Sammanfattning: 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger på förskolan reflekterar kring 
utevistelsen samt vilken roll pedagogerna har i utevistelsen på förskolan. Vidare ville jag ta 
reda på om det är en tid för enbart fri lek eller om pedagogerna ser att man kan använda 
utevistelsen till pedagogiska aktiviteter och utnyttja den för barnens utveckling och lärande. 
 
Studien är gjord med nio stycken pedagoger från två olika förskolor. Den metod jag valt att 
använda är kvalitativa intervjuer, till hjälp användes enbart av papper och penna under 
intervjuerna. 
 
Undersökningen visar på att samtliga pedagoger anser att det är viktigt för förskolebarn att 
befinna sig i utomhusmiljö. De menar att det är en hälsofaktor, utevistelsen leder till annan lek 
och lärande samt att grovmotoriken utvecklas bättre. Den sociala faktorn träder även kraft, 
genom att befinna sig utomhus utvecklas barnens sociala förmågor på annat sätt. De anser att 
det man kan göra inomhus, kan man göra utomhus. När det handlar om hur pedagogerna 
planerar är det i första hand när man lämnar förskolgården som planering sker, fri lek 
tillbringas på gården. 
 
 
Nyckelord: förskola, lek, utevistelse, utomhuspedagogik, utveckling och lärande 



  i 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1	  INLEDNING......................................................................................................................................1	  
1.1	   Bakgrund ............................................................................................................................................................... 1	  
1.1.1	   Utemiljöns	  betydelse ............................................................................................................................... 1	  
1.1.2	  	  	  	  	  Pedagogernas	  roll ..................................................................................................................................... 3	  
1.1.3	  	  	  	  	  Barns	  lek ....................................................................................................................................................... 4	  

1.2	   Teoretiska	  utgångspunkter ........................................................................................................................... 4	  
1.3	   Syfte ......................................................................................................................................................................... 6	  
1.4	   Frågeställningar ................................................................................................................................................. 6	  

2	   METOD..........................................................................................................................................7	  
2.1	   Val	  av	  undersökningsmetod ......................................................................................................................... 7	  
2.2	  	  	  	  	  Urval......................................................................................................................................................................... 7	  
2.2	   Procedur ................................................................................................................................................................ 8	  
2.3	   Etik ........................................................................................................................................................................... 9	  
2.4	   Studiens	  tillförlitlighet..................................................................................................................................... 9	  

3	   RESULTAT ................................................................................................................................ 11	  
3.1	   Syfte	  med	  utvevistelse	  i	  förskolan........................................................................................................... 11	  
3.1.1	   Hälsa............................................................................................................................................................. 11	  
3.1.2	   Utveckla	  sin	  motorik............................................................................................................................. 11	  
3.1.3	   Lärande....................................................................................................................................................... 12	  
3.1.4	   Lek ................................................................................................................................................................ 12	  
3.1.5	  	  	  	  	  Social	  förmåga ......................................................................................................................................... 13	  

3.2	   Möjligheter	  till	  utevistelse .......................................................................................................................... 13	  
3.2.1	   Gården......................................................................................................................................................... 13	  
3.2.2	   Skogen......................................................................................................................................................... 14	  

3.3	   Förskollärarens	  roll ....................................................................................................................................... 14	  
3.3.1	   Finns	  som	  stöd......................................................................................................................................... 14	  
3.3.1	  	  	  	  	  Uppmuntra	  till	  lek.................................................................................................................................. 15	  
3.3.2	   Pedagogernas	  roll .................................................................................................................................. 15	  

3.4	  	  	  	  	  	  Övergripande	  resultat .................................................................................................................................. 16	  
4	   DISKUSSION ............................................................................................................................. 17	  
4.1	   Resultatdiskussion ......................................................................................................................................... 17	  
4.1.1	   Vad	  anser	  pedagogerna	  är	  viktigt	  i	  barns	  utevistelse? .......................................................... 17	  
4.1.2	   Hur	  beskriver	  pedagogen	  sin	  egen	  roll	  för	  barns	  utveckling	  och	  lärande	  i .................. 18	  
utomhusmiljö? ........................................................................................................................................................ 18	  
4.1.3	   I	  vilken	  omfattning	  är	  utevistelsen	  fri	  lek	  eller	  en	  styrd	  verksamhet? ........................... 19	  

4.2	   Metod	  diskussion............................................................................................................................................ 20	  
4.3	   Vidare	  forskning.............................................................................................................................................. 21	  

REFERENSER .................................................................................................................................. 24	  
BILAGOR .......................................................................................................................................... 26	  
Bilaga	  1 ............................................................................................................................................................................ 26	  
Bilaga	  2 ............................................................................................................................................................................ 27	  

 



  ii 
 
 
 



 1 

1 INLEDNING 
 
Jag är en lärarstudent som studerar vid högskolan i Gävle. Det finns flera olika anledningar 
till mitt val av att studera till förskollärare inom ämnena natur, teknik och matematiks samt 
mitt val av inriktning, utomhuspedagogik. Innan jag studerade på gymnasiet var jag en typisk 
stadstjej, dock ville jag prova något nytt så jag valde ett program på gymnasiet som var 
utomhuspedagogiks inriktat, detta ledde till att intresset växte och jag som elev insåg att 
utomhuspedagogik var en lärorik inlärningsmetod. När man upplever utemiljöer befinner man 
sig i en ständig kunskapskälla som bär på ett rikt material och ger alla sinnena erfarenheter 
(Lärarförbundets tidningen Förskola, 2005). Förskolan har en vana att gå ut en eller flera 
gånger om dagen och många förskollärare lägger vikten på utomhuspedagogik. Dock anser 
jag att det fattas kunskap om pedagogerna har en tanke med utomhusaktiviteten eller om 
pedagogerna reflekterar över sin egen roll för barns utveckling och lärande i utomhusmiljöer.  
 
Trafiken är omfattande, gator och torg har blivit farliga lekplatser, och många naturområden i 
närmiljö har blivit till bostads och parkeringsplatser. Föräldrarna har inte längre tid att gå ut 
med sina barn då det är mycket som skall hinnas med. Då allt fler barn lockas till stillasittande 
aktiviteter som dator och teve har förskolan som uppgift att stimulera barnen i utevistelsen. 
Genom att vistas utomhus kan man stimulera barn i lärande och utveckling. Utevistelsen kan 
användas som en resurs för inlärnings och utvecklingsförmåga då alla barn lär sig lättast på 
olika sätt, om man använder olika miljöer för aktiviteter och lärande kommer barnen att 
utvecklas allt mer. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) är det verksamhetens uppdrag 
att ge utrymme för barnens egna planer, kreativitet och fantasier i lek och lärande både 
inomhus och utomhus. Wickman och Wholin (2004) menar att utomhusmiljön inte enbart är 
ett rum för lärande, utan erbjuder också lärandets innehållsliga strukturer så som former, 
dofter, färger och sinnliga upplevelser.  
 

1.1 Bakgrund 
 
I första delen av bakgrunden beskrivs betydelsen för utemiljön hos barn. Nästkommande del 
handlar om pedagogernas inflytande för barns utevistelse. I den tredje delen behandlas vikten 
av barnens lek och i den sistnämnda delen redogörs olika teoretiska utgångspunkter.  
 
1.1.1 Utemiljöns betydelse 
 
Utemiljön har blivit en plats där vägar och bostäder ska anläggas, naturen ska anpassas till 
våra behov och inte tvärtom. Naturen är känslig och människans inverkan på den är betydligt 
större än vi trott, människan är beroende av naturen, och vi ska vara rädd och värna om den 
natur vi har kvar (Braute & Bang, 1997). Närmiljön har en stor betydelse för barnens 
utveckling beskriver Heurlin-Norinders (2005) i hennes avhandling. Miljöerna visar sig ha 
stor betydelse både som utvecklings- och lärande miljöer, den ger viktiga erfarenheter och 
möjligheter till barnens sociala reaktion. Hon menar vidare att när barn utforskar sin närmiljö, 
lär dem sig hur man avläser den omgivande miljön och hittar i en stad. Barnen skall lära sig 
att älska och uppskatta naturen och det för de bäst genom att vistas i den. Det betyder mycket 
för barns fostran att studera och upptäcka det liv som finns i naturen, bland annat växter och 
djur (Szczepanski, 1994). Utomhus kan man få lov att springa och vara högljudd eftersom 
ytorna är större och mer obegränsade (Mårtensson, 2004). Braute & Bang (1997) menar att 
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det är viktigt att barnen tycker om naturen redan från början. Dem menar vidare att naturen 
kan spela en viktig roll för barnets egen utveckling. Granberg (2000) uttrycker sig om att 
utemiljön ska ses som en levande lärobok och genom utevistelsen främja barnens utveckling 
på alla områden. Dahlgren & Szczepanski (2004) anser att naturen är rik på material när det 
gäller olika ämnesområden vilket gör den till en stor kunskapskälla. Szczepanski (1994) 
menar att estetiska uttrycksformer, matematik, språk, fysiska aktiviteter, hälsa, miljölära och 
hållbar utveckling är exempel på olika ämnen som utemiljön erbjuder för lärande. Dock 
poängterar han att utomhusmiljöns åskådlighet är en viktig del till motivation för 
meningsfulla och kreativa lärprocesser.  
 
Tv, video och andra IT-produkter som lockar har fått barn och ungdomar allt mer 
stillasittande. Mårtensson (2004) belyser i sin rapport, att det finns många faktorer idag som 
konkurrerar med uteleken som artefakter, datorer och Tv-spel. Många förskolor i landet har 
insett betydelsen av att kombinera utevistelsen med lärande, kunskap och hälsa. Dahlgren 
(2007) uttrycker sig om att barn och ungdomar rör sig alldeles för lite, äter fel och ökar i vikt, 
något som kan få svåra följder för deras framtida liv. Det är enligt Grindberg, Lango Jagtøien 
(2000) förskolans plikt att barnen får en fysisk aktivitet. Ellneby (1999) beskriver att den 
fysiska miljön har betydelse för hur vi mår. Vuxna och barn har olika uppfattningar vad gäller 
utemiljön eftersom den används på olika sätt. Barn tycker om att klättra, bygga kojor och 
gräva. De behöver spänning, utmaningar och vill kunna få möjlighet att vara ifred. Hon menar 
vidare att naturen med sin möjlighet till lek verkar ha stresslösande effekt på barn. Barn som 
får utveckla sin motorik och kroppsmedvetenhet stärks i självförtroende och det påverkar 
stress på ett positivt sätt.  
 
Grindberg, Lango Jagtøien (2000) framhäver att det finns möjligheter till fysisk aktivitet på 
förskolan, både inomhus och utomhus. Dock syftar dem på att det är lämpligast att fysisk 
aktivitet kommer till uttryck utomhus. På gården finns det i regel flera anordningar som 
inspirerar till att klättra, hänga, kasta sig, åka rutschbana och balansera. Det finns också 
möjligheter att hoppa, kasta, gunga, gunga gungbräda, rulla, cykla och så vidare. Några 
viktiga punkter angående fysisk aktivitet som författarna tar upp är, fysiskt aktivitet är en 
källa till glädje, att må fysiskt bra främjar koncentration och därmed inlärningsförmågan. 
Rörelseträningen bör kompletteras med en regelbunden vistelse i någon närbelägen 
skogsdunge eller park som ger en mer allsidigt träning i koordination, kroppsuppfattning och 
rörelse. Barn behöver känna att det är positivt att röra på sig och att naturen bidrar till en 
positiv upplevelse (Ericsson 2009). Mårtensson (2004) betonar att utomhuslek är en fysisk 
och rörelseinriktad aktivitet, hon anser att leken är mycket mer konkret och att barnen 
kommunicerar med kroppen mer än med ord. Författaren har i sin studie uppfattat två 
egenskaper som hon anser är typiska för utomhuslek. Vidlyftighet och sinnlighet, där 
vidlyftighet karakteriseras som en lek som ger barn möjlighet att släppa på sin egen kontroll 
och att miljön i hög grad får vara med att styra. Den andra egenskapen Mårtensson betonar är 
sinnlighet som innebär lekar som stimuleras av till exempel lukt, smak, känsel, balans och 
hörsel. Barnen betraktar och använder utemiljön med sina sinnen och blir uppfyllda 
känslomässigt av att samspela med miljön. I lärarförbundets tidning Utomhuspedagogik	  
(2005) framgår det att utemiljön är en ständig aktuell kunskapskälla som bär på ett rikt 
material och ger upplevelser för alla sinnen. Det finns gott om forskning som visar på att 
svaga barn växer i en fysisk miljö, men även barn som är ”duktiga” mår bra av att vara ute, 
det vill säga, alla mår bra av att vara ute.  
 
Granberg (2000) visar att två barnläkare har gjort en undersökning som syftar på att barns 
hälsa förbättras genom att befinns sig i utemiljö. De menar att den friska luften ger individen 
bättre immunförsvar men även att smittspridningen och stressen minskar eftersom utemiljön  



 3 

 
har större ytor att röra sig omkring. Även Braute & Bang (1997) betonar att man mår bättre 
utomhus, de menar att det är mindre buller, en annan slags lek och man får en bättre 
luftkvalité. Naturen är en friskfaktor menar Dahlgren (2007). Han menar vidare att barn som 
har tillgång till en varierad, omväxlande utomhusmiljö är friskare, leker mer variationsrikt och 
utvecklar bättre koncentrationsförmåga än barn i artificiella, sterila utomhusmiljöer. Det är 
viktigt att barn växlar mellan olika aktiviteter under dagen. Det är förskolans uppgift att ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl utomhus, för 
bästa resultat skall verksamheten erbjuda utomhusvistelsen både i planerad och naturmiljö 
(Brugge m.fl, 2007). Dock menar Ericsson (2009) att det inte räcker med enstaka uteaktivitet 
då och då. För barn blir engångsföreteelser svåra att se i ett sammanhang och inte riktigt 
legitima som en del av vardagen. Vi bör därför sträva efter att erbjuda regelbunden 
utevistelse, helst varje vecka och helst i planerad struktur. På det sättet får barnen prova att 
vara ute i alla väder och genom alla årstider. Burdette, Whitaker & Daniels (2004) påpekar i 
sin studie att barn har större fysisk aktivitet i utomhusmiljö än inomhusmiljö. Orsak av val för 
deras studie är att förhindra utbredningen av fetma hos förskolebarn. Deras studie 
genomfördes i tre steg, där första steget innebar att föräldrarna fick fylla i en enkät utifrån hur 
mycket deras barn vistas utomhus under olika tider av dagen. I nästa steg fick föräldrarna 
tänka tillbaka en månad, hur mycket fysisk aktivitet deras barn utfört. Tredje steget gick ut på 
att barnen fick bära en accelerator, en rörelsemätare, runt midjan som mätte deras fysiska 
rörelse. Barnen bar mätaren två vardagar och en dag på helgen under ett års tid. Resultatet av 
studien, enligt föräldrarna, visade att årstiderna och vädret påverkade hur mycket barnen rörde 
sig utomhus. Barnen var mer ute vår och sommar än höst och vinter, men enligt acceleratorn 
var skillnaden inte stor.  
 
1.1.2 Pedagogernas roll 
 
I förskolans läroplan (lpfö98/10) skall förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet. Det står även att förskolan ska inspirera barnen till att 
utforska omvärlden. Vidare beskrivs det att förskolan ska ge utrymme för fantasi och 
kreativitet både inomhus och utomhus. Pedagogernas förmåga att skapa trygghet och äventyr i 
en lagom blandning är viktiga för att barn ska uppleva naturen positivt. Det är det man gör 
och inte det man säger som gäller (Johansson, 2004). Även Granberg (2000) menar att barn 
gör som vuxna gör och sällan som de säger åt dem att göra. Hon menar vidare att samtliga 
pedagoger måste se utifrån barnets perspektiv, vilket betyder att de vuxna ska göra det barnen 
gör, leka tillsammans och använda samma material som barnen gör.  
 
Det är förskolans plikt att barnen skall ges goda möjligheter till fysisk aktivitet, då barn har ett 
behov att vara i rörelse. Barn behöver vara bekanta med den egna kroppens rörelsemöjligheter 
för att kunna ges tillfälle för att utveckla en sund själ i en sund kropp. För att de ska kunna bli 
det krävs att förskolans pedagoger har kunskap om barns fysiska utveckling. Viktiga 
kunskaper som pedagogen lär känna till är barns motoriska utveckling, sinnenas betydelse för 
rörelse och sambanden mellan motorik och lärande (Grindberg & Jagtøien, 2000). Pedagogen 
har en viktig roll i att stödja och uppmuntra barnen. Vuxnas roll i barns rörelselek är att skapa 
goda förutsättningar som gör att barnen vill röra på sig samt finnas till hans för barnen och 
leka tillsammans med dem (Granberg, 2000). Lärarens uppgift är att se till barnen, övervaka 
och uppmuntra dem att leka utomhus (Johnson, Christie & Wardles, 2002). Det är viktigt att 
lagom mycket tid planeras in för barnens lek, det är viktigt att barnen ges till att uppleva och 
experimentera. Den fria leken förstärker barnens rörelseupplevelse, och då ofta genom 
upprepande försök (Mellberg, 1993).  
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Ellneby (2007) anser på att varje pedagog ska ge varje barn uppmärksamhet för att stötta och 
uppmuntra barnet i den fas i sin utveckling där barnet befinner sig i nuet. Detta för att varje 
barn utvecklas olika snabbt i olika perioder och det är inte meningen att vi med våra 
pedagogiska ögon ska försöka ringa in vad som är normalt. Då i samma ögonblick bestäms 
vad som inte är normalt. Pape (2001) menar att det är viktigt att komma ihåg att pedagogens 
roll i förskolan inte är att göra alla barn så lika som möjligt. Målet är att ge alla bästa möjliga 
förutsättningar för lärande och utveckling. Dahlgren, Moss, Pence (2002) betonar att ju fler 
möjligheter pedagogen erbjuder barnen, desto mer intensiv blir deras motivation och desto 
rikare deras erfarenheter. Barn har förmågan att självständigt skapa mening ur erfarenheter- 
de vuxnas roll är att aktivera barnens meningsskapande  
 
1.1.3 Barns lek 
 
Barnet leker för att det är viktigt i barnet själv. Barnet leker för att leka, därför att det är roligt 
(Lillemyr 2002). Herurling-Norinder (2005) menar att leken skapar spänning, glädje och lust, 
den är meningsfull och har en social funktion. Pramling och Johansson (2007) anser att barn 
lär genom att leka. Vidare menar hon att barn lär på ett oändligt antal olika sätt, genom att 
iaktta, imitera, lyssna, känna i något, kommunicera, urskilja och så vidare. Skillnaden mellan 
lek och lärande i form av att lärande är mer allvarligt, eller att det är mer roligare att leka. 
Barnen menar att man kan både leka och lära sig på samma gång. Barn lär sig bäst när det 
hänförs av något som upptar deras engagemang och det runt omkring upphör. Barnet är 
koncentrerat på något som de vill lösa eller veta mer om. Denna definition blir också lekens 
värld och en källa till lärande. Johansson (2004) menar att det är en bra metod att leka om 
man vill lära. Leken lär barnet om verkligheten. Hon menar vidare att barn vill leka men på 
egna villkor. Vilket betyder att barn har ett ständigt behov av kunskap, gemenskap och rörelse 
som kan tillfredsställa genom lekar i naturen. Lillemyr (2002) uttalar sig om att de upplevelser 
och erfarenheter som barnen får med sig från leken kommer till användning i andra 
sammanhang och senare i livet. Leken är vägen till kunskap om omvärlden. Leken uppstår 
inte spontant, utan den utvecklas genom erfarenheter från verkliga livet.  
 
Brodin & Lindstrand i Sandberg (2008) menar att leka i utomhusmiljöer ger barnen 
annorlunda möjligheter att utforska omgivningen efter sin egen förutsättning och 
utvecklingsnivå. De menar vidare att en kreativ lekerfarenhet ger barnen möjlighet att söka 
utmaningar på ett annorlunda sätt än vad som kan ske i andra miljöer. Utemiljöerna erbjuder 
barnen möjlighet att leka lekar som är mer livliga än inomhus, detta beror på att ytorna är mer 
generösa och mer tillåtande till att hoppa, springa och klättra. Lekar som leks utomhus 
stimulerar barnen till lekar som har mer kaotisk karaktär. Det kan handla om att klättra, 
brottas, jaga och vilda springlekar. Barnen i dessa lekar släpper kontrollen över 
händelseförloppet och låter omgivningen styra dem (Grahn i Dahlgren m.fl. 2007). Lillemyr 
(2002) anser att det är den fria leken som tilltalar barnen mest, då den är självinstruerande. 
Grindberg och Jagtøien (2000) menar att lek är en frivillig aktivitet som ger möjlighet att 
fantisera i och kring verkligenheten. Leken ger utrymme för att hitta på och skapa, ingenting 
är omöjligt. Leken ger utrymme för kreativitet.  

1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Fredrich Fröbel levde mellan 1782 och 1852. Fro ̈bel lade grunden till det som idag är den 
moderna förskolan. Han inrättade Kindergarten, barnträdgården, där landskapet hade en stor 
roll i barns lek och lärande (Mårtensson, 2004). Han antydde att betydelsen för barns växande 
var leken och lärandet om naturen. Fröbel ansåg att det var viktigt att barnen själva skulle 
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pröva sig fram genom att konstruera och upptäcka, han menar att barnen är och förblir 
skapande. Därför skapade Fröbel lekgåvor, vars syfte var att främja barns fantasi (Björklund 
2008).  
 
Fröbel inriktade sig på fri uppfostran. Han menar att varje människa är god i grunden och att 
uppfostran kunde skada barnets utveckling till en hel och god människa. Fröbel ansåg att 
pedagogen ska till det yttre vara passiv, men till det inre aktiv. Han hade en klar uppfattning 
om vad det är som barn i förskoleåldrarna behöver få erfarenheter av. Barnet skall utveckla en 
harmoni med sig själv, familjen och naturen. Han menar även på att barnets självständighet är 
viktigt, även när det uppstår konflikter mellan barn (Pramling, Asplund, Carlsson, 2003).  
 
John Dewey levde mellan 1859 och 1952 och var en amerikansk filosof som är mest känt för 
sitt begrepp ”learning by doing”, lära genom att göra. Han menade att praktisk kunskap är lika 
mycket värd som teoretiskt. (Dahlgren, 1997). Szczepanski (2008) skildrar hur Dewey 
menade att barnet lär genom att vistas i en varierad och aktiv relation med sin närmiljö. Han 
betonade att lärandets former är underordnade upplevelsen av den direkta erfarenheten. 
Dewey pekar på balansen mellan elevernas frihet och pedagogiska ansvar, att som vuxen 
exempelvis sätta upp de ramar inom vilka barnens rörelsefrihet får gälla. Det var viktigt att 
som pedagog vara med upptäckare i barnens lärande (Ericsson, 2009). Dewey ansåg att det 
var viktigt med demokrati och såg till att det kom in i den pedagogiska verksamheten. Dewey 
menar att det är nödvändigt att barn skapar sig föreställningar om sin omvärld för att kunna 
förstå de erfarenheter de får och för att kunna använda dessa erfarenheter senare i livet. Det 
sociala samspelet uppstår spontant när barnen befinner sig på olika mötesplatser i 
utomhusmiljö. Han menar vidare att barn lär och utvecklas i det sociala samspelet 
tillsammans med sin omgivning (Mårtensson, 2004). 
  
Lev Vygotskij levde mellan 1896 och 1934, han var den ryske psykologen som uppfattade 
utvecklingen av det mänskliga medvetandet som en historisk och kulturell bestämd process. 
Liksom Dewey ansåg han att det sociala samspelet var den viktigaste drivkraften i barnens 
utveckling (Bråten, 1998). Vygotskij såg leken som en skapande verksamhet till utveckling av 
tanke, vilja och känsla (Granberg, 2000). Lillemyr (2002) beskriver hur Vygotskij menar att 
lärande och utveckling står i ett ömsesidigt förhållande till varandra ända från barnets första 
levnadsdag. Vygotskij menar att vi utvecklas genom biologisk mognad vilket innebär en ökad 
förmåga att upptäcka, ingripa och samspela med omvärlden. Individen lär sig kontrollera sin 
kropp och dess funktioner, att gripa föremål med handen, att krypa och till att så småningom 
gå. Säljö (2000) betonar att Vygotskij anser att människor föds in och utvecklas inom ramen 
för samspel med andra människor, och vi gör våra erfarenheter tillsammans med andra. 
  
Jean Piaget levde mellan 1896 och 1980, han är känd som psykologen och filosofen från 
Schweiz. Han intresserade sig för barns tänkande. Grindberg, Lango Jagtøien (2000) menar 
att Piaget koncentrerar sig inledningsvis på den intellektuella utvecklingen, när barnet är i 
fysisk kontakt med omvärlden, känner på objekt, kombinerar dem och sedan ser vad som 
händer, är på det sättet man upptäcker hur världen fungerar (Säljö, 2000). Lillemyr (2002) 
menar att Piagat menade att den kognitiva utvecklingen sker när barn anpassar sig till 
omgivningen, genom att tolka situationer utifrån egna erfarenheter eller genom att ta in nya 
erfarenheter och förändra sin kognitiva uppfattning. En viktig utgångspunkt för Piaget var den 
konstruktionistiska ståndpunkten, som menas med att man uppfattar miljö och arv som 
likvärdiga när det gäller barns utveckling. Piaget menar att barnen konstruerar och bygger sin 
utveckling genom sitt effektiva engagemang i omvärlden. Barn har ett behov av att vara 
effektiv och utveckla självständighet när det gäller att ta till sig kunskap.  
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1.3 Syfte 
 
Syftet är att studera hur pedagoger på två förskolor reflekterar kring utevistelsen och sin egen 
roll som pedagog i utemiljö  

1.4 Frågeställningar 
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar: 
 
1) Vad anser pedagogerna är viktigt i barns utevistelse? 
 
2) Hur beskriver pedagogen sin egen roll för barns utveckling och lärande i utomhusmiljön?  
 
3) I vilken omfattning är utevistelsen fri lek eller en styrd verksamhet?  
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2 METOD 
 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder jag har använt för att ta reda på resultatet. Det beskrivs 
hur jag valde mitt urval samt hur intervjuerna genomfördes. Det tas även upp om hur jag 
behandlade mitt material samt hur stor tillförlitligheten är.  

2.1 Val av undersökningsmetod 
 

Mitt syfte med studien är att studera hur pedagoger reflekterar kring utevistelsen och sin egen 
roll som pedagog i utemiljö. Utifrån detta beslutade jag mig för att använda mig av kvalitativa 
intervjuer, för att få det bästa resultatet utifrån pedagogernas egna reflektioner och åsikter 
utifrån mina frågeställningar. Trost (1997) menar att det är en kvalitativ intervju man ska göra 
om man har som syfte att ta reda på intervjupersonernas tankar, man får även en chans att ta 
reda på deras sätt att resonera.  
 
Enligt Patel & Davidson (2003) kan man använda sig av både intervjuer och enkäter om man 
skall samla in information som bygger på frågor. Dock är intervjuer mer personligare i och 
med att man träffar varandra när intervjun genomförs. De menar vidare att i en kvalitativ 
intervju är syftet att få fram vad den intervjuade personen har för uppfattning om ett visst 
fenomen, vilket i mitt fall var förskollärarens uppfattning om utomhuspedagogik. Många 
kvalitativa intervjuer som görs har en låg grad av strukturering, frågorna som ställs ger 
personen som blir intervjuad ett utrymme att svara med egna ord. Dock kan man välja att 
ställa frågorna i en bestämd ordning, då får intervjun en hög standardisering. Fördelarna med 
en kvalitativ intervju är att den intervjuade kan ge ett fullständigt svar om det som intervjun 
handlar om. I den kvalitativa intervjun kan även den som intervjuar uppmuntra och ställa 
följdfrågor för att fördjupa respodentens svar (Johansson & Svedner, 2006). Nackdelarna med 
kvalitativ intervju är att man kan fokusera mycket på den enskilda personens åsikter, det vill 
säga att det blir för individualiserat. Om det redan finns färdigformulerade frågor i den 
kvalitativa intervjun är risken stor att den intervjuade ger kortfattade svar och blir tystlåtna 
(Repstad, 1999). För att minimera risken för att den intervjuade ska ge kortfattade svar och 
vara tystlåten bestämde jag mig innan för att vara flexibel och ställa följdfrågor. Tanken var 
att jag skulle använda mig av en låg grad av strukturering, det vill säga att frågorna inte ställs i 
en bestämd ordning utan följs utifrån diskussion och individen.  

2.2 Urval 
 
Jag har intervjuat nio pedagoger på två olika förskolor. En kommunal förskola och en privat 
förskola. Båda förskolor ligger i ett bostadsområde med skog och natur som närmiljö. Vill 
nämna att förskolorna ligger i två olika kommuner.  
 
Jag valde förskolorna medvetet då jag varit i kontakt med båda två tidigare, jag valde inte 
pedagogerna medvetet utan de som kunde och kände sig manade fick komma till mig. Dessa 
nio pedagoger som jag intervjuat är utbildade förskollärare, de är i olika åldrar men samtliga 
är kvinnor. Genom att jag varit i kontakt med förskolorna tidigare har jag en relation till några 
av förskollärarna, dock inte alla. Jag ser det som en fördel att intervjua individer man haft 
kontakt med sedan innan, då man redan etablerat en viss relation. De jag inte haft någon 
kontakt med tidigare såg jag som en utmaning gentemot mig själv då jag inte har några större 
erfarenheter av att intervjua främmande människor. Jag vill skydda mina intervjupersoners 
identitet så jag har valt att kalla dem för F:1-9.  
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På den kommunala förskolan, jag kallar den Grävlingens förskola, finns sex avdelningar. Två 
avdelningar med barn mellan 1-3 år och fyra avdelningar med blandade åldersgrupper, det vill 
säga barn mellan 1-5 år. Varje avdelning har minst 2,5 pedagog, två stycken heltidsanställda 
och en pedagog som jobbar halvtid eller 75 %. Totalt arbetar 20 pedagoger på förskolan. 
Barnen är blandade avseende kön, etnicitet och klass. Förskolan har en avdelning för barn i 
behov av särskilt stöd, där det arbetar fyra heltidsanställda pedagoger och en halvtid. 
Förskolgården är belägen runt omkring det centrala huset, det är en stor yta där det finns 
blandad terräng, dunge, fotbollsplan, grillplats, två stycken stora sandplättar med gungor, 
rutschkanor, gungbräda för de stora barnen. För de lite mindre finns en yta med stor sandlåda, 
rutschkanor, små hus och asfalt, runt omkring sträcker sig ett staket. Förskolan har nära till 
skog och natur samt olika lekplatser av alla dess slag. Förskolan vill erbjuda en rolig, 
inspirerande miljö som inbjuder till ett lustfyllt lärande.  
 
På den privata förskolan, jag kallar den Stjärnans förskola, arbetar tio pedagoger. Förskolan är 
ett stort hus uppdelat med två delar, men inga avdelningar används utan gruppen är uppdelad 
på två. Det vill säga att barnen får befinna sig vart de vill i huset under fri lek, men är 
uppdelade vid samling och måltider. Förskollärarna delar dock in sig i två grupper och 
befinner sig på varsin sida av huset. Barnen är blandade mellan 1-5 år. Förskolgården är som 
föregående gård väldigt stor och öppen. Det finns asfalt att cykla på, stor gräsmatta där det 
finns varierad terräng, grillplats, sandlådor, rutschkanor o.s.v. Förskolan ligger i närheten av 
en skog där dem har en del av verksamheten, bland annat mulle. Visionen för förskolan är att 
stärka Jaget, det vill säga att man vill ge barnen verktyg för framtiden.  

2.2 Procedur 
  
Då kvalitativa intervjuer var något helt nytt för mig tränade jag på att intervjua vänner och 
bekanta innan de riktiga intervjuerna genomfördes.  
 
Min första tanke var att jag skulle kontakta förskolor som jag inte hade någon kontakt med 
innan för att jag ville besöka nya platser. Jag började med att skicka ut brev på mejl till olika 
förskolor (Se bilaga 1). Dock var det ingen som svarade på mitt mail och jag bestämde mig 
för att ringa och ta kontakt med några av dem jag mejlat till. Det var ingen av dessa förskolor 
som var intresserade eller kände att dem hade tid. Jag tog därför kontakt med två förskolor jag 
har varit i kontakt med tidigare. Kontakten mellan mig och fo ̈rskolorna skedde först genom 
mail då jag skickade ut samma blankett jag skickade ut till tidigare förskolor. Det ledde sedan 
till telefonkontakt med båda förskolorna då vi tillsammans planerade, bestämde tid och hur vi 
skulle gå tillväga inför intervjuerna. På den kommunala förskolan gjorde en pedagog ett 
schema till mig, vilka pedagoger som skulle intervjuas och vilka tider under förmiddagen då 
intervjuerna skulle ske. Vilka pedagoger det var visste jag inte om förrän dem kom in till 
rummet där jag befann mig. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska kvalitativa intervjuer 
utföras i en ostörd miljö där endast den intervjuade och intervjuaren är närvarande. Vilket 
även jag ansågs var bäst, både för mig och intervjuaren. Därför satte jag mig i ett grupprum 
där vi inte blev störda. På den privata förskolan visste jag sedan innan vilka jag skulle få 
intervjua, då vi tog det genom telefonen, dock kände jag enbart en av förskollärarna. Innan 
intervjun startade började jag presentera mitt syfte samt hur jag skulle använda mig av deras 
intervjuer. Kvale och Brunkmann (2007) menar att det är viktigt hur man inleder intervjun 
och att det påverkar hur resten av intervjun kommer att vara. Pedagogerna jag intervjuade 
ville inte att jag skulle spela in dem, vilket var tanken så jag använde mig av papper och 
penna och antecknade. I detta fall hade det varit lättare om man varit två som hjälptes åt med 
att intervjua. Å andra sidan menar Trots (1997) att det kan vara en nackdel att vara fler för att 
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intervjupersonen kan känna underläge om intervjuarna är två. Jag valde att intervjua en person 
i taget då jag kunde få höra pedagogernas enskilda åsikter om deras reflektioner kring 
utevistelsen. Trots (1997) anser att det finns en chans att den tystlåtna inte får säga något 
eftersom den mera kommunikativa kan ta över. Varje intervju varade i ungefär 15-20 minuter 
och genomfördes under vecka 40 och 42  
 
Medan de kvalitativa intervjuerna var färska lästes intervjuerna igenom flera gånger under två 
dagar. Jag transkriberade intervjuerna genom att kategorisera olika svarsområden för att 
lättare få en bild över pedagogernas olikheter gentemot vad de ansåg om utomhusmiljön samt 
barnens utveckling. Vilket senare kommer att visas i resultatavsnittet.  

2.3 Etik 
 
Jag har följt vetenskapsrådets (2007) rekommendationer för hur en forskning skall verkställas. 
De fyra huvudkrav som redogörs består av informationskravet, samtyckskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren, eller i 
detta fall jag som student, ska informera undersökningsdeltagarna om att deras medverkande 
är frivilligt samt i vilket syfte det insamlade materialet ska användas till. Detta har jag tagit 
hänsyn till och informerat pedagogerna om genom ett skicka ut ett brev innan intervjuerna (Se 
bilaga 1).  
 
Jag informerade om samtyckeskravet, vilket innebär att deltagarna som intervjuas har rätt att 
bestämma hur länge de vill delta, samt att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. Vidare 
informerade jag om konfidentialitetskravet, vilket innebär att alla inblandade i intervjuerna 
ska garanteras anonymitet, samt att det material som används i studien inte på något vis ska 
vara ledande. För att ingen utomstående ska ha möjlighet att förknippa materialet med vem 
som har blivit intervjuad har jag valt att varken nämna namn på förskollärare, förskolorna 
eller de kommuner där studien är gjord. Namn som förekommer i uppsatsen är fingerade. Det 
fjärde kravet som Vetenskapsrådet har är nyttjandekravet som innebär att insamlad data inte 
får utlånas eller användas för kommersiellt bruk eller i andra icke-vetenskapliga syften. I 
ändamål att uppfylla detta krav har det insamlade materialet endast använts till denna studie, 
vilket deltagarna fått information om i brevet.  

2.4 Studiens tillförlitlighet 
 
För att fastställa om detta examensarbete är trovärdigt, har jag tagit hänsyn till reliabilitet, 
validitet och generaliseringsgrad.  
 
Trost (2007) menar att validitet innebär att frågorna som ställs ska mäta det som är avsatt att 
mäta. Jag ville ta reda på förskollärarens uppfattning och reflektioner kring utevistelsen i 
förskolan samt sin egen roll som pedagog i utemiljö. Patel & Davidson (2003) menar att 
validiteten beskriver hur man fastställer i vilken utsträckning man undersökt det man avsett att 
undersöka. Jag har valt att stärka min validitet och tydliggöra resultatdelen genom att använda 
mig av citat från intervjuerna, jag valde att intervjua nio förskollärare. För att ha en god 
reliabilitet måste det jag gör, utföras på ett tillförlitligt sätt. Enligt Trost (2007) bör 
intervjuaren ställa samma frågor på samma sätt, liksom situationen ska vara densamma för 
samtliga medverkande. Detta syftar på att man har en reliabilitet, en tillförlitlighet i 
intervjusituationen. I undersökningen som genomförts anser jag att reliabiliteten är relativt 
hög då jag enligt Trost (2007) ställt frågorna på samma sätt till samtliga medverkande samt att 
situationen varit lika för alla. Med tanke på att jag endast genomfört nio intervjuer är jag 
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medveten om att studiens generaliseringsgrad är låg. Resultatet av studien gäller endast för 
den grupp av förskollärare som ingår i denna studie.  
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3 RESULTAT 
 
I dessa avsnitt beskrivs förskollärarnas uppfattning om utevistelsen och deras egen roll i 
utemiljön. Resultatavsnittet kommer att bygga på underrubriker för att läsaren ska få en 
tydligare text att läsa. Jag har att använt mig av många citat samt sammanställningar för att 
klargöra vad förskollärarna berättat.  

3.1 Syfte med utvevistelse i förskolan 
 

Samtliga förskollärare anser att barnen utvecklas mycket genom att befinna sig i 
utomhusmiljön. Det sker en utveckling hos barnen både gällande hälsa och motorik när man 
är utomhus. Det går inte att undgå att barn leker och lär i olika miljöer i naturen samt 
utvecklar sitt samspel med varandra.  
 
3.1.1 Hälsa 
 
Alla förskollärare nämnde olika hälsofaktorer som påverkas när man är ute. De håller med om 
att man mår bra av att få frisk luft men även att man blir piggare och får mindre sjukdomar. 
Förskollärarna anser att det är bättre att vara ute än inne då det inte blir lika högljutt samt att 
det finns större utrymme att röra sig på.  
 

”Det är hälsosamt att vara ute, viktigt att barnen får D-vitamin av dagsljuset.” (F:6)  
 

”Barnen är väldigt sällan sjuka för att vi är ute så mycket.” (F:3)  
 

”Man blir piggare, friskare och gladare.” (F:8)  
 

”Dels för att få luft och men också för att slippa den höga ljudnivån som lätt blir inomhus.” 
(F:5)  

 
”Ute får man frisk luft och finns större ytor att röra sig på.” (F:1)  

 
”När man är ute blir det inte lika stressigt, högljutt och trångt. Det bidrar även till att barnen blir 
mer koncentrerade när dem väl kommit in, just för att dem fått ur all sin energi genom att 
springa ute.” (F:9)  

 
Enligt förskollärarna är det viktigt att man får tillräckligt med luft varje dag. Båda förskolor 
går ut minst en gång om dagen men oftast fler gånger om vädret tillåter.  
 
3.1.2 Utveckla sin motorik 
 
Samtliga nio förskollärare som intervjuades var överens om att motoriken stimuleras och 
utvecklas i utomhusmiljön. De menar att det framförallt är grovmotoriken som utvecklas när 
barnen rör på sig, men några påpekar på att även barnens finmotorik utvecklas, till exempel 
vid lek i sandlådan.  
 

”Träning och motorik, allt finns ute.” (F:1)  
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”Barnen har helt andra förutsättningar att träna sin motorik ute än inne. Både grov och 
finmotorik.” (F:3)  
 
”Den ojämna terrängen förbättrar barnens muskelstyrka och balans.” (F:6)  
 
”Det är viktigt att barnen får lära sin egen kropp, vad klarar just jag av?” (F:7)  
 
”Att ha roligt genom att utforska och utmana hela kroppen när man cyklar, gräver, klättrar, 
springer, går och mycket mer.” (F:8)  
 

Att motoriken utvecklas bra hos barnen under förskoleåldern anses vara viktigt, det är 
någonting man kommer ha med sig hela livet.  
 
3.1.3 Lärande 
 
En förskollärare anser att barn får möjlighet att prova på att lyckas och att misslyckas när 
barnen befinner sig i utomhusmiljö. Hon menar att båda delar är minst lika viktiga. Vidare 
menar hon att detta kan ske genom experiment.  
 

”Experiment sker konstant mellan barnen och naturens föremål. Exempelvis, vad händer när jag 
gör en sandkaka? Vilken sand är bäst?” (F:8)  

 
En av förskollärarna berättar att de arbetar utifrån olika teman samt att det är viktigt att veta 
hur miljön fungerar.  
 

”Lär känna vår närmiljö och lära oss hur miljön förändras, vi arbetar mycket med de fyra olika 
årstiderna.” (F:5)  

 
Fem av förskollärarna menar att naturen är gratis och att man bör utnyttja den väl när det 
handlar om lärande och kunskap. De menar att allting som sker i naturen ska man ta vara på, 
det handlar bara om att vara nyfiken och ha fantasi. Dock anser en av förskollärarna att vädret 
kan påverka lärandet utomhus, hon menar att det inte blir lika bekvämt om vädret är dåligt.  

”Det är en oändlig källa, helt gratis. Den lockar barns fantasi, nyfikenhet, vilja att ta reda på 
fakta, utforska och prova pa. ̊” (F:1)  

 
”Att vara ute är gratis, man kan utforska och lära sig om utemiljön. Jag är medupptäckare med 
barnen när det gäller småkryp, naturens skiftningar, matematik i utemiljö och så vidare.” (F:6)  

 
”Man får mycket genom att vara ute. Allt är teknik och vetenskap i naturen, man kan lära sig av 
allting.” (F:7)  

 
”Allt lärande kan ske utomhus, men det kan bli obekvämt vid dåligt väder.” (F:9)  

 
”Vi utvecklas olika inne och ute, men jag ser att fantasin och hjärnan får jobba mer när den 
måste uppfinna saker själv ute, medan det redan finns färdiga byggklossar inne.” (F:2) 

 
3.1.4 Lek 
 
En av pedagogerna ansåg att man lika gärna kan ta ut inne leken, dels för att lokalerna var för 
trånga men även för att man lätt blir trött av att vara inomhus under en lång tid, speciellt om 
det är hög ljudnivå och många som springer omkring.  
 

”Det man gör inne kan man göra ute, alltså leka med dockor och bilar, rita och skapa. Vi 
försöker och detta är en utvecklingsfas för oss.” (F:6)  
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Två av förskollärarna ansåg att det blir en annan typ av lek ute. Det vill säga att man får leva 
ut mycket mer än vad man får göra inomhus. Till skillnad från inomhus får man springa och 
skrika hur mycket man vill, utan att det egentligen ska behöva störa någon annan.  
 

”Barnen kan leka en helt annan sorts lek ute, man får springa och skrika, vilket man inte får 
inne.” (F:3)  

 
”Den fria leken och dess innebörd fungerar på ett helt annat sätt ute än inne.” (F:4)  

 
En annan pedagog såg att det blev andra fantasi- och rollekar när barnen använder sig av 
naturligt material att leka med, då löv lika gärna kan vara en mat, eller en pinne kan vara ett 
vapen.  
 

”När det inte finns några leksaker eller färdiga föremål att använda sig av, exempelvis i skogen, 
blir det en helt annan typ lek. Det leder till fantasi- och rollekar, vilket är väldigt intressant att 
observera och titta på.” (F:9)  
 

3.1.5 Social förmåga 
 
Tre av pedagogerna jag intervjuade anser att barns samspel och sociala utveckling påverkas 
positivt vid utevistelsen. Barnen leker med andra barn, får andra roller och i andra 
konstellationer än vad de gör inomhus. Ute kan man på något sätt vara med alla.  
 

”Träna samspel och turtagande. Exempelvis när de behöver vänta på sin tur vid gungorna.” 
(F:2)  

 
”När man är utomhus uppstår inte konflikter lika lätt som inomhus och man umgås och låter fler 
vara med.” (F:5)  

 
”Man får ett bra samspel på de olika mötesplatserna som finns, man utmanar sig själv och lär av 
varandra.” (F:8)  

 

3.2 Möjligheter till utevistelse 
 
Två förskollärare berättar att dem brukar åka ut på olika utflykter, till olika lekparker, till 
storstaden, till naturreservat, dock sker detta bara under speciella tillfällen. De platser som 
barnen besöker mest under sin utevistelse är förskolans gård och skogsutflykter som samtliga 
försöker göra så ofta dem kan.  
 
3.2.1 Gården 
 
Båda gårdarna på förskolorna ansåg förskollärarna att de hade en bra gård för barnen att vara 
på, med många olika möjligheter till lek. Gården är en plats där barnen känner sig trygga, där 
de spenderar i stort sett sin dagliga tid. Barnen vet vart material och föremål finns tillgängligt.  
 

”Gården är en trygg plats som erbjuder färdiga lekar, typ som gungor, klätterställning, 
rutschkanor, lekstuga, bygghörna. Men också en plats för fantasilekar, det finns buskar, 
stenpartier, träd, kullar, gräsytor.” (F:1)  

 
”Vi har en stor gård där det finns en stor rörelsefrihet, vi har stora ytor, backe som även erbjuder 
pulkaåkning på vintern.” (F:7)  
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”På gården finns det massor av saker och möjligheter, flera olika mötesplatser som bygghörna, 
sandytor, gungor, grillplats, fotbollsplan, lekstuga med mera.” (F:8)  

 
3.2.2 Skogen 
 
Samtliga förskollärare berättar att de går till skogen minst en gång i veckan och detta för att 
komma ifrån den utemiljön som finns på förskolans gård. Gemensamt för samtliga 
förskollärare är planering inför utflykter, de kan utgå från tema arbete, matematik eller 
naturvetenskap. Dock anser tre förskollärare att man enbart kan gå ut i skogen för att få en 
lugn harmoni samt att se hur barnen leker utan färdigt material.  
 

”Till skogen går vi längre promenader och vi får befinna oss i en naturlig miljö, det finns liksom 
inget färdigt koncept. Det är ett helt annat lugn och finns ro för lek på ett annat sätt.” (F:7)  

 
”Lära oss vad naturen kan ge och vad som finns i naturen. Även få barnen att förstå att vi inte 
behöver använda leksaker för att ha roligt, vi kan använda de vi har i naturen.” (F:5)  

 
En förskollärare beskriver att skogen kan vara en plats för barnen att öppna upp sina sinnen 
och fantasi.  
 

”Skogen är en plats som erbjuder spänning, lust och kreativitet.” (F:6)  
 
Två förskollärare beskriver att man kan arbeta med olika ämnen utifrån de material som finns 
att hämta från skogen eller att man redan planerat att arbeta utifrån ett tema.  
 

”I skogen finns naturmaterialen, det finns ingenting färdigt men ändå kan man arbeta med allt 
från matematik till naturkunskap.” (F:8) 

  
”Vi arbetar mycket efter teman, exempelvis fjärilar och maskar. En gång hade vi en planka med 
oss till skogen där barnen fick välja material som vi skulle spika på plankan. Vi lade plankan i 
naturen och kom tillbaka en gång i veckan, eftersom fick barnen se hur föremålen på plankan 
förändrats, exempel vi spikade fast var bananskal, papper, plast med mera.” (F:2) 

3.3 Förskollärarens roll 
 
Förskollärarna jag intervjuade såg till största delen sin roll som att uppmuntra barnen till att 
det är roligt att vara utomhus genom att själva ha en positiv inställning till dem. De berättar 
även att de hela tiden finns nära till hands för barnen.  
 
3.3.1 Finns som stöd 
 
Gemensamt för samtliga förskollärare var att alla ville finnas som stöd för barnen vid 
konflikter, men även om ett barn var stillasittande eller inte hade någonting att göra.  
 

”Som vuxen finns jag alltid tillgänglig som stöd för eventuella konflikter som kan uppstå. De 
yngre barnen kan behöva hjälp vid till exempel gungorna.” (F:3)  

 
”Finns tillhands vid problem som exempelvis konfliktlösning som barnen inte klarar av att lösa 
själva. Assisistans för de små vid gungorna.” (F:4)  

 
”Deltar med de små för att stötta dem till lek. Dem blir oftast stående eller stillasittande annars.” 
(F:7)  
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”Som pedagog måste man hela tiden finnas när om det skulle hända något.” (F:9)  

 
En pedagog berättade att hon vill vara där barnen är. Prata med dem vuxna kan man 
göra på rasten, jag är här för barnens skull menade hon.  

 
”Jag är där barnen är, jag försöker sprida ut mig så gott det går.” (F:6)  
 

3.3.1 Uppmuntra till lek 
 
Tre av pedagogerna jag intervjuade berättade att dem inte ville störa om barnen lekte bra och 
fungerade lekar med varandra. Men ibland planeras det in regellekar och ibland kommer de 
slumpvis när man ser att det behövdes.  
 

”Jag vill inte störa om barnen har en bra lek, men ibland arrangerar jag regellekar både på 
gården och i skogen.” (F:7)  

 
”Vi är med och inspirerar lekar, observerar strategier och stöttar barnen på svaga områden. 
Ibland står vi på håll och barnen får vara i leken utan vuxenstöd och ibland är vi med och stöttar 
och ibland får vi även vara med och styra eller rikta leken.” (F:1)  
 

Två förskollärare berättar hur dem går till väga för att inspirerar och uppmuntra barnen till 
lek. Det är viktigt att se och lyssna på vad barnen är intresserade av men även att få dem att 
testa på något nytt  
 

”Man ska vara positiv till det man gör, man kan påverka genom att tillföra med material och 
olika miljöer, men det viktigaste är ändå att lyssna på vad barnen vill och utmana dem efter 
det.” (F:9)  

 
”Jag försöker vara kreativ och anordna springtävlingar, cyklar med barnen, hoppa hopprep, 
illustrera lekar, bygga sandkakor och så vidare.” (F:5)  

 
3.3.2 Pedagogernas roll 

 
En pedagog berättar att dem måste utveckla sitt tänkande utifrån utomhusmiljön till ett 
pedagogiskt syfte. Hon menar att tänket finns där men att tiden inte alltid räcker till.  
 

”Det är något vi ständigt säger att vi vill utveckla, förändra och förbättra. En utomhusgrupp med 
ansvarig personal finns med idéer och förslag finns, sen är det inte alltid tiden räcker till.” (F:1)  

 
Tre av förskollärarna jag intervjuade menade att allt är ur ett pedagogiskt syfte utan att man 
tänker på det. Det finns en baktanke med allt men att man inte reflekterar kring det lika ofta. I 
utemiljön finner man pedagogiska stunder konstant tillsammans med barnen.  
 

”Utomhusvistelsen uppfyller väldigt många pedagogiska syften utan att man planerat den i 
minsta detalj.” (F:3) 
 
”Finns väl egentligen ingenting i utevistelsen som inte är pedagogiskt, allt är i lärandets syfte.” 
(F:5)  
 
”Allt vi gör här på förskolan, finns det ett pedagogiskt syfte bakom. Från när vi går till skogen 
och har fri lek till när vi är på gården och har styrd lek.” (F:8)  
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3.4 Övergripande resultat 
 
Förskollärarnas syfte med utevistelse i förskolan beskriver att barn får bättre hälsa, utvecklar 
sin motorik, lek och lärande samt den sociala aspekten. Förskollärarna utför gärna längre 
utflykter till storstaden och större parker men det är på gården och i skogen de tillbringar den 
största tiden av sina uteaktiviteter. Både förskolans gård och skogen i na ̈rmiljön är en trygg 
plats för barnen där de kan leka av sig, gällande fri- och planerad lek. Förskollärarna anser sig 
ha en viktig roll för att barnen skall tycka om att befinna sig i utemiljön och för att den ska 
stimulera barnet på bästa sätt. Om barnen leker fri lek som fungerar bra håller förskollärarna 
gärna sig på avstånd, om ett barn är inaktivt förklarar pedagogerna att de finns där för att 
stötta och hjälpa barnen till rörelse och lek. Förskollärarna anser också att det pedagogiska 
syftet finns med dem hela tiden, oavsett vart man är eller vad man gör, det finns ett lärande 
bakom allt i utemiljön. 
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4 DISKUSSION 
 
I detta avslutande avsnitt diskuteras ett teoretiskt perspektiv och jämförs med resultatet som 
framkommit av intervjuer med förskollärare samt mina egna tankar och erfarenheter. 
Avsnittet inleds med en resultatdiskussion med frågeställningarna som underrubriker, sedan 
följs en metoddiskussion och därefter möjligheter till fortsatt forskning.  
 

4.1 Resultatdiskussion 
 
4.1.1 Vad anser pedagogerna är viktigt i barns utevistelse? 
 
I min studie kan vi se att samtliga pedagoger anser att det är viktigt för förskolebarn att 
befinna sig i utomhusmiljö. De menar att det är en hälsofaktor, utevistelsen leder till annan lek 
och lärande samt att grovmotoriken utvecklas bättre. Den sociala faktorn har också en 
betydande aspekt, genom att befinna sig utomhus utvecklas barnens sociala förmågor på annat 
sätt.  
 
Granberg (2000) visar på en undersökning där barnens hälsa förbättras av utevistelsen, den 
friska luften ger individen bättre immunförsvar samt att smittspridning och stress minskar 
genom att ytorna man rör sig på är så pass stora. Under min utbildning har jag stött på olika 
förskolor, några som spenderat mycket tid inomhus varav deras barn var sjuka väldigt ofta. 
Sedan har jag varit på förskolor där man spenderat den största tiden utomhus, vilket leder till 
färre sjukanmälningar och fler barn på förskolan. Att vara ute ger barnen en bättre hälsofaktor 
där även koncentration och inlärningsförmågan stärks (Grindberg, Lango Jagtøien, 2000). I 
studien framkommer det att barnen får bättre hälsofaktorer genom att befinna sig i utemiljö. 
Pedagogerna menar att barnen får frisk luft och därmed blir piggare samt friskare. Dahlgren 
(2007) menar att naturen är en friskfaktor men även Braute & Bang (1997) menar att man mår 
bättre genom att vara ute, då det förekommer mindre buller samt man får en annan luftkvalité. 
Ellneby (1999) påvisar att en bullrig miljö kan leda till att stressen hos barnen ökar, vilket 
påverkar barnen möjligheter till tänkandet, reflekterandet och lärandet. Vi vistas allt mer 
utomhus för att motverka den stressande situationen som barn och vuxna har på förskolan. 
Det märks att det blir lugnare när barngrupperna är mindre och ljudnivån påverkas när man 
har barn i små grupper. Antal barn borde anpassas efter ytor på förskolan. Enligt Läroplanen 
på förskolan (Lpfö 98/10) ska barnen erbjudas en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek 
och aktivitet. Den ska inspirera barnen och utforska omvärlden. Vidare beskrivs det att 
utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och 
naturmiljö.  
 
I studien framkommer det att barnen har bättre rörelseförmåga utomhus än inomhus, 
utevistelsen tillåter barnen till större fysiska aktiviteter som tillexempel att cykla, springa och 
vara högljudd. Mårtensson (2004) menar att man får lov att springa och vara högljudd under 
utevistelsen för att ytorna är större och obegränsade. Tre pedagoger anser att förskolegården 
är en trygg plats för barnen som lockar till flera olika fysiska aktiviteter, det finns en helt 
annan rörelsefrihet. Grindberg, Lango Jagtøien (2000) betonar att det finns möjligheter till 
fysisk aktivitet på förskolan där man kan hoppa, klättra, springa, kasta, cykla och så vidare. I 
de intervjuer som genomfördes har förskollärarna påpekat att utevistelsen har en stor 
betydelse för barnens grovmotoriska utveckling. När barnen vistas i naturlig utemiljö och får 
använda hela kroppen för att aktiviteterna sig utvecklar det förutom motoriken även 
balanssinnet och övriga sinnen som bland annat känsel, syn, hörsel och doft. Ellneby (1999) 
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menar att barn som utvecklar sin motorik och kroppsmedvetenhet stärker sitt självförtroende. 
Grahn i Dahlgren (2007) beskriver resultatet från sin egen forskningsstudie som gjordes 1997, 
hur det fanns tydliga skillnader i koncentrationsförmåga och grovmotoriks utveckling mellan 
barn som får leka i utemiljöer med mångfaldig naturprägel och barn som enbart har tillgång 
till konstruerad och byggd miljö. Sammanfattningsvis tolkas resultat från Grahns studie att 
barn har ett stort behov av att leka med inslag av sinnen och ett stort mått av fysiskt aktivitet 
av olika slag. Barn som inte får detta uppvisar beteende som tyder på sämre motorisk 
utvecklingsförmåga och en sämre förmåga att kunna koncentrera sig. Mitt intryck är att barn 
som har goda resurser till naturmiljöer får på ett naturligt sätt har en god tillgång till motorisk 
träning. En pedagog som intervjuades menar att rörelse i kuperad terräng utvecklar barnets 
balanssinne. Szczepanski i Dahlgren (2007) anser att förskolegårdar med en naturpräglad yta 
stimulerar till mer tid utomhus och till en högre lek kvalitet. I dagens samhälle tillbringar 
barnen sin mesta utevistelse på förskolegården då båda föräldrarna arbetar eller inte alltid kan 
ta hänsyn till barnens behov av att vistas ute. Därför är det viktigt att miljön som erbjuds på 
förskolan är tillfredställande och ger plats till rörelse och aktiviteter.  
 
Lärande är ett område som respondenterna anser att utemiljön kan bidra till mycket. De menar 
att naturen är en gratiskälla som lockar barnen till nyfikenhet. I utemiljöerna kan man på ett 
konkret sätt se hur barn tar till sig och fascineras av hur miljön fungerar, genom att använda 
till exempel pinnar, kottar, stenar och vatten. En pedagog förklarar hur man kan använda sig 
av naturen genom att upptäcka matematik i naturen. Jag delar respondenternas uppfattning 
genom att man kan göra många saker genom att baka sandkakor i olika former till att sortera 
naturens föremål. Szczepanski (1994) menar att estetiska uttrycksformer, matematik, språk, 
fysiska aktiviteter, hälsa, miljölära och hållbar utveckling är exempel på olika ämnen som 
utemiljön erbjuder för lärande. Dock poängterar han att utomhusmiljöns åskådlighet är en 
viktig del till motivation för meningsfulla och kreativa lärprocesser. Å andra sidan kan man 
göra fler saker än matematik i naturen, även den sociala faktorn kan utövas genom att 
upptäcka naturen tillsammans. Lillemyr (1999) menar att Piaget anser att kognitiv utveckling 
sker genom samspel mellan individ och omvärld, grundat på individens varseblivning eller 
kognitiva konstruktion av omgivningen. Individens tolkning och uppfattning av omgivningen 
utifrån kunskaper, insikt och erfarenheter är tonvikten i samspelet. Den kognitiva 
utvecklingen sker när barnet rättar efter sig till omgivningen, antingen genom att tolka 
situationen utifrån egna erfarenheter eller genom att ta in nya erfarenheter och ombilda eller 
omskapa sin kognitiva uppfattning. Björklund (2008). Det huvudsaklig för lärande är att 
upptäcka och reflektera över det som är gemensamt och specifikt hos föremål och företeelser i 
omvärlden (Björklund, 2008). Enligt Dewey är en viktig del i barnens läroprocesser kunskap  
genom bekantskap med den verklighet som finns i sociala situationer (Szczepanski, 2008). 
Förskollärarna jag intervjuat menar att det inte uppstår lika mycket konflikter utomhus som 
inomhus, man umgås med fler barn och i större grupper utomhus. Heurlin-Norinders (2005) 
beskriver att miljöerna visar sig ha stor betydelse både som utvecklings- och lärande miljöer, 
den ger viktiga erfarenheter och möjligheter till barnens sociala relation. Som pedagog har jag 
sett att barn kommer bättre överens när de befinner sig i utemiljö, jag håller med en av 
pedagogerna som berättade att barn möts på fler mötesplatser ute än inne men även att barn 
tränar turtagande genom att vänta på en gunga eller cykel.  
 
4.1.2 Hur beskriver pedagogen sin egen roll för barns utveckling och lärande i 
utomhusmiljö? 

 
Jag uppfattade att respondenterna planerar aktiviteterna när man lämnar förskolegården, för 
att gå till skogen eller andra utflykter. När samtliga är ute på gården är det oftast fri lek barnen 
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ägnar sig åt. Pedagogerna blir då medupptäckare och finns som stöd för barnen om det skulle 
vara någonting. En pedagog menar att det är de små som behöver den största hjälpen, medan 
en annan pedagog fanns da ̈r barnen behövde hjälp med konflikter. Dock var det enbart en 
pedagog som berättade att hon ville vara där barnen var. Granberg (2000) antyder att 
pedagogen har en viktig roll i att stödja och uppmuntra barnen i deras utveckling och lärande. 
Genom att förskollärarna för det mesta är medupptäckare på gården, innebär att pedagogerna 
intresserar barnen och stöttar dem i utforskandet av omgivningen. Vygotskij menar att den 
närmaste utvecklingszonen, där barn med hjälp av vuxna eller äldre kamrater kan klara 
situationer som ligger över deras utvecklingsnivå (Säljö, 2000). Ellneby (2007) anser att varje 
pedagog ska ge varje barn uppmärksamhet för att stötta och uppmuntra barnet i den fas i 
utveckling där barnet befinner sig i nuet. Detta för att varje barn utvecklas olika snabbt under 
olika perioder. Läroplanen för förskola (Lpfö 98/10) förklarar att barnen ska få stimulans och 
vägledning av vuxna genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya insikter och 
kunskaper. Dessa ståndpunkter förutsätter olika språk- och kunskapsformer samt olika sätt att 
lära balanseras och bildar en helhet.  
 
När barnen kommer utanför skolgården har oftast pedagogerna en tanke med det de gör, de 
har oftast med sig en eller flera aktiviteter, antingen arbetar de i olika teman eller tar de med 
sig en matematikuppgift eller liknande. De anser även att barnen måste kunna upptäcka vad 
som finns att sysselsätta sig med. Genom att komma ut i naturen och se hur barnen leker med 
icke färdiga föremål är intressant, leken blir då annorlunda eftersom fantasin används på annat 
sätt. Intervjuerna visade på att pedagogerna vill uppmuntra barnen till lek men att dem inte 
vill störa barnen, å andra sidan anser jag att det är viktigt att ga ̊ in ibland och fråga vad dem 
leker och varför dem valde just denna lek, för att förstå barnen och deras tänkande. Dock 
tydliggör respondenterna att man måste ha en positiv inställning till det man gör tillsammans 
med barnen, oavsett om det handlar om material eller olika miljöer man besöker, det är dock 
viktigast att man lyssnar på vad barnet vill. Dahlgren, Moss och Pence (2002) menar att 
pedagogen måste erbjuda barnen flera möjligheter, desto fler, desto mer intensiv blir deras 
motivation och de får rikare erfarenheter med sig. De betonar vidare att det är den vuxnas roll 
att aktivera barnens meningsskapande.  
 
Under min utbildningstid har det förekommit många kurser där utemiljö diskuterats, både 
gällande hållbar utveckling samt hur förskolgårdar skall studeras för att främja barns 
utveckling. De respondenter jag intervjuade ansåg att allt som sker utomhus är genom ett 
pedagogiskt syfte, fast vi egentligen inte vet om det. Min reflektion blir att när ett barn blir 
intresserad av en myrstack och en pedagog förklarar vad det är, att pedagogen inte tänker just 
i stunden att det var ur ett pedagogiskt syfte. Å andra sidan finns det i bakhuvudet hela tiden, 
allting som görs är utifrån ett pedagogiskt syfte. Jag anser att det är viktigt att ha förståelse för 
vad man gör med barnen ute, dock behöver man inte vara expert på alla områden för att 
lärande skall ske, precis som Brugge, m.fl (2007) avser, att enbart ta rollen och vara 
medupptäckare tillsammans med barnen kan räcka långt.  
 
4.1.3 I vilken omfattning är utevistelsen fri lek eller en styrd verksamhet? 
 
Lillemyr (2002) anser att barnet leker för att det är roligt att leka. Under intervjuerna som 
genomfördes berättade pedagogerna att lek är en viktig faktor i utevistelsen. Man menar att 
barnen kan leka en helt annan sorts lek ute samt att den fria leken och dess innebörd fungerar 
på ett helt annat sätt ute än inne.  
 
Genom reflektion visade det sig att det är fri lek både sker på gården och i skogen, dock är det 
mer styrt i skogen än på gården. Vilket jag anser borde vara tvärtom, då man inte går till 
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skogen lika ofta jämfört med hur mycket tid barnen spenderar på gården. Jag anser att man 
borde ha den styrda leken på förskolan så barnen kan få upptäcka och vara nyfikna ordentligt i 
skogen. Fri lek kan uppfattas många gånger som endast lek, men finns det någon utveckling 
och lärande kring det? Granberg (2000) beskriver att fri lek är ett begrepp som existerar i 
förskolan, ibland som ett pedagogiskt inslag i verksamheten. Den fria lekens betydelse för 
barns utveckling brukar betonas, såsom vikten betyder frivillig lek, en lek som uppstår ur 
barns egna behov. Fri lek betyder frivillig lek, en lek som börjar ur barns egna behov. 
Författaren menar vidare att fri lek aldrig får innebära att vuxna avgår och överlämnar 
ansvaret för leken till barnet. I Läroplanen för förskolan (lpfö 98/10) framställs det att 
verksamheten skall ge utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl som inomhus som utomhus. Mellberg (1993) menar att det är viktigt att uppleva och 
experimentera. Den fria leken förstärker barnens rörelseupplevelse, och då ofta genom 
upprepande försök.  
 
Respondenterna beskriver hur intressant det är att gå med en grupp till skogen för att se 
barnen leka med icke färdiga leksaker, alltså föremål som finns i naturen, exempelvis stenar, 
kottar, pinnar, löv och så vidare. Pedagogen betonar att detta leder till mer fantasi- och 
rollekar. Brodin & Lindstrand i Sandberg (2008) nämner att leka i utomhusmiljöer ger barnen 
annorlunda möjligheter att utforska omgivningen efter sin egen förutsättning och 
utvecklingsnivåer. De berättar vidare att en kreativ lekerfarenhet ger barnen möjlighet att söka 
utmaningar på ett annorlunda sätt än vad som kan ske i andra miljöer. Grindberg och Jagtøien 
(2000) framhåller att lek är en frivillig aktivitet som ger möjlighet att fantisera i och kring 
verkligenheten. Leken ger utrymme för att hitta på och skapa, ingenting är omöjligt. Leken 
ger utrymme för kreativitet. Lillemyr (2002) anser att det är den fria leken som tilltalar barnen 
mest, då den är självinstruerande. Jag vill mena att barn lär och utvecklas i olika miljöer 
tillsammans med andra såväl inomhus som utomhus. Å andra sidan påverkas barnen genom 
att de får utlopp för sina tankar och utvecklar sin fantasi i utomhusmiljö.  
 
Brugge, m.fl, (2007) anser att som pedagog är det ett problem att ta till sig de metoder som 
utomhuspedagogiken fodrar. De menar vidare att utbildningen i utomhuspedagogik har börjar 
men det är långt kvar innan den är ett naturligt inslag i lärarutbildningen. Om man som 
pedagog vill utveckla sin kunskap inom ämnet får man själv so ̈ka de kurser som berör. Både  
jag och de förskollärare som är nyexaminerade som jag har intervjuat, har fått väldigt goda 
kunskaper om utomhuspedagogik. Även de pedagoger som gått lärarlyftet har fått goda 
kunskaper inom området. Å andra sidan ser det inte likadant ut i samtliga kommuner, 
högskolor eller universitet, det är något som bör utvecklas och skall finnas i alla utbildningar.  
 
Jag anser att det är viktigt att man som pedagog i förskolan ger barnen en postiv inställning 
till att vistas i utomhusmiljö. Förskollärare ska vara positiva förebilder samtidigt som vi ska 
se det som en del av vårt pedagogiska arbete i förskolan. Pedagogernas ståndpunkt till att 
själva vistas ute kan påverka barnens inställning och därför är det viktigt att man i arbetslaget 
berättar och reflekterar över vad man överför till barnen. Jag anser detta viktigt då arbetslagen 
kan utvärdera så väl utomhusmiljöerna som de utomhuspedagogiska inslagen i verksamheten.  
 

4.2 Metod diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger reflekterat kring utevistelsen och sin 
egen roll som pedagog i utemiljö. En kvalitativ intervjumetod valdes, då jag ansåg att denna 
metod var mest gynnsam utifrån studiens syfte. Trost (1997) menar att intervjuer ger 
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möjlighet till en närmare kontakt med deltagarna, det öppnar för möjligheten att ställa 
följdfrågor samt kan resultera i en mer genomgripande bild av de medverkandes erfarenheter 
och åsikter. Intervjuer gör det även möjligt för deltagarna att ställa frågor om de anser att 
någon fråga är oklar och svår att förstå.  
 
Inför valet av metod försökte jag se fördelar och nackdelar med olika metoder, så som enkät, 
intervju och observation. Om mitt syfte hade varit att skildra ett mer generellt resultat av 
pedagogernas uppfattning om barnens betydelse för utevistelsen och deras roll i utemiljön, 
hade enkät varit att föredra. Enkäter möjliggör fler deltagare och därmed ett mer generellt 
resultat (Trost, 2007). Om jag använt mig av enkäter med öppna svarsalternativ skulle jag ha 
blivit begränsade, möjligheten att ställa följdfrågor eller förtydliganden av förskollärarens 
yttranden inte funnits. En observationsstudie hade fått mig att studera hur pedagogernas roll 
såg ut i utemiljön, dock hade jag inte fått svar på vad som ligger till grund för deras tänkande. 
Min studie utgår ifrån hur förskolläraren ser sin pedagogiska roll i utemiljön samt hur de 
förhåller sig till utemiljön. Om mitt syfte hade varit att se hur förskollärare agerar i utemiljön 
hade observationer varit mer gynnsamma än intervjuer.  
 
Trots att jag anser att kvalitativa intervjuer var mest fördelaktig utifrån examensarbetens syfte, 
finns ändå synsätt, utifrån mitt val av metod och det tillvägagångssätt, som kan ha 
ifrågasättas. Kunde jag som intervjuare påverkat deltagarna genom mitt ansiktsuttryck, 
kroppshållning eller blickar? Jag valde att använda mig av endast papper och penna, vilket 
kan ha gjort att jag missade väldigt mycket information. Trost (1997) anser att genom att göra 
en ljudupptagning så blir det mera fokus på samtalet och det blir också lättare att 
sammanställa. Anledningen till detta beslut var för att några deltagare inte ville att jag skulle 
använda mig av ljudupptagning. För att varje intervju skulle bli så likt som möjligt valde jag 
att avstå från en ljudupptagare helt.  
 
De intervjufrågor som använts i undersökningen anser jag har svarat mot examensarbetets 
frågeställningar. Jag anser även att frågorna varit välformulerade och heltäckande, då 
pedagogerna svarat på alla frågor och sällan haft något ytterligare att tillägga. Inför 
intervjuerna funderade jag över om frågorna skulle lämnas till deltagarna i förväg, då denna 
skulle få en chans att förbereda sig inför kommande intervju samt känna trygghet. Jag valde 
dock att inte lämna ut frågorna, då jag ville avstå från att deltagarna skulle diskutera frågorna  
med varandra och på så vis bli påverkade av varandras uppfattningar.  
 
Intervjuerna som ingår i denna studie, har genomförts på två olika förskolor med nio olika 
förskollärare. Detta anser jag vara både positivt och negativt. Det positiva är att man kan se 
jämförelser mellan de olika förskollärare som arbetar på samma förskola, om de har samma 
uppfattningar angående barns betydelse för utomhusvistelsen. Det negativa perspektivet är att 
det inte ger lika bred bild, än om jag hade intervjuat förskollärare på fler förskolor, men färre 
förskollärare på vardera förskola. För att utveckla resultatet hade förskollärare som arbetar på 
exempelvis Ur och skur inspirerade förskolor eller föräldrakooperativa förskolor kunnat 
intervjuas, vilken kunde leda till att de har en annan uppfattning om barns betydelse för 
utevistelse och pedagogens roll i utomhusmiljö.  
 

4.3 Vidare forskning 
  

I en vidare forsning skulle det vara intressant att studera föräldrarnas inflytande när det gäller 
hur mycket barnen vistas i utomhusmiljön. Har föräldrarna någon kunskap om varför man 
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skall gå ut? Är det bara för att få frisk luft eller har dem något pedagogiskt syfte i baktanken? 
Hur mycket tid spenderar föräldrarna med barnen i utemiljö?  
 
Det skulle vara intressant att forska vidare om hur de olika föremål och objekt som finns på 
gården och i skogen stimulerar barnet, gör gungan någon funktion i barnets utveckling? Att 
jämföra föräldrarnas och pedagogernas svar skulle vara intressant 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

REFERENSER 
 
Braute, J.N. & Bang, C. (1997). Följ med ut! Barn i naturen. Stockholms universitets förlag. 
 
Brugge, B, Glantz, M & Sandell, K. (2007). Friluftslivets pedagogik. 3. uppl. Stockholm. Liber. 
 
Bråten, I. (eds.) (1998). Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=485682 
 
Dahlgren, G, Moss, P & Pence, A. (1999). Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna 
perspektiv-exemplet förskolan. Stockholm: Stockholms universitets förlag.  
 
Björklund, C. (2008). Bland bollar och klossar: matematik för de yngsta i förskolan. (1. uppl.) Lund:  
Studentlitteratur.  
 
Brodin, J. & Sandberg, A. (2008). Miljöer för lek, lärande och samspel. (1. uppl.) Lund:  
Studentlitteratur.  
 
Burdette HL, Whitaker RC, Daniels SR. (2004). Parental Report of Outdoor Playtime as a Measure of  
Physical Activity in Preschool-aged Children. Arch Pediatr Adolesc Med.  
 
Dahlgren, L.O. (1997). Utomhuspedagogik: boklig bildning och sinnlig erfarenhet: ett försök till  
bestämning av utomhuspedagogikens identitet. Linköping: Linköpings universitet. 
 
Dahlgren, L.O. (eds.) (2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla: närmiljö blir lärmiljö. Lund:  
Studentlitteratur. 
 
Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (2004). Rum för lärande: några reflexioner om utomhusdidaktikens  
särart. Utomhusdidaktik. (S. 9-23).  
 
Ellneby, Y. (1999).  Om barn och stress: och vad vi kan göra åt det. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Ellneby, Y. (2007). Barns rätt att utvecklas. ([Ny utg.]). Stockholm: Natur och kultur.  
 
Ericsson, G. (2009). Lära ute: upplevelser och lärande i naturen: Friluftsfrämjandets handledning om 
upplevelser och lärande i naturen för barn. (Rev. uppl.) Hägersten: Friluftsfrämjandet.  
 
Friluftsfrämjandet. (2007). Friluftslivets pedagogik: för kunskap, känsla och livskvalitet. (3. uppl.)  
Stockholm: Liber.  
 
Granberg, A. (2000). Småbarns utevistelse: naturorientering, lek och rörelse. (1. uppl.) Stockholm:  
Liber.  
 
Grindberg, T. & Jagtøien, G.L. (2000). Barn i rörelse: fysisk aktivitet och lek i förskola och skola.  
Lund: Studentlitteratur.  
 
Heurlin-Norinder, M. (2005). Platser för lek, upplevelser och möten: om barns rörelsefrihet i fyra  
bostadsområden. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2005. Stockholm.  
 
Johansson, B. & Svedner, P.O. (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen: undersökningsmetoder  
och språklig utformning. (4. uppl.) Uppsala: Kunskapsföretaget.  
 
Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2007). "Att lära är nästan som att leka": lek och lärande i  
förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  



 25 

 
Johansson, S. (2004). Bland stubbar och kottar: med barnen i mulleskogen. (Ny rev. uppl.) Sollentuna: 
Napema.  
 
Johnson, J.E., Christie, J.F. & Wardle, Fl. (2005). Play, Development and Early Education. Boston: 
Pearson/Allyn and Bacon.  
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund:  
Studentlitteratur.  
 
Lillemyr, O.F. (2002). Lek - upplevelse - la ̈rande i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  
 
Lundegård, I., Wickman, P. & Wohlin, A. (eds.) (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: http://libris.kb.se/bib/9491062  
 
LärarförbundetTidningen Förskolan. (2005). Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass.  
Stockholm: Lärarförbundets förlag.  
 
Mellberg, B. (1993). Rörelselek: en metod att stimulera barns utveckling. (1. uppl.) Stockholm: Liber 
utbildning.  
 
Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Diss. Alnarp:  
Sveriges lantbruksuniversitet, 2004. Alnarp.  
 
Pape, K. (2001). Social kompetens i förskolan: att bygga broar mellan teori och praktik. (1. uppl.)  
Stockholm: Liber.  
 
Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och  
rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur.  
 
Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande barnet: i en  
utvecklingspedagogisk teori. (1. uppl.) Stockholm: Liber.  
 
Repstad, P. (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (3., [rev.] uppl.)  
Lund: Studentlitteratur.  
 
Szczepański, A., A. (2008). Handlingsburen kunskap: lärares uppfattningar om landskapet som  
lärandemiljö. Lic. avh. Linköping : Linköpings universitet, 2008. Linköping.  
 
Szczepański, A. (1994). Utomhuspedagogik: outdoor-environmental-education : begreppsdefinition  
samt kartläggning av ett utbildnings och forskningsområde : Sverige, Norden, internationellt.  
Linköping: Linköping Universitet. 
 
Sverige. Skolverket. (2010). Läroplan för förskola Lpfö 98. ([Ny, rev. Utg.]). Stockholm: Skolverket. 
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken; ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
 
Trost, J. (2007) Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Vetenskapsrådet. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  



 26 

BILAGOR 
 

Bilaga 1  
 

    2012-08-23 
 
Hej!  
 

Jag är en lärarstudent som under hösten 2012 kommer att skriva mitt 
examensarbete som är en del i utbildning vid högskolan i Gävle. Jag 
läser utbildningen på distans och är bosatt i Örebro.  
 
I min studie kommer jag att samla in datamaterial genom intervjuer. 
Datamaterialet kommer att behandlas enligt deltagarnas anonymitet 
och etiska hänsyn. Vilket betyder att inget material kommer att visas 
utan deltagarnas godkännande samt att både förskola och deltagare är 
anonyma.  
 

Studiens syfte är att studera hur pedagoger reflekterar kring 
utevistelsen och sin egen roll som pedagog i utemiljö.  
 

Min förhoppning är att ni vill samarbeta och samtycker till en intervju.  
 
Tack på förhand!  
 

Sofia Jakobsson  
 
Telenr: xxx  
Mail: xxx  
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Bilaga 2 
 
Intervju	  frågor	  	  
 
Syfte	  med	  intervjun:	  Att	  studera	  hur	  pedagoger	  reflekterar	  kring	  utevistelsen	  
och	  sin	  egen	  roll	  som	  pedagog	  i	  utemiljö.	  	  
	  
 
1. Vilken utbildning har du?  
 
2. När utbildade du dig?  
 
3. Hur länge har du arbetat inom förskolan och på denna förskola?  
 
4. Hur ofta brukar ni gå ut och är det skillnad på små och stora barn?  
 
5. Varför går ni ut?  
 
6. Vad vill du att förskolan skall stimulera under barnens utevistelse?  
 
7. Var tillbringar ni utevistelsen?  
 
8. Hur ser den miljön ut?   
 
9. Beskriv för mig hur delaktiga ni är i barns utevistelse? Är det skillnad mellan 
små och stora barn?  
 
10. Hur planerar ni utomhusvistelsen för barnen? Skillnad mellan små och stora 
barn?  
 
11. Hur mycket anser du/ni att ni använder utomhusmiljön i ett pedagogiskt 
syfte?  
 
12. Hur ser du på barns möjligheter till att utvecklas och lära när de befinner sig 
i utomhusmiljö?  
 
13. Är det något inom området du skulle vilja få mer kompetens i?  
 
 
 
 
 


