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1 Inledning 
Utomhuspedagogik är enligt vår uppfattning något som många har en åsikt om. En kan vara 

att utomhuspedagogik bara handlar om friluftsliv, när det i själva verket är lika mycket kultur, 

geografi, språk och historia, berättar Anders Szczepanski för Annika Claesdotter i Utemiljön – 

En källa till kunskap (Claesdotter, 2004). Eftersom en av oss har en specialisering i 

utomhuspedagogik vid Linköpings universitet och för att det är ett aktuellt ämne, vill vi 

fördjupa oss på detta område. 

 

Utevistelse på förskolan tas inte upp specifikt i Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 

2006). I detta dokument tas däremot mål och riktlinjer upp som förskolan ska sträva efter att 

varje barn ska utveckla, till exempel att de ska utveckla sin motorik. Anders Nordlund med 

flera (1997) skriver i sin bok Lek Idrott Hälsa – Rörelse och idrott för barn att det finns 

rapporter som visar att motorik och ohälsa över tid har försämrats hos barn i Sverige och att 

detta kan ändras genom att de får vistas mer utomhus.  

 

Forskning som Margaret Söderström med flera (2004) bedriver visar att sjukfrånvaron bland 

barn och lärare på förskolor som vistas mycket utomhus är lägre än på förskolor som inte gör 

det. Maria Beck-Friis (2003) vid Institutionen för skogens produkter och marknader, menar i 

sin undersökning på Förskolors inställning till och användning av stadens natur att många 

lärare vet om att utevistelsen är viktig men låter deras negativa inställningar hindra dem från 

att gå ut mer med barnen. Patrik Grahn med flera (1997) menar i Ute på dagis att det är 

viktigt att vuxnas förhållningssätt gentemot naturen är positivt, då påverkas också barnen i 

den riktningen. Grahn med flera (1997) säger också att barn inte har något val utan måste 

anpassa sig efter vad vuxna erbjuder dem. 

 

Eftersom det enligt Grahn med flera (1997) är lärarnas attityder som påverkar hur utevistelsen 

ser ut är det intressant att höra vad de har för syn på utevistelse. Mot denna bakgrund studerar 

vi lärarnas attityder, tankar och uppfattningar kring utevistelse. 

 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare inom förskolan resonerar kring utevistelse 

och vad deras inställningar kan få för följder. Anser lärarna att de är ute lagom mycket? Vill 
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de gå ut mer eller mindre och i så fall varför? Vi tar reda på vad det är som påverkar hur ofta 

och hur länge de vistas ute på förskolan samt om de tycker att det är viktigt att vara utomhus 

och varför eller varför inte. 

 
 

1.2 Begreppsdefinition 
Eftersom vi inte vet vilken utbildningsbakgrund våra intervjupersoner har, måste vi ha ett 

gemensamt uttryck för dem. I detta arbete använder vi benämningen lärare för all personal 

som arbetar med barngruppen på förskolan. Då vi får en examen som lärare med inriktning 

mot förskola och förskoleklass, är det naturligt att använda ordet lärare i vår uppsats. När vi 

skriver utevistelse menar vi alla aktiviteter som sker utomhus, oavsett plats och miljö. 
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2 Teori och tidigare forskning 
I detta avsnitt tar vi först upp bakgrundforskning angående utevistelsens betydelse, både för 

barn och vuxna. Sedan berättar vi om tidigare forskning som behandlar ämnet vi studerar; 

lärarnas åsikter kring utevistelsen. Vi vill jämföra vår studie i förhållande till tidigare 

forskning och analysera resultatet utifrån bakgrundforskningen. 

 
 

2.1 Bakgrundforskning 
Szczepanski skriver i Utomhuspedagogik som kunskapskälla (Dahlgren m.fl., 2007) att stress 

är ett stort problem när det gäller folkhälsan. Stresshormonet cortisol påverkar bland annat 

minnesförmågan negativt och kan även orsaka störningar i hjärnans förmåga att skicka 

impulser. Socialstyrelsen (2001) menar i Smitta i förskolan att stress påverkar immunförsvaret 

negativt. Den som utsätts för stress, särskilt kronisk sådan, är mer mottaglig för infektioner 

och får en rubbning av blodtrycket. Stress inverkar också på hur du känner dig psykiskt. 

 

Vi har tagit del av en kvalitetsredovisning från en förskola som gör försök med att minska 

stressen hos både barn och lärare genom att vistas mer inomhus under vinterhalvåret. Lärarna 

känner att de inte hinner med allt som ska göras inne när de ofta måste avbryta för att gå ut. 

Ann Vikström (2006) skriver att lärarna på förskolan hävdar att både stress och sjukfrånvaro 

nu är lägre än tidigare år. Flera studier visar dock på motsatsen till detta. I en av dem jämförs 

två skolor där den ena får kompetensutveckling i utomhuspedagogik, medan den andra 

används som kontrollskola. På skolan där undervisning utomhus ökar visas en sänkt 

cortisolnivå hos barnen. Detta medför att barnen mår både fysiskt och psykiskt bättre än 

tidigare (Dahlgren m.fl., 2007).  

 

Förskolan med inomhusinriktning hävdar att sjukfrånvaron minskar när de inte är ute i samma 

utsträckning som tidigare (Vikström, 2006). Även här finns det forskning som visar på 

motsatsen. Szczepanski (2007) berättar i ett e-postmeddelande om en studie som Blennow och 

Söderström genomfört. Den visar att sjukfrånvaron minskar markant om barn och lärare vistas 

utomhus mellan fem till tjugofem timmar i veckan. Sjukfrånvaron ligger då på sju dagar per 

år. Vid utomhusvistelse som varar mindre än fem timmar i veckan stiger 

sjukskrivningsfrekvensen till trettionio dagar per år. Socialstyrelsen (2001) har genomfört en 

omfattande undersökning som även den visar att de barn som är ute mer än sex timmar per 

vecka är friskare än de barn som är ute mindre än fem timmar per vecka. Utevistelse resulterar 
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i att trängseln i barngruppen avtar eftersom det är större utrymme utomhus än inomhus och 

infektionsrisken då är lägre. Ute är det dessutom en större cirkulation i luften, vilket medför 

att virus och baciller späds ut. Även Jenny Lundberg (2007) vid Institutionen för ekologi, 

miljö och geovetenskap, kommer i en undersökning fram till att barn håller sig friskare om de 

vistas mycket utomhus. Socialstyrelsen (2001) styrker detta påstående genom att säga 

”utevistelse är en friskfaktor” (Socialstyrelsen, 2001:28). Szczepanski med flera (2007) 

beskriver en annan studie där Kaplan och Kaplan kommer fram till att vi vid sjukdom fortare 

blir friska och pigga genom utevistelse. 

 

Hur mycket ljus vi utsätts för påverkar också hur vi mår. Det är främst under den mörka tiden 

av året, vintern, som utevistelsen är extra viktig. Då behöver vi gå ut under de ljusa timmarna 

på dygnet och aktivera kroppen fysiskt (Socialstyrelsen, 2001; Ellneby, 2006). I Sverige är det 

tydligt att infektioner ökar under vinterhalvåret när vi vistas mer inomhus. Vid längre lov, till 

exempel sportlov, sjunker sjukdomsfrekvensen markant. När lovet är slut ökar 

smittspridningen igen (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Den motoriska utvecklingen sker i högre utsträckning utomhus än inomhus. Grahn med flera 

(1997) jämför en förskola med inriktning mot utevistelse, med en förskola utan sådan. Där 

undersöker en sjukgymnast barns motoriska förmågor och kommer fram till att det skiljer 

mycket mellan barnen. Uteförskolans barn är starkare, vigare och har bättre balans än de 

andra barnen. Ylva Ellneby (2006) skriver i Titta vad jag kan! om hur viktigt det är att barns 

grundläggande behov tillgodoses. Till dessa hör att gunga, snurra och balansera och det är 

främst utomhus dessa aktiviteter sker. Nordlund med flera (1997) menar att det är under de 

första åren i livet, framför allt mellan tre- till femårsåldern, som det är allra viktigast att 

motoriken stimuleras på rätt sätt. Annars blir bland annat självkänsla, tal, tankeverksamhet 

och lek lidande. För att barnet ska få en stark självkänsla behöver det utveckla en tro på sig 

själv (Skolverket 2006). Det genom att känna att det kan klara av olika situationer i förskolan. 

Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006) betonar att ”Alla barn skall få erfara den 

tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en 

tillgång i gruppen” (2006:5). 

 

Förutom hälsoaspekten finns det mer som är bra med utevistelsen. Till exempel tar Beck-Friis 

(2003) upp att ordförrådet är rikare genom att vistas mer ute eftersom barnen ställer fler frågor 
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då intresset för omgivningen ökar. Denna studie visar att de flesta mål och riktlinjer som står i 

Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006) uppfylls lättare genom att vistas ute. 

 

Grahn med fleras (1997) studie visar att barnen på förskolan med utomhusinriktning har 

märkbart bättre motorisk utveckling och färdighet, bättre hälsa samt koncentrationsförmåga. 

Bra koncentrationsförmåga är avgörande för hur mycket information barn kan ta emot. 

 
 

2.2 Tidigare forskning 
Trots att lärare vet vikten av utevistelse påverkar faktorer som till exempel väder, 

personaltillgång och bristfällig utemiljö hur mycket och ofta de går ut (Socialstyrelsen, 2001). 

De låter sina egna inställningar hindra dem från att gå ut mer med barnen. Fasta rutiner, som 

läsvila efter maten, gruppverksamhet och liknande sker oftast inomhus. Dessa, tillsammans 

med personalbrist, upplevs som ett problem inför utevistelsen medan studier visar att det inte 

är de orsakerna som hindrar (Beck-Friis, 2003). Det Beck-Friis (2003) menar är att på de 

förskolor där lärare är positiva till utevistelse, ses inte personalbrist och dessa rutiner som 

svårigheter. De här aspekterna borde enligt Beck-Friis (2003) därför inte vara hinder på någon 

förskola om lärarna har en annan inställning. 

 

Även Grahn med flera (1997) skriver att de vuxnas inställning till utevistelse spelar stor roll. 

Enligt Ellneby (2006) tycker inte barn att det är roligare att leka ute när det är soligt och varmt 

än när det regnar. Det är de vuxna som lär barnen vad de ska tycka. Grahn med flera (1997) 

säger också att det är lärarnas förhållningssätt till naturen som avgör vad de erbjuder barnen i 

form av utevistelse. Barnen har inget val och får anpassa sig efter hur de vuxna utformar 

miljön och hur länge de anser att barnen ska vara ute. Ellneby (2006) menar att gårdar och 

parker ofta planeras utifrån ett vuxenperspektiv, men där en vuxen ser förvuxna buskar som 

kräver skötsel ser barnen en spännande vrå. Det gäller att läraren ser möjligheter istället för 

svårigheter. Ellneby (2006) menar att en kunskap om hur lärande och utveckling sker hos barn 

bör vara grunden för miljön och utevistelsens utformning. 

 

Susanne Carlsson och Eva Ragnar (2004) vid Institutionen för tematisk utbildning och 

forskning, undersöker i sin studie Inne i det frivilliga fritidshemmet fritidshemspersonals 

tankar om utemiljöns användning. Resultatet visar även där att det är personalens personliga 

förhållande som är avgörande för hur de arbetar med utevistelse och att deras inställning 
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påverkar barnens förhållningssätt till detta. Fritidshemspersonalen i Carlsson och Ragnars 

(2004) undersökning anser att även personaltillgång, barngruppens storlek och tider då barnen 

går hem påverkar om de bedriver planerade aktiviteter utomhus. 

 
 

2.2.1 Betydelsen av lärarens eget intresse och bakgrund 
Ference Marton med flera (2005) anser inte att lärarens egna intressen och bakgrund är en av 

de stora faktorerna till hur undervisning bedrivs. De nämner istället tre ramfaktorer: 

kursplanerna, hur barngruppen är utformad och hur mycket tid som finns för undervisning. 

 

I motsats till det finns det andra som menar att lärarens egna intressen och bakgrund påverkar 

inställningen till hur verksamheten ska bedrivas. De kulturella erfarenheterna en lärare har, 

dess bakgrund, spelar enligt Roger Säljö (2005) en stor roll för hur läraren agerar och tänker i 

olika situationer. Gunilla Eriksson håller med, och skriver i boken Utomhusdidaktik 

(Lundegård med flera, 2004) att läraren måste fundera över vilken relation den har till olika 

saker, till exempel utevistelsen. Det för att förstå och motivera varför den väljer eller väljer 

bort vissa inslag i verksamheten. Barn tar åt sig av vad vuxna har för inställningar och 

attityder, skriver Ann Granberg (2000), därför är det viktigt att läraren är medveten om hur 

den beter sig och vilka signaler den sänder till barnen. En studie som Elisabet Doverborg med 

flera (1987) skriver om visar att det är lärarens uppfostran, erfarenheter och utbildning som 

avgör hur dess uppfattning om lärarens roll ser ut och hur de arbetar med verksamheten. 
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3 Metod 

Detta avsnitt behandlar hur vi har gått tillväga under denna studie. Vi har för avsikt att 

presentera vilken forskningsmetod vi har använt oss av, hur vi gjorde vårt urval, 

undersökningens tillvägagångssätt samt vilken analysmetod vi har nyttjat. Slutligen diskuteras 

kring metoden. 

 
 

3.1 Val av metod 
Vi bestämde oss för att göra en kvalitativ undersökning genom intervjuer. Vi tog del av de sju 

stadier som Steinar Kvale (1997) skriver om i Den kvalitativa forskningsintervjun. Dessa är 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Vi har tagit 

avstamp i dessa stadier och använt oss av de vi fann användbara för vår studie. 

 

Vi började med att fundera kring vilket ämne vi ville inrikta oss på i examensarbetet. Temat 

blev utomhusvistelse med fokus på lärares attityder. Den kvalitativa intervjun utgår från 

intervjupersonens egna erfarenheter och uppfattningar (Kvale, 1997) och det var de vi ville 

belysa. Vi skrev några nyckelfrågor som vi ville ha svar på och sedan använde vi oss av 

följdfrågor som ”varför då?”, ”hur menar du?”, ”kan du utveckla det?” och liknande 

uppmaningar (se bilaga 2). Vi använde oss inte av någon fast mall, utan innehållet i intervjun 

styrdes av det som den intervjuade tog upp. Tog den intervjuade inte upp en viss aspekt var 

den inte viktig i sammanhanget. Denna intervjumetod kallas ostrukturerad, enligt Kvale 

(1997). Vi utförde därefter en provintervju med en kurskamrat för att få synpunkter på 

intervjuns innehåll och på vårt eget förhållningssätt gentemot den intervjuade. Vid 

provintervjun blev det tydligt att vi skulle förhålla oss mer passiva under de kommande 

intervjuerna, det vill säga att vi inte skulle ställa ledande frågor, lägga oss i eller avbryta 

intervjupersonen.  

 
 

3.2 Urval 
Via en Internetsida tillhörande en medelstor kommun i mellersta Sverige hittade vi adresser 

och telefonnummer till tio av dess kommunala förskolor. Vid urvalet utgick vi främst ifrån 

deras geografiska läge och områdenas sociala sammansättning då vi ville ha ett så brett urval 

som möjligt. Vi visste inte om någon av dessa förskolor hade en utomhuspedagogisk 

inriktning. Vilka som sedan hade möjlighet att ställa upp avgjorde vilka vi intervjuade. 
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Vi kontaktade förskolecheferna genom ett missiv (se bilaga 1) och uppföljande telefonsamtal 

för tidsbokning. Av dessa tio förskolor fick vi kontakt med åtta stycken, varav en självmant 

ringde upp oss och tackade nej till intervju. Orsaken till att de inte ville ställa upp var att de 

tyckte att deras gård inte var tillräckligt bra. De hänvisade oss istället till en annan förskola 

med, enligt deras tycke, bättre utemiljö. En av tio förskolor fick vi ingen kontakt med, trots 

våra ihärdiga försök. Vi sökte upp fler än vi hade tänkt intervjua ifall alla inte ville deltaga i 

studien. Vår ambition var att genomföra ungefär sex intervjuer och av de tio förskolorna var 

det just sex stycken lärare vi bokade intervjuer med. Av dessa var 33 % män, vilket inte är 

representativt för yrkesgruppen. Inom förskola och fritidshem arbetade år 2005 totalt 77 591 

personer. Av dessa var 8 % män (Statistiska centralbyrån, 2007). Senare fick vi svar från 

ytterligare två män som ville ställa upp för intervjuer. Då hade dock arbetet med studien 

kommit så långt att fler intervjuer inte kunde bokas in.  

 
 

3.3 Tillvägagångssätt och analysmetod 
För att lärarna skulle kunna slappna av och känna sig så bekväma som möjligt tog vi beslutet 

att hålla intervjuerna i deras egen arbetsmiljö. Tidsmässigt var det en fördel att möta lärarna 

på deras arbetsplats, då ingen tid gick åt till resa för dem. Vi ställde två inledande frågor (se 

bilaga 2) till intervjupersonerna. Dessa var hur många barn och lärare det fanns på förskolan. 

Syftet med de två frågorna var att inleda och få igång samtalet på ett enkelt sätt för att få 

intervjupersonerna bekväma med intervjusituationen.  

 

Intervjuerna inleddes med att vi berättade om undersökningens innehåll och syfte. Kvale 

(1997) skriver om vikten av att inte kunna läsa ut vem som har sagt vad, då det handlar om 

personliga erfarenheter. Vetenskapsrådet (2002) upplyser om några begrepp som är viktiga i 

forskningssammanhang. Ett av dessa är konfidentialitetskravet, det vill säga att det inte ska gå 

att spåra ett visst svar till en specifik individ, därför ska det som kan visa sambandet mellan 

svar och person elimineras. Vi informerade intervjupersonerna om att varken deras eller 

förskolans namn skulle nämnas i vår uppsats. Lärarna upplystes om att de när som helst under 

intervjuerna hade rätt att avbryta samtalet. Vi utelämnade viss information om vår 

utbildningsbakgrund, utomhuspedagogisk specialisering, då detta eventuellt skulle kunna 

påverka intervjupersonerna i en viss riktning. Till exempel att de kunde säga att de var ute 

oftare än de egentligen var, om de uppfattade att det var något vi värderade positivt. 
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Allteftersom intervjuerna blev klara transkriberade vi dem. Enligt Kvale (1997) behöver inte 

varje ord som till exempel ”hm” skrivas ut om det inte har stor betydelse för intervjun. Endast 

vid psykologiska och språkliga analyser ska allt skrivas ut. Vi ansåg inte att dessa småord 

påverkade innehållet men i övrigt transkriberade vi ordagrant. Kvale (1997) menar också att 

det kan vara känsligt att läsa sin egen transkriberade intervju då språket ofta ser 

osammanhängande och torftigt ut när det är nedskrivet. Vi tog därför inte med det som kunde 

visa var och med vem vi gjort intervjun. 

 

Det var mycket intressant att se hur vi såg på intervjuerna innan och efter vi transkriberat 

dem. När vi transkriberat en intervju såg vi sådant som vi inte lagt märke till vid 

intervjutillfället, det som sagts blev tydligare. 

 

Vi analyserade intervjuerna genom att bearbeta materialet på olika sätt; genom diskussioner 

med varandra och genom att gå igenom materialet grundligt. Vi utgick från empirin och 

tidigare forskning för att få fram olika teman i intervjuerna, till exempel personal och väder. 

 
 

3.4 Metoddiskussion 
Vi frågade oss hur vi kan ha påverkat intervjuerna och intervjupersonerna. Att vi nickade 

instämmande kan ha påverkat intervjuerna i en viss riktning. Det kan ha verkat uppmuntrande 

på så sätt att läraren kände att den sa det vi ville höra. Den generella uppfattningen om 

utomhuspedagogik är att det är något positivt. Eftersom vi skriver om utevistelsen trodde vi 

att lärarna förutsatte att vi förespråkade utevistelsen. Det kunde få dem att inte säga något 

negativt, som de kanske egentligen tyckte, om ämnet. Istället för att intervjupersonerna 

svarade hur deras utevistelse var utformad, kanske de svarade efter hur de själva önskade att 

det skulle se ut. Vårt resultat visar dock att så inte var fallet. Intervjupersonerna nämnde olika 

problem som hindrade dem från att gå ut, vilket de inte skulle ha gjort om de anpassade sig 

efter oss och vad de trodde vi hade för åsikter. 

 

När vi inledde vår studie var det en förskola som tackade nej till att deltaga. Förskolechefen 

angav som anledning att deras gård var dålig. Vi ville gärna ta del av allas åsikter, oavsett hur 

deras gård såg ut. Var chefen rädd för att förskolan skulle framstå i dålig dager om lärarna 

inte var nöjda? Vår avsikt var inte att studera utomhusmiljön, utan höra vad lärarna tänkte 
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kring utevistelsen. Hur skulle resultatet bli om det endast var förskolor med tillfredställande 

utemiljö som deltog i studien? Då skulle det endast vara lärare som var nöjda som svarade på 

intervjuerna och resultatet skulle då bli missvisande. Om vårt urval endast bestod av lärare 

som var belåtna med utevistelsen skulle slutsatsen bli att allt var bra och inga förändringar 

behöver göras inom förskolan. 

 

Vi undrade om vårt urval av intervjupersoner verkligen var representativt för förskolan. I 

förskolan arbetar få män (Statistiska centralbyrån, 2007) medan vår undersökning bestod av 

en stor andel män. Ytterligare två män erbjöd sig att deltaga i studien, om vi skulle ha 

intervjuat dem skulle andelen män i undersökningen ha blivit så mycket som 50 %. 

Verksamheten representeras i själva verket av 8 % män (Statistiska centralbyrån, 2007). Vem 

är det som får representera förskolan? Det är intressant att just männen ville ställa upp på 

intervjuer, när det i själva verket är ett kvinnodominerande yrke. Detta diskuterar vi senare i 

uppsatsen. 

 

Efteråt har vi funderat på vad som kan ha påverkat oss under intervjuerna. Under flera av dem 

har störande moment funnits; telefoner som ringde och personer som kom in för att hämta 

något i rummet. Det resulterade i avbrott i meningar som intervjupersonen sedan inte fortsatte 

på. Det blev också tystnad under dessa händelser och intervjun kom av sig. Under de första 

intervjuerna tyckte vi det var svårt att tillåta pauser då tystnaden blev påtaglig för oss medan 

intervjupersonen troligtvis funderade. Att vi då kom med en ny fråga kan ha inneburit att vi 

missade något viktigt som den intervjuade var på väg att säga. Vissa lärare upplevde vi kände 

sig trygga de stunder då tystnad uppstod, medan andra blev obekväma i situationen. Det kan 

också ha påverkat hur vi agerade. Det vi märkte efter ett antal intervjuer var att vi genom att 

iaktta den intervjuade kunde se om den var redo att gå vidare. Ibland tyckte vi att 

intervjupersonen pratade med låg röst eller mumlade vilket gjorde det svårt att höra vad som 

sades på inspelningen. Kvale (1997) anser att det är viktigt att våga säga till i sådana fall och 

det blev lättare för oss att säga till allteftersom vi blev mer vana vid att intervjua. 
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4 Resultat och analys 
Här kategoriseras och analyseras det som lärarna tar upp i intervjuerna. Vi väljer att citera 

vissa lärare då vi anser att deras egna ord förstärker och ytterligare visar deras tankar. På 

grund av Vetenskaprådets (2002) rekommendationer gällande intervjupersonernas anonymitet 

numrerar vi inte lärarna och deras citat, då det på så sätt kan bli lättare att urskilja personerna 

bakom citaten. Text med fetstil används när intervjupersonen betonar något ord och tre 

punkter i rad betyder paus under tystnad i meningen.  

 
 

4.1 Väder och årstid 
Väderlek och temperatur utomhus spelar en stor roll för utevistelsen. Alla lärare som 

intervjuas nämner detta och ofta menar de att de går ut mer under sommaren och vid fint 

väder. 

 

Det kan jag väl erkänna att det blir på ett annat sätt sen när det blir 

varmare ute, för då är vi ute så mycket mer […]. 

 

De tycker det går fortare och lättare för barnen att klä på sig under de varmare årstiderna. 

Några av lärarna säger också att ljusare dagar gör att de går ut mer på sommaren. 

 

De flesta lärare säger i intervjuerna att dåligt väder gör att de stannar inne i större 

utsträckning. Dåligt väder för intervjupersonerna är främst spöregn, men även andra 

väderförhållanden. 

 

[…] och är det riktigt, riktigt, alltså riktigt stormigt eller hagel och 

snöstorm då kanske vi är inne hela förmiddagen. 

 
 

4.2 Personaltillgång 
I detta ämne har lärarna mycket skilda åsikter. Tre av dem säger att låg personaltäthet är ett 

hinder för att gå ut. Det är i första hand på grund av att det är många barn att hjälpa med 

påklädning och att det är svårt att hålla uppsikt över alla barn ute på gården.  
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Alltså, fattas det personal och vi inte får vikarier då kan det vara svårt att 

gå ut. 

 

Det är några lärare som nämner att det är lättare att vistas ute än inne när det är få i 

personalen. 

 

[…] det är lättare att vara med många barn ensam ute, än att ha många 

barn inne. 

 

Det kanske fattas folk, det är mycket möten som är inplanerade och så, och 

då kan det bli så att, ja, då går man ut. 

 

De menar att det blir färre bråk utomhus och därmed mindre konflikthantering för lärarna. En 

lärare tar inte upp personaltätheten i relation till utevistelsen. 

 
 

4.3 Kläder och påklädning 
Många av lärarna ser påklädningen som ett problem när det gäller att gå ut. De säger att det 

tar tid med barnens påklädning och det gör utevistelsen kortare.  

 

Men oftast hinner vi ju ut också, kanske inte på vintern när det är mycket 

kläder att ta på sig […] 

 

En lärare berättar att barnen ofta har dåliga kläder i relation till vädret.  

 

 […] det är flera stycken som inte klarar av att vara ute om det spöregnar 

ute. För att de inte har kläder till det utan, att då vet man att då går vi ut 

och så en halvtimme då är de dyngsura och frusna och… Så att, att man 

stannar inne av den anledningen också […] 

 

Sommartid går det fortare och lättare att klä på sig. Kläderna utgör då inget hinder i vare sig 

tid eller ansträngning och utevistelsen är längre och sker oftare. 
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4.4 Rutiner  
Ett par av de intervjuade lärarna pratar om rutiner inomhus som till exempel samling, 

gruppverksamhet och måltider. De menar att dessa rutiner påverkar utevistelsens längd och 

varande. Ett exempel är att gruppverksamheten sker inne vilket gör att de går ut senare och 

strax går in igen för att äta lunch. Ibland sker ingen utevistelse alls på grund av 

gruppverksamheten. 

 

 […] det kan ju vara någon dag vi inte är ute i veckan på grund av att vi då 

har grupper hela förmiddagen. […] Då är det ju barn som ska tas upp och 

det är mellanmål, och det är mycket rutiner på eftermiddagen som kanske 

gör att vi inte går ut i samma utsträckning. 

 

På en av förskolorna ses inte rutiner som ett hinder för utevistelse. Där tas istället aktiviteterna 

ut, till exempel sker skapande utomhus på snö istället för inomhus på papper.  

 

 Om vi får någon snö till exempel då har vi den skapande verksamheten, då 

kan man ju bygga snögubbar och sedan tar vi ut färg och sedan kan man 

måla den med färg och så. 

 

Tre av lärarna nämner inte rutiner överhuvudtaget. 

 
 

4.5 Lokaler 
Bland intervjupersonerna ses inte förskolans lokaler som en anledning till att varken stanna 

ute eller inne. Utevistelsen påverkas inte av hur lokalerna ser ut. Det är dock en av de 

intervjuade som menar att barnen missar mycket om de är ute i för stor omfattning. Läraren 

menar att de då inte får ta del av det som finns inomhus, som vattenleksrum, byggnationsrum 

och så vidare. 

 

Men samtidigt så har man tanken då att de här barnen som går nio-två 

tisdag, onsdag, torsdag, är du ute för mycket, utan att det låter fel, så hinner 

inte de ta del av det som finns inne, alltså våra olika rum; byggnationsrum 

och vårt vattenleksrum och allt sådant. 
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4.6 Utevistelsens längd  
Alla intervjupersonerna säger att de är ute minst en gång om dagen. Hur många timmar de 

olika förskolorna är ute under en vecka skiljer sig stort. Vår och sommar skiljer det sig från 

fjorton till tjugofem timmar i veckan. Under vinterhalvåret är de ute från fyra till tio timmar i 

veckan.  

 

Och är det en riktigt bedrövlig vecka där det bara vräker ner och det regnar 

kopiöst, alltså du blir blöt bara du sticker ut näsan, och liksom det kan vara 

isgata, det smäller till och blir jättekallt på natten så att det blir isgata ute, 

då hinner de inte få undan isen på gården, då kanske det handlar om fyra 

timmar i veckan. 

 

På de flesta förskolor vi besöker är genomsnittslängden på utevistelsen under vinterhalvåret 

åtta timmar i veckan. Intervjupersonerna på de förskolorna tycker att de är ute mycket och är 

nöjda med det. På en av förskolorna där längden på utevistelsen är densamma anser läraren att 

de är ute alldeles för lite.  

 

Jag tycker ju att det är för lite, men det är ju för att jag är intresserad av 

detta, jag tycker om utomhuspedagogik och jag gillar friluftsliv. Och jag 

tycker att man kan, ja vara ute mycket mer än vad vi är.  

 

Även läraren på den förskola där de är ute fyra timmar i veckan under vinterhalvåret tycker att 

de är ute mycket.  

 

Så alltså ute det är ju vi, vi är ju ute alltså väldigt mycket. Men vi kan inte 

kalla oss för en uteförskola eller något sådant men vi är ju ute alltså minst 

en gång om dagen.  

 

De förskolor som står för den lägsta genomsnittslängden på utevistelsen under vinterhalvåret, 

står också för den lägsta siffran under vår och sommar.  
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En intervjuperson säger att det är viktigt att lärarens egna åsikter inte ska avspeglas i och 

påverka utevistelsen, medan några andra poängterar att verksamheten ibland styrs av lärarnas 

egna bekvämligheter och uppfattningar. 

 
 

4.7 Innehåll i utevistelsen 
Det vanligaste innehållet i utevistelsen är fri lek. Intervjupersonerna berättar att de har mer 

organiserade aktiviteter, ofta lekar, och även äter mellanmål utomhus under vår och sommar.  

 

Det är en förskola som har planerade aktiviteter ute året runt. De tar då ut gruppverksamheten, 

som skapande med mera, och anpassar den till utemiljön. Några av de andra lärarna pratar om 

att de vill ha mer planerad verksamhet utomhus. 

 

Även fast jag tycker att vi som sagt skulle kunna vara bättre på att använda 

det, alltså utemiljön, och få ihop gruppen och göra, alltså få det mer som en 

lärmiljö. […] Att de ska kunna koncentrera sig på det även om vi är ute med 

alla de intrycken som blir då. 

 

Utflykter till skog eller närbelägen park menar intervjupersonerna innehåller mer 

planerad verksamhet än utevistelsen på förskolans gård. 

 

På en av förskolorna har de precis startat ett projekt där lärarna ska observera hur 

barnen leker med varandra och hur de använder utemiljön. De provar olika hypoteser 

för att sedan försöka utveckla gården och utevistelsen.  

 

[…] för att testa oss fram då i en vecka tog vi bort cyklarna, andra veckan 

tog vi bort allting, och så låste förrådet [...] ja se vad som händer och 

försöka utveckla gården […]  

 
 

4.8 Utevistelsens betydelse  
Lärarna vi intervjuar tar upp många olika orsaker till varför det är viktigt att vara ute. Det 

vanligaste skälet som de tar upp är friskhetsfaktorn. De menar att barn och lärare håller sig 

friskare och får en lägre sjukfrånvaro vid mycket utevistelse.  
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Ja men, det är väl sådant som man vet, att frisk luft håller man sig frisk av. 

Inne där är det ju, liksom, så att den här årstiden när det är många som är 

förkylda och sjuka, alla är ju inte hemma bara för att de är snoriga utan du 

hostar baciller fram och tillbaka inne i rummet men ute, då har det inte 

samma verkan utan då hostar du bort det eller snoret ligger i vanten. […] 

Det är få av oss som har många sjukdagar […] 

 

Intervjupersonerna nämner att både de och barnen blir trötta i huvudet efter en hel dag 

inomhus. Frisk luft behövs för att de ska fungera och orka koncentrera sig. De menar att 

koncentrationsförmågan förbättras efter en stunds utevistelse varje dag.  

 

Man märker på barnen att de klarar av dagen mycket bättre. […] alltså en 

dag som vi har varit inne hela dagen så blir det oftast en mycket högre och 

jobbigare ljudnivå på eftermiddagen och att man märker att de inte, de har 

spring i benen och kanske inte riktigt orkar koncentrera sig utan att man, 

och det märker man ju själv också, man har blivit van vid det nu att vara ute 

de där timmarna. 

 

Att barnen får röra på sig mycket ute talar några av intervjupersonerna om. Inne har de inte 

möjlighet till det och det är då viktigt att de får komma ut och, som lärarna uttrycker det, 

springa av sig. De nämner också att barnen behöver få vara högljudda vilket de kan vara 

utomhus utan att störa varandra. Går de inte ut påverkas inomhusmiljön på ett negativt sätt. 

Det genom att barnen springer och är högljudda vilket inomhus är mer påtagligt. Med andra 

ord menar läraren att det är lugnare när de är inne, om de har vistats ute innan.  

 

Många av intervjupersonerna anser att det är betydelsefullt att vistas ute för barnens motoriska 

utveckling. När barnen får vara ute och springa och hoppa på kuperad mark, samt klättra i träd 

eller klätterställningar tränas den motoriska förmågan, enligt lärarna.  

 

En intervjuad lärare nämner balansen som en viktig orsak till att vistas utomhus med barnen.  

 

Så att när vi har utevistelse med våra barn då är det ju med tanke på att de 

ska träna sin motorik, att de ska stimulera sitt språk självklart, vi har ju det 
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här med balans. […] och balansen, den krävs ju för att de sedan ska kunna 

utveckla sitt språk. 

 
 

4.9 Barnens hemförhållanden 
De personer vi intervjuar arbetar främst på förskolor som ligger inne i staden. De tror inte att 

de flesta barn går ut när de är hemma, vissa kanske istället åker till köpcentrat. De menar att 

det därför är viktigt med utevistelse på förskolan. 

 

Sedan vet man ju liksom inte hur många barn som är ute hemma, vi har 

många barn som går långa dagar, de kommer sju, åtta på morgonen och 

går hem fyra, fem, det är inte säkert att de är ute speciellt mycket när det 

ska handlas och de har större syskon som har läxläsning och 

fotbollsträningar och trötta föräldrar och vi ska ju faktiskt komplettera 

hemmet, så att jag menar, då måste vi ju se till att de får komma ut […] 

 
 

4.10 Förskolans läge 
De flesta som intervjuas vill ha bättre närhet till skogen. De menar att barnen går miste om en 

annan sorts utevistelse, än den på gården, om de inte får besöka skog. En av lärarna anser att 

skogsutflykterna begränsas av förskolans ekonomi. Det kostar att använda sig av 

transportmedel till andra platser. Detta försöker de uppväga genom att gå till en närliggande 

park.  

 

[…] och det som är skog för oss (skrattar) är egentligen ingen skog. […] det 

är ju en liten parkbit men man märkte att många av dem absolut inte var 

vana vid det och barnen själva säger att det är skogen. 

 

Några av förskolorna har nära till skogen och utnyttjar den cirka en gång i veckan. 
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4.11 Utevistelsens miljö 
En anledning till att vissa av lärarna väljer att ta med barnen till en park är att de anser att 

barnen vänjer sig vid de lekmaterial som finns på förskolegården. Lärarna tycker att barnen 

behöver förändring och utmaning vilket de inte alltid får på gården. 

 

Ja, det är lite andra klätterställningar än här, vi har väldigt snälla 

klätterställningar här tycker jag så att, det blir ju lite högre höjder och 

andra rutschkanor och så, som de kanske inte är vana vid, för de vänjer sig 

ju liksom vid de andra lekmaterial som finns ute. 

 

En intervjuperson trycker på att det är viktigt att alla barn får uppleva skogsmiljö. Främst är 

det den sinnliga upplevelsen av skogsbesöket som läraren menar, men även att barnens 

motoriska färdigheter där tränas i högre grad än på förskolegården. Läraren menar också att 

det är alldeles för få barn som har möjlighet att besöka en skog. 

 
 

4.12 Övrigt 
Några av lärarna reflekterar kring deras egen roll och betydelse för barnen och deras 

utevistelse. En lärare berättar att det ibland kan vara den egna inställningen som avgör i vilken 

utsträckning de går ut på förskolan. På frågan om vädrets betydelse sade en lärare följande: 

 

Det kan jag säga är vi pedagogers bekvämlighet. […] Många barn struntar 

ju i det, det är bara roligt att komma ut och plaska och hoppa och så. 

 

En annan lärare funderar över hur dess attityd kan påverka barnens inställningar. 

 

Men det är ju klart att det är ju jätteviktigt att man är ute, oavsett väder, så 

jag får ju inte avspegla mina, vad jag tycker för barnen, de älskar ju att 

vara ute och hoppa i vattenpölarna! 
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4.13 Analys av resultat 
Att lärarna går ut mindre med barnen under vintern beror bland annat på att det är mörkare ute 

under den tiden på året. Så länge de går ut under de ljusa timmarna på dygnet medför inte den 

minskade utevistelsen några problem. Många av de intervjuade stannar inne även under de 

ljusa timmarna på dygnet på grund av dåligt väder. Att de hindras av vädret under de ljusa 

timmarna innebär att de missar dagens ljusexponering. Människan behöver en viss mängd ljus 

för att må bra. Socialstyrelsen (2001) anser att det främst är under den mörka tiden på året 

som det är viktigt att gå ut. För lite daglig ljusexponering leder till både fysisk och psykisk 

ohälsa (Socialstyrelsen, 2001; Ellneby, 2006). När det är mörkt större delen av dygnet är det 

angeläget att komma ut och aktivera sig under de ljusa timmarna. 

  

Beck-Friis (2003) kommer i sin undersökning fram till att lärare ser personalbrist som ett stort 

hinder för att gå ut med barnen. Även Carlsson och Ragnars (2004) studie visar samma 

resultat. I likhet med dessa tidigare studier säger tre av våra intervjupersoner att personalbrist 

ses som ett problem inför utevistelsen. Vår undersökning skiljer sig från resultaten av tidigare 

forskning, då vi konstaterar att lärare även kan se utevistelsen som stöd vid personalbrist. De 

menar att det är lättare som ensam lärare att ha många barn ute då det blir färre konflikter ute 

än inne.  

 

Lärarna vi intervjuat anger påklädning som ett störande moment inför utevistelsen. Det tar tid 

att klä på sig när det är vinter och detta leder till kortare tid ute och i vissa fall ingen 

utevistelse alls. Någon intervjuperson nämner att det kan vara lärarnas egen bekvämlighet 

som hindrar gruppen från att gå ut. Det anses jobbigt att klä på barnen när de har mycket 

ytterkläder. När lärarna väljer att inte gå ut, riskerar de att välja bort barnens chans att 

utvecklas och stärka sin självkänsla. Enligt Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006) 

ska alla barn få uppleva att de kan själva och att de är en tillgång för gruppen. Om ett barn 

inte klarar av att klä på sig själv, kan det få hjälp av ett annat barn och på så vis känna sig 

betydelsefullt. 

 

I vår undersökning säger lärarna att fasta rutiner som läsvila, lunch, gruppverksamhet med 

mera, ofta hindrar läraren från att gå ut med barnen. Ibland går de inte ut överhuvudtaget 

under en dag på grund av allt som ska hinnas med inomhus. Enligt Vikström (2006) kan detta 
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ibland leda till att barn och lärare utsätts för stress. Vi blir lättare sjuka vid stress och 

hjärnkapaciteten påverkas negativt (Szczepanski m.fl., 2007). En av förskolorna löser 

problemet med fasta rutiner genom att ibland ta ut dessa. De kan till exempel äta mellanmål 

utomhus eller anpassa gruppverksamheten så att den kan genomföras ute. Det finns forskning 

som visar att stressnivån minskar vid ökad utevistelse (Szczepanski m.fl., 2007). 

 

Det mest avgörande för hur länge lärare och barn på förskolorna vistas ute är vilken 

årstid det är. I de fall som lärarna pratar om vädret som ett hinder för att gå ut menar 

de under vinterhalvåret. På sommaren påverkar väderförhållanden inte utevistelsens 

längd i samma utsträckning. Resultatet av vår intervjuundersökning visar att inte bara 

väder och årstid inverkar. Rutiner, personaltillgång, lokaler, barnens kläder och 

påklädning samt lärarnas inställning är andra faktorer som påvekar utevistelsens 

längd. Beck-Friis (2003) menar att de omständigheter som våra intervjupersoner 

huvudsakligen anser påverkar utevistelsen inte är de egentliga orsakerna. Det är 

lärarnas förhållningssätt som är det verkliga motivet till utevistelsens vara eller icke 

vara.  

 

Läraren på den förskola som spenderar minst tid utomhus, det vill säga som lägst 

fyra timmar i veckan, är mycket nöjd med utevistelsens längd och anser att det nästan 

är en uteförskola. Samtidigt vill läraren inte vara ute mer än de är för att barnen då 

går miste om inomhusmiljön och de planerade aktiviteterna. Personerna vi intervjuat 

berättar att innehållet i utevistelsen främst består av fri lek. 

 

De lärare vi intervjuat ser fasta rutiner, som vanligtvis sker inne, som hinder för att gå ut. 

Annan forskning visar på samma resultat (Socialstyrelsen, 2001; Beck-Friis, 2004). Att 

försöka hinna med både utevistelse och fasta rutiner leder till stress, visar både tidigare 

forskning (Vikström, 2006) och vår studie.  

 

Enligt Szczepanski (2007) och Socialstyrelsen (2001) finns det tydliga samband 

mellan utevistelsens längd och sjukfrånvaron hos barn och lärare. Ju längre tid de 

vistas utomhus, desto friskare är de. Sjukfrånvaron ökar under vinterhalvåret på 

grund av minskad utevistelse (Socialstyrelsen, 2001). Det är inte kyla och regn som 

gör oss mer sjuka under vinterhalvåret, utan att vi vistas mer inomhus på små ytor. 
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Lärarna i vår studie är positiva till utevistelse och de anser att det är viktigt att vistas utomhus. 

Den vanligaste anledningen de tar upp är utevistelsens positiva påverkan på hälsan och 

motoriken. Intervjupersonerna tar även upp att både de och barnen blir trötta och 

okoncentrerade om de vistas för mycket inomhus. Det leder i sin tur till att målen i Läroplan 

för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006) blir svårare att uppnå (Grahn m.fl., 1997). All 

forskning kring utevistelsen pekar på att målen som lärare i förskolan ska sträva efter lättare 

uppnås både direkt och indirekt genom att vistas mycket ute. Motorik och fysiska färdigheter 

är exempel på mål som utvecklas direkt. Att dessa mål uppfylls leder i sin tur till att språk och 

koncentrationsförmåga utvecklas, vilket vidare gör att tillägnandet av kunskaper underlättas 

(Grahn m.fl., 1997; Beck-Friis, 2003).  

 

Vi kommer fram till att en del lärare ser hinder istället för att fokusera på det positiva som 

utevistelse medför. De ser främst påklädning och ogynnsamma väderleksförhållanden som 

problem, när de istället skulle kunna se detta som utvecklande och utmanande för barnen. 

Våra resultat visar, liksom tidigare forskning (Säljö, 2005; Lundegård med flera, 2004; 

Granberg, 2000 och Doverborg med flera, 1987), att det är lärarens inställning, inte kunskap, 

som avgör verksamhetens innehåll. Några av lärarna i vår intervjustudie reflekterar kring just 

detta. De säger att det är deras egen bekvämlighet som hindrar dem från att gå ut med barnen i 

vissa situationer. Enligt Granberg (2000) behöver lärarna reflektera kring detta för att de inte 

ska överföra sina negativa attityder till barnen. 
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5 Slutdiskussion 
Det är besynnerligt att alla lärare har samma åsikt, nämligen att utevistelsen är betydelsefull, 

men att inte alla tar hänsyn till detta. Som vi tidigare nämnt i avsnittet Tidigare forskning 

skriver Eriksson (Lundegård med flera, 2004) att lärare ska fundera över sin bakgrund och 

varför de gör de val de gör. Hur ska vi då få lärare att reflektera mer kring utevistelsen? 

Insikten om dess betydelse är inte tillräcklig om lärarna inte tillämpar den i praktiken. Vi tror 

att det bästa är att börja från grunden, nämligen på lärarutbildningen. Studenterna behöver inte 

bara få lära sig vad som är bra med utevistelse, utan även reflektera kring den. Redan 

verksamma lärare behöver snarare fortbildning i att reflektera och se möjligheter i 

utevistelsen, än om vikten av den.  

 

Att inte gå ut för att slippa momentet med påklädning anser vi är oriktigt. I Läroplan för 

förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006) står det om vikten av att barn ska stärka sin självkänsla 

genom att klara olika utmaningar. Vi ser påklädning som ett sätt att arbeta för att uppnå det 

målet. Om ett barn har svårt att klä på sig ett klädesplagg och klarar detta själv får det bättre 

självförtroende. Klarar barnet ändå inte detta kan det be ett annat barn om hjälp och på så sätt 

stärks det andra barnet och en bättre gemenskap skapas. 

 

Det är viktigt att lärare är medvetna om att styrdokumentens mål (Skolverket, 2006) lättare 

kan uppnås genom utevistelse. Med tanke på Grahn med fleras (1997) forskning om att barns 

koncentrationsförmåga och språk lättare utvecklas genom utevistelse, tycker vi att lärare 

skulle kunna använda sig mer av utevistelsen som ett verktyg för att leva upp till målen i 

Läroplan förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006). 

 

Ett väderleksförhållande som ses som problematiskt av lärare är regn. Enligt vår erfarenhet av 

läraryrket råder stor aktivitet bland barnen på gården vid eller efter regn. Det byggs kanaler i 

sanden, tillverkas geggamoja, fraktas hinkar med vatten med mera. Därför är det synd om 

barnen går miste om utevistelsen på grund av att de vuxna tycker att dåligt väder medför 

problem. Varför ska barnen behöva anpassa sig efter de vuxnas bekvämlighet? 

 

På vissa förskolor ser inte lärarna väder och påklädning som problem inför utevistelsen. Dessa 

lärare har samma förutsättningar som de andra men låter sig inte hindras av dessa faktorer. 

Eftersom det fungerar på vissa förskolor drar vi slutsatsen att till exempel väderlek och 
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påklädning inte är de egentliga hindren, utan det är lärarnas inställningar. När lärarna låter 

deras egen bekvämlighet styra tänker de kortsiktigt, att det underlättar för stunden. Om de går 

ut i dessa situationer handlar de mer långsiktigt. Det är inte bara barnen som mår bättre av att 

vistas mycket ute, utan alla positiva följder av utevistelsen gäller även vuxna. Även om till 

exempel påklädningen tar lång tid och är arbetsam är fördelarna fler än nackdelarna. 

 

Att det är så stor skillnad på utevistelsens längd under sommaren och vintern kan vi förstå. 

När det är mörkt ute lockar det inte att gå ut. Vi tycker därför att det är extra viktigt att passa 

på att vistas utomhus under de få ljusa timmarna på dygnet. Detta oavsett vad det är för väder, 

eftersom vi även vid dåligt väder får det viktiga dagsljuset. Enligt vår åsikt är inte en 

utevistelse på fyra timmar i veckan tillräcklig. Det är på vintern barn och lärare på förskolorna 

verkligen behöver vara ute. Både på grund av den viktiga ljusexponeringen och för att de ska 

hålla sig friska (Socialstyrelsen 2001; Ellneby, 2006).  

  

Många lärare i vår intervjustudie uppger förskolans fasta rutiner som hinder för utevistelsen. 

De menar att det är stressigt när de ska hinna med både utevistelse och allt som ska göras 

inomhus. Genom att ta ut de fasta rutinerna och till exempel ha samling eller måltid utomhus 

menar vi att stressen minskas. Utevistelsen blir då en variation av miljön för verksamheten 

istället för att ses som ett enskilt moment som ska hinnas med. På köpet får lärare och barn de 

andra positiva effekterna av att vistas utomhus. Under utevistelsen fokuseras det på att vara 

ute, medan det inomhus fokuseras på vad barnen gör. Lärare säger ofta ”Nu ska vi vara ute” 

och då är det för utevistelsens varande. Vi har däremot aldrig hört någon säga ”Nu ska vi vara 

inne” utan att fokus ligger på att något speciellt ska göras inomhus. 

 

Om lärarna upplever att det inte fungerar att ta ut de fasta inomhusrutinerna, kan förskolans 

struktur behöva ändras. Behövs dagens alla samlingar? Skulle det fungera att ha läsvila 

varannan dag istället för varje? Är det värt den dagliga stressen att hinna med allt? 

 

Det är intressant att se vad lärarna anser är mycket utevistelse. Både de som är ute fyra 

timmar i veckan och de som är ute tjugofem timmar i veckan tycker att de vistas mycket 

utomhus. Alla förskolor vi besöker är kommunala utan några uttalade inriktningar och ska 

följa samma mål och riktlinjer som står i Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2006). 

Vi finner det därför anmärkningsvärt att de har så olika inställningar och olika arbetssätt. 
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Tidigare forskning som Beck-Friis (2003) och Ragnar och Carlsson (2004) gör visar att lärare 

går ut mindre med barnen vid personalbrist. Som vi tidigare skriver visar vår studie att det 

finns en annan sida. Lärarna kan se utevistelsen som en tillgång om de är få i 

personalgruppen. Vi funderar vad de olika resultaten kan bero på och ser det som en intressant 

infallsvinkel för vidare forskning. Vi tror att lärares inställningar till utevistelsen kan 

förändras om de får kompetensutveckling eller om förskolans struktur ändras. Det vore 

intressant att studera de eventuella effekterna av det.
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Bilaga 1 
2008-02-01 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Sandra Hollstedt och Sarah Wendelius och studerar vid Linköpings universitet. Vi 

utbildar oss till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass och skriver nu vårt 

examensarbete. 

 

Vi ska, genom en intervjustudie på ett antal utvalda förskolor i X:s kommun, undersöka hur 

lärare resonerar kring utevistelse på förskolan. Vi undrar om Ni vill delta i vår studie.  

 

Helst skulle vi se att vi får genomföra två intervjuer på Er enhet och varje intervju kommer att 

ta ungefär 20 minuter. Intervjuerna spelas in på kassettband och sker enskilt. Dessa intervjuer 

kommer sedan att utgöra grunden för vårt examensarbete. Vi kommer inte att namnge vare sig 

förskola eller personer i vår uppsats. 

 

Vår studie är beroende av att vi får ta del av Era åsikter och vi hoppas att Ni vill delta. Om Ni 

inte är intresserade av att medverka var god att meddela oss detta snarast. 

 

Hör gärna av Er om Ni har några frågor, annars kontaktar vi Er under vecka 6! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Sarah Wendelius Sandra Hollstedt 

XXXX-XXXXXX XXXX-XXXXXX

  



 

Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor

 
 
Vi berättar om vårt syfte med undersökningen och att vi ska prata om utevistelsen på 

förskolan. Vi poängterar att intervjupersonen är anonym och har rätt att avbryta intervjun när 

som helst. 

 

 
1. Hur många barn finns det på förskolan? 

 
 

2. Hur många lärare är det på förskolan? 
 
 

3. Kan du beskriva för mig hur ni arbetar med utevistelse här?  
 

Kan du säga något mer om det? Hur menar du? Berätta mer! Ge exempel! 
 

 
4. Hur mycket är ni ute i snitt under en vecka?  

 
Tycker du det är mycket, lite eller lagom? 

 
 

5. Finns det något som påverkar hur ofta och hur länge ni är ute?  
 
Kan du ge något exempel på det? 
 

 
6. Vad tycker du om att vistas utomhus på förskolan?  

 
Tror du att barnen upplever det på samma sätt som du? Kan du utveckla det? 
 

 
7. Tycker du att det är viktigt att vistas ute på förskolan? Varför/varför inte?  

 
 
Tack för att du vill ställa upp på den här intervjun!  
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