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Abstrakt 

 

Johansson Sara & Westin Caroline 

Utomhuspedagogik i förskolan  

- Hur utomhuspedagogiken används i verksamheten  

 

Outdoor education in preschool 

 

- How outdoor education are used in preschool 

 

Antal sidor: 33 

 

I det här arbetet har syftet varit att ta reda på om och hur förskolor arbetar med 

utomhuspedagogik och hur pedagogerna som arbetar där ser på den sortens pedagogik. Arbetet 

bygger på en kvantitativ studie. För att samla in information gjordes en enkät med relevanta 

frågor till frågeställningarna i det här arbetet. De som deltog i undersökningen var både 

förskollärare och barnskötare. Det delades ut tjugo enkäter till olika förskolor och vi fick tillbaka 

tretton. Det är utifrån de tretton enkäterna resultatet bygger på. Enkäten gjordes för att få svar på 

frågorna: hur mycket är barnen utomhus på förskolorna, vad förskollärare och barnskötare har för 

syn på utomhuspedagogik, samt om och hur utomhuspedagogik används i den egna 

verksamheten. Enkäten utformades med öppna frågor, då det inte på förhand skulle finns något 

givet svar. Frågorna formulerades även så att de inte skulle kunna besvaras med ja eller nej svar, 

vilket dock förekom ändå på ett ställe.   

 

Många av enkätsvaren var väldigt lika och skilde sig inte alls mycket ifrån varandra. Den 

övergripande synen på varför barnen ska vara ute och varför det är viktigt med 

utomhuspedagogik var hos respondenterna att det är nyttigt att vara ute av hälsoskäl. Att det helt 

enkelt är nyttigt att vara ute.  Det gick inte att utläsa om synsättet på utomhuspedagogik var olika 

mellan förskollärare och barnskötare. Inte heller gick det att se om användandet av 

utomhuspedagogik berodde på om de som svarade på enkäten hade utbildning inom området eller 

inte. Av resultatet framgick att de flesta förskolor är ute med barnen varje dag men den planerade 

pedagogiska verksamheten till största del sker inomhus.  

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, hälsa, rörelse, utevistelse  
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1. Inledning  

 

Det finns få ställen där det finns en så stor mångfald av lekmaterial som i en vanlig skogsbacke. 

Genom att låta barnen vara i naturen och låta dem använda sig av de material som finns där, ges 

dem en inblick i andra världar. Det kan vara skapade av barnens egen fantasi eller bestå väldigt 

konkret av det material som finns där. Att använda sig av naturen som inspirationskälla kostar 

ingenting och det går att använda sig av den under årets alla årstider. Vare sig de leker, skapar 

eller är ute efter att lära (Friluftsfrämjandet, 1990). 

 

Intresset för naturen är något vi har gemensamt, även om våra erfarenheter och kunskaper ser 

olika ut är utomhuspedagogiken något vi brinner för. Båda har läst utomhuspedagogik som 

specialisering. Specialiseringen väckte många tankar och funderingar angående hur 

utomhuspedagogiken utformas i förskolans verksamhet. Läroplanen för förskolan benämner 

utevistelsen som viktig och att barnen ska få en möjlighet att utveckla sitt intresse och sin 

förståelse för naturen (Lpfö98, rev 2010).  Vi vet också att många förskolor anser att det är av 

stor vikt att barnen får vara ute varje dag, det anses vara prioriterat. På förskolorna pratas det om 

utomhuspedagogik men hur mycket pedagogik är det egentligen? Hur synliggörs lärandet? Är det 

inte oftast så att barnen bara släpps ut på gården. Är det möjligt att målen förblir bara nedskrivna 

mål? Personliga erfarenheter har visat att barnen till störst del bara släpps ut på gården för fri lek. 

Den planerade utevistelsen saknas. Det är utifrån de erfarenheterna som antagandet görs. Gång på 

gång upplevs att barnen kläs på och släpps ut på gården för att leka och pedagogerna går runt och 

ser till så allt fungerar. Det brukar inte vara någon. Valet att fördjupa oss i hur förskollärare ser på 

utomhuspedagogik och hur den används i verksameten var enkelt. Tidigare forskning har varit 

svårt att hitta inom just detta som forskningsområde. Vilket gör det mer spännande och intressant 

att titta närmare på vår frågeställning.  

 

Ambitionen med examensarbetet är att belysa hur arbetet med utomhuspedagogiken i förskolan 

ser ut men även hur den skulle kunna se ut, samt att öka intresset för utomhuspedagogik både hos 

oss själva och hos andra läsare. Vi vill med arbetet inspirera och få i gång ett tänk kring 

utomhuspedagogiken. Men också belysa dess betydelse hos förskolans personal. 
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2. Syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik. Men även 

att se hur förskollärare och barnskötare ställer sig till att involvera utomhuspedagogik i 

verksamheten, och om de är medvetna om de fördelar som utevistelse kan ge för barns lärande 

och hälsa. Vi tyckte också att det kunde vara intressant att se om det är någon skillnad mellan 

förskollärares och barnskötares syn på utomhuspedagogik.  

 

       Hur mycket är barn och pedagoger utomhus på förskolorna? 

       Vad har förskollärare och barnskötare för syn på utomhuspedagogik? 

       Används utomhuspedagogik i verksamheten och i så fall hur?   
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3. Bakgrund 

 

John Dewey och G.H. Mead menar båda två att ett lärande måste ses som en social handling. För 

Dewey var lärandet en handling som ständigt gav nya erfarenhetskonstruktioner.  De kreativa 

elementen kunde i en lärprocess vara det oförutsedda mötet med något ostrukturerat. Enligt 

Dewey är detta element mer närvarande i ett utomhusbaserat lärande än inomhus, i till exempel 

ett klassrum. Uttrycket learning by doing som myntades av Dewey innebär att relationen mellan 

kunskap och handling är det primära och att man får en mer långvarig och korrekt kunskap 

genom att praktiskt göra saker istället för att läsa sig till dem (Dahlgren m.fl.,2007).  

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2010) skriver att det i förskole sammanhang är bra om man 

skiljer på inne och utemiljö när man betraktar vilka olika möjligheter som finns för 

lekverksamhet som kräver stor fysisk aktivitet. Att se all den plats man har till sitt förfogande, 

både inne och ute, som en helhet är viktigt. De olika miljöerna kompletterar varandra. Förskolans 

utemiljöer borde, men är inte alltid, så inspirerande eller utmanande för barnen. Därför är det av 

största vikt att de pedagoger som arbetar där det finns sådana miljöer är lyhörda och öppna för de 

möjligheter som ända finns. Det är också viktigt att de tar vara på de idéer som barnen själva kan 

komma med och stödja dem i deras initiativ. Att ta vara på de positiva delarna och barnens egen 

fantasi gör att en grogrund för otaliga situationer som kräver stor aktivitet kan uppstå, även på de 

förskolegårdar som anses tråkiga eller oinspirerande (Grindberg & Langlo Jagtøien 2010). 

 

 

3.1 Så definierar litteraturen utomhuspedagogik 
 

Slås ordet utomhuspedagogik upp i nationalencyklopedin får man förklaringen att platsen har 

betydelse för lärandet (NE.se, 12-09-04). Men vad menas då med det? I det här kapitlet ska det 

försöka redas ut med hjälp av olika litteraturkällor.  

 

Szczepanski (2007) menar att utnyttja platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus, ett så 

kallat upplevelsebaserat lärande, i kombination med textbaserade praktiker är 

utomhuspedagogikens kärna. Att ge sig ut i landskapet medför att barnen kan få 

förstahandserfarenheter och på det sättet bli en språngbräda för barnen att hitta en väg till en 

kreativ lärprocess. Också språkliga begrepp kan erfaras genom att barnen får en direkt kontakt 

med utemiljön runtomkring. Det är även så att det finns ett vetenskapligt samband mellan hälsa, 

lärande och lek.  En förskola som vill arbeta mycket med utomhuspedagogik behöver ha tillgång 

till ett verkligt landskap att vara i. Då används barnens alla sinnen och de får arbeta med den egna 

kroppen  (Dahlgren m.fl. 2007). 
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I boken Friluftslivets pedagogik (2007) skriver Brügge och Szczepanski om Linköpings 

universitets definition av utomhuspedagogik. De menar att utomhuspedagogiken ska vara ett 

synsätt som syftar till att lärandet ska ske i ett samarbete mellan upplevelser och återspegling 

grundat på konkreta erfarenheter i verkliga situationer. De menar vidare att platsen för lärandet 

flyttas ut till samhällslivet, kulturlandskapet och naturen. De menar också att samspelet mellan 

sinnliga upplevelser och de kunskaper man läser sig till betonas. Platsen har betydelse för det 

som ska läras (Brügge & Szczepanski, 2007).   

 

I boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla (2007) ger Szczepanski sin definition av 

utomhuspedagogik. Han menar att utomhuspedagogiken är ett ”utnyttjandet av 

upplevelsebaserade, platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med 

textbaserade praktiker” (Dahlgren m.fl., 2007:10). Han skriver att det är en utmaning att skapa 

innovativa och kreativa lärmiljöer för barn. Utmaningen för pedagogerna blir att skapa en 

lärmiljö där barnens olika talanger och kompetenser kan få utrymme och synliggöras. 

Szczepanski menar att utomhuspedagogik kan leda till en mer kreativ utveckling i förskolan och 

genom att skifta mellan inomhusmiljö och utomhusmiljö skapas en livskraftig kunskap (Dahlgren 

m.fl. 2007). 

 

Utomhuspedagogik genererar i lärprocessen också en rejäl sinnlig stimulans. Det sker genom 

lukt, smak, känsel hörsel– och synintryck och ökar även minneskapaciteteten (Dahlgren m.fl., 

2007). Utomhuspedagogik innebär även att man utnyttjar helheten och låter alla kroppens olika 

sinnen vara en del av lärprocessen. Att vara i naturen väcker barns nyfikenhet. Olika lukter, 

smaker och strukturer bidrar i stor utsträckning till att stimulera denna, och göra barnen mer 

benägna att lära sig. Därför kan man se utomhuspedagogiken som en länk som bidrar till 

förståelsen mellan teori och praktik (Brügge m.fl., 2007). Att utnyttja naturen som kunskapskälla 

medför att människor kan känna en större samhörighet både mellan olika generationer och mellan 

olika kulturer. Det finns bara en värld och alla lever tillsammans i den (Dahlgren m.fl., 2007). 

 

Friluftsfrämjandet (2009) har även de en definition på hur de ser på utomhuspedagogik. De anser 

att uteverksamheten inte bör vara en parallellprocess till den andra verksamheten, utan att den ska 

vara en naturlig del i verksamheten och lärandet. Vidare betonar de att lärandet ute inte är knutet 

till något specifikt ämne eller kunskapsfält, utan det handlar mer om att se verkligheten som ett 

läromedel där bara tankarna kan sätta gränser för vad som kan läras och göras. Det traditionella 

lärandet inomhus kan sätta begränsningar för vilka metoder man kan använda sig av, men 

utomhus finns inte riktigt de här begränsningarna. Vilket är viktigt då alla metoder kanske inte 

passar alla barn. ”Utomhuspedagogiken ger variationer och nya möjligheter till lärande” 

(Frilutsfrämjandet, 2009;22). Att lära ute ökar känslan av sammanhang och att kunna se helheter. 

Barn som lär ute visar en större lust för att lära sig nya saker (Friluftsfrämjandet, 2009). 
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3.2 Utomhuspedagogikens rötter 
 

I boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla (2007) skriver Szcepanski Anders ett stycke om 

utomhuspedagogikens rötter och idétraditioner. Han skriver att utomhuspedagogik är inte något 

nytt påhitt, utan det är något som har funnits länge. Utomhuspedagogikens rötter sträcker sig 

enda tillbaka till antikens tid. Aristoteles är en gammal filosof av betydelse från 384- 322 f.Kr.. 

Hans idé bygger på att lärandet ska ske med alla sinnena och utifrån praktiska erfarenheter ur 

verkligheten. Aristoteles filosofi utgör ett centrum för utomhuspedagogiken. En annan viktigt 

person är Jan Amos Comenius, som levde 1592- 1670. Hans teori, Didactia Magna 1657, handlar 

om att lärandet med alla sinnen borde vara en gyllene regel och att det som kan ses ska ses och 

det som kan höras ska höras. Han menar även att det som kan upptäckas med flera sinnen ska 

upptäckas med dem alla och att man ska göra det så långt det bara går. Jean Jacques Rousseau 

kom att något senare att utveckla hans undervisningslära och metod angående sinnesträning. Han 

menade också på, utöver Comenius teori, att detta arbetssätt borde börja användas så tidigt som 

möjligt i ett barns liv. Rousseau har fått stor betydelse i och med att han starkt understrycker 

vikten av barnens möte med verkligheten. Han menar att den första läraren vi har i filosofi är 

händerna och fötterna med mera och att dessa inte går att ersättas med böcker.  

Andra viktiga personer inom utomhuspedagogiken är pedagogerna John Dewey, Maria 

Montessori, Célestine Freinet och Ellen Key. De alla var verksamma under ca 1850- 1966 talet. 

Dem tyckte det var av stor vikt att ha kontakt med verkligheten i lärandesituationer, vilket dem 

gärna betonade. Vidare vill de hissa sinnena, handens kunskap och den kreativa fantasin. Freinet 

och Montessori menar även på att upplevelsen vi får av att vara i naturen och kulturen är en 

utgångspunkt till lärande. För Ellen Key betydde uterummet mycket. Hon ansåg att det var 

utomhus som vi kunde lära oss. De tankar och idéer som dessa pedagoger hade saknas oftast 

inom verksamheten idag. Alltså det saknas lärande situationer som går att koppla till 

verkligheten, som är så viktigt att kunna göra. ”Att veta något innebär inte att man automatiskt 

förstår” (Dahlgren m.fl. 2007;17).  

3.3 Naturens historia  
 

I boken Barn djur & natur (1999) står det att en del menar att naturen är skapad en gång för alla 

och att den alltid kommer att se ut som den gör idag. Detta för att naturen är någorlunda konstant 

för konkreta människor i konkreta situationer. Det som förändras är årstiderna, vars växlingar 

ständigt upprepas. Men det är faktiskt så, att naturen är full med olika små och stora historier som 

alla går i varandra. I sammanhanget handlar det om de individuella organismernas historia. Deras 

födelse, liv och död samt deras olika beroenden och inflytanden på varandra. Det handlar även 

om människans inflytande och förändring av det som finns i naturen. Många av de fenomen och 

processer som finns i naturen blir bara meningsfulla i ljuset av utvecklingsläran. Det blir en röd 

tråd i biologins värld eftersom sammanhang och tidsdimensioner är nödvändiga för att förstå 
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naturen. De flesta barn kan förstå de små historierna i naturen som inkluderar den del av djurens 

och växternas historia som rör sig över ett par generationer men när det gäller längre tidsrymder 

kan det bli svårare för barnen att förstå. Ett barn kan till exempel svara att dinosaurierna nog dog 

under 1800-talet när det får frågan om när de dog. Detta innebär inte att det går att undervisa små 

barn om Darwin och ekologi, men teorierna kan vara till hjälp när barnen kommer med frågor 

eller när man vill försöka förklara något som man är med om eller ser under utevistelsen. En 

naturuppfattning kan grundas på vetenskapliga tankesätt, ekologi, all små historier, upplevelser, 

erfarenheter och känslor, men behöver inte innebära att alla dessa ingångsvärden leder till en 

kaotisk upplevelse (Leicht Madsen, 1999). 

 

3.4 Människans förhållande till naturen förr och idag 
 

I boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla (2007) skriver Sjölander Sverre ett intressant 

kapitel om människans relation till naturen ur både ett forntida perspektiv till ett nutida 

perspektiv. Han skriver att det nutida intresset för naturen inte är mer än ca 200 år gammalt. 

Under bondesamhället såg man bara naturen som något man kunde ha nytta utav. Bönderna såg 

bara till hur de på bästa sätt kunde bruka marken. Inte heller brydde de sig om de vilda djuren 

mer än till jakt och rovdjuren skulle utrotas. Ser man tillbaka i forntiden kan man se att synen på 

naturen bara var nyttopräglad, inte bara i Sverige. Troligen så är det samma sak inom alla 

kulturer, att de har utrotat djur, skövlat skogar eller djungler till dess att de har tagit stor skada 

eller slutat att finnas. Det finns många bra exempel på detta. Bland annat Nya Zeeland, 

Madagaskar och Påskön är exempel på öar där detta har hänt. Tillslut kunde man bara få tag på 

människokött att äta där. Kanabalismen har en lång historia, speciellt på öar. Samma sak har även 

hänt i Nordamerika för ca 25-30 000 år sedan då indianerna invaderade och ca 80 % av alla arter 

försvann. I Sverige har det också förändrats mycket. Förr hade vi både mammutar, myskoxe, 

fjällren och en massa andra djur som idag inte finns kvar, alla är utrotade. På stenåldern jagades 

djuren flitigt både genom jakt och med fällor. I svensk skola får elever lära sig att dessa djur dött 

på grund av förändrat klimat men varför de skulle dö ut just då, när det blev varmare och fanns 

mer mat fick man aldrig lära sig. Sjölander tror inte att man ville se på problemet, man ville 

blunda för det. Han menar att människan är den värsta naturkatastrof som någonsin funnits dem 

senaste 65 miljoner åren. Han skriver vidare att det inte är någon rolig insikt att komma fram till 

då vi ska ses som smarta och ansvarstagande för att få allt att fungera. Han menar att historien lär 

oss om att människan i första hand bara tar av det som är enklast och att vi sedan inte har någon 

idé eller plan för vad det är vi gör. Han menar också på att vi inte bara ska tro att det gällde 

människor för, utan att det även gäller än idag. Se bara på vad som tillexempel händer med 

valarna och torsken. Slutsatens Sjölander gör att vi är av samma skrot och korn som våra 

förfärder. (Dahlgren m.fl., 2007).  
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4. Tidigare forskning 

 

I det här kapitlet kommer tidigare forskningar som har gjorts inom utomhuspedagogik och dess 

betydelse för barnen och verksamheten i förskolor att presenteras. 

 

Under senare år har utomhuspedagogiken blivit mer omdebatterad och fått en större och viktigare 

del i livet. Det kan bero på att tiden knappt räcker till idag och att människor idag måste planera 

för att vara ute. Människor har även blivit mer medvetna om de hälsosamma fördelarna med att 

vara ute och att utevistelser stimulerar barns fantasi. Hemma tar ofta tv och dator mycket tid i 

anspråk och utomhus är miljön ofta inte så säker på grund av exempelvis trafik och bristfälligt 

underhållna lekplatser. Tiden räcker på grund av arbeta m.m inte alltid till för att föräldrarna ska 

hinna med att gå ut med sina barn hemma. Därför blir barnens vardag ofta präglad av mycket 

stillasittande (Nyhus Braute m.fl, 1994).  Förskolor har ofta möjlighet att hyra in sig på olika 

idrottsanläggningar så som sporthallar och simhallar m.fl. men det brukar kräva planering och om 

det är många som vill använda anläggningarna kan det vara svårt att hitta en tid som fungerar. Att 

vara ute är gratis och inte lika regelstyrt som det kan vara om en hyrd lokal används. 

 

Forskning har visat att de barn som går på förskolor med utomhusprofil hade lägre frånvaro än 

barn på “vanliga” förskolor. De hade även bättre balans och var starkare och vigare i händer och 

armar. Barnen kunde växla mellan vila och fartfylld lek i en utmanande terräng vilket kan ha haft 

stor betydelse för hur de utvecklade både koncentrationsförmågan och den motoriska förmågan. 

De barn som gick på förskolor med utomhusprofil fick även större stimulans vad det gäller 

fantasi och var mer uthålliga i sina lekar än barnen på andra förskolor. På en ”vanlig” förskola 

kan det finnas större krav på hur barnen ska uppföra sig och leken ”på gården” Det kan vara mer 

regelstyrt då lekredskapen som finns där används av alla barn och det kan behövas begränsningar 

för hur mycket och på vilket sätt de kan/får användas. På förskolor med utomhusprofil låter man 

ofta naturen i sig vara lekredskapet (Björklid, 2005).  

 

I boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla (2007) kan man ta del av en liknande forskning 

som Grahn Patrik deltagit i. Av den forskningen att döma så har de, genom en rad 

undersökningar och studier, kommit fram till att barn som går på förskolor i naturrika områden 

har bättre hälsa, koncentrationsförmåga och motorik än de som går på en förskola med fattigare 

natur (Dahlgren m.fl.,2007).  En annan studie som gjorts i en grundskola i Linköpings kommun 

visade att införandet av utomhuspedagogik gjorde att stresshormonerna minskade hos de barn 

som gick på skolan. Studien visade att eftersom stressen minskade blev det en gynnsam effekt på 

barnens psykiska hälsa (Dahlgren m.fl., 2007). 

 

I tidningen Fysikaktuellt (2007/2) skriver Nilsson om sin forskning som berör nyttan av att 

använda tillgänglig kunskap för att komma vidare. Att använda sig av experiment, till exempel 
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när man vistas i utomhusmiljö, ökar möjligheten att ta till sig kunskap. Det kan ofta ge tio gånger 

bättre resultat. När man experimenterar kan man oftast använda de fem sinnena känsel, lukt, 

smak, hörsel och syn men även det kinetiska minnet som sitter i kroppens muskler (Fysikaktuellt, 

2007/2).  
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5. Teori  

 

5.1 Vad säger läroplanen 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev.2010) står det i värdegrunden och uppdraget är att alla 

som verkar inom verksamheten ska främja respekten och egenvärdet för miljön, samt att 

verksamheten ska lägga grunden för ett livslång lärande. Förskolan ska även utforma sin 

verksamhet så den passar det enskilda barnet och ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sina 

behov.   

 

Vad det gäller utomhuspedagogik i läroplanen står det att förskolan ska se till att varje barn 

utvecklar ett intresse och en förståelse för de kretslopp som finns i naturen, samt för hur 

samhället och naturen påverkas av varandra. Men också att barnen ska få en förståelse för 

naturvetenskapen och sambanden i naturen. Barnen ska även få lära sig om djur, växter och enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnen ska få utveckla sin förmåga att kunna 

utforska, dokumentera, urskilja, samtala och ställa frågor som berör naturvetenskap   

 

Barnen ska enligt läroplanen för förskolan kunna skifta mellan olika aktiviteter under sin vistelse 

på förskolan. Deras egna fantasier, planer och kreativitet både i lek och lärande ska ges utrymme 

både inomhus och utomhus. I utomhusmiljön, både den planerade och naturmiljön, bör det finnas 

möjlighet till både planerade aktiviteter och fri lek. Förskolläraren är den som ansvara för barnens 

utveckling när de är på förskolan. Bland annat ansvara de för att barnens intresse för 

naturvetenskap och tekniken stimuleras (Lpfö98, rev 2010).  

 

5.2 Naturens betydelse för lärandet 

 

Naturen är inte en naturlig miljö för alla och det måste därför ses till att arbeta med den i olika 

perspektiv som ger alla en möjlighet att uppskatta vad den har att ge oss och skapa ett positivt 

förhållningssätt till den. Utomhuspedagogiken möjliggör till skillnad från inomhuspedagogiken 

större förutsättningar för mer rörelseintensiva lärandemiljöer där barnen kan använda kroppen för 

att sätta igång tankeverksamheten. Utomhuspedagogiken utgör även en grund för kroppens behov 

av rörelse och sinnliga upplevelser och för hjärnans behov av stimulans. Utomhuspedagogiken 

förväntas vara en naturlig del av all undervisning och ska vara ett komplement till den sedvanliga 

pedagogiken Utomhuspedagogik kan erbjuda händelser som upplevs både dramatiska och trygga 

och det ger möjlighet till barnen att öppna upp sig för olika erfarenheter på andra sätt än de som 

de är vana vid från inomhusmiljöer (Brügge m.fl., 2004). Att använda sig av en plats ute i naturen 

gör ofta barn mer uppmärksamma och nyfikna på det pedagogerna vill förmedla än om de hade 

gjort samma sak inomhus. Det är lättare att få en känsla av hur saker och ting, växter och djur 
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samspelar och vad de har för funktion i naturen om man befinner sig i den (Sveriges Radio, 

1975). 

I boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla (2007) skriver de att lärandet är som bäst när det 

sker i en växelverkan mellan iakttagelser, reflexion, erfarenheter och teoretiserande mellan tanke 

och handling. Det de menar är att det lärande som äger rum i verkliga miljöer så som 

utomhuspedagogiken gör, för med sig bra kunskaperna som är viktiga. De menar att boklig 

inlärningen, som oftast sker inomhus saknar inslag av detta. De anser att en större helhet av 

sammanhang behövs. Att gå till en sjö ger inte bara kunskap om sjön utan även om allt 

runtomkring den. Utomhuspedagogiken ger möjlighet till att lära sig helheter. Vidare skriver de 

att en annan viktig fördel med utomhusmiljön är att den inbjuder till ett lärande med alla 

sinnesintryck som är av stor vikt för inhämtandet av nya kunskaper (Dahlgren m.fl., 2007).  

Vidare i boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla (2007) skriver Grahn Patrik om vilken 

betydelse naturen har för leken och för att lära sig förstå sig på jaget, tiden och lusten. Han 

skriver om den gamla synen på att barn hör ihop med naturen och om Friedrich Fröbels 

föreställning om barnet och naturen, som sedan kom att bygg upp 1800-talets barnträdgårdar. 

Fröbels religiösa syn syftade till Gud som en allsidig naturkraft som behärskar allt. Fröbel 

hävdade även att barnet genom estetiska och sinnliga upplevelser av naturen lär sig om Gud och 

därmed också om världen och sig själva. Idag är det svårt att se denna syn men fortfarande anses 

det viktigt att alla barn varje dag är ute en liten stund. Många verkar även tro att barn kan leka 

vart som helst. Men är det inte så att Fröbel någonstans har rätt.  Grahn menar att alla har platser 

som betyder något. Platser som finns i vårt minne som har gjort spår hos oss och skapat oss till 

dem vi är. Alla har platser i naturen som går att koppla till lycka, glädje, sorg, smärta med mera. 

Det är när man möter de platser, som har stor betydelse för oss, som man förstår hur tiden har gått 

och vi minns tillbaka. Platserna berättar vår historia, den som har format oss, vår identitet, alltså 

jaget (Dahlgren m.fl., 2007).  

I boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (2005) går det att läsa om en förskola vid 

namnet Skogstrollet som har pedagoger som anser att allt som görs inne också med fördel kan 

göras ute. De här pedagogerna har läst en kurs i utomhuspedagogik. De berättar att det i början 

gjorde många misstag men att det är tillåtet när man påbörjar något nytt och att det är värt det, 

eftersom man kan lära av de misstag man eventuellt gör. Att laga mat ute är tillexempel något de 

gör. De menar att det är viktigt att inte avbryta barnen i sina lekar då de oftast redan är ute innan 

lunch. Genom att stanna kvar ute och äta kan barnen hålla liv i sin lek hela tiden. Själva 

matlagningssituationen är också i sig ett lärande. Det handlar om att i tid planera för när elden ska 

tändas, det ska måttas upp mat, hämtas torr ved med mera. Det blir en mängd lärande 

(Lärarförbundet, 2005). 
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5.3 Naturens betydelse för hälsan  

 

Att vara utomhus är bra för hälsan. Det har man länge vetat om. Under slutet av 1700– talet 

menade Jean Jacques Rousseau på att barn lär sig bäst genom upplevelser i verkligheten och att 

de har ett naturligt rörelsebehov. Dessa tankar har tagits tillvara på bl.a. i skolans styrdokument 

från 1865 där det står ”barnen alltid, jemväl under regnigt och hårt väder, bör tillbringa 

lofstunderna i fria luften” (Brügge m.fl., 1999:181). Det stod även att barnen genom friluftsliv 

skulle ges en ”hälsosam motvikt mot det övriga skolarbetet.” (Brügge m.fl., 1999:181). 

 

Vidare står det att läsa att när utomhuspedagogik ska ses ur ett hälsoperspektiv så läggs ofta 

fokus på den fysiska hälsan. T.ex. att bättra på konditionen eller stimulera motoriken. När man är 

ute får man ett naturligt ”rum” för olika aktiviteter som t. ex lek eller promenader. På förskolor 

där barnen får vara ute mycket kan man se att barnen och pedagogerna håller sig friskare och den 

motoriska utvecklingen underlättas av att barnen kan leka fritt i en naturmiljö, det vill säga, en 

icke konstruerad lekmiljö (Brügge m.fl., 1999). 

 

I läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasiet har ett tillägg gjorts som syftar till att det 

ska förekomma mer fysisk aktivitet för barn och ungdomar under den tid de är på förskolan eller i 

skolan. Tillägget har kommit till eftersom miljöhälsorapporter, från 2005, har visat att barn och 

ungdomar ökar i vikt eftersom de äter fel och rör sig för lite. Genom att använda sig av 

utomhuspedagogik kan man på ett enkelt sätt komma tillrätta med problemet (Dahlgren m.fl., 

2007).  

 

Utomhuspedagogikens budskap är att: 1. Kroppen sätts i rörelse, 2. Kroppslig aktivitet främjar 

hälsan och 3. Hälsa och lärande hör ihop. Människor har ett naturligt rörelsebehov som de 

behöver få utlopp för. Detta hindras av att det idag ofta byggs lekplatser och annat i samhället 

som inte låter oss utnyttja vårt naturliga rörelsemönster utan man blir ”tvingade” att använda de 

rörelser som behövs för att klara av, till exempel det lekredskap som finns på lekplatserna. I 

själva begreppet utomhuspedagogik finns en maning att använda sig av ett mer rörelseintensivt 

lärande (Dahlgren m.fl., 2007). 

 

Fysisk aktivitet påverkar hur barn upplever sig själva och sin kropp. Både självförtroende och 

självkänslan kan öka hos barnet, genom att till exempel ha klarat av att klättra högst upp i 

klätterställningen på egen hand. Om barnet mår bra ökar dess förutsättningar att ta till sig 

kunskap och det blir lättar för det att hänga med och utvecklas (Fakta och argument, 2004).  

 

 

.  
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6. Metod  

 

I den här delen av arbetet förklarar vi hur vi har gått till väga för att få svar på det syfte och 

frågeställningar arbetet lutar sig på, men även vilken metodansats som använts och till vilken 

forskningstradition den tillhör. Även en beskrivning av val av metod för att hämta in data och 

redogöra för urvalet av informanter och tillvägagångssätt.  

 

6.1 Metodansats  

 

Som metodansats har en kvantitativ studiemetod använts. Den kvantitativa metodens bakgrund 

syftar till naturvetenskapen där objektiva och kvantifierbara mätningar och observationer har den 

centrala rollen. Den här metoden bygger på att forskaren samlar in ett större antal realia som 

sedan analyseras för att kunna hitta mönster eller ordningar som anses gälla allomfattande, de vill 

säga generellt för alla människor. En sådan här studie hör till den anglosaxiska 

vetenskapstraditionen och brukar kallas för nomotetisk forskning. I och med detta val av studie 

vill man ha säkra slutresultat och kunna göra säkra förklaringar. En av de viktigaste faciliteterna 

för arbetssättet är, för att kunna tolka resultatet, att använda sig utav statistiska analysmodeller. 

Att nå ett större omfång av fakta som är av relevans är betydelsefult för studien och bör göras 

med hjälp av enkäter eller/och intervjuer. Det resultat man får fram ska kunna gälla fler än bara 

de som har deltagit i studien. Den ska alltså vara allmängiltig och kunna passa vem som helst. De 

metoder som bör användas till en sådan här studie ska både vara objektiva och kvantifierade. 

Exempel på sådana metoder är: intervjuer, observationer, kontrollerade experiment, 

standardiserade test, ordnade enkäter eller intervjuer (Stukát, 2011).  

 

Metodansatsen valdes för att bäst få svar på de frågor arbetet syftar till men även för att den var 

mest relevant för vårt arbete och passade arbetet bäst. Valet av metodansats ledde till att vi valde 

att göra undersökningsenkäter (se bilaga) att skicka ut till olika förskolor. Syftet med enkäterna 

var att få ett brett urval av svar och för att kunna få så många som möjligt att delta i undersökning 

för att få ett bredare, bättre och mer omfattande resultat. 

 

Genom att välja att göra ett frågeformulär kan man lättare nå en större mängd människor än vad 

som är möjligt att göra med intervjuer och observationer. Genom att göra undersökningar med 

hjälp av enkäter får man mer kraft till resultatet än vad man får om man gör intervjuer, då fler 

människor ger mer kraft. Det är viktigt att börja med att fundera över vilka frågor som ska ställas 

och hur de ska ställas så att syftet och frågeställningarna besvaras. I början av undersökningen 

kan det vara lämpligt att ställa frågor om deltagaren för att sedan kunna jämföra hur olika 

människor svarar, om svaren skiljer sig på grund av t.ex. kön och ålder. Det är även av stor vikt 

att utformningen på frågorna blir korrekt, då man inte har möjlighet att ställa om frågan.  
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En fördel med att göra en enkät är att man slipper intervjueffekterna, vilka kan vara att ledande 

frågor ställs och som då kan ha en negativ inverkan på resultatet. Det finns dock en större risk för 

att en del delar faller bort, då det kan vara svårt att motivera en stor grupp människor samt för att 

man inte kan kontrollera att frågorna uppfattas rätt. Därför är det bra att förbereda en enkät 

mycket grundligt (Stukát, 2011). 

 

Det finns olika sätt att utforma frågeformuläret på. Vid en väldigt stor grupp är det enklast att 

använda sig av en väl organiserad enkät med svarsalternativ, en strukturerad enkät. Vid en 

mindre grupp kan man ställa mer öppna frågor, en sådan enkät kallas ostrukturerad enkät. Valet 

av hur man formulerar enkäten spelar in för hur lätt arbetet med resultatet sedan blir. Har man 

många svarsenkäter kan det vara svårt att sammanställa dem om man använt sig av öppna frågor. 

Det gäller att anpassa enkäten så den passar och blir lätt att tolka (Stukát, 2011). 

 

Enkäten utformades som en ostrukturerad enkät trots att det skickades ute flera stycken. Att 

utforma den på det viset skulle leda till djupare svar på frågorna som ställdes. Men även för att 

inte på något sätt få ett på förhand givet svar, som det kan blir när man använder sig av 

svarsalternativ. I enkäten uteslöts bakgrundsfrågor då det inte ansågs ha någon betydande roll för 

arbete. Däremot ställdes det frågor om vilken befattning svarspersonen hade på förskolan då det 

kunde ha betydelse för hur svaret skulle bli. Vi ville också veta om de på något sätt var utbildade 

inom utomhuspedagogik och om det skulle få svaren att skilja sig. Deltagarna som deltog i 

undersökningen bestod av förskollärare och barnskötare på olika slags avdelningar och förskolor.  

 

6.2 Forskningsetik  
 

I och med enkätundersökningen redogjorde vi för de etiska övervägande som vetenskapsrådet 

(www.vr.se) skriver om. De som deltog i undersökningen delgavs också den informationen och 

vad det innebär. Vårt arbete följer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Vilket innebar att deltagarna informerades om syftet med arbetet och att de fick 

information om att det som kommer fram i arbetet inte kommer att användas till något annat än 

som grund för vårt examensarbete. Vi informerade även om den tystnadsplikt som gäller och att 

enkäterna endast kommer att läsas av oss. De delgavs också informationen om att de kommer att 

avidentifieras i frågan och förskolan så att ingen kan koppla svaren till dem eller den förskola de 

arbetar på. För oss har det här varit viktigt och något som tas på stort allvar. Det ingår i 

professionaliteten som yrkesverksam förskollärare att kunna följa dessa krav.  

 

http://www.vr.se/
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6.3 Bearbetning och analys 

 

Till en början letades relevant litteratur som kunde passa arbetet upp. Efter att vi satt oss in i den 

formulerades frågeställningarna. Efter att frågeställningarna gjorts funderade vi över hur vi skulle 

ta reda på svaren till dem. Vi kom fram till att det bästa vore att skicka ut en mängd olika 

undersökningsenkäter till olika förskolor. Vilka frågor som skulle ställas i enkäten för att få så 

bra svar som möjlig, övervägdes länge och noga. När enkätsvaren kommit in lästes de igenom 

noga. Därefter sammanställdes svaren för att få en enkel överblick av dem. Barnskötarnas och 

förskollärarnas svar delades upp för att vi skulle kunna se om deras utbildning skulle ha någon 

påverkan på svaren. Många svar visade sig vara likadana. En tabell gjordes över hur ofta de 

lämnade förskolans gård.  I detta arbetes resultatdel har vi samanställt de svar som framgick av 

enkäterna. Vidare analyserades resultaten med de tidigare forskningarna vi skrivit om för att se 

om det gick att finna mönster mellan dessa. I analysen kopplas därmed resultatet till den litteratur 

som använts i arbetet. I slutet finns en diskussion där vi beskriver våra tankar och idéer som dykt 

upp under arbetets gång.  

 

6.4 Urval 

 

Vi valde att gå tillbaka till flera av de förskolor där vi gjort våra vfu-perioder och lämna ut 

enkäterna där. Av tjugo enkäter kom endast tretton besvarade enkäter tillbaka. Bortfallet var 

således sju stycken och i den gruppen fanns både barnskötare och förskollärare med. På flera av 

förskolorna finns flera olika avdelningar och all personal som arbetar där var inte välkända för 

oss. Dessa förskolor valdes eftersom vi trodde att det skulle genererar fler svar än om vi skickade 

ut till förskolor som inte alls visste vilka vi är. Pedagogernas ålder eller annan bakgrund var inte 

viktig utan fokus låg på att få med ungefär lika många barnskötare som förskollärare, för att få en 

så omfattande bild som möjligt av förskolornas arbete med utomhuspedagogik.  

  

Bortfallet kan ha påverkat resultatet då vi i och med det möjligtvis inte fick en helt klar bild av 

hur utomhuspedagogiken används i de olika verksamheterna. Vi kan ha haft otur och fått med de 

som eventuellet arbetar mycket med utomhuspedagogik i bortfallet.  Bortfallet förklarades med 

tidsbrist och frånvaro från pedagogernas sida. 
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7. Resultat 

 

I det här kapitlet presenteras de resultat vi har fått fram genom de enkäter som delats ut till olika 

aktiva förskollärare och barnskötare. Vi har inte tagit del av deras ålder då det inte varit väsentligt 

i detta arbete. Däremot har vi tagit reda på vilken befattning de har i verksamheten. Vi ville se om 

förskollärarnas och barnskötarnas synsätt skiljde sig åt eller om de hade samma uppfattning. 

Resultaten kommer att presenteras utefter frågeställningarna, i tur och ordning.  

 

I undersökningen deltog sju barnskötare, fyra förskollärare, en fritidspedagog och en assistent till 

ett barn med särskilda behov. Utav alla dem så är det åtta som inte har någon som helst utbildning 

inom utomhuspedagogik, en som har utbildning och fyra stycken som har andra erfarenheter av 

utomhuspedagogik i form utav enstaka fortbildningar, kurser, Mulle eller liknande.  Alla arbetar 

aktivt inom förskoleverksamheten.  

 

7.1 Så ofta är man ute i förskolan 

 

Enkätundersökningen (se bilaga) visar på att näst intill samtliga är ute varje dag på förskolans 

gård. En del till och med flera gånger per dag. Undantaget för att stanna inne är om det är 

jättekallt ute eller om det regnar kraftigt. Hur ofta de lämnade förskolans gård för att besöka en 

annan plats varierade ganska mycket men de flesta lämnar ändå gården någon gång i månaden. 

Svaren varierade mellan en gång i månaden till en gång i veckan. De som svarade att de endast 

går iväg med barnen till en annan naturplats än gården ungefär en gång i månaden, har en önskan 

om att kunna göra det oftare.  

 

Tabellen visar hur ofta förskolorna som deltagit i vår enkätundersökning lämnar förskolan för att 

gå till en annan naturplats.  
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7. 2 Förskollärares och barnskötares syn på utomhuspedagogik  

 

Alla som är verksamma inom de förskolor där vi delat ut enkäter och som har deltagit i 

undersökning anser att det är viktigt att vara ute. Det har inte spelat någon roll om de har varit 

förskollärare eller barnskötare. Anledningarna till att de anser det vara så viktigt är lite varierat 

men också väldigt lika. 

 

Främst är de överens om över hur viktigt det är att vara ute för hälsans skull. De menar att barn 

behöver det, för deras välbefinnande, och för att utevistelse minskar smittspridning. De menar 

även att det är viktigt att barnen rör på sig och att det finns gott om plats för dem att göra det när 

de är ute. Det är också många som anser att det är av stor vikt att barnen får i sig frisk luft varje 

dag.  Närmare bestämt är det sju stycken som ordagrant har svarat att det är viktigt med frisk luft, 

vilket är mer än hälften av de som deltagit.  

 

 12. Tycker du det är viktigt att vara ute/varför tycker du så?  

      – Ja, för barnens välbefinnande/hälsa och för möjlighet till lärande lek. 

      – JA. Barnen behöver det, större rörelseutrymmen ute, frisk luft.     

                    –Ja, det minskar smittspridning både bland barnen och oss                                                                                       

       (Enkätsvar, 2012).  

 

En mindre del av de som har deltagit i undersökningen lyfter även vikten av att konflikterna 

minskar ute och att det är roligt med djur och natur. Så här lyder ett svar: ”ja, främjar motorik, 

gott om plats=mindre konflikter”. Det är också bara ett fåtal som lyfter att det är viktigt att lära 

sig om naturen. En mindre del skriver även att det är viktigt för allmänbildningen och att det är en 

bra möjlighet för lek och lärande. Likaså är det bara en väldigt liten del av dem som tar upp att 

barn inte är ute lika mycket hemma idag och därför är det viktigt att de är det i förskolan. En 

förskollärare skriver: ”Absolut, alla barn går inte ut hemma, hälsoskäl”. En minoritet svarade att 

stora barngrupper kräver att man går ut ibland eftersom ljudvolymen minskar när man är ute och 

barnen har större utrymmen att leka på. 

                            

Utifrån enkätundersökningen kan man se att de som har deltagit har en ganska bred syn på vad 

utomhuspedagogik är. Enkäterna som kommit in har gett många olika svar men också många 

liknande svar. Många har svarat att det handlar om att prova olika miljöer och material, såsom 

sand, gegga, skog och asfalt. Det ska handla om naturupplevelser, att använda sig av naturens 

rikedomar, att lära sig om växter och djur samt att vi ska vara rädda om naturen. Det handlar även 

om att utveckla barnens motorik och hälsa. De menar också på att det är socialt att vara ute och 

att barnen får samarbeta och att det finns mycket yta att röra sig på. De har också svarat att det är 

ett sätt att väcka barnens intresse och fantasi på. Ett fåtal svarade att det är ett viktigt och roligt 
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uppdrag att arbeta med. Ett fåtal var av tycket att det var viktigt att ha en tanke med vad det är 

man gör ute och även att man förflyttar verksamheten utomhus. 

                         

7.3 Så arbetar förskolor med utomhuspedagogik  

 

I undersökningen framgick det att på det flesta förskolor är de oftast ute och leker på gården som 

hör till förskolan. Enkäten visar att det barnen aktiverar sig med är att cykla, leka i sandlådan, 

gunga eller leker i de lekredskap som finns uppsatt på gårdarna. När förskolans gård lämnas går 

de flesta till en närliggande skog eller lekplats. En av förskolorna ligger nära en sjö, vilket gör att 

de gör utflykter dit ibland. De förskolor som har gångavstånd till centrum går gärna på 

promenader dit och tittar på tåg och bilar. Siffror och bokstäver är något som många arbetar med 

ute vilket framkommer i enkäten. ”Göra bokstäver/ord av naturmaterial” och ”Samla saker till 

matte t.ex. långa korta pinnar t.ex.” var ett par av svaren som kom fram. Många har också svarat 

att de är ute mycket eftersom barnens grovmotorik tränas genom lek och andra aktiviteter.  

 

De som svarat på undersökningen har svarat lite olika på hur mycket de är med i barnens lekar. 

Någon svarade att de är med i barnens lek men oftast på avstånd som observanter. När enkäterna 

hämtades berättade en av pedagogerna att det beror lite på barnens ålder hur mycket man är med i 

leken. Hon menar att stora barn bjuder ofta inte in de vuxna i leken lika mycket eller på samma 

sätt som små barn gör. Enkätsvaren visar att pedagogernas roll är att vid den planerade 

utevistelsen se till att hitta på saker eller uppgifter som främjar det de vill att barnen ska utveckla.  

 

Tabellen visar hur mycket pedagogerna är med i barnens lek utomhus på en skala ett till tio. 

Staplarna visar på antalet pedagoger. 
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På enkätfrågan, planerar ni för utevistelsen, svarade sju stycken av tretton bara ja på frågan och 

resterande svarade ibland. De pedagoger som planerar utevistelsen gör det på den tid de har fått 

avsatt för planering varje vecka. Då planerar de för veckans händelser och även för en eventuell 

utevistelse gemensamt med de andra pedagogerna. Resultaten visar också på att de oftast bara 

planerar för utevistelsen som sker på ett annat ställe än den egna gården. Är de på den egna 

gården blir det oftast fri lek för barnen, vilket innebär att barnen leker vad de vill och att 

pedagogerna inte har något planerat för barnen när dem är ute. Ingen har svarat att barnen är med 

vid planeringen.   

      8. Planerar ni för utevistelsen? 

 - Ibland men ej ofta 

 - Ibland, dom dagar man ska gå iväg nånstans 

 - Ja, ganska ofta om vi går iväg från gården 

 - Ja ibland. Ofta fri lek. 

     (Enkätsvar, 2012). 

 

Vilka mål man har med att vara ute är lite olika. Många har svarat att målen är att träna 

grovmotoriken och att barnen ska få röra sig mycket och få frisk luft. Någon har svarat att ett av 

målen är det sociala eftersom barnen, när de är ute får träffa barn från de andra avdelningarna på 

förskolan. Att barnen ska uppskatta och ta hänsyn till naturen och lära sig att konstruera med 

hjälp av olika naturmaterial är ett annat mål. Någon svarade ”se lpfö” på frågan om vilka mål de 

hade med utevistelsen. Att precis som i inomhusverksamheten få in målen från Lpfö98, samspel, 

ansvar, inflytande m.m. var det flera som tyckte var viktigt. Andra menar att barnen ska få ett 

intresse för naturvetenskap och använda sig av det naturen erbjuder när de leker. Endast en av de 

som svarade på vår enkät var utbildad för att jobba med utomhuspedagogik i förskolan. Någon 

hade genom friluftsfrämjandet Mulle -och Strövarna utbildning och en hade haft 

utomhuspedagogik under en fortbildningsdag. Det stora flertalet av alla de som svarade på 

enkäten hade inte någon utbildning men svarade i stort sett på samma sätt som de som hade 

någon form av utbildning i ämnet. 
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8. Analys  

8.1 Hur mycket är man utomhus på förskolorna? 

 

I undersökningen framgick att förskolorna som deltog var ute minst en gång om dagen om inte 

oftare. Vidare framgick det att huvudanledningen till att gå ut var av hälsoskäl och för att utnyttja 

det utrymme som finns utomhus.  Men också för att de ansåg att det var viktigt med frisk luft. Det 

fanns även andra anledningar och syner på utomhuspedagogiken men ovanstående var 

övervägande. Det kan vi koppla till det Nyhus Braute m.fl. (1994) skriver om att människor idag 

har blivit mer medveten om fördelarna med att vara ute (Nyhus Braute m.fl., 1994). De som 

deltog verkade vara väl insatta i de positiva hälsoeffekter som finns med att vara ute. Det 

framgick även att deltagarna i enkätundersökningen var eniga om att barnen inte är ute lika 

mycket hemma idag som förr. Precis som Nyhus Braute m.fl. (1994) också skriver är det ett 

problem, att tiden är knapp och att tv och dylikt tar mycket tid hemma (Nyhus Braute m.fl., 

1994). Vilket leder till att många som är verksamma inom förskolans verksamhet är medvetna om 

vikten av att vara ute och ser där med till att alla får möjlighet att gå ut under dagen. Så svaret på 

vår frågeställning ”hur mycket är man utomhus på förskolan?” är att de är ute varje dag, 

åtminstone en gång om dagen och ibland fler. Men att det vid undantagsfall stannar inne. Det 

framgick också att de även vid några tillfällen lämnar förskolans gård för att gå till andra platser, 

vilket Szezepanski (2007) lyfter som viktigt. Szcezepanski skriver att platsen har betydelse för 

lärandet (Dahlgren m.fl. 2007) och det tycker vi att de som har svarat på enkäten har tagit fasta på 

eftersom de varierar utemiljön genom att lämna gården med jämna mellanrum och utforska andra 

platser där barnens lärande kan stimuleras genom de möjligheter en ny plats kan erbjuda. Som 

tidigare nämnts är naturen en viktig del i lärandet och genom att ta barnen till olika naturmiljöer 

bidrar förskolepersonalen till deras lärande. Utevistelsen skapar en större helhet till lärandet då 

lärandet sker på olika sätt och barnen får möjlighet att uppleva de som ska läras. Till exempel om 

man ska lära sig om sjön är det bra att gå till en sjö och uppleva den för att förstärka lärandet.  

 

8.2 Vad har förskollärare och barnskötare för syn på utomhuspedagogik? 

 

När det kommer till vilken syn förskollärarna och barnskötarna har är det enligt dem viktigt att 

vara ute. Vilket genomsyrade svaren i enkätundersökningarna då vi märkte att alla utan undantag 

hade svarat att det var viktigt att vara ute. Anledningarna kunde dock variera men den största 

anledningen var att det var viktigt för hälsan. Att barnen skulle få röra på sig ordentligt och få 

frisk luft. Detta kan kopplas till det Brügge skriver om att pedagoger och barn håller sig friskare 

och barnens motoriska utveckling underlättas av att de får leka i en miljö som inte är konstruerad 

utan erbjuder ”naturliga hinder” för barnen (Brügge m.fl., 1999). Det förstärks också i Patrik 

Grahns forskning, där han har märkt att barns hälsa, koncentrationsförmåga och motorik är bättre 

hos de barn som går på förskolor som vistas mycket i naturen (Dahlgren m.fl.,2007). Vi anser att 
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det är bra att hans forskning visar på detta då vi genom egna erfarenheter har märkt skillnader på 

barn som vi vet är ute mycket hemma och på de barn som bara är ute på förskolan. 

 

Synsättet kan även kopplas till Brügge och Szczepanskis (2007) definition på utomhuspedagogik 

som bygger på att ett lärande ska ske genom ett samarbete mellan upplevelser ute och 

återspegling av dessa som kan kopplas till det barnen konkret upplever i det situationer de 

hamnar i ute (Brügge& Szczepanski, 2007). Vi kopplar deras synsätt hit därför att svaren i 

enkäterna visar att de flesta pedagoger på förskolorna anser att barnen lär sig genom att vara med 

om saker och ting. Här passar också Deweys uttryck learning by doing in väldigt väl. Med det 

uttrycket menar man att man lär sig genom att göra. I boken Lärandets grogrund (2006) skriver 

de att genom att göra saker konkret så sker lärandet i ett sammanhang, där barnen får en 

möjlighet att både känna, se och uppleva det dem ska lära sig. Hur barnen upplever en 

lärandesituation påverkar det de lär sig och är samtidigt en del av kunskapen de tar till sig. Hur 

verksamheten utformas har således inverkan på hur barnen ser på sig själva som lärande individer 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

 

Undersökningen visade att förskollärares och barnskötares syn på utomhuspedagogik skiljer sig 

ganska mycket från hur friluftsfrämjandet definierar den.  Friluftsfrämjandet (2009) anser att 

uteverksamheten inte bör vara en parallellprocess till verksamheten. De menar på att 

uteverksamheten ska vara en naturlig del av verksamhet. Av alla de enkäter vi fick svar på var det 

bara i en som någon hade skrivit att utomhuspedagogik handlar om att flytta det man kan göra 

inomhus utomhus. De övriga skilde på verksamhet ute och inne.  

 

8.3 Används utomhuspedagogik i verksamheten och i så fall hur? 

 

På frågeställningen om förskolor arbetar med utomhuspedagogik framgick tydligt i enkäterna att 

de arbetar med utomhuspedagogik eller försöker göra det genom att vid något tillfälle i månaden 

lämna förskolan för att gå till ett annat naturområde. Eftersom det på deras egna gårdar inte är så 

mycket planerad pedagogik, utan barnen sysselsätter sig med fri lek. Bara i en av enkäterna 

kopplar en förskollärare det  till läroplanens uppdrag. Hon skriver att arbeta med 

utomhuspedagogik ingår i uppdraget och att det är roligt. I läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 

2010) står det bland annat att förskolans uppdrag är att verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan. Att vara ute passar oftast de flesta barn på ett eller annat sätt.  I läroplanen står även att 

förskolan ska utveckla ett intresse och förståelse för naturens kretslopp (Lpfö98, rev 2010). 

Vilket barnen lättare får om det är ute mycket. Det står också i läroplanen för förskolan att barnen 

ska utveckla respekt och kunna ta hänsyn till sina medmänniskor och dess omgivning (Lpfö98, 

rev 2010).    

 

Vi kan också se att de arbetar med alla sinnen när de är ute med barnen. I Fysikaktuellt (2007/2) 
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skriver Nilsson i sin forskning om vikten med att lära med alla sinnen. Han menar att det kan ge 

tio gånger bättre resultat för att öka möjligheten till att ta till sig ny kunskap (Nilsson, 2007/2). 

Detta märks att pedagogerna gör då barnen får göra olika saker utomhus och att barnen ute har 

möjlighet till att använda hela sin kropp och alla sina sinnen.  
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9. Diskussion 

 

9.1 Vår syn på utomhuspedagogik 

 

Enligt oss är utomhuspedagogik ett brett område som innehåller en mängd olika saker. Det är 

därför för oss svårt att definiera vad som huvudsakligen är utomhuspedagogik. Vi skulle vilja 

säga att allt det vi gör under utevistelsen på något sätt är ett lärande. Alltså grundar sig vår syn i 

att allt som sker hela tiden, när man är ute, är utomhuspedagogik. Även om man går ut med 

intentionen att ”bara” vara ute så sker ändå ett visst lärande. Genom att vistas utomhus går det att 

arbeta med läroplanens alla strävansmål. Allt från matematik till att öva koordinationsförmåga. 

För oss är det viktigt att barnen har roligt när de är ute, att de upplever utevistelsen som lustfylld. 

Vi tror att lärandet är lättare att ta till sig om det inte blir så uppradat. Lärandet ska flytta in i 

leken och inte bli separerad ifrån den. Viktigast är att utevistelsen blir förknippad med glädje och 

lust. Många barn har inte en relation till naturen eftersom de kanske inte är ute så mycket varken 

på förskolan eller hemma och har därför inte någon särskild förståelse för den. Vilket kan 

medföra att de inte bryr sig om vad som hände med naturen och dess resurser. För att ändra 

människors vanor tror vi att man måste börja med det lilla barnet. Därför anser vi att det är viktigt 

att barn på förskolor har möjlighet att få vara ute i naturen och lära sig om den, samtidigt som 

naturen i sig kan vara behjälplig när det gäller det lilla barnets förmåga att utvecklas och lära. Att 

tidigt få en relation till naturen tror vi påverkar hur barnet i framtiden kommer att se, uppfatta, 

förstå och vårda den. 

 

Om vi kopplar tillbaka till Sjölander Sverres kapitel om människans relation till naturen ur både 

ett forntida perspektiv till ett nutida perspektiv i boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla, 

kan vi läsa att naturen och allt som finns i den påverkas av människans sätt att ta vara på de 

resurser som den kan erbjuda. I dag, liksom förr har människan skövlat naturen för egen vinnings 

skull utan tanke på de effekter det kan få för framtiden. Det är viktigt att ge barn en förståelse för 

hur naturen fungerar så att det kan ta hand om och ge kunskap om den till kommande 

genarationer så att även de har tillgång till den underbara inspirations och kunskapskälla som 

naturen ändå är. 

 

Pedagogens roll är att både vara en medlekare och observatör. Det är viktigt att både kunna vara 

med och leka och stå utanför leken men det är också av avgörande betydelse att kunna leda sin 

barngrupp ute i naturen och bidra till att upplevelsen blir bättre och mer lärorik. Som pedagog är 

det viktigt att kunna hålla i planerade aktiviteter i naturen och att man har ett genuint intresse för 

naturen. Det är även bra om man har kunskaper om naturen, t.ex. namn på växter och djur. Vad 

som kan finnas i den och hur den fungerar. Önskvärt från vår sida skulle vara att pedagoger och 
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barn tillsammans skulle ha möjlighet att planera utevistelsen, vilket resultatet visade att de inte 

gjorde. Vi tror det beror på tidsbrist och obetänksamhet. Vi menar att det skulle vara fullt möjligt 

att använda till exempel en samling för att tillsammans med barnen diskutera vad som ska göras 

när de är ute.  Som pedagog är det viktigt att kunna ta tillvara på barns lekar och kliva in ibland, 

inte alltid, och vara med och bidra med frågor som vidgar barnens tankar till ett större lärande.  

 

9.2 Metodkritik  

 

Efter att detta examensarbete gåtts igenom och genom de enkätsvar vi fått in kan vi konstatera att 

de frågor som ställt inte har gett oss de svar vi förväntat oss. Att använda sig av kvantitativa 

studier och enkäter kan resultera i vidgade och allmänna svar men det kan också leda till att det 

blir svårt att få något djupare svar (Stukát, 2011). Vi har i våra frågor inte varit riktigt tydliga 

med vad det är vi menar, vilket ledde till att svaren inte gav oss så mycket information som vi 

hade förväntat oss. Vi var ute efter svar som visade på deras pedagogiska tanke med utevistelsen 

men fick svar som talade om vad det var de gjorde, inte varför de gjorde det, när de var utomhus. 

Vi trodde att vi hade varit tydliga i frågeformuleringar men detta visar bara på hur svårt det är att 

göra en bra enkät. Precis som Stukát (2011) skriver är det svårt att kontrollera att frågorna 

uppfattas rätt och att delar kan falla bort (Stukát, 2011). Det är något vi har fått uppleva. Och 

delvis på grund av detta, har det varit svårt att svara på de frågeställningar vi haft på de sätt vi 

önskat kunna göra. På frågeställningen: Används utomhuspedagogik i verksamheten och hur 

används den? har det framkommit mer praktiska svar som visar på vad de gör ute. Tanken var 

mer att de skulle svara på hur de arbetar mer pedagogiskt, hur de tänker sig pedagogiken i arbetet 

utomhus. Det hade kanske varit lättare att intervjua förskollärarna och barnskötarna för att få 

fram ett tydligare svar på frågan. Genom att intervjua kan man leda frågorna på ett annat sätt och 

man kan bättre förklara hur man menar för att få det svar man söker.  

 

Vi tror dock fortfarande att vi gjorde rätt när en ostrukturerad enkät med öppna svarsalternativ 

valdes, då det inte blev några på förhand givna svar. Det skulle ha varit svårt att få fram de svar 

vi ville ha genom att ge deltageren svaralternativ. Man kan säga att vi hade tur i oturen eftersom 

det inte kommit in så många svar som vi önskat från början. Det kunde ha varit bra att använda 

oss av intervjuer då vi lättare hade kunnat förklara vad det var vi var ute efter. 

  

Såhär i efterhand skulle det ha varit intressant att ha med bakgrundsfrågor i enkäten för att se om 

de som deltog var av samma kön och ålder då de flesta svaren var lika. Om fler hade deltagit 

hade det kunnat bli ännu mer intressant med bakgrundsfrågor för att kunna se om det fanns något 

mönster för hur man svarade om man var man, kvinna eller i en viss ålder. Det vi velat få reda på 

var vilken befattning svarspersonen hade på förskolan och om han eller hon var utbildad inom 

utomhuspedagogik. Trots att svaren varierade lite var resultaten ändå de samma. 
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9.3 Diskussion av resultat  

 

I den här delen av diskussionen kommer vi att diskutera tankar som har uppstått under arbetets 

gång och hur vi ser på de olika resultaten som kommit fram i enkätundersökningen. 

Frågeställningarna kommer här att diskuteras i tur och ordning, precis som i övriga kapitel. 

 

9.4 Diskussion kring hur mycket förskolor är ute 
 

Om man börjar med att se på det resultat vi fick på frågan, hur ofta man är ute, var svaren lite 

varierande. Det är jättebra att alla de som besvarade enkäten går ut minst engång om dagen. Då vi 

anser att man måste ta vara på och verkligen utnyttja de rikedomar naturen bjuder in till. Det är 

en gratis guldgruva! Vi kan även tycka att förskolorna borde försöka gå ut minst en gång till om 

dagen, en gång på förmidagen och en på eftermiddagen. Vi anser detta på grund av de positiva 

hälsoeffekter naturen har och för att lärandet blir lättare, större och roligare. Precis som den 

forskningen Patrik Grahn deltagit i kan vi se att de barn som är ute mycket och går på förskolor 

med bra natur runt omkring sig blir friskare, får bättre koncentrationsförmåga och bättre motorik 

(Dahlgren m.fl., 2007). En del svarade att de med undantag stannade inne vid dåligt väder. Detta 

finns hos oss enförståelse för. Att gå ut ska vara roligt och lustfyllt. Är det så dåligt väder att 

barnen inte har det bra, kan man med gott samvete stanna inne. Det vi menar är att om det är 

riktigt dåligt väder kan man stanna inne, men bara för att det regna lite, snöar eller är lite kallt 

behöver man inte göra det. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) står det i uppdraget att 

verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik och att omsorg, utveckling och lärande ska bilda 

en helhet samt att lusten för lärandet ska vara livslångt (Lpfö98, rev 2010).  

 

Det framgick i resultatet att förskolorna inte lämnade förskolans gård så mycket som vi trott och 

önskat att de hade. Det var förvånande att se hur olika svaren såg ut men mest förvånade var det 

att det fanns de som bara lämnade den ursprungliga gården en gång i månaden. Vi tror att det är 

viktigt att barnen får komma utanför det vanliga invanda miljön för att kunna upptäcka nya saker. 

Det finns så otroligt mycket att lära utanför den egna gården och det skapar en mer upplevelserik 

händelse för barnen. Vi anser att varje förskola, en gång i veckan borde lämna förskolan för att 

upptäcka miljön runtomkring. Vi hade hoppats på att se mer pedagogik i utevistelsen så som att 

man utvecklar barnens matematiska kunskaper med mera. Det går till exempel att hitta olika 

geometriska former i naturen. Kanske en fyrkantig sten eller ett triangelformat löv. Som tidigare 

har nämnts i arbetet, så sker lärandet som bäst när det sker i en växelverkan mellan iakttagelser, 

reflexion, erfarenheter och teoretiserande mellan tanke och handling. Det dem menar är att det 

lärande som äger rum i verkliga miljöer som utomhuspedagogiken gör, för med sig bra kunskaper 

som är viktiga och av betydelse (Dahlgren m.fl., 2007).  Vi instämmer i detta och anser att 

utomhuspedagogik är ett utmärkt sätt att blanda teori och praktik för att optimera lärandet. En 

annan fördel är att utomhuspedagogiken inte kräver en massa material utan kan användas utan att 
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det behövs en massa förberedelser av olika slag. Gå ut, och du har en underbar lärandemiljö. 

Naturen är dessutom könsneutral och kan erbjuda något för alla. Det är bara fantasin som sätter 

gränser. 

 

9.5 Diskussion kring förskollärares och barnskötares syn på 

utomhuspedagogik 

  

Många som svarade på enkäten svarade att de var ute med barnen för att det är hälsosamt med 

frisk luft och att barnen kunde röra ordentligt på sig. Det pedagogiska i utevistelsen verkade 

komma i andra hand vilket är tråkigt. Varför det är på detta sätt kanske kan bero på att det inte 

finns tillräckligt med kunskap om vad man kan göra och arbeta med i en utemiljö. I 

undersökningen visade det sig att endast en av de tillfrågade hade utbildning inom 

utomhuspedagogik. Detta kan ha påverkat resultatet. Med fler pedagoger som är utbildade 

utomhuspedagoger tror vi att förskolors gårdar och kringliggande naturområden skulle komma att 

användas på ett mer medvetet sätt. Vi anser därför att utomhuspedagogik skulle vara en 

obligatorisk del av en lärarutbildning. Förskollärares och barnskötares syn på utomhuspedagogik 

skiljde sig inte nämnvärt åt. En anledning till detta kan vara att man på en förskola arbetar så nära 

varandra och därför omedvetet påverkar de tankar som den enskilde individen kan tänkas ha. 

 

Självklart är det viktigt att vara utomhus ur ett hälsoperspektiv men vi ser också de lärande 

möjligheterna med att vara ute med barnen. I läroplanen för förskolan står det ”att barnen ska 

utveckla sitt intresse och sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra. De ska även utveckla sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och 

fysikaliska fenomen”( Lpfö 98, rev 2010:12) Ur ett hälsoperspektiv kan man, precis som Brügge 

m,fl. (1999) skriver, se att det ofta läggs fokus på den fysiska hälsan när man är ute så som 

förbättrad kondition och stimulans för motoriken (Brügge m,fl., 1999). Det hälsosamma borde 

kunna kombineras med ett lärande. Och att det är viktigt att lärandet synliggörs och talas om med 

både barn och pedagoger.  

 

9.6 Diskussion kring hur förskolor arbetar med utomhuspedagogik  

 

I undersökningen som gjordes framgick det att de flesta oftast är ute på gården och leker och att 

barnen leker med det som finns där. Det är lite synd då det finns så mycket annat roligt och 

lärorikt man kan göra ute. Att lämna gården lite oftare vore önskvärt. Det framgick även att 

pedagogerna mest observerade barnens lek. Det är viktigt att man som pedagog är med i leken för 

att kunna utveckla den och se hur barnen tänker. Som pedagog kan man bidra mycket till barnens 

lärande genom att vara med och leka, men självklart även när man står en bit ifrån då man kan 
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analysera och se vad det är barnen kan tänkas behöva för att utvecklas och lära mer. Det är viktigt 

med både aktivt och passivt deltagande. Vi tror också att det behövs mer planerade aktiviteter, 

där pedagogerna har en pedagogisk tanke. Den planeringstid som pedagogerna har borde kunna 

utökas för att få in utomhuspedagogiken mer i utevistelsen med barnen. Av egna erfarenheter så 

är planeringstiden som finns till ens förfogande ganska kort och det är mycket som ska få 

utrymme. Det som oftast inte diskuteras då är just pedagogiskt planerad utevistelsen. 

 

9.7 Pedagogiska implikationer 

 

I vår framtida yrkesroll kan vi ha nytta av den undersökning vi har gjort. Det kan vara bra att se 

hur olika pedagoger kan tänka om utomhuspedagogik och kunna plocka eller förkasta bitar 

därifrån. Allt för att kunna utveckla sig själv och sitt eget synsätt på det man gör. Genom 

undersökningen har vi fått en liten inblick i hur andra barnskötare och förskollärare tänker och 

kan därigenom själva bli bättre på hur vi arbetar med utomhuspedagogik och på hur vi ska 

komma att möta och inspirera våra kommande kollegor. 

 

9.8 Förslag på vidare forskning 

 

Idag finns det enligt oss för lite forskning om hur förskolor använder sig av utomhuspedagogik. 

Detta eftersom det har varit svårt att hitta tidigare forskning i ämnet. Det finns massvis med 

böcker om vad man kan göra när man arbetar med utomhuspedagogik men inte så många om hur 

olika förskolor faktiskt gör/har gjort. En sådan forskning efterlyses av oss då det kan underlätta 

för de som kanske inte annars är så intresserade av pedagogiken i fråga. Det kan hjälpa dem att 

inspireras till att själva arbeta med utomhuspedagogik och på så sätt ge barnen fler och rikare 

upplevelser när de vistas på förskolan 

 

Vi anser att det är för lite utomhuspedagogik i förskolorna och skulle därför vilja se en forskning 

om hur man kan utveckla läroplanen för att på det sättet öka användandet av utomhuspedagogik 

på förskolorna. 
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11. Bilaga 

 

Undersökning gällande utomhuspedagogik 

Vi ska nu göra vårt examensarbete och vill fördjupa oss i hur förskolor använder sig av 

utomhuspedagogik i verksamheten och vilken uppfattning förskolepersonal har om 

utomhuspedagogik. Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss genom att fylla i enkäten nedan. Att 

delta i vår undersökning är frivilligt och svaren behandlas konfidentiellt. Vi följer de etiska 

överväganden som vetenskapsrådet (www.vr.se) skriver om. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets – och nyttjandekravet. Detta innebär att vi informerar er om 

syftet med undersökningen samt att informationen vi får inte kommer att användas till något 

annat än vårt examensarbete. Enkäterna kommer endast att läsas av oss och eventuell information 

som kan tänkas identifiera dig eller din arbetsplats kommer att förvanskas i arbetet .  

 

1.  Hur ofta är ni ute? ........................................................................................................................   

2. Vart befinner ni er oftast när ni är ute?........................................................................................... 

3. Vad gör ni då?................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

4. Går ni till andra ställen? Vart? (Nej, gå till fråga 7)....................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

5. Vad gör ni där?............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

6. Hur ofta gör ni det?......................................................................................................................... 

7. Vad är utomhuspedagogik för dig?................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 

8. Planerar ni för utevistelsen? (Nej, gå till fråga 11)......................................................................... 

9. Hur ofta gör ni det och hur går det till?........................................................................................ 

............................................................................................................................................................

http://www.vr.se/
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............................................................................................................................................................ 

10. Har ni planerade aktiviteter ute? Kan du ge exempel?................................................................. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

11. Har ni några mål med utevistelse/vilka?....................................................................................... 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

12. Tycker du det är viktigt att vara ute/ varför tycker du så?.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

............................................................................................................................................................ 

13. Pratar du och dina kollegor om er utevistelen/vad pratar ni om?................................................. 

............................................................................................................................................................ 

14. Hur mycket är du med i barnens lek ute från 1-10? Om 10 är mycket......................................... 

15. Är du utbildad inom utomhuspedagogik?.................................................................................... 

16. Vilket stöd har du på din arbetsplats för att kunna arbeta med utomhuspedagogik? Stöd från 

kollegor/ledning/föräldrar etc, ekonomiska förutsättningar m.m. 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

17. Vilken befattning har du på förskolan?........................................................................................ 

Finns det något annat du vill dela med dig av? 

 

Tack för din medverkan till vårt examensarbete! 

 

------------------------------------------------------        ------------------------------------------------------ 

Caroline Westin        Sara Johansson 

 

 


