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Sammanfattning 

Arbetet beskriver utomhuspedagogik i förskolan. Syftet med studien var att se om 

utomhuspedagogik i förskolan var ett tvång eller en tillgång. Studien är baserad på två 

enkäter, en till personal på förskolan och en till föräldrar som har barn på förskolan. 

Resultatet visade att utomhuspedagogik i förskolan oftast var en tillgång, men det fanns 

problem i hur man använde det. Tid, planering och kunskap var problem som ofta 

nämndes av lärarna. Föräldrar tyckte oftast att utomhuspedagogik var viktigt,  men de 

valde inte förskola på grund av utomhuspedagoik som inriktning, läget var viktigare. 

 

Nyckelord: Utomhuspedagogik, förskola, förskollärare, barnskötare, föräldrar, tvång och 

tillgång. 

ABSTRACT 

This paper is a study about outdoor education in pre- school. The main purpose is to 

look over if outdoor education in pre- school is a restraint or a resource. The study is 

based on two questionnaires, one to personnel in pre- school and one to parents who 

have children in pre- school. The study showed that outdoor education is mostly viewed 

to be a resource but there can be some problems in how to use it. Time, planning and 

knowledge were problems that were often mentioned by teachers. Parents often thought 

that outdoor education was important, but they didn’t choose pre- school because of the 

outdoor education orientation. It showed that location was more important.  

 

Keywords: Outdoor education, pre- school, pre- school teacher, parents, restraint and 

resource. 
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1 INLEDNING 
 

Utomhuspedagogiken kan ses ur många olika perspektiv. Det finns mycket som 

stärker den positiva uppfattningen kring utomhuspedagogik, men kan den även ha 

begränsningar? Undersökningen som vi har valt att genomföra kommer att belysa 

utomhuspedagogikens olika perspektiv och förutsättningar, är det ett tvång eller en 

tillgång?  

 

Vi menar att de olika didaktiska förutsättningar och hinder som man har skapar den 

miljö man undervisar i. Är förskolan anpassad till utomhuspedagogik och man har 

kunskapen och intresset för det så är det lätt att arbeta utefter det tankesättet. Är det 

däremot en förskola i stadsmiljö där man varken har kunskap eller intresse av det så 

kan det bli svårt att arbeta med utomhuspedagogik. Det kan även vara en blandning 

av förutsättningar. Man kanske vill ut, men har inte kunskap om det? Man kan ha bra 

förutsättningar, men tar kanske inte vara på möjligheten? 

 

En del förskolor använder sig mycket av utomhuspedagogik och ser möjligheterna i 

det, medan andra ser det enbart som ett problem eller ett tvång. 

Utomhuspedagogiken speglas av positiva tankar men kan det finnas begränsningar 

ute i verksamheterna? Utomhuspedagogik är viktigt för pedagogerna som har 

möjlighet att arbeta med detta arbetssätt. Det är även viktigt för föräldrarna som kan 

komma att välja förskola utefter vilket arbetssätt som bedrivs. Är utomhuspedagogik 

ett tvång ute i verksamheterna, eller är det en tillgång? 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Vad är utomhuspedagogik? 

 

Utomhuspedagogik är enligt Nationalencyklopedin (2013) en pedagogik där lärandet 

baseras utifrån platsens betydelse. Det är en pedagogik där man blandar praktiskt 

lärande med textlärande. Man tolkar, reflekterar och vägleder i natur- och 

kulturlandskapet  där eleverna mestadels befinner sig. Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik beskriver utomhuspedagogiken på följande sätt.” 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer.”(NCU 2013).  Då det finns olika definitioner om vad utomhuspedagogik 

är så väljer vi att definiera vår tolkning av utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik 

anser vi vara planerade aktiviteter utomhus i olika miljöer som har ett lärandemål. 

 

Begreppet utomhus beskrivs enligt Sandell (2004 i Lundegård, Wickman & Wohlin) 

utifrån dess geografiska läge. Han menar på att det spontana svaret är t.ex. skogen, 

trädgården, parken eller skolgården. För pedagoger är det också dessa platser, men 

det beror på vilka didaktiska förutsättningar och hinder man som lärare har.  

 

2.2 Varför utomhuspedagogik? 

 

I Lpfö-98 står det beskrivet att förskollärare ska ansvara för: 

 

• ”att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling”. (Skolverket 2010) 

Barn som leker i naturlandskapet har ofta bättre hälsa, koordination och balans än 

barn som inte gör det enligt Fjortoft (2004). Vistelse utomhus kombinerat med fysisk 

aktivitet har visat sig ha positiva effekter på skolprestationen (Nelson 2007 i 

Dahlgren m.fl.).  När den allmänna skolan infördes löste den upp banden mellan teori 

och praktik. (Szczepanski 2007). Brügge, Glantz och Sandell (2011) uppger att för 

100 år sedan så levde åtta av tio människor i Sverige på landsbygden. Idag lever åtta 

av tio människor i tätorter, även om många av dessa tätorter är små så lever hälften 

av befolkningen i landets 15 största tätorter. De uppger vidare att för ca 100 år sedan 

hade man en närmare kontakt med naturen, idag lever man oftast vid sidan av 

naturen. I jordbrukssamhället lärde man sig av varandra genom delaktighet i arbetet 

(Szczepanski 2007). Skolan förmedlade kunskap genom texter men man missade att 

testa dessa kunskaper praktiskt. Vidare menar han att det finns viktiga lärmiljöer 

utanför klassrummen såsom stadslandskapet, industrilandskapet, odlingslandskapet 

och skogslandskapet. Då vår kommunikation inte enbart förmedlas via tal, utan man 

får intryck från lukt, smak, känsel och kroppsspråk är det viktigt att binda samman 

våra sinnen med olika läromiljöer. De olika landskapen blir klassrum (a.a). Knapp 

(2001) styrker detta och framhåller att när sinnen och kropp knappt används mer än i 

teoretiska syften där man inte ser någon mening med ändamålet så blir handlingen 
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mekanisk och ointellektuell. Utomhusmiljön ger pedagogerna en större frihet enligt 

Burris & Burris (2011). Man har ett större område att lära eleverna på. 

 

Barn idag får sällan chansen till att vara utomhus under en längre tid varken i skolan 

eller hemma säger Burris och Burris (2011) och Ericsson (2004) styrker att barn idag 

inte har samma kontakt med naturen som förr. Om barnen ska kunna få ett arbetssätt 

där man undersöker naturen så måste man ge dem stor frihet och låta dem ta egna 

initiativ för att klara av sina uppgifter enligt Hedberg (2004). 

 

Elever som leker mycket utomhus får en bättre lystringsförmåga än elever som 

tillbringar större delen av sin tid inomhus säger Mårtensson, Boldemann, 

Söderström, Blennow, Englund och Grahn (1997). Detta fann man i en enligt 

författaren mindre studie där man jämförde barn i stadsmiljö med barn i 

landsbygdsmiljö. 

I läroplanen för förskolan(2010) står det beskrivet vad barnen ska ha lärt sig under 

sin tid i förskolan angående naturkunskap. Barnen:  

 

• ” utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra” 

• ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” 

• ”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap”(Skolverket 2010) 

 

Klassrummet har en benägenhet att få elever att tro att naturen är en främmande 

miljö och att människan är separerad ifrån den miljön menar Neilson (2009). Vidare 

menar hon att elever måste få testa den miljö som man läser om i skolan. Har man 

bara hört talas om något så är det svårt att förstå kopplingen mellan teori och 

verklighet. Burris & Burris (2011) stämmer in i detta och säger att utomhus blir en 

naturlig förlängning av klassrummet inomhus. 

 

2.3 Problem med utomhuspedagogik 

 

Något som är tidskrävande, enligt Hatcher och Squibb (2010), är att klä på och klä av 

förskolebarn för utomhusaktivitet vintertid. De har gjort en studie där de kom fram 

till att det tar personalen totalt mellan 13-40 minuter att klä på och klä av barnen 

under en dag på förskolan. Maynard och Waters (2007) visade att användandet av 

”uterummet” var väldigt väderberoende. I tre av skolorna i deras undersökning var 

man inte ute alls mellan november och mars.  

 

Platsbaserat lärande sker ofta på sådana ställen där eleverna sällan befinner sig eller 

bor, är det då relevant att besöka och undersöka dessa platser frågar sig Harrison 

(2010). Maynard och Waters (2007) såg i sin undersökning av lärares användande av 
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utomhuspedagogik att lärarna ofta gjorde samma saker inomhus som utomhus. Man 

tog sällan tillvara på frihet som uppstår utomhus. Man befann sig gärna på 

skolgården och använde sig inte av de naturliga miljöerna som finns. Davis (2009) 

påstår att det är få lärare i de tidiga åldrarna som värdesätter utomhuspedagogikens 

möjligheter. Vidare menar han att okunskap och bristande resurser är bidragande 

faktorer till att lärare har svårt att skapa meningsfulla lärotillfällen utomhus. 

 

Utvecklingen av förskoleverksamheten har lett till ett ökat behov av struktur inom 

verksamheten enligt Vallberg-Roth (2002) som vidare påstår att det även skett en 

ökad press på personalen. Större barngrupper, dåliga resurser och minskad 

personalstyrka är problem som hon har noterat via intervjuer inom 

förskoleverksamheten. Även Skolverket (2004) påvisar olika faktorer inom förskolan 

och nämner barngruppens storlek i förhållande till personaltätheten som en av de 

mest problematiska.  

 

Det ökade behovet av struktur i kombination med en stor barngrupp nämns vidare i 

Granboms (2011) avhandling där flera olika deltagare i studien tar upp detta som ett 

problem. Studien antyder att en mer strukturerad verksamhet i många pedagogers fall 

har blivit ett kriterium för att kunna hantera vardagen.  

 

Ytterligare komplikationer inom förskolan visar sig genom ökade arbetskrav 

gentemot det som Aili, Blossing & Tornberg (2008) nämner som tidsgeografi.  Det 

som sker, sker inom tid och rum men de menar att detta inte är någon självklarhet 

inom läraryrket där ökade arbetsuppgifter och minskad personaltäthet trängs i samma 

eller ett minskat tidsrum. Angående synen kring förhållandet till tid så menar 

Hargreaves (1998) att denna ofta skiljer sig mellan lärare och skolledare.  

 

I Ekströms (2007) avhandling beskriver intervjuad personal sitt uppdrag som 

förvaring och knappt ens det, då de ökade kraven har gjort det svårt att se till varje 

barns behov. Vidare beskriver personalen att dessa negativa förutsättningar har lett 

till sänkta krav kring personalens egna ambitioner och planering gentemot hur man 

arbetade tidigare. De sänkta förutsättningarna för att kunna se varje barn förklarar 

pedagoger på grund av barngrupper med olika åldrar, där aktiviteterna har utvecklats 

till en mer övergripande lärandesituation än tidigare då de menar att 

förutsättningarna var annorlunda och man kunde gå in mer på djupet med olika 

arbetssätt. (a.a) Genom en nationell undersökning angående stress hos skolpersonal 

visade Richards (2012) att resultaten är oroväckande genom att lärare har förlorat sin 

entusiasm och sina idealistiska grunder såväl. Han nämner även den negativa 

effekten som stressen har kring relationen inom personalen, som han anser vara 

väsentlig för att kunna hantera stressen inom verksamheten. 

 

I Ekströms (2007) avhandling nämner pedagogerna åldern på barnen som en 

svårighet när det gäller att gå utanför skolgården. Personalen menar att med många 

mindre barn som kräver mer omsorg försvåras möjligheten att både kunna planera 

och utföra aktiviteter utanför skolområdet. Det kan även innefatta problematik hos de 

större barnen då en uppdelning utav personal inte är möjligt på grund av en 
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begränsad personalstyrka. Som lärare krävs det timmar av planering och övning för 

att känna sig tillfreds med nya lärandesätt menar McEwan (2011), men detta är tid 

som personalen anser inte finns. 

 

2.4 Föräldrar och förskolan 

 

Utöver de ökade kraven på personalen inom förskolan förekommer även ett ökat 

inflytande ifrån föräldrar, och därigenom strategier bland personalen för att möta 

detta (Lidholt 1999). Denne nämner anpassningsstrategin som den främsta utav dessa 

strategier och menar att personal inom förskoleverksamheten är på bristningsgränsen 

i form av anpassning. Vidare menar Lidholt (1999) att förskoleverksamheten riskerar 

att tappa fokus på utbildningssyftet och istället ha för bred inriktning på social- och 

familjepolitik. Detta styrks av Berntsson (1999) som vidare menar att om förskolans 

funktion enbart ska vara att ta över delar av föräldrarnas omvårdnad och tillsyn 

barnen för att få deras egen vardag att gå ihop så förlorar läraren sin professionalism. 

Granboms (2011) undersökning visar på att föräldrar sätter en stor tillit till lärarnas 

professionalitet, medan pedagogerna menar på att förskolan ska vara en 

komplettering till barnets hem. Pedagoger i samma undersökning menar även att det 

finns föräldrar som visar upp osäkerhet i sin egen roll och kompetens som förälder 

gentemot förskolläraren. 
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3 SYFTE 
 

Att använda sig av utomhuspedagogiken som arbetssätt ger verksamheten en mängd 

fördelar men det kan även uppstå problematik i arbetet med detta. Pedagogernas 

planering av verksamheten måste innefatta barnens behov såväl som krav ifrån 

föräldrar och läroplan. Utöver detta så syns det ofta en brist på pedagoger ute i 

verksamheterna gentemot en stor barnskara.  

Utomhuspedagogiken kan ses ur flera olika perspektiv. Upplever förskollärare att 

utomhuspedagogik är ett tvång eller en tillgång?  

 

Frågeställningar:  

 Vilka möjligheter finns det för utomhuspedagogik i förskolan enligt 

förskollärare och barnskötare?  

 Vilka begränsningar finns det för utomhuspedagogik i förskolan enligt 

förskollärare och barnskötare? 

 Vad anser föräldrar om arbetet med och möjligheterna för 

utomhuspedagogik?  

 Stämmer verkligheten överens med kraven i läroplanen angående arbetet med 

utomhuspedagogik? 
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4 METOD 
 

För att besvara arbetets frågeställning så  genomfördes en empirisk kvantitativ studie 

enligt Patel & Davidson (2011) i form av en enkätundersökning. Denna metod valde 

vi för att på ett bra sätt kunna nå ut till flera olika verksamheter och respondenter.  

 

4.1 Enkätens utformning 

 

Enkäten utformades i två olika upplagor. Den första avsedd för förskollärare och 

barnskötare (Bilaga 1) och den andra för vårdnadshavare till barnen på respektive 

avdelning (Bilaga 2). Enkätens utformning baseras på öppna frågor utifrån studiens 

syfte och även en fråga som grundar sig på numeriska svarsalternativ enlig Patel & 

Davidson (2011).  

 

4.2 Etiska principer 

 

Undersökningen är gjord efter etiska principer. Informanterna informerades om att 

det var helt frivilligt att delta och att undersökningen är anonym. Enkäterna är 

baserade på de fyra kraven som Vetenskapsrådet (2004) ställer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

4.3 Urval 

 

Valet av förskolorna till enkätundersökningen utgjordes först och främst av deras 

olika geografiska lägen samt inriktning. Förskolorna A-C var grunden i 

undersökningen som sedan utökades, där förskola A var av stort intresse på grund av 

dess inriktning med utomhuspedagogik. (Tabell 1) 

 

Tabell 1: Urvalet av förskolor, storlek och dess inriktning.  

 Geografiskt 

läge 

Antal 

barn 

Antal 

personal 

Ålder på 

barnen 

Inriktning 

Förskola 

A 

Utanför 

mindre tätort 

21 6 4-5 år Naturförskola 

Förskola B Centralt 

större tätort 

25 6 4-5 år Ingen 

specifik 

inriktning 

Förskola C Centralt 

mindre tätort 

36 6 4-5 år Ingen 

specifik 

inriktning 
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Förskola 

D 

Centralt 

mindre tätort 

17 4 4-5 år Ingen 

specifik 

inriktning 

Förskola E Centralt 

mindre tätort 

22 4 4-5 år Ingen 

specifik 

inriktning 

Förskola F Centralt 

mindre tätort 

19 4 4-5 år Ingen 

specifik 

inriktning 

 

 

4.4 Sammanställning   

 

Förskolor, förskollärare, barnskötare samt föräldrar i resultat och diskussion kommer 

benämnas på följande sätt: De sex förskolorna kommer att benämnas A till F. 

Förskollärare samt barnskötare kommer att benämnas med siffror efter varje förskola 

(A1-6, B1 osv.). Föräldrar kommer att benämnas på samma sätt. 

 

4.5 Genomförande 

 

Den första kontakten med de sex förskolorna togs via telefon. Vid samtalet med 

respektive förskola informerades de om vad som skulle ske, vi frågade om de ville 

delta och informerade om när undersökningen skulle genomföras. Man fick också 

veta att det var frivilligt att delta och att informationen skulle behandlas 

konfidentiellt, där förskolorna tilldelades nummer för att vi skulle kunna studera 

skillnader mellan förskolorna senare i arbetet. 

 

Enkäterna lämnades ut till förskola A - C på samma dag. En vecka senare så 

hämtades de och resultatet gjorde att förskola fyra till sex fick medverka i ett senare 

skede. Förskollärare och barnskötare fick sin enkät utdelad till avdelningen och en 

pedagog på varje förskola hjälpte till att dela ut enkäten till kollegorna, samt 

föräldrar. På varje förskola sattes det upp ett informationsblad angående 

undersökningen och en presentation av de undersökande. Svarskuvert sattes upp på 

anslagstavlor för att även inlämningen av enkäter ifrån föräldrar skulle kunna ske 

anonymt.  

 

4.6 Svarsfrekvens  

 

Det var totalt 33 tillfrågade bland personalen . Vi fick in 14 svar, där tio var 

förskollärare och fyra var barnskötare. Bland föräldrarna var det totalt 82 tillfrågade 

och vi fick in 17 svar. På förskola D-F fanns det inte möjlighet att tillfråga 

föräldrarna. ( Tabell 2) 
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Tabell 2: Antal tillfrågade och antal svar ifrån personal och föräldrar. 

Förskola Tillfrågade 

personal 

Antal svar Tillfrågade 

föräldrar 

Antal svar 

A 6 1 21 7 

B 6 2 25 6 

C 6 4 36 4 

D 4 4 0 0 

E 4 1 0 0 

F 4 2 0 0 

 

 

4.7 Validitet och reliabilitet  

 

Reliabiliteten i en undersökning måste vara absolut för att validiteten ska vara det 

enligt Patel & Davidsson (2011). Mätningen måste vara tillförlitlig för att veta vad 

man mäter. Vi anser att vår undersökning har reliabilitet och därmed validitet, då 

svaren vi fick motsvarade det vi ville undersöka. 
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5 RESULTAT 
 

Presentation utav de resultat som enkätundersökningen resulterat i, som har sin 

utgångspunkt utifrån arbetets frågeställningar.   

 

5.1 Förskollärare och barnskötare 

 

Det var tio förskollärare och fyra barnskötare som svarade på enkäten av totalt 33 

tillfrågade personal på samtliga förskolor som ingick i enkätundersökningen. 

 

Första frågan anger resultatet av hur många som svarade, samt vilken roll de hade 

inom de olika verksamheterna. Det var tio stycken förskollärare och fyra stycken 

barnskötare som deltog. 

 

5.1.1 Användandet av utomhuspedagogik  
 

 

Av tio förskollärare så var det fem stycken som svarade att de använde sig av 

utomhuspedagogik. Av fyra barnskötare så var det tre som svarade att de använde sig 

av utomhuspedagogik. Totalt nio ja och fem nej, det var alltså 64 % som svarade ja 

och 36 % som svarade nej. 

 

Hur ofta man använde sig av utomhuspedagogik skiljer sig mellan de olika 

verksamheterna och inom dessa. På förskola A bedrevs det varje dag. På förskola B 

bedrev förskollärare 1 det varje dag, medan förskollärare 2 bedrev det en gång i 

veckan. På förskola C bedrevs det en gång i veckan enligt förskollärare 1 och 4, 

förskollärare 2 och 3 svarade ej på frågan. På förskola D bedrev man det sällan. På 

förskola E bedrevs det en gång i veckan. På förskola F bedrevs det flera gånger i 

veckan. 

 

5.1.2 Är arbetet med utomhuspedagogik en viktig del inom 
förskolan? 

 

11 pedagoger (78 %) ansåg att utomhuspedagogik är en viktig del av arbetet inom 

förskolan. Ingen svarade nej och tre (22 %) svarade att man inte visste. Detta visar 

att större delen av de tillfrågade anser att det är en bra metod.  

 

De första två citaten förekom ofta bland de tillfrågade. De visar på att man ansåg att 

utomhuspedagogik är en viktig del av arbetet inom förskolan och att det är lätt att 

använda sig av det.  
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”Allt man kan göra inne kan man egentligen göra ute”(Förskollärare B2) 

 

”Ja absolut, allt man kan göra inne kan man i princip göra ute också”(Förskollärare 

D1) 

 

Det finns även pedagoger som anser att utomhuspedagogik är en bra metod, men att 

den inte används till fullo.  

”Utemiljön behöver förbättras på vår förskola och visst är det som sker ute viktigt att 

ta vara på”(Förskollärare D2) 

 

”Den borde vara det”(Förskollärare D3) 

 

5.1.3 Arbetet med utomhuspedagogik 
 

På förskola A svarar barnskötare 1 att utomhuspedagogik är grunden för hela 

verksamheten. Man arbetar med upplevelsebaserat lärande som utgår ifrån 

läroplanen och man lägger tonvikt på natur och miljöfrågor. 

På förskola B svarar förskollärare 1 att man arbetar med Duplo, böcker, 

stafflimålning, kök m.m. ute. Förskollärare 2 svarar att man har ett temaarbete där 

man går på promenader och undersöker olika saker, pratar och reflekterar över det de 

letar efter och hittar. 

På förskola C svarar förskollärare 1 att man tyvärr jobbar med det i en liten skala. 

Skogsbesök ungefär en gång i veckan där man ger barnen utmaningar utifrån deras 

tankar och funderingar kring det som barnen upplever. I viss mån även ”styrd” 

verksamhet som byter scen, allt man kan göra inne kan man även göra ute. 

Förskollärare 2 menar att i dagsläget så går de till skogen en gång i veckan. 

Förskollärare 3 och 4 svarade ej på frågan 

På förskola D svarade förskollärare 1 att de tyvärr knappt har någon planerad 

verksamhet alls. Man tar tillvara på ögonblick som uppstår bland barnen. 

Barnskötare 2 menar att de har rörelse ute samt att de går till skogen och upptäcker 

saker, plockar skräp och har ett vår- och höst- lopp. Förskollärare 2 säger att de t.ex. 

har en bygghörna och vattenlek, men om man arbetar med utomhuspedagogik tycker 

förskollärare 3 att pedagogen ansvarar och erbjuder barnen att göra någon aktivitet i 

utemiljön. De varierar sig med att besöka olika platser i närområdet som kan erbjuda 

barnen varierad utemiljö att leka fritt i. Barnen behöver leka fritt också under dagen. 

Pedagog 3 skriver att de inte brukar ha styrda pedagogiska aktiviteter utomhus. De 

finns med som aktiva pedagoger, övervakar, hjälper till och inspirerar till lek. De 

varierar vilken gård de är på under utevistelsen.  

På förskola E svarade ingen på fråga 5 

På förskola F svarade barnskötare 1 att de har lite olika uppgifter till barnen när de 

går till skogen bl.a. lång, kort, mattetal och hitta något som är längre än dig. 

Barnskötare 2 skrev skogen, matematik, lekar, spel, odling, kompost och motorik.   
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5.1.4 Förutsättningar för utomhuspedagogik och läroplanens 
betydelse 

 

Resultatet kring förutsättningarna för att bedriva utomhuspedagogik visar på delade 

åsikter hos personalen i de olika verksamheterna. Majoriteten menar att man har de 

förutsättningar som krävs men det framgår ändå tydligt att det finns motsättningar 

och osäkerhet kring arbetet med utomhuspedagogik. (Figur 3). 

 

Figur 3: Sju förskollärare och barnskötare svarade att de hade de förutsättningar som krävs för att 

bedriva utomhuspedagogik samt att koppla det gentemot läroplanen. Fyra förskollärare och 

barnskötare svarade att de inte hade de förutsättningar som krävs. Tre förskollärare och barnskötare 

angav att de inte visste om förutsättningarna finns. 

 

En barnskötare på förskola A anser att de har de förutsättningar som krävs och 

beskriver situationen på följande sätt: 

 

”Ja, vår förskola ligger mitt i ett naturreservat, så bra miljöer för att bedriva 

utomhuspedagogik har vi verkligen. Det är också helt självklart för oss att alltid utgå 

ifrån läroplanen, när vi planerar vår verksamhet tillsammans med 

barnen.”(Barnskötare A1)  

 

Andra menar på att de har dessa förutsättningar och kan enkelt koppla det till 

läroplanen men prioriterar annat. 

 

”I stort har vi alla förutsättningar vi behöver för att utveckla vår utomhuspedagogik. 

Tid till att strukturera upp, ”utveckla utemiljön” saknas dock. Eller rättare sagt den 

tiden läggs på annat med högre prioritet.”(Förskollärare C1) 

 

”Både och. De fysiska förutsättningarna som miljön kunde ha varit mycket bättre. 

Motsträviga kollegor motarbetar också. Att koppla till läroplanen är det minst svåra. 

Egentligen är de bara den egna fantasin som sätter stopp för möjligheterna till 

utomhuspedagogik.”(Förskollärare D1) 

 

Vissa menar att man kan förbättra sina förutsättningar. 
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”Ja, det är bara vi själva som sätter upp hinder.”(Förskollärare C2) 

 

”Kan utvecklas och förbättras.”(Förskollärare C4) 

 

”Utemiljön kan bli bättre och vi kan bli bättre på att erbjuda pedagogiska aktiviteter 

utomhus. Allt vi gör kan kopplas till läroplanen, man får göra det bästa av de 

förutsättningar som finns.”(Förskollärare D2) 

 

”önskar en mer inspirerande gård, mysiga kryp in där det lärandet 

växer.”(Barnskötare F2) 

 

5.1.5 Konkreta problem med utomhuspedagogik  
 

På förskola A som är naturförskola svarar barnskötare 1 att om de får barn till deras 

förskola som inte har någon tidigare relation till t.ex. naturen, tror pedagogen att det 

är mycket viktigt att gå långsamt fram. Det kan också vara ett bekymmer om barnen 

inte har anpassade kläder för utomhusvistelse. Då kan det vara bra om förskolan har 

lite extrakläder att erbjuda. Barnskötare 1 menar vidare att om inte de basala behoven 

är tillgodosedda så kan inte barnen tillägna sig nya kunskaper.  

På förskola B svarar förskollärare 1 att läget i staden är ett problem, saknar skog och 

grönområden närmare förskolan. Förskollärare 2 svarar att ibland kan det vara dåligt 

med tid för att förbereda.  

På förskola C svarar förskollärare 1 att problematiken ligger i pedagogers 

förhållningssätt, utemiljön på gården har väldigt mycket lägre status än innemiljön. I 

dagsläget försvåras uppbyggnaden av deras laborativa närmiljö av att de byter 

avdelning och hus varje läsår. Det blir ingen kontinuerlig utveckling och överblick. 

Förskollärare 2,3 och 4 har inte besvarat frågan.  

På förskola D svarar förskollärare 1 att en svårighet kan vara bristande fantasi och 

motsträviga kollegor som bara ser problem och svårigheter. Barnskötare 1 har inte 

svarat på frågan. Förskollärare 2 anser att personaltäthet och material kostar pengar. 

Mycket faller om inte vikarie sätts in på någon avdelning och då måste de andra 

pedagogerna hjälpa till. Förskollärare 3 säger att en pedagog kan behöva tid till att 

förbereda material mm utomhus, finns denna tid? 

På förskola E har ingen svarat på denna fråga 

På förskola F svarar barnskötare 1 att alla regler om hur allt ska vara kan var ett 

problem. Barnskötare 2 svarar att det är svårt att få vara själv med ”sina” barn om 

man är på gården, fler vill gärna vara med. 

 

5.1.6 Varför förskollärare och barnskötare använder sig av 
utomhuspedagogik  
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Resultatet av svarsalternativen visar på att det främsta skälet till att personalen 

bedriver utomhuspedagogik är att det är hälsosamt och en bra arbetsmetod. Krav 

ifrån förskolechef och föräldrar har ett svagt inflytande på valet av 

utomhuspedagogik som arbetsmetod. (Tabell 2)  

 

Tabell 2 Medelvärdet för vad förskollärarna och barnskötarna ansåg främst stämma in på anledningen 

att bedriva utomhuspedagogik. Svar mellan 1 till 6, där 1 var det viktigaste skälet och 6 det minst 

vikiga skälet. Det lägsta medelvärdet anger det viktigaste skälet. N=33 

Alternativ. Medelvärde Placering 

På grund av krav 

ifrån föräldrar. 

5 5 

På grund av krav 

ifrån förskolechef. 

5,1 6 

På grund av krav 

ifrån läroplanen. 

2,5 3 

För att vi/jag 

tycker att det är en 

bra pedagogisk 

metod. 

1,9 2 

För att det är 

hälsosamt för 

barnen att vistas 

utomhus. 

1,75 1 

För att arbete med 

barngruppen blir 

enklare utomhus. 

4,5 4 

 

 

5.2 Föräldrar 

 

Föräldrar från de sex förskolorna A-F svarade på enkäten, som gav totalt 17 svar av 

82 tillfrågade.  

 

5.2.1 Föräldrars tankar kring utomhuspedagogik 
 

Föräldrar från de olika förskoleverksamheterna fick svara på frågan om de tycker att 

det bedrivs tillräckligt med utomhuspedagogik på de olika verksamheterna. Det var 

väldigt jämnt och ja-alternativet hade ett mer svar. På utomhusförskolan var många 

nöjda, medan de andra förskolorna ville se mer utomhuspedagogik. (Figur 4) 
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Figur 4: Föräldrarnas svar på om de anser att det bedrivs tillräckligt med utomhuspedagogik på 

förskolan. Totalt 17 föräldrar som svarade på frågan.  

 

En förälder som ansåg att det bedrevs tillräckligt med utomhuspedagogik och 

påpekade att: 

”Viktigt att barn är ute och får röra på sig, de blir mindre sjuka av att vara ute 

mycket”(Förälder A1) 

 

En förälder på naturförskolan var osäker på om det var tillräckligt. 

”Nej. Jag tror att ”vara ute” blir ett sätt att avlasta när någon i personalen har 

barnfritid då man kan vara färre personal på fler barn ute. På denna förskola är 

barnen ”tvingade” att vara ute ett år när de är 4-5 år. Både på gott och 

ont.(Förälder A7) 

 

Många föräldrar vill ha fler timmar ute 

”Nej, behövs mer!”(Förälder A3) 

 

”Nej inte alltid. Tycker generellt att barnen är ute för lite, särskilt på 

sommarhalvåret.”(Förälder B5) 

 

”Nej, jag/vi skulle önska fler timmar utomhus.”(Förälder C1) 

 

Föräldrar fick senare påpeka hur de anser att förskolorna bör bedriva 

utomhuspedagogik.  

 

På förskola A anser förälder A2 att utomhuspedagogik bör bedrivas i mindre grupper 

för att minska för att minska tiden för fri lek. Förälder A5 påstår att 

utomhuspedagogik gynnar pojkar mer än flickor i och med brist på aktiviteter för 

flickor. Förälder A6 menar att utomhuspedagogik ska skapa ett miljötänk samt att 

uterummet är ett klassrum i sig, och att man inte behöver ha tillgång till modern 

teknik.  
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På förskola B tycker förälder B2 att man bör ha ett tema att arbeta efter. Förälder B3 

anser att det är positivt att barnen är ute och leker. Förälder B5 menar att det är 

positivt med strukturerad verksamhet utomhus, men är inte nämnvärt intresserad till 

utomhusförskolor.  

På förskola C så menar förälder C1 att fler utomhustimmar minskar infektionsrisken 

bland barnen, samt att matematik och språk enkelt kan utvecklas utomhus. Förälder 

C2 anser att det är bra att barnen kommer ut i skogen emellanåt. Förälder C3 menar 

att allt man gör inomhus kan man göra utomhus. Förälder C4 påstår att pedagogerna 

bör kunna förklara för barnen vilka regler som gäller utomhus, samt att pedagogerna 

bör vara aktiva och engagerade.  

 

  

5.2.2 Är utomhuspedagogik en viktig faktor för val av förskola? 

 

De flesta föräldrarna på de olika verksamheterna ansåg att utomhuspedagogik inte 

hade en jättestor betydelse för valet av förskola. 77 % av de tillfrågade föräldrarna 

ansåg att det inte var en viktig faktor. Medan 23 % ansåg att det var en viktig faktor. 

 

De som svarade ja var föräldrar från naturförskolan, två av dem påpekade följande: 

 

”Ja, det har det. Barn mår bra av att vara ute. De mår bättre och får utlopp för sin 

energi, blir naturligt trötta.”(Förälder A1) 

 

”Ja! Anser att barn är friskare, lär sig mer, blir stimulerade bättre och lär sig 

respektera djur och naturliv bättre.”(Förälder A4) 

 

De som svarade nej påpekade oftast att närheten till förskolan var den viktigaste 

faktorn för val av förskola. 

 

”Nej. Andra faktorer var viktigare så som resväg, barngruppens storlek 

osv.”(Förälder B5) 

 

”Nej, lokalisationen gick före men om det hade legat en utomhusförskola i 

närområdet hade vi nog valt den.”(Förälder C1) 

 

”Hade gärna haft utomhusdagis för barnen om det funnits i närheten. Men närheten 

låg till grund för vårt val.(Förälder C3) 
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Möjligheter för utomhuspedagogik i förskolan 
enligt förskollärare. 

 

Man kan tydligt se att det finns möjligheter så väl som intresse för 

utomhuspedagogik i förskolan. I resultatet på fråga fyra framkommer det att 11 utav 

14 pedagoger anser att utomhuspedagogik är en viktig del utav arbetet inom 

förskolan. Tre stycken ansåg att man inte visste, men däremot var det ingen som 

ansåg att det var oviktigt. 

 

Följande citat förekom flera gånger utav olika personer ute i verksamheterna. Det 

speglar det enkla förhållningsätt som även vi ser på utomhuspedagogik.  

”Allt man kan göra inne kan man egentligen göra ute” 

(Förskollärare B2) 

Detta citat styrks av det Szczepanski (2007) säger om att det finns viktiga läromiljöer 

och tillfällen utanför klassrummet. Undervisningen kan ske var som helst så länge 

det finns ett intresse och en tanke med undervisningen. Även Maynard & Waters 

(2007) såg i sin undersökning att pedagoger ofta gjorde samma sak inomhus som 

utomhus. Det vore intressant att vända på citatet. Allt man kan göra ute kan man 

egentligen göra inne. Man kan plocka in material ifrån utemiljön, men varför ska 

man göra det, då sinnena kring utomhus kan försvinna. Den naturliga miljön skapar 

ett bättre lärande enligt oss.  

 

På frågan om varför man använder sig av utomhuspedagogik så var svarsalternativet 

att det är hälsosamt för barnen att vistas utomhus det som vägde tyngst. Tätt följt av 

att det är en bra pedagogisk metod. Vi tror att det stämmer överens med den 

huvudsakliga uppfattningen angående utomhuspedagogik.   

 

6.2 Begränsningar för utomhuspedagogik enligt 
förskollärare. 

 

Man kan se att det finns begränsningar för utomhuspedagogiken ute i de olika 

verksamheterna. Redan på fråga två i undersökningen så ser man att fem utav 14 

pedagoger och barnskötare anser att man inte bedriver utomhuspedagogik i deras 

undervisning. 

 

Man ser att det finns olika definitioner på vad utomhuspedagogik är, även om de 

tillfrågade arbetar på samma avdelning. På förskola C och D förekommer både ja och 

nej svar. De som svarar nej kan ibland ge exempel på aktiviteter som de utför, som vi 

anser är utomhuspedagogik. På förskola D kan man se att tre utav de tillfrågade anser 
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att man inte utövar utomhuspedagogik, men man ger senare förslag på aktiviteter 

som man brukar genomföra som vi skulle klassa som utomhuspedagogik. 

 

Även dem som svarar ja kan ge intressanta svar på vad som är utomhuspedagogik. 

Ett svar var att man arbetar med Duplo, böcker, stafflimålning och kök mm ute. Har 

man en tanke med att man är utomhus just då så kan det vara utomhuspedagogik. 

Davis (2009)  menar att okunskap och bristande resurser är bidragande faktorer till 

att lärare har svårt att skapa meningsfulla lärotillfällen utomhus. För oss är det att 

man är utomhus i olika miljöer och har en tanke med det man gör. Tanken ska vara 

planerad och det ska finnas lärandemål som barnen ska uppnå. Att bara vara ”ute” 

för att det är bra anser vi inte är utomhuspedagogik.  

 

På förskolorna var det vanligast att man bedrev utomhuspedagogik en till två dagar i 

veckan. På förskola A bedrevs det varje dag, där var det vanligast. På förskola D 

bedrevs det sällan, där var det minst vanligt. Burris & Burris (2011) säger att barn 

idag sällan får chansen till att vara utomhus under en längre tid, detta gäller förskolan 

och i hemmen.  

 

Man kan tydligt se att det finns konkreta problem angående utomhuspedagogik ute i 

verksamheterna. Det kan vara att barnen saknar kontakten med naturen, att man 

saknar skog i närheten av förskolan och att pedagoger och barnskötare har ett 

förhållningsätt som är negativt för utomhuspedagogik. Bristande resurser såsom 

personaltäthet, material samt tidsbrist till att planera utomhusaktiviteter nämns av 

personalen i undersökningen. Personalbrist känns som ett omfattande problem inom 

förskoleverksamheten, även bristande resurser. Men är kostnaden verkligen så pass 

hög att det försvårar arbetet med utomhuspedagogik? Mycket värdefullt material 

finns att hämta fritt ute i naturen. Om det finns resurser att införskaffa material så 

finns det antagligen en hel mängd av bra material till att bedriva utomhuspedagogik, 

men det är definitivt inte ett tvång. Bra material kan vara en kotte eller en pinne 

beroende på aktivitet. Vallberg–Roth (2002) menar på att det har skett en ökad press 

på personalen. Vidare menar hon att större barngrupper, dåliga resurser och bristande 

kunskap är faktorer som kan påverka verksamheten och på så sätt också 

utomhuspedagogiken.  

 

6.3 Föräldrars tankar om arbetet med 
utomhuspedagogik.  

 

Åtta föräldrar av 17 anser att det bedrivs tillräckligt med utomhuspedagogik bland 

förskolorna. Sju av 17 föräldrar anser att det bedrivs för lite och två stycken vet ej.  

En förälder säger att man har dålig inblick i hur pedagogiken bedrivs utomhus. Man 

tycker att det bör vara fler besök i skogen. Om det är beroende på föräldrarnas 

intresse för utomhusvistelse eller bristandet i detta som man vill ha mer 

utomhusvistelse i förskolan är en intressant fråga. Om utomhusvistelse inte sker i 

hemmet så kan vi tycka att det är ett orättvist krav att pedagogerna ska vara den 

drivande parten i barnens naturutforskande.  
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Frågan angående val av förskola visar att betydelsen av att vara utomhus inte har så 

stor betydelse. Det svar som oftast framkommer är att det geografiska läget har störst 

betydelse. Närheten till förskolan avgör om man väljer den eller inte, detta gäller 

också naturförskolan. 

 

6.4 Verkligheten i förskolan gentemot läroplanen. 

 

En övervägande del av förskollärarna och barnskötarna inom de olika 

verksamheterna anser att de har de förutsättningar som krävs för att bedriva 

utomhuspedagogik samt att koppla det till läroplanen. Förskollärare D1 anser att 

koppla det till läroplanen är det minst svåra i arbetet med utomhuspedagogik. Fyra 

pedagoger anser att man inte har de förutsättningarna som krävs samt att koppla det 

till läroplanen. Här undrar vi om de har missuppfattat frågan. Vi kan förstå att de inte 

har de förutsättningar som krävs, men att koppla det till läroplanen borde vara en 

självklarhet.  

 

6.5 Tvång eller tillgång  

 

Vår undersökning bygger på tesen om utomhuspedagogik är ett tvång eller en 

tillgång ute i de olika verksamheterna. Om man ser till sista frågan i pedagogernas 

enkät, där man ska rangordna varför man bedriver utomhuspedagogik så kan man 

tydligt se att det inte är ett tvång. Personalen på de olika verksamheterna anser att 

anledningen varför man bedriver utomhuspedagogik har främst med hälsan att göra 

och att det är en bra pedagogisk metod. Varken krav från chef eller föräldrar hamnar 

särskilt högt. Det är intressant att läroplanen hamnar så pass högt då det egentligen 

inte finns något krav därifrån på just utomhuspedagogik, däremot lyfts 

naturvetenskapen i tabell 2 ett flertal gånger. En fråga som vi ställer oss är hur kravet 

ifrån läroplanen kan hamna så pass högt. Pedagogerna skriver samtidigt att 

utomhuspedagogik generellt inte har så stor prioritet i verksamheterna. Om det vore 

ett krav borde man då inte bedriva aktiveter inom ramarna för utomhuspedagogik.   

 

6.6 Slutsats 

 

Utomhuspedagogiken har i vår undersökning och i tidigare forskning lyfts ur olika 

perspektiv. Vi har kommit fram till att både förskollärare och barnskötare har olika 

uppfattning om vad utomhuspedagogik är och hur det bedrivs. Vi har kommit fram 

till att det inte finns något större tvång kring utomhuspedagogik. Den generella 

uppfattningen om utomhuspedagogik är positiv och att verksamheterna i 

undersökningen vill bedriva utomhuspedagogik i större utsträckning. 

Motsättningarna som framkommer är att man saknar tid, resurser och kunskap kring 

arbetsmetoden. Vi får uppfattningen att man lägger för stor vikt vid kunskap tid och 
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resursbrist, då metoden egentligen inte kräver så mycket av detta. Möjligheterna 

måste belysas för att utomhuspedagogik ska bli en tillgång och inte ett tvång.  

 

En möjlighet till fortsatt forskning inom området kan vara att bredda 

undersökningen. Ett större urval av förskolor och inriktningar samt ett bredare 

geografiskt perspektiv skulle kunna ge en större uppfattning kring 

utomhuspedagogikens förutsättningar ute i verksamheterna. Det hade även varit 

intressant att definiera utomhuspedagogik och att se hur kunskaperna kring ämnet 

används i verksamheterna.  

 

 

 

 

 

Tack 

 

Slutligen så vill vi tacka förskolor, förskollärare, barnskötare och föräldrar för deras 

stora hjälp i vår undersökning. Ett stort tack till vår handledare för guidning, hjälp 

och motivation. Vi vill även tacka opponenter, examinator och övriga lärare för visat 

intresse. Ett tack även till Nationalteatern, Cornelis Vreeswijk och Bob Dylan för 

inspiration under tidiga morgnar och sena nätter. 
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Bilaga 

Bilaga 1 

 

Enkätundersökning 

 

Till lärare och föräldrar 

 

Vi är två studenter som läser till lärare på Linneuniversitetet i Kalmar. Vi håller på att arbeta med vårt 

examensarbete angående utomhuspedagogik. Vi skulle behöva er hjälp med att besvara våra frågor 

angående utomhuspedagogik i förskolan.  

 

Vänligen besvara frågorna så snart som möjligt, det är naturligtvis frivilligt att delta, men vi 

uppskattar om ni vill vara med och hjälpa oss. Enkäterna lämnas till respektive lärare/avdelning senast 

torsdag 28/11 

 

Tack på förhand! 

 

Anton Elofsson 

Eric Karlsson   

 
 

Bilaga 2 

 

Enkätundersökning – Pedagoger 

Detta är en enkätundersökning inom vårt examensarbete som rör tankar och förutsättningar inom 

verksamheten kring utomhuspedagogik. Detta är en anonym undersökning och kommer att behandlas 

därefter. Det är frivilligt att delta men vi uppskattar ett så stort deltagande som möjligt. Ringa in samt 

svara skriftligt på följande frågor: 

1. Vilken befattning har du inom verksamheten? 

Förskollärare      Barnskötare      Rektor/Förskolechef 

 

Annat:_______________________________________ 

 

2. Använder ni er av utomhuspedagogik i er undervisning? 

 

Ja                       Nej 

 

3. Om Ja, hur ofta bedriver ni utomhuspedagogik? 

 

Svar:____________________________________________________________ 
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4. Anser ni att utomhuspedagogik är en viktig del i arbetet inom förskolan? 

 

 

Svar:______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Hur arbetar ni med utomhuspedagogik inom er verksamhet? 

Svar:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________                   

6. Anser ni att ni har de förutsättningar som krävs för att bedriva utomhuspedagogik 

samt att koppla det till läroplanen? 

Svar:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____   

7. Anser ni att det finns någon konkret problematik angående utomhuspedagogik? 

Svar: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________   

 

8. Varför använder ni er av utomhuspedagogik(rangordna följande alternativ 1-6, där 1 

är det viktigaste och 6 det minst viktiga skälet) 

 

På grund av krav ifrån föräldrar___ 

På grund av krav ifrån förskolechef___ 

På grund av krav ifrån läroplanen___ 

För att vi/jag tycker att det är en bra pedagogisk metod___ 

För att det är hälsosamt för barnen att vistas utomhus___ 

För att arbete med barngruppen blir enklare utomhus___ 
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Tack på förhand för din medverkan till vårt examensarbete. Vid frågor så når ni oss på 

följande nr:  

Anton Elofsson: Eric Karlsson:                                            

 

Bilaga 3 

 

Enkätundersökning – Föräldrar  Lämnas senast torsdag 28/11 

Detta är en enkätundersökning inom vårt examensarbete som rör tankar och förutsättningar inom 

verksamheten kring utomhuspedagogik. Detta är en anonym undersökning och kommer att behandlas 

därefter. Det är frivilligt att delta men vi uppskattar ett så stort deltagande som möjligt. Eftersom det 

har stort värde för vårt arbete var vänlig svara skriftligt på följande frågor: 

1. Anser du/ni att det bedrivs tillräckligt med utomhuspedagogik inom förskolan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________    

 

2. Har arbetet med utomhuspedagogik legat till grund för ditt/ert val av förskola? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________   

 

3. Hur anser du/ni att förskola bör bedriva utomhuspedagogik? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________   

Tack på förhand för din medverkan till vårt examensarbete.  


