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Abstrakt  
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Utevistelse i förskolan 
En kvalitativ och kvantitativ studie över hur utomhusvistelsen ser ut i förskolan. 

 

Outdoor activites in preschool. 

A quantitative and qualitative survey of how outdoor activities are applied in preschool. 

      

52 sidor 

 

Denna uppsats omfattar en kartläggning kring hur utomhusvistelsen ser ut i förskolan 

över året vad gäller tid och plats. Studien innefattar även en kartläggning kring vilka 

faktorer som påverkar hur länge barngruppen går ut på gården och hur ofta de går till 

skog eller naturmiljö. Faktorerna är barnens ålder, bangruppens storlek, pedagogernas 

nöjdhet och om de finns skog på förskolgården eller inte. Studien omfattar även vad det 

är för skillnader och likheter mellan stad och landsbygd var gäller hur länge 

barngruppen går ut på gården och hur ofta de går till skog eller naturmiljö. Studien har 

skett via kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

På gården under perioden maj till september är det flest barngrupper som går ut tre till 

fem timmar och under perioden oktober till april är det flest barngrupper som går ut en 

till två timmar på gården. Det är överlägset flest barngrupper som går till skog och 

naturmiljö en till två gånger per vecka under hela året. Under resultat framgår det att ålder, 

barngruppensstorlek och pedagogernas nöjdhet påverkar vart, hur länge eller hur ofta 

barngrupperna går ut. Faktorn om det finns skog eller inte påverkar lite. Det finns en del 

likheter och skillnader mellan stad och landsbygd. Några av de likheter som finns är att 

barngrupperna i vissa fall väljer att gå ut i stört utsträckning i samma alternativ vad gäller 

längd eller antal gånger och en skillnad är att de från landsbygden ofta är ute längre på 

vissa av alternativen. 
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1 INLEDNING 

Inledningsvis ges en kort bakgrund till varför detta ämne valts. Därefter presenteras 

uppsatsens syfte och definitioner av centrala begrepp. Inledningen avslutas med vad 

utomhuspedagogik är och vad jag ser att man kan koppla från förskolans läroplan.  

 

1.1 Bakgrund 
En grå novemberdag är jag på väg från bussen till en förskola där jag ska vara vikarie 

under dagen. Det är en förskola med utomhuspedagogik och jag är förväntansfull när jag 

går uppför backen och letar mig in på gården. En pedagog är i närheten av ett tält av typen 

partytält, i tältet sitter några barn på bänkar med lyktor på bordet och tittar i böcker. Så 

mysigt tänker jag och vilken start på dagen. Under denna dag förstår jag att det som kan 

göras inne även kan göras ute. Barnen leker i skogen på gården som på vissa ställen inte 

har det traditionella förskolstaketet utan endast ett platsband som avgränsar gården. I 

skogen finns ett litet hus där barnen leker en familjelek, det finns även en snickarbod. 

Intill förskolan finns det en altan med tak. Här sitter barnen och äter de flesta av sina 

måltider, ritar, pärlar och gör mycket av de andra saker som förekommer inne vid ett bord.  

 

På förmiddagen är jag med de små barnen och de har en mängd spännande material ute 

som däck att balansera på, grillplats och tillgång till skog. Vi går in och äter frukten i 

hallen för att värma händer och fingrar samt för att de inte ska frysa då de äter sin frukt. 

Under dagen lagar vi mat ute, det blir soppa. De lagar mat ute på gården över öppen eld 

emellanåt och jag har turen att få vara med en av de dagarna När jag går hem denna dag 

har jag lärt mig mycket om hur man kan arbeta ute. Jag är fascinerad och inspirerad. Ett 

år senare börjar jag en kurs kring utomhuspedagogik och får ytterligare inspiration och 

kunskap kring hur och varför man ska arbeta ute. Ungefär två år senare från den där 

inspirerande novemberdagen påbörjar jag min c-uppsats kring utomhuspedagogik och 

utomhusvistelse.  

 

I detta arbete kommer jag att ta reda på hur pedagoger upplever utomhusvistelsen, hur det 

ser ut med utomhusvistelse både på landsbygden och i staden. Genom arbetet hoppas jag 

kunna inspirera andra att vilja arbeta med utomhuspedagogik och att jag kan inspirera 

förskolechefer till att se fördelarna och motivera sina medarbetare. Jag hoppas även att 

pedagogerna som är med i min studie reflekterar och funderar när de besvarar mina frågor 

och att det kan leda till en förändring eller att de känner sig stärkta i sin övertygelse i det 

arbetssätt de använder. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är dels att undersöka hur utomhusvistelsen ser ut över året, dels 

analysera vilka faktorer som påverkar val av plats och tid för utomhusvistelsen i 

förskolan. Vidare kartläggs skillnader mellan förskolor på landsbygd och i stad.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser utomhusvistelsen ut på förskolan över året? 

Vilka faktorer påverkar val av plats och tid för utomhusvistelsen?  

Vilka skillnader och likheter finns mellan förskolor på landet och i staden?  

 
1.4 Definitioner 
Land/landsbygd definieras i detta arbete som mer än 1 mil till stadskärnan.  

Stad definieras som mindre än 1 mil till stadskärnan.  
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3 TEORIBAKGRUND 

I denna del av uppsatsen tas det upp vad utomhuspedagogik är, koppling till förskolans 

läroplan och erfarenhetsbaserat lärande.  

 

3.1 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogiken har funnit länge, det går tillbaka till Aristoteles som talade om att 

vi behöver praktisk handling för att komma igång med tankar. En annan som 

utomhuspedagogikens rötter kommer ifrån är en kvinna vid namn Ellen Key som var en 

stor framträdare då det gällde att barnen skulle lära sig på andra sätt än i skolbänken 

(Clasdotter, 2005).  

 

Utomhuspedagogik är en handlingsinriktad lärandeprocess och den är kopplad till 

aktiviteter i en utomhusmiljö. Landskapet man befinner sig i blir en lärmiljö. 

Barnen/eleverna och lärarna/pedagogerna kan använda allt utomhus till ett hjälpmedel 

men även en plats för lärande (Dahlgren & Szczepanski, 1997, Dahlgren, 2007). En 

utomhuspedagogik skapar många tillfällen till naturkontakt, den erbjuder en spännande 

men varken för svårt eller för enkelt inlärningsrum vilket gynnar inlärningsprocessen. 

Utomhuspedagogiken förenar känsla, tanke och handling och är direktupplevd med alla 

sinnen (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och 

reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogiken är 

tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär:  

 att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

 att växelspel mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärande lyfts fram 

Dahlgren 2007:11 

 
3.2 Hur kan utomhuspedagogik som arbetssätt i förskola kopplas och 
motiveras utifrån gällande styrdokument? 
I förskolan har vi en läroplan att följa. Här tas det upp vad jag anses kan kopplas till 

utomhuspedagogik från läroplanens olika kapitel. 

 

I förskolans värdegrund och uppdrag står det bland annat: 

 

 Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser 

 Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. 

 Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 

 Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 

miljö och i naturmiljö.   

 Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande såväl inomhus som utomhus.  

 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.  

 Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

 

(Skolverket 2011:4-7) 
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I kapitlet utveckling och lärarande står det bland annat att: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:   

 förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja 

att hjälpa andra, 

 sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sitt välbefinnande, 

 sin förmåga för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur som enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

(Skolverket 2011:8-10) 

  

I kapitlet normer och värden står det bland annat att:  

Förskolan ska sträva efter att barn utvecklar  

”öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,” 

(Skolverket 2011:8)  

 

Förskolläraren ska ansvara för:  

”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde, […] (Skolverket 2011:8).  

 

3.3 Erfarenhetsbaserat lärande 
En utgångspunkt i det erfarenhetsbaserade lärandet är att barns personliga egenskaper, 

dess beteende men även den omgivning barnet samspelar med har betydelse. Detta 

innebär att då barnet lär handlar det om interaktion med och omkring omgivningen men 

även tolkning av denna (Kolb, 1984). Undervisningen bör innehålla delar där barnen ges 

möjlighet att använda kroppen, motorik men även så att sinnena får användas. Förutom 

detta bör undervisningen innehålla teoretisk reflektion där eleverna reflekterar kring det 

praktiska, genom denna metod får eleverna chans att utveckla ett intellektuellt intresse. 

Den erfarenhet som skolan/undervisningen ger har två viktiga faktorer. Dessa två handlar 

om hur tilltalande erfarenheten är och vilken betydelse erfarenheten har för framtiden. 

Läraren får av detta ett uppdrag att hålla i aktiviteter som gynnar/stärker eleven men 

aktiviteterna ska inte bara vara roliga utan de ska även vara en erfarenheter som gynnar 

eleverna i framtiden (Dewey, 1997). 

 

Lärande genom erfarenheter som man har en direkt koppling till är värt mer än den man 

tar till sig genom det man lärt sig i skolan, läst i en bok eller sett på tv. Det man har en 

personlig koppling till tar man till sig på ett annat sett än det man inte har en personlig 

koppling till och då sker en förståelse. Erfarenhet kan även ha en motiverande kraft då 

man är känslomässigt engagerad och till sist kan även erfarenhetsbaserat lärande vara en 

koppling mellan än själv och den omgivning och det sociala sammanhang man ingår i 

(Illeris, 2007).  

 

Det går inte att överföra kunskaper utan den byggs upp i samspel med andra. Inlärning är 

en process där eleven tar emot information och informationen tolkas. Sedan kopplar 

eleven ihop med den tidigare kunskap och erfarenhet för att till sist omvandla den till en 

ny förståelse (Dysthe, 1996, Illeris, 2007). En växling mellan dessa två ger en förklaring 

till samband mellan lek och kreativitet men även att lek och lärande hör ihop.  
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4 UTOMHUSPEDAGOGIK SOM ARBETSSÄTT I FÖRSKOLAN – 

LITTERATURBAKGRUND  

I denna del tas det upp hur man får en bra utomhusvistelse med barnen, saker som kan 

vara ett hinder och olika aspekter av varför man ska vara utomhus. 

 
4.1 En bra utevistelse med barn 
Det krävs att man vid utomhusvistelse är både varm, torr och mätt. Utan dessa tre 

grunddelar blir det ingen bra utomhusvistelse (Brügge, 2011 och Clasdotter, 2005). Väder 

upplever ofta barnen inte som något hinder utan längd på utevistelsen och klädval måste 

anpassas efter rådande väderlek. En risk vintertid är att de minsta barnen får på sig för 

mycket och då inte kan röra sig vilket leder till att de står stilla och fryser. En regel man 

kan gå efter då man ska klä barnen är, lika många lager som sig själv, men ta bort hälften. 

Bomullskläder suger åt sig fukt och transporterar sedan inte vidare fukten utan den stannar 

där, nära kroppen vilket leder till att de kyler (Granberg, 2000). Om man ska hålla sig 

varm krävs det att man klär sig efter ”flerskiktprincipen” vilket innebär att ha flera tunna 

plagg istället för ett tjockt. Om man blir stilla ska man ta på ett extra lager, vid blåst bör 

det yttersta lagret vara vindskyddande. Att dricka mycket när man vistas ute är viktigt för 

att man in ska bli uttorkad (Brügge, 2011). Vid sol och hetta är det viktigt med 

solskyddsfaktor, solhatt, tillgång till skugga och vatten (Granberg, 2000). 

 

”I förskolor med funktionella lokaler och en välplanerad utemiljö underlättas det 

pedagogiska arbetet. Förskolor med lokaler och utemiljö som är sämre anpassade till 

verksamheten kan i stället behöva kompensera brister i den fysiska miljön med färre barn 

i gruppen.” (Skolverket 2005:16).  

 
4.2 Hinder med utomhusvistelse 
I naturen finns det en mängd farliga saker som giftig svamp, giftiga bär, höga stenar, olika 

typer av vattendrag och så vidare. När pedagoger väljer att gå ut i naturen antar de 

samtidigt naturens utmaningar det är då viktigt att förklara för barnen vad som är farligt 

och att det kan förändras beroende på årstid (Braute Nyhus och Bang, 1994). Polisen i 

Uppsala kommun uppger på att det försvinner 5-10 barn varje månad från förskolor i 

länet. Förskolechefer i kommunen tycker att den siffran är felaktig och att den verkliga 

siffran är tre till fyra barn under hela 2007. De menar att det är bristande uppmärksamhet 

från pedagogerna som är orsaken. Förskolor har en krispärm där det står hur pedagogerna 

ska agera vid ett försvinnande. En förskolechef tror att det kan beror på barngruppens 

storlek och att det kan vara ett problem att gå på utflykter vilket kan leda till att sådana 

aktiviteter väljs bort (sr.se).  

 

18 % av de olyckor som drabbar barn och ungdomar sker i skola eller barnomsorg, i eller 

omkring bostaden är siffran 33  % och olyckor i trafiken 8 %. Risken med att barnen 

skadar sig har ett samband med en rad faktorer (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2011) ”motorisk utveckling, färdigheter, kognitiv och språklig förmåga, 

temperament och mycket annat” (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

2011:27). 34000 barn skadades mellan 2005 och 2008 i åldern ett till tre år, 4,3 % av dem 

som skadats i den åldersgruppen och som vårdats inskrivna på sjukhus beror på fall från 

lekredskap på lekplats, 1,5 % beror på giftiga växter eller djur och 10,8 % skedde skadan 

på daghem, fritidshem eller ungdomsgård (Socialstyrelsen, 2011).  
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När pedagoger väljer naturområde att gå till med barnen är det viktigt att ta hänsyn till 

ålder på barnen, antal barn och syftet med utomhusvistelsen. Personalen bör ha kunskap 

kring vad platsen kan erbjuda exempelvis artkunskap, information om de lokala 

förhållandena. Pedagogerna bör också ha kunskap om hur man kan öka trivseln för barn 

och vuxna i utomhusmiljön (Braute Nyhus och Bang, 1994).  

 

4.3 Sjukfrånvaro 
En anledning till att smittspridning sker i förskolan är att barnen vistas nära varandra 

under lång tid. Ett sätt att minska detta är att barnen vistas mer utomhus, då de vistas 

utomhus sprids smittan ut i större luftvolym. Genom en studie framgår det att de som 

vistas ute mellan sex och nio timmar i veckan har lägre sjukfrånvaro än de som vistas ute 

max fem timmar i veckan. Denna studie är o 1990 (Socialstyrelsen, 2008). Förskolor med 

ur och skur verksamhet har mindre sjukfrånvaro än traditionella förskolor. En av 

anledningarna kan vara det är många barn i grupperna samt att olika avdelningar slås 

samman vid exempelvis stängning vilket ökar smittorisken. Barnen i ”ur och skur” var 

något äldre än de barn från de övriga förskolorna vilket kan ha en inverkan på resultatet. 

De traditionella barngrupperna hade fler avdelningar än de med ”ur och skur” inriktning. 

Dessutom låg ofta ur och skur förskolorna i villakvarter och de traditionella förskolorna 

i områden med höghus. Detta kan ha en inverkan på resultatet (Söderström och Blennow, 

1998).  

 
4.4 Motorik och koordination 
Kropp, känsla, intellekt och tankar kan påverka elevernas kroppsuppfattning. Barn som 

kan använda hela sin kropp i lek utan problem och som har en positiv inställning till sin 

kropp, har goda möjligheter att samspela med miljön. De känner även tillit till sin kropp 

och kan inneslutas i leken. Då det på förskolgården finns anordningar som ger inspiration 

till grovmotoriska rörelser som springa, hoppa, rulla, gå och klättra stimuleras barnen 

motoriskt och intellektuellt (Grindberg & Lango 2000; Granberg, 2000).  

 

Enligt Ericsson (2003) finns det ett samband mellan motorik och koncentration. 

Skillnaderna mellan elever med god respektive mindre god motorik minskar genom ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Elevers skolprestationer i både matematik 

och svenska förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. Skolan bör enligt 

Ericsson göra mer för att stimulera elevernas motoriska utveckling.  De elever som 

behöver specialundervisning i motorik ska få det. Att det finns en rörelseglädje är en 

nödvändighet för god livskvalitet (Ericsson, 2003).  Barn på förskolor med tillgång till 

natur har bättre koncentration och motorik än barn som saknar dessa förutsättningar 

(Ottosson och Ottosson, 2006). Sinnena aktiveras, man lär sig bättre i samband med 

rörelse och när hjärnhalvorna aktiveras vid rörelse. Man lär sig även på ett annat sätt med 

grov-och finmotorik (Szczepanski, 2008).  

 

4.5 Återhämtning och rekreation 
Vuxna längtar sig ofta bort, bort till den där stugan med vita knutar där solen alltid skiner. 

Detta är inte enbart för att ha något att göra utan det är även för att vi ska återhämta oss 

(Granberg, 2000). Naturen kan hjälpa oss vid stresshantering, smärtlindring, 

krisberedskap och mental återhämtning. Sinnesintryck når hjärnan på två sätt dels i 

vardagen där mental utmatning kan ske eftersom den riktade uppmärksamheten kräver 

mycket energi. Dels i naturen där vi nästan bara får vilsamma sinnesintryck vilket istället 

leder till att genom att vi vistas i naturen får vi vila och återhämtning.  
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Grönska på arbetsplatsen om de så bara är en krukväxt leder till mindre stress. Människor 

som ofta söker sig till naturen i syfte för bland annat återhämtning har ofta fått en relation 

till naturen som barn. Om man som barn är van att besöka naturen blir det naturligt att 

även besöka den som vuxen då det inte är något skrämmande och obekant (Ottosson och 

Ottosson, 2006).  Genom att vistas utomhus som ung på ett positivt sätt upplevs naturen 

på ett annat sätt, nämligen med alla sina sinnen och de ser att små detaljer träder fram. 

Pedagogernas viktigaste uppgift är att se till så att utomhusvistelsen blir positiv så att 

barnen kan njuta ute (Granberg, 2000).  

 
4.6 Lärande 
Det är relativt nytt att vi ska sitta i en skolbänk och lära. Innan skolan ”kom till” 

överfördes kunskaper kring hantverk, odling, matlagning, boskapsskötsel och jakt genom 

delaktighet. Genom skolans intåg har de starka banden mellan teori och praktik upphört. 

Lärandet övergick till en verksamhet som ges i en viss bestämd tid, i en speciell byggnad 

av en speciellt utbildad person nämligen läraren. Lärandet skildes från verkligheten och 

eleverna fick sällan chans till att pröva sina kunskaper. Kreativa lärprocesser skapas 

genom att man lämnar skolbyggnaden för att tas in i ett levande landskap (Szczepanski, 

2007). ”Då 85 % av vår kommunikation inte är verbal, utan sker via lukt, smak, känsel 

och kroppsspråk är det viktigt att återknyta våra sinnen till andra kommunikativa miljöer, 

andra sätt att lära, där landskapet blir klassrum och läromedel” (Szczepanski, 2007:11). 

 

Fägerstam (2012) har studerat skillnaden mellan traditionell undervisning i matematik 

och undervisning utomhus. Resultatet visar att utomhusgruppen förbättrade sina resultat 

något mer och de hade bättre resultat i motivation och självuppfattning. Fägerstams 

slutsats är att utomhuslära kan ha inflytande. Liknande resultat återfinns hos Szczepanski 

(2008). Han konstaterar att undervisning utomhus ger verklighetsanknytning, att den 

förstärker det klassrumsbaserade lärandet. Flertalet av informanterna i studien anger 

skogen som lärmiljö och några av lärarna även samhälle och kulturella platser. Det 

framkommer även att det är positivt att använda hela kroppen och kroppsligt lärande, att 

ha tillgång till utrymmet, att utomhusmiljön bidrar till en stödjande lärandemiljö och att 

man kan lära olika skolämnen ute i naturen.  

 
4.7 Hälsa  
Den generation som växer upp nu är uppvuxna i urbana landskap och har förlorat känslan 

för det verkliga landskapet. Hälsan är hotad om vi inte återskapar vår landskapstradition. 

Det krävs en miljömedvetenhet och en insikt om att vår hälsa är hotad om vi inte kan 

ändra vår livsstil. Denna kan ändras genom tidig erfarenhet av naturen och genom vistelse 

i den. Här har utbildningssystemet ett centralt framtidsuppdrag (Szczepanski, 2007). 

 

Det finns olika former av hälsa. Fysisk hälsa handlar om kost och motion, psykisk hälsa 

innebär att vi ska kunna tänka klart men även sammanhängande. Emotionell hälsa, 

handlar om stresshantering samt att både kunna uppleva och uttrycka olika känslor. 

Socialhälsa handlar om olika typer av relationer, andlighälsa handlar om tid till reflektion 

och om vår filosofi i livet. Samhällsbetingad hälsa innebär att samhället har ett ansvar att 

tillgodose stresshantering och att vi kan uttrycka olika känslor, men även kring kost och 

motion (Szczepanski, 2007). ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en […] 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 

2011:10).  
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Idag rör sig barn och ungdomar för lite och äter fel vilket ökar vikten och på sikt kan få 

svåra följder i deras liv (Szczepanski, 2007). Typ 2 diabetes som ofta orsakas av fetma 

har ökat i Sverige i takt med barnfetman. Sverige är ett av de länder där typ 1 diabetes är 

störst och de sjunker allt lägre ner i åldrarna (Statensfolkhälsoinstitut, 2013). Att komma 

tillrätta med problemet kan göras genom utomhuspedagogik som har ett budskap kring 

att ”kroppen sätter tankar i rörelse, den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan, att hälsa och 

lärande hör ihop” (Szczepanski 2007:13). Barn som vistas mycket utomhus har ofta mer 

normal BMI från femårsålder än de som inte vistas mycket utomhus. Det är inte den 

fysiska aktiviteten som man kan tro utan det är bara att vistas utomhus som gör skillnaden. 

Bara av att vistas utomhus har även givit resultat på barns nattsömn. Om barnen utsätts 

för god och lång utomhusvistelse förlängs barnens nattsömn (Söderström et al, 2013).  

 

4.8 Miljö 
Vi lever i ett samhälle där vi har tillgång till naturen och där vi kan gå ut i skog och natur 

för att exempelvis plocka blommor eller plocka svamp. Idag har vi en positiv upplevelse 

av naturen och vi ser idag hotande miljö och klimatförändringar vilket kan ha betydelse 

att vi utnyttjar naturen till våra intressen. Om människan börjar att se naturen som hotande 

och främmande som vi kan komma att göra då barn och ungdomar inte befinner sig i 

naturen, fler och fler flyttar in till samhällen och städer där närheten till naturkontakt inte 

finns. Vi lever i en stressig vardag och får ibland ta till helgen för att hinna med hemmets 

bestyr och det blir inga söndagsutflykter till naturen som det var för ett tag sedan. Vi 

behöver en positiv naturkontakt för att få en balans i de hotande miljöförstöringarna. Unga 

människor tvivlar ibland på om det finns en positiv framtid, om det då balanseras med en 

naturkontakt kan en förståelse uppstå kring vilka möjligheter naturen erbjuder 

(Szczepanski, 2007).   

 

Det finns samband mellan naturkontakt och engagemang för miljöfrågor och hållbar 

utveckling (Ottosson och Ottosson, 2006). I en studie av Szczepanski (2008) 

framkommer det att eleverna får ett förhållande till naturen men de förstår även ett 

sammanhang och att som liten blir man förhoppningsvis rädd om miljön men även 

miljömedveten.    
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6 MATOD  

Inledningsvis i detta kapitel finns forskningsetik, kvalitativ och kvantitativ ansats. Sedan 

datainsamlingsmetod, urval och till sist genomförande.  

 
6.1 Forskningsetik 
I arbetet med denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (Humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning, 1990) fyra etiska principer både vad gäller bearbetning 

och genomförande av enkäter och intervjuer. Dessa principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut 

på att informera de som är med i studien kring forskningens syfte. Samtyckeskravet 

handlar om att deltagarna ska ha rätt över om de vill delta och hur länge de vill delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som framkommer om vem personen i 

fråga är kommer att behandlas på ett aktsamt sätt och så att inte obehöriga kan få ta del 

av det. Nyttjandekravet innebär att de lämnade uppgifterna i intervju eller enkät i mitt fall 

ska användas till forskningen och inget annat (Humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning, 1990). Genom att utgå ifrån etiska principer visas respekt för de personer som 

deltar i arbetet dessutom vinner man förtroende och genom det ökar motivationen och 

sannolikheten ökar för att deltagarna ska delta konstruktivt i undersökningen (Johansson 

och Svedner, 2010).  

 
6.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats  
Studien är av en kvalitativ ansats då genomförande av intervjuer har gjorts. Dessa har 

genomförts med pedagoger som arbetar i förskolan, intervjuerna innehåller frågor kring 

upplevelser och erfarenhet av utomhusvistelsen med en barngrupp. Bryman (2011) 

beskriver att kvalitativ ansats handlar om detta. Nämligen människors erfarenheter och 

upplevelser. Det bygger på en förståelse av hur deltagarna tolkar den sociala verkligheten. 

En kvalitativ ansats är oftast inriktad mer mot text än mot siffror (Bryman, 2011).  

 

Studien har även en kvantitativ ansats då en enkätundersökning med pedagoger i 

förskolan har genomförts för att få med många personer i studien kring hur de upplever 

utomhusvistelsen med barnen. En kvantitativ studie menar Bryman (2011) innehåller 11 

olika steg som beskriver processen. Dessa steg är teori, hypotes, undersökningsdesign, 

utformning av mått på begreppen, val av plats där forskningen ska göras, val av 

undersökningspersoner, val av undersökningsinstrument för datainsamling, bearbetning 

och analys av data, resultat och till sist formulering av resultat och slutsatser (Bryman, 

2011). I denna studie följs dessa steg i stort.  

 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet  

Handlar om hur frågan verkligen tar reda på det den avser att ta reda på enligt Bryman 

(2011). Efter att ha arbetat med enkätfrågorna och formulerat om de uppnår stor del av 

frågorna detta. Dock är jag självkritisk och ser att frågorna hela tiden skulle kunna 

förbättras genom att formuleras om. Ser att någon av mina frågor är felformulerad, kring 

detta kan du läsa i diskussionsdelen.  

 

Reliabilitet 

Inom reliabiliteten finns det tre viktiga faktorer. En av dessa är stabilitet som går ut på att 

om man gör om samma undersökning vad gäller en viss grupps attityder ska resultatet bli 

detsamma (Bryman, 2011). Jag tror inte att resultatet blir detsamma om man går ut och 
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gör om samma undersökning då faktorerna kan ändra sig vad gäller avdelningarnas 

utevistelse, dessutom kan pedagogerna ändra sina svar. En annan viktig faktor är enligt 

Bryman (2011) intern reliabilitet som handlar om svarsalternativen är pålitliga och riktiga 

i relation till andra svarsalternativ på andra frågor. Här hade tid kunnat lägga ner i det 

oändliga på enkäten och vissa svarsalternativ är sämre än andra. Den tredje viktiga faktorn 

som Bryman (2011) tar upp är Internbedömarrelibilitet som går ut på att när man 

exempelvis ska kategorisera svar i öppna frågor kan överensstämmelsen bli liten mellan 

det jag tolkar och det pedagogen i mitt fall menar. Detta är högst aktuellt i denna studie 

eftersom jag tolkar öppna frågor och det inte går att komma ifrån att den tolkningen kan 

vara då öppna frågor tolkats och det inte går att komma ifrån att den tolkningen kan vara 

en annan än vad pedagogen ville uttrycka.  

 
6.4 Datainsamlingsmetod 
Valet av metod i denna undersökning är både enkätundersökning och intervjuer. 

Anledningen till detta är att få större bredd i undersökningen i enkäterna och sedan gå ner 

på djupet i intervjuerna. Av de som besvarat enkäten har tre valts att gå ner på djupet i 

genom intervjuer med pedagoger som besvarat enkäten.  

 
6.5 Urval 
I studien ingår 16 olika förskolor, hälften på landsbygden och hälften i staden. Med hjälp 

av en karta på kommunens hemsida skrevs alla kommunala förskolor ner, både de som 

låg på landsbygden och de i staden. Efter detta skrevs de privata förskolorna ner på samma 

listor. Listorna skrevs sedan ut, klipptes isär och sedan lottades 16 förskolor fram. 

Anledningen till detta är att kännedom till vissa av förskolorna finns.  

 

En pedagog per avdelning valdes som skulle få genomföra min enkätundersökning, detta 

för att få en bredd i undersökningen. Den pedagog per avdelning som skulle få svara var 

den som hade huvudansvaret på respektive avdelning. Anledningen är att det ska bli ett 

slumpvist urval i förhållande till vad de tycker om att vistas utomhus med barnen. Av de 

totalt 45st enkäterna som kom in, valdes tre stycken där intervjuer genomfördes med 

pedagogerna. Detta urval gjordes efter olika faktorer. Den första valdes efter en grupp 

med 1-3 åringar som valde att gå ut mer än fem timmar under maj-september och att deras 

pedagogiska aktiviteter utomhus var grönsakssamling och sångsamling. Den andra var 

ungefär lika men med höstsoppa och skördefest som pedagogisk aktivitet utomhus. 

Intresset fångades för bägge två av deras pedagogiska aktivitet utomhus och varför de 

valde att göra dessa aktiviteter och att de var ute den tiden med små barn. Den tredje 

enkäten som mitt intresse fångades av var en avdelning med ute/natur inriktning och att 

de var ute tre till fem timmar alla årstider och att gruppen bestod av tre till femåringar. 

Även denna kombination väckte intresse hos mig. Varför är de med ute/naturinriktning 

ute mindre tid vissa månader i jämförelse med de två andra?  

 

 
6.6 Genomförande 
Efter att ha funderat ut vilket område som skulle undersökas påbörjades en enkät som var 

möjlig att använda. Efter en del revideringar och ett första handledarmöte var en enkät 

färdig. Efter att ha bollat med min handledare kring hur många förskolor som var rimligt 

i förhållande med tid kom vi fram till att 16 förskolor med ett snitt på fyra avdelningar 

per förskola var ett rimligt antal. Kontaktade sedan förskolecheferna till dessa totalt 16 

förskolor och bad om tillåtelse att få genomföra min enkät på deras förskola samt bad om 

kontaktuppgifter till den pedagog som är huvudansvarig på varje avdelning. När kontakt 
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med förskolechefen skett kontaktades förskolan och den som var huvudansvarig för 

tidsbokning för besöket. Jag valde att åka ut till förskolan, vara i närheten då pedagogen 

besvarade enkäten för att de skulle kunna ställa frågor och jag bistå i barngruppen då de 

besvarade enkäten. Efter att ha besökt några stycken förstod jag att det var svårt för 

pedagogerna att göra på detta sätt det vill säga svara på enkäten i barngruppen. 

Pedagogerna hade argument som att de inte han skriva så mycket som de önskade. 

Började efter detta att erbjuda pedagogerna att skicka enkäterna per post till mig där jag 

stod för kuvert och frakt.  

 

Allteftersom enkäterna kom in tittades dessa igenom för att kunna välja ut tre stycken där 

intervjuer med pedagoger skulle genomföras. Valde dessa tre efter att enkäterna fångat 

mitt intresse.  Den första valdes ut efter att de uppgav att de har barn mellan ett till tre år 

och att de är ute mer än fem timmar per dag under hela året, att de har pedagogisk 

verksamhet mindre än en gång per vecka och att de då har skördefest eller höstsoppa.  

Den andra valdes ut efter att de har barn mellan ett till tre år, mellan maj till september 

går de ut på gården mer än fem timmar och mellan oktober till april två till tre timmar, 

den pedagogiska aktivitet de har är fyra till fem gånger per vecka och är då 

grönsakssamling och sångsamling. Detta fångade mitt intresse. Den tredje valdes ut 

utefter att det är en förskola med ute inriktning, är ute tre till fem timmar på gården under 

hela året, de går till skogen en till tre gånger per vecka under hela året, att de upplever 

mindre konflikter, färre sjukdomar och blandade lekar mellan könen. Kontaktade sedan 

cheferna för dessa avdelningar för att få det bekräftat att det var okej att genomföra en 

intervju med den personal som besvarat enkäten. Bokade sedan in intervjuer med valda 

pedagoger från de tre olika avdelningarna och förskolorna.  

 

Undertiden enkäterna kom in via posten fördes dessa in i ett Excelprogram där jag sedan 

kunde få fram hur många avdelningar som exempelvis låg på landsbygden respektive i 

staden. Excelprogrammet räknade inte fram olika data automatiskt utan det skedde 

manuellt av mig. Allteftersom arbetet i Excelprogrammet fortlöpte gjordes diagram. 

Diagram gjordes både för en faktor från enkäten men även två faktorer. Använde mig av 

filter i programmet där två faktorer från enkäten filtrerades och räknades manuellt. På 

detta sätt framgick det hur många pedagoger som svarat på ett visst sätt i en fråga och 

även två faktorer så som landsbygd eller stad tillsammans med antal barn i gruppen. 

Undertiden arbetet med samanställningen skedde, genomfördes intervjuer som spelades 

in efter muntligt godkännande från intervjupersonen. Intervjun skrevs sedan ner och 

avpersonifierades i text.   

 

Allteftersom diagrammen infördes i textdokumentet och resultatet började bli klart 

påbörjades arbete med analysen. Omskrivning av analysens resultat har skett flera gånger 

för att bli nöjd och för att få ett fint flyt i läsningen. Sedan gjordes nästan alla diagram om 

från att visas i antal till procent detta för att få en mer rättvis bild av hur resultatet blivit, 

för att kunna skriva en korrekt analys och för att kunna diskutera resultatet. Att göra om 

diagrammen tog uppemot sju timmar. När detta var gjort syntes i vissa fall ett annat 

resultat och skrev då om delar av analysen, skrev ihop och flyttade om vissa delar. Efter 

detta fortsattes det att skriva på resultat och metoddiskussionen som endast påbörjats 

tidigare. Efter detta skrevs diskussionen klart.  
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7 RESULTAT 

I detta avsnitt tas resultatet upp både från denna enkätstudie och från intervjuerna. 

Utgången är frågeställningarna i uppsatsen samt enkätfrågorna som placeras under. Får 

av det en överblick och svar på respektive frågeställning. Resultatet som framställs är från 

den enkätundersökning och de intervjuer som genomförts. De antal enkäter som lämnades 

ut var 51st varav 45st kom in, vilket innebär att bortfallet är sex st. Tre intervjuer 

genomfördes.  Tabell 26-32 som innehåller del av resultatet återfinns i Bliga C.  

 
7.1 Hur ser utomhusvistelsen ut på förskolan över året? 
Detta är en av tre frågeställningar där resultatet anges nedan.  

 

Tabell 1. Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din barngrupp under 

maj-september?  

 

Det är flest som går ut tre till fem timmar under maj till september. 
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Tabell 2. Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din barngrupp under 

oktober till april?  

Det är flest som går ut en till två timmar under oktober till april.  

 

 

Tabell 3. Hur ofta under maj-september gör ni utflykter till skog och naturmiljö 

utanför förskolgården med din barngrupp? 

 

Det är flest som går till skog och naturmiljö en till två dagar per vecka under maj till 

september.  
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Tabell 4. Hur ofta under oktober-april gör ni utflykter till skog och naturmiljö 

utanför förskolgården med din barngrupp?  

 

 Det är flest som går till skog och naturmiljö en till två gånger i veckan under oktober till 

april.  

 

Tabell 5. I snitt under ett år hur många gånger i veckan har ni någon form av 

pedagogisk verksamhet/lek utomhus som är organiserad eller uppstyrd? (Då det 

inte är uppstyrd verksamhet/lek är det fri lek och då får barnen göra vad de vill 

under kontrollerade former och regler).  

 

Det är flest som har någon form av pedagogisk verksamhet en till tre gånger i veckan.  
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Beskriv vad ni gör då ni har någon form av organiserad eller uppstyrd verksamhet 

utomhus?  

 

På denna fråga har det kommit in 43st svar och det är två st. bortfall. Det syns vissa 

mönster i enkäterna.  Det är 10st som beskriver någon aktivitet kring motorik eller rörelse, 

15st som beskriver någon aktivitet kring matematik. Det är 21st som beskriver en aktivitet 

där natur eller miljö kommer till uttryck. Det är 19st som beskriver någonting kring 

organiserad eller fri lek. Utöver detta skriver någon ”Grönsakssamling, sångsamling”, en 

annan ”Höstsoppa, skördefest”, en tredje ”Hälsoaktiviteter, tipspromenad”, en fjärde ”Vi 

jobbar mycket med projekt, något som sker ute och inne”.  

 

Intervjupersonernas beskrivning av deras utomhusvistelse. 

Här nedan presenterar resultatet från de tre intervjuer som ingått i undersökningen.  

 

Den första intervjupersonen beskriver att de går ut på gården för att det är en trygghet för 

barnen, att de vet att de ska till gården men tillägger att de precis som vi vuxna tröttnar 

och att de är därför de väljer att gå iväg. Andra fördelar personen ser är att barnen kan 

springa av sig och att man ser de. Personen uppger att det är en trygghet att vara på gården 

för att det finns staket och det är dit de går på eftermiddagen eftersom det är mindre 

personal då. De går till en lekplats en eller två gånger i veckan och mer sällan till skogen. 

Fördelen med att gå iväg till skogen beskriver intervjupersonen vara att barnen får 

motorisk träning, skogsluft, att de leker bättre och är påhittiga. Både när de går till skogen 

och till lekplats har de ingen organiserad verksamhet och personen upplever inget hinder 

men tillägger att de måste vara tillräckligt mycket personal. På våren på gården har de 

organiserad verksamhet då de tar fram staffli, ger möjlighet till vattenlek och lego. 

Personen lägger till att de går till framsidan där det finns en skog och där barnen får leka 

fritt. Personen upplever att det fungerar bra att vara ute med barngruppen, alla är positiva 

och att det är ingen som direkt klagar och vill gå in. Barngruppen består av 14 barn och 

på avdelningen arbetar det tre pedagoger.  

 

Den andra intervjupersonen beskriver att de går ut för att det står i läroplanen och att man 

ska vara ute och så. De går ibland ut på gården för att ljudvolymen blir för hög och för att 

barnen behöver springa av sig. Under maj till september beskriver personen att de går ut 

på förmiddagen, på eftermiddagen och äter även mellanmål ute. Under oktober till april 

beror det på hur vädret är och på hur ljust det är hur de mycket de går ut. De månader då 

det är mörkt under eftermiddagen går de ut på förmiddagen och då det är ljust går de även 

ut under eftermiddagen. Den organiserade verksamhet pedagogen beskriver på gården är 

en samling där de äter en bit grönsak, kanske sjunger lite och ibland har de sångsamling. 

Hon/han uttrycker att de inte har någon annan organiserad verksamhet för att barnen är 

små och att man får vänta med det. Ett hinder hon/han ser med att vistas på gården är att 

de vid mycket regn bildas djupa pölar som pedagogen upplever som farliga. Fördelar 

säger hon/han är att de har en stor gård och att barnen har mycket att springa på. Barnen 

tycker det är roligt och de tycker om att gräva samt att man har koll på barnen.   

 

Pedagogen uttrycker att ”det händer att de går till skogen med”. Under maj till september 

går de till skogen två till tre gånger i månaden och under oktober till april två gånger i 

månaden när det är lite bättre väder. De går till skogen för att barnen behöver andra 

utmaningar, att barnen kan behöva öva på att gå där det är lite ojämnt och att barnen 

behöver lära sig hur det är i skogen kring naturkunskapbiten. Pedagogen uttrycker att det 
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märks att barnen inte är vana att vara i skogen och att de då behöver få en vana kring det. 

Andra positiva saker med att gå till skogen är den utmanande miljön, rörelsen och 

motoriken. Den organiserad verksamhet de har i skogen är om de exempelvis ska samla 

något till som de ska använda sig av. Pedagogen beskriver också att de tar tillvara på 

situationen exempelvis om de hör en fågel. Hinder pedagogen upplever med att gå till 

skogen är att det är för få personal eller för stor barngrupp, att barnen är så små så att de 

behöver åka vagn. De kanske måste lära sig att gå ordentligt och de får bara plats sex st. 

barn i vagnarna beskriver pedagogen. Personen uttrycker att hon/han föreslagit en 

åttaplats vagn för sig chef men att den var för kostsam att köpa in. Pedagogen upplever 

att det oftast är lugnare ute men att det beror på vädret då barngruppen blir gnälliga om 

det är lite för kallt eller för regnigt. Till sist uttrycker hon att ”Är man aldrig ute när det 

är dåligt väder så kanske man tycker att det är lite obehagligt”.  

 

Den tredje intervjupersonen arbetar på en förskola där de har en uteprofil. Pedagogen 

beskriver att de går ut på gården för att de har en stor och fin gård, att det blir mycket 

rörelse och större ytor för barnen. Pedagogerna ser andra lekar ute än inne, fler lekar där 

både flickor och pojkar är med i jämförelse med inomhus. De går ut på gården tre gånger 

per dag, mellan frukost och lunch, mellan lunch och mellanmål och mellan mellanmål 

och stängning. Om det är vår, sommar och höst är de ute från lunch till stängning. När de 

varit ute upplever de barnen lugnare inne då barnen fått rusa av sig. Pedagogen lyfter 

genusperspektivet och berättar att det blir andra konstellationer ute. En av de organiserade 

verksamheter de gjort ute är ett insektshotell och de gör även andra projekt ute. Personen 

beskriver att de gör all naturvetenskap ute och de följer naturen utomhus. Pedagogen 

säger att de inte upplever några hinder alls med att gå ut på gården. Hon påstår att en del 

på andra ställen kan uppleva av och påklädningen under årstiderna med mycket kläder 

som ett hinder men hon säger att man får tänka ”ska man gå ut så måste man ta på sig”. 

Hon beskriver även att de försöker att ha en positiv inställning till vädret då de går ut 

oavsett vad det är för väder. De fördelar pedagogen upplever med att gå ut på gården är 

den friska luften, mindre smitta, större yta, mindre bråk, sedan blir material och leksaker 

inte lika viktigt trots att vi har mycket material ute. Förskolan har både små och stora barn 

och pedagogen vet hur de är i bägge grupperna. De små barnen sover ute i vagnar intill 

förskolan och sedan de började med det upplevs barnen friskare mot när de låg på 

madrasser i ett rum inomhus.  

 

Det som gör att de går till skogen är att det är en härlig upplevelse, att det är ett äventyr 

och spännande, att det är ljust och fint med bokskog som även gör att de ser barnen på ett 

annat sätt i jämförelse med exempelvis granskog. Pedagogen säger att vägen till skogen 

är lika viktigt som när de kommit fram och att de stannar och fikar på vägen. De går till 

skogen en gång per vecka och då lagar de även mat ute över öppen eld eller på stormkök. 

När de blir alltför kallt går de bara med de äldre barnen. De väljer att gå en gång i veckan 

eftersom det krävs en del personal då det krävs en annan tillsyn än på gården. När de ska 

ha organiserad verksamhet i skogen plockar de med sig material ut eller så använder de 

vad som finns i skogen. De gör de aktiviteterna för att få in naturbiten, om det bara är lite 

genomtänkt så får man in mycket från läroplanen menar pedagogen. Hon/han ser fördelar 

som att det blir lugnt och skönt och att barnen är aktiverade, tror att det är hälsosamt i 

dagens stressade samhälle där det är få föräldrar som väljer att gå till skogen. Personen 

säger slutligen att det är jätte roligt att se barnens trygghet öka och att se de minsta skutta 

runt med deras ryggsäckar. De bygger succesivt upp tryggheten från inskolningen, från 

trygghet på avdelningen till skogen via vanliga platser. Vi har naturen gratis, vi kan bara 

öppna grinden och gå ut!   
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7.2 Vilka faktorer påverkar val av plats och tid för utomhusvistelsen?  

 

Här finner ni en jämförelse mellan ålder, antal inskrivna barn på avdelningen, om det 

finns skog eller inte på gården samt om pedagogerna är nöjda med utomhusvistelsen eller 

inte. Dessa sätts i relation till de fyra frågorna kring när och vart utomhusvistelsen äger 

rum. Det är olika antal som representerar de olika alternativen (se tabeller i bilaga C). 

Ålder 2år och 2-3år finns inte med då de är ingen som svarat att de har barn i den åldern 

inte heller en barngrupp på 27-30 barn.  

 

Tabell 6. Hur påverkar barns ålder den tid de går ut på gården mellan maj-

september? 

De yngst är ute minst antal timmar. De åldersblandade grupperna är ute olika längd.  

 

 

Tabell 7. Hur påverkar barnens ålder den tid de går ut på gården mellan oktober-

april? 

Det är vanligt att de flesta åldersgrupper går ut två till tre timmar per dag.  
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Tabell 8. Hur påverkar barns ålder den tid barngruppen gör utflykter till skog och 

naturmiljö mellan maj-september? 
 

Gruppen med treåringar väljer att gå ut flest gånger till skog och naturmiljö följt av 

gruppen med femåringar och ett till femåringarna. Sedan ser man att de flesta grupper 

väljer att gå en till två gånger i veckan oavsett ålder.   

 

Tabell 9. Hur påverkar barns ålder när de går ut i skog och naturmiljö mellan 

oktober till april? 

 

Avdelningar med tre till femåringarna och ett till femåringarna väljer att i viss 

utsträckning gå till skog och naturmiljö tre till fyra gånger i veckan. Det är vanligt att de 

flesta går till skog och naturmiljö en till två gånger i veckan. 
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Tabell 10. Hur påverkar barngruppens storlek den tid de går ut på gården mellan 

maj-september? 

 

Grupper med 15 till 20 st. barn har stor spridning på hur många timmar de går ut. De med 

en barngrupp på 21-26 st. barn går ut flest timmar.  

 

 

Tabell 11. Hur påverkar barngruppens storlek den tid de går ut på gården mellan 

oktober-april? 

 

Grupper med 9 till 14 st. barn har en stor spridning på hur de går ut. Bland de som har 

15-20st. och 21-26st. barn är det vanligaste att de går ut två till tre timmar.   
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Tabell 12. Hur påverkar barngruppens storlek den tid de går ut i skog och 

naturmiljö mellan maj-september? 

 

 De barngrupper med flest antal barn går oftare till skogen. 

 

 

Tabell 13. Hur påverkar barngruppens storlek den tid de går ut i skog och 

naturmiljö mellan oktober-april? 

 

De barngrupper med flest antal barn går oftare till skogen.  
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Tabell 14. Hur påverkar om det finns skog på förskolgården eller inte, den tid de 

går ut på gården mellan maj-september? 

 

Hur de går ut på gården ser lika ut på många sätt, men det är bara de som inte har skog 

som väljer att gå ut mindre än en timma. 

 

Tabell 15. Hur påverkar, om det finns skog på förskolgården eller inte, den tid de 

går ut på gården mellan oktober-april? 

 

De som inte har skog går ut i något längre omfattning, men det är fler av de som har skog 

som går ut tre till fem timmar och två till tre timmar.  
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Tabell 16. Hur påverkar om det finns skog på förskolgården eller inte, den tid de 

går ut i skog och naturmiljö mellan maj-september? 

 

De som inte har skog på gården väljer i lite större omfattning att gå till skog och 

naturmiljö, men stor del av de som har skog väljer att gå till skog eller naturmiljö utanför 

gården en till två gånger i veckan.    

 

Tabell 17. Hur påverkar om det finns skog på förskolgården eller inte, den tid de 

går ut i skog och naturmiljö mellan oktober-april? 

 

De som har skog går i lite större omfattning till skogen.  
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Tabell 18. Hur påverkar pedagogernas nöjdhet utevistelsen på gården mellan maj-

september? 

 

Av både de som är nöjda och inte nöjda, väljer flest att gå ut på gården tre till fem timmar.  

 

 

Tabell 19. Hur påverkar pedagogernas nöjdhet utevistelsen på gården mellan 

oktober-april? 

 

De som är nöjda väljer att i lite större omfattning gå ut på gården. Av de som inte är nöjda 

väljer flest att gå ut en till två timmar.    
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Tabell 20. Hur påverkar pedagogernas nöjdhet utevistelsen i skog och naturmiljö 

mellan maj-september? 

 

De som är nöjda väljer att gå till skog och naturmiljö något fler gånger än de som inte är 

nöjda.  

 

 

Tabell 21. Hur påverkar pedagogernas nöjdhet utevistelsen i skog och naturmiljö 

mellan oktober-april? 

 

De som är nöjda väljer att gå till skog och naturmiljö något fler gånger än de som inte är 

nöjda.  
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Följdfråga: Om inte beskriv vad du önskar att ändra på? 

 

11 av studiedeltagarna beskriver sig nöjda men anger något som skulle kunna bli bättre. 

Några av dessa 11 beskriver följande:  

”Det vore alltid givande med en gård som innehåller vattenbanor, fixasjälvbanor, (där 

barnens egen kreativitet får blomstra”. ”Vi är ute mycket och det tycker jag är bra. Vad 

vi erbjuder barnen ute är förskollärarens uppgift, aktiviteter, saker mm. Ibland önskas 

olika saker till gården, för att stimulera till lek och lärande”. ”Man önskar att man kunde 

erbjuda en aktivitet utomhus på gården varje dag tex snickeri, vattenlek och måleri där 

en vuxen kunde vara stationerad under utomhusvistelsen på förmiddagen. Pedagogerna 

ska ha raster och det är många barn, så det är svårt att få till det. Skulle också kunna 

vistas utomhus senare under dagen, men pga. av mörkret och dålig belysning måste vi gå 

in med barnen.” ”Man skulle nog kunna vara ute mer, laga mat i barngrupper, ha en 

stationär hemvist.”  

 

10 beskriver sig inte nöjda. Några av dessa skriver följande:  

”Skulle vilja vara ute betydligt mer. En bättre utemiljö på våra gårdar som lockar mer 

än ”bara” till spring”. ”Jag skulle vilja äta frukost ute på sommaren tex även lunch. 

Gärna gå ut tidigare för att vara ute längre tid än nu.” Vi saknar mycket på gården. Den 

är torftig. (Någon som vi tjatat om, men ej får hjälp med. Kostnadsfråga.) Kunde bli 

bättre på att planera meningsfulla aktiviteter.” ”Gården är lite för liten för barnantalet 

som finns på förskolan idag.”  

 

Tre beskriver sig vara mitt i mellan ja och nej eller skriver både ja och nej.  

De beskriver det så här: ”Önskar att man under hela dagen kunde dela och gå ut med en 

mindre grupp/(få personal tex under em. tid)”. ”Önskar man gick ut tidigare för att slippa 

stressa hem till lunchen”. ”Ja. Precis utanför en fantastisk miljö med skog etc. Nej. 

Gården behöver mer utmaningar”.  

 

Vad upplever du för hinder med att vara ute med en barngrupp (i den åldersgrupp 

du arbetar med)?  

 

På denna fråga har det kommit in 45st svar. Av dessa 45 är det 10st som anger ”inget” 

eller ”inga”. På övriga 35st syns ett mönster där 12st anger att vädret eller att barnen 

måste ha kläder efter väder är ett hinder. Åtta st. anger att det är ett hinder att barngruppen 

är för stor eller att det är för få personal. Någon anger att det är ett problem att barnen 

kommer vid olika tid och att man då får gå och möta de barnen. Tre st. anger att 

påklädningen tar tid framförallt vintertid och en anger att toalettbestyren vintertid är ett 

hinder. Någon anger ”Inte många. Eftersom de är mindre orkar de inta alla gånger gå 

lika långt, några har sämre motorik, snubblar men de lär sig snabbt.”  
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Koncentrationen varar inte lika länge. Två st. har tankar kring att man får anpassa sig 

efter barnen. Någon skriver att barnen inte kan kontrollera sina kroppar när de ha tjocka 

kläder på sig. Några övriga kommentarer är ”Vår grind mellan stora och lilla gården är 

klättervänlig och det händer att de yngre barnen rymmer. Vintertid kan kläderna vara ett 

hinder då dessa är tjocka.” ”Man måste nästan vara ute. Vi delar oss mycket. Häften ute- 

hälften inne. Bra kläder- bra väder.” ”Inga hinder. Men ibland många barn på samma 

yta fast gården är stor. T.ex. när många vill cykla.” Inga hinder bara fördelar. Barn 

älskar alla väder, de är ofta de vuxna som inte vill gå ut. Här gäller även ped. Alla väder.” 

Någon anger att gården är för dåligt upplyst på eftermiddagen då mörkret faller.  

 

Vad upplever du för fördelar med att vara ute med en barngrupp (i den åldersgrupp 

du arbetar med)?  

 

Här kom det in 45 st. svar av 45 möjliga. Även i dessa syns ett mönster. 14 st. anger att 

en fördel är användning av motorik och den rörelsefrihet som ges utomhus. 12 st. anger 

att de upplever barnen vara friskare eller att det förekommer mindre infektioner. 12 st. 

uppger att konflikterna blir färre vid utomhusvistelse. Tre st. uppger att 

koncentrationsförmågan är större ute eller att de blir mer koncentrerade på sin lek. 16 st. 

uppger att barnen har stort rörelsebehov, att de har större svängrum till lek, stora ytor att 

springa på, att rörelsebehovet blir tillfredsställt.  

 

Några övriga tankar är ”Tänk smått för några är det kanske första gången. Känna, smaka, 

lyssna, lukta allt händer nu” ”Lugnare mycket. Barnen tycker det är roligt. Lär sig 

mycket.” ”Barnen älskar att vara ute. Göra vad de vill o önskar under vår uppsikt.” 

”Tror att det är stimulerande för barnen med varierande miljö. Därför är utemiljö bra.” 

”Konkreta upplevelser/experiment i naturmiljö/natur.” ”Skönare/lugnare osv”. ”Barnen 

är nyfikna. Vi jobbar mycket med att låta barnen upptäcka sin närmiljö.” ”Bara fördelar 

med så vi har det idag, det är lagom utevistelse. Bra fördelning med inne-utevistelse”. 

”Alla barn är nyfikna och utforskande, man möter andra miljöer”.  
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7.3 Vilka skillnader och likheter finns mellan förskolor på landet och i 
staden?  
 

Tabell 22. Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din barngrupp under 

maj-september? 

Det är fler av de från stad som går ut mer än fem timmar. Det är flest av de från 

landsbygden som går ut tre till fem timmar.  

 

Tabell 23. Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din barngrupp under 

oktober till april? 

De från staden som väljer att i störts utsträckning gå ut två till tre timmar samt en till två 

timma och de från landsbygden tre till fem timmar.  
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Tabell 24. Hur ofta under maj-september gör ni utflykter till skog och naturmiljö 

utanför förskolgården med din barngrupp? 

 

De från staden har en större spridning på hur ofta de går ut.   

 

 

Tabell 25. Hur ofta under oktober-april gör ni utflykter till skog och naturmiljö 

utanför förskolgården med din barngrupp? 

Det är fler från landsbygden som går ut en till två gånger i veckan än de från staden.  
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8 Analys 

Avsnittet är uppdelat efter mina tre frågeställningarna.  

 

8.1 Hur ser utomhusvistelsen ut på förskolan över året? 
Genom följande frågor från min enkät har frågeställningen besvarats.  

 

Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din barngrupp under maj-

september?(Tabell 1), Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din 

barngrupp under oktober-april?(Tabell 2) Hur ofta under maj-september gör ni 

utflykt till skog och naturmiljö utanför förskolgården?(Tabell 3) Hur ofta under 

oktober-april gör ni utflykt till skog och naturmiljö utanför förskolgården?(Tabell 4).  

 

Under perioden maj till september är det flest barngrupper som är ute tre till fem timmar 

på gården. Under perioden oktober till april är det flest barngrupper som går ut en till två 

timmar på gården. Det är överlägset flest barngrupper som går till skog och naturmiljö 

en till två gånger per vecka under hela året.  

 

Ställde frågan vad pedagogerna upplever för fördelar med utomhusvistelsen. Där 

framkommer bland annat att det är positivt att barnen använder sin motorik, att de har 

stor rörelsefrihet och att pedagogerna upplever barnen friskare. Att motoriken är en 

positiv sak framkommer även vid alla tre intervjuerna och att barnen blir friskare säger 

en intervjuperson som även uppger att sedan barnen började sova utomhus istället för på 

madrasser på golvet har sjukdomarna minskat. En studie från Socialstyrelsen (2008) visar 

att barn som är ute sex till nio timmar i veckan har lägre sjukfrånvaro än de som vistas 

utomhus mindre än fem timmar i veckan. Även Söderström och Blennow (1998) har i sin 

studie kommit fram till att de barn som går på en ur och skur förskola är friskare än de 

som går på de traditionella förskolorna. I enkäterna framkommer det att barnen måste ha 

kläder efter det rådande vädret, likaså att det är ett hinder att barnen kommer vid olika 

tider och att man då får gå och möta de barnen.  

 

Pedagogerna i enkäterna har tankar om att det är bra med motorisk träning utomhus. Detta 

förstärkt av Ottosson och Ottosson (2006) som menar på att barn som går på förskolor 

med tillgång till natur har bättre motorik och koncentration än de barn som saknas dessa 

förutsättningar. Även Ericsson (2003) och Szczepanski (2008) skriver om motorik då de 

menar att elevers skolprestationer förbättras genom god fysisk aktivitet och motorisk 

träning. De hävdar att det finns ett samband mellan motorik och koncentration. 

”Förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sitt välbefinnande” 

(Skolverket, 2010:10). Några av de pedagoger som besvarat mina enkäter skriver att 

barnen har bättre koncentration ute. 16 st. i studien uppger att barnen har stort 

rörelsebehov, att de har större svängrum till lek, stora ytor att springa på, att 

rörelsebehovet blir tillfredsställt när de befinner sig utomhus. Andra tankar är att barnen 

älskar att vara ute, att de tycker att det är roligt. På frågan i enkäten kring vad de har för 

organiserad eller uppstyrd verksamhet uppger pedagogerna att det är 19st som beskriver 

någonting kring organiserad eller fri lek. Lillemyr (2002) menar att lek och lärande hör 

ihop även Dysthe (1996) och Illeris (2007) är inne på samma linje och uppger att det inte 

går att överföra kunskaper utan den byggs upp i samspel med andra. ”Barn söker och 

erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom 

att iaktta, samtala och reflektera.” (Skolverket 2011:6-7). Det är 15st som beskriver någon 

aktivitet kring matematik och det är 21st som beskriver en aktivitet där natur eller miljö 
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kommer till utryck. ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” 

(Skolverket 2011:7).  

 

Lärande genom erfarenhet skriver Szczepanski (2008) betyder mycket i jämförelse med 

det man tar till sig genom tv, böcker eller i skolan. Även det man har en personlig 

koppling till tar man till sig på andra sätt än det man inte har en personlig koppling till 

Att lära genom erfarenhet kan även ge motivation då man är känslomässigt engagerad 

(Szczepanski, 2008). Barnens personliga egenskaper, dess omgivning och beteende har 

betydelse för lärandet.  Szczepanski (2007) skriver att tidigare överfördes kunskap genom 

delaktighet, det är viktigt att använda alla sina sinnen i lärandet. ”Barn tillägnar sig etiska 

värden och normer främst genom konkreta upplevelser” (Skolverket, 2010:4). I en studie 

av Szczepanski (2008) framkommer det att det är positivt att använda hela sin kropp och 

att ha tillgång till utrymme. Dewey (1997) håller med om att det är positivt att använda 

kroppen men menar även att barnen ska få tid till att reflektera kring det praktiska.  

 

8.2 Vilka faktorer påverkar val av plats och tid för utomhusvistelsen?  
Till min hjälp att besvara denna frågeställning några frågor från enkäten.  Dessa frågor 

ställs i relation till olika faktorer som handlar om var och hur längre utomhusvistelsen 

äger rum. Här presenteras en del likheter och skillnader mellan de olika kategorierna.  

 

Hur påverkar barnens ålder hur länge de går ut på gården och hur ofta de går till 

skog eller naturmiljö. Tabell 6 till 9.  

 

Ute på gården under maj till september syns ett mönster där de äldre är ute längre tid än 

de yngre. De två åldersblandade grupperna ett till tre och fem år är ute olika mycket 

(tabell: 6 ). Ute på gården under oktober till april syns samma sak men där är det fler 

grupper där det varierar hur de går ut (tabell: 7).  Till skog och naturmiljö under maj till 

september går treåringarna ut flest gånger, femåringarna och ett till treåringarna går ut i 

varierad omfattning, tre till fyraåringarna går ut minst gånger. Av övriga väljer de flesta 

att gå ut en till två gånger i veckan (tabell: 8 ). Under oktober till april går tre till 

femåringarna ut flest gånger och ettåringarna väljer att gå ut minst. Detta innebär att 

faktorn ålder påverkar var och hur länge barnen går ut (tabell: 9).  

 

Den tredje intervjupersonen som har barn mellan ett och fem år säger att de lagar mat 

med alla barn under alla årstiderna men att då det är som kallast får de små stanna inne. 

Den andra intervjupersonen som har en barngrupp där barnen är ett till två och ett halvt 

år beskriver att de under oktober till april beror det på hur vädret är och på hur ljust det 

är hur de mycket de går ut. Samma pedagog upplever ett hinder då det regnat mycket 

och det bildats djupa pölar på gården. Andra upplevelser hon/han har är att barnen 

ibland kan bli gnälliga då det är lite för kallt eller för regnigt men tillägger att om man 

aldrig är ute när det är dåligt väder kanske man tycker att det är lite obehagligt. 

”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus (Skolverket, 2010:7).  

 

I stort är de äldre ute längre eller går ut fler gånger än de små. ”Verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan” Skolverket, 2010:7). I 12 st. enkäten skriver 

pedagogerna att ett hinder är vädret eller att barnen måste ha kläder efter rådande 

väderlek. Brügge (2011) och Clasdotter (2005) är inne på samma linje och skriver att för 

att det ska bli en bra utomhusvistelse krävs det att man är torr, mätt och varm. Granberg 

(2000) skriver att vintertid förekommer det att de små barnen får på sig för mycket kläder 
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och att det bidrar till att de inte kan röra på sig vilket i sin tur bidar till att de fryser. 

Författaren tipsar om att man ska tänka att de ska ha lika mycket kläder som man själv 

tar på sig men att man sedan ska ta bort hälften. ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 

lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Skolverket 2011:7).    

 

Hur påverkar barngruppens storlek hur länge de är ute på gården och hur ofta de 

går till skog eller naturmiljö. Tabell 10 till 13 
 

Ut på gården mellan maj till september går de förskolor med störts barngrupp ut flest 

timmar och de med minst barngrupp går ut minst antal timmar (tabell 10). Under oktober 

till april går de med minst barngrupp ut flest timmar och de med den mellanstora 

barngruppen ut minst (tabell 11). Den kategorin med störst barngrupp går fler gånger till 

skogen under hela året och de med minst barngrupp går minst antal gånger (se tabell 12 

och 13). Detta innebär att faktorn barngruppens storlek påverkar vart och hur mycket 

barnen går ut. I nästan alla fall går de med störst barngrupp ut flest gånger eller timmar.  

 

En sak som tre av intervjupersonerna uppger är att på gården är barnen under uppsikt. 

Sveriges radio (2008) upplyser att det förvinner barn från förskolor och en förskolechef 

uttalar sig kring att det kan bero på bristande uppmärksamhet från pedagogerna och stora 

barngrupper. Stora barngrupper menar förskolechefen även kan leda till att aktiviteter 

som att gå till skogen inte genomförs. Den tredje intervjupersonen i min studie uppger att 

de går till skogen och lagar mat en dag i veckan för att det krävs så mycket personal, den 

andra säger att det är svårt att gå till skogen då barnen behöver åka vagn men på tre 

pedagoger kan de bara köra sex stycken barn. Den första pedagogen uppger att de går till 

gården för att det är en trygghet och att det är den främsta anledningen till att de går till 

gården. Denna pedagoger säger även att de är på gården under eftermiddagarna för att de 

då är mindre personal.  

 

18 % av alla olyckor som sker händer i barnomsorgen (Myndighet för samhällsskydd och 

beredskap, 2011).  Braute Nyhus och Bang (1994) anger att det finns farliga bär och 

svampar ute i naturen men att det även kan vara farligt med höga stenar. I mina enkäter 

framkommer det att hinder som upplevs är barngruppens storlek eller om man vänder på 

det för få personal. Någon upplever att vädret är ett hinder. 

 

Hur påverkar det om förskolgården har skog eller inte hur länge de går ut på gården 

och hur ofta de går till skog eller naturmiljö. Tabell 14 till 18 
 

Ut på gården mellan maj till september ser det lika ut då både de som har och inte har 

skog väljer flest att gå ut på gården tre till fem timmar per dag (tabell 14). Ett liknande 

resultat syns i perioden oktober till april men där väljer både de som svarat ja och nej att 

gå ut två till tre timmar (tabell 15). Både de som har och inte har skog väljer att i störst 

omfattning gå till skog och naturmiljö en till två gånger per vecka under hela året (tabell 

17 och 18). Detta innebär att faktorn om det finns skog eller inte, har liten betydelse vart 

och hur mycket barnen går ut. 

 

Hur påverkar det om pedagogerna är nöjda eller missnöjda hur länge de går ut på 

gården och hur ofta de går till skog eller naturmiljö.  

 

Både av de som är och inte är nöjda väljer flest avdelningar att gå ut tre till fem timmar 

per dag. Endast de som inte är nöjda går ut mindre än två timma (tabell 18). Av de som 

är nöjda går några ut flest timmar på gården. Det är flest av de som är nöjda som går ut 
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två till tre timmar, flest av de som inte är nöjda går ut en till två timmar (tabell 19). De 

som är nöjda med utomhusvistelsen går oftare till skogen över hela året (tabell 20 och 

21). Detta innebär att faktorn pedagogernas nöjdhet har viss betydelse för vart och hur 

länge de väljer att gå ut, det syns en tendens mot att de som är nöjda går ut lite oftare eller 

fler timmar.  

 

Några pedagoger som varit med i undersökningen ser sig inte nöjda, de beskriver antingen 

att de vill vara ute mer, att gården är för liten för det barnantal som finns på förskolan 

eller att gården skulle kunna utvecklas till det bättre. Några av de pedagoger som uttrycker 

sig inte nöjda skriver en kommentar som, att gården skulle kunna utvecklas, att det skulle 

kunna erbjudas aktiviteter och någon önskar de kunde vara ute mer men blir hindrad av 

bristande belysning. Pedagogerna menar via enkäterna att fördelar med utevistelsen är 

bland annat att barnen får använda sin motorik och att utevistelsen ger rörelsefrihet. Både 

Grindberg & Lango (2000) och Granberg (2000) menar att förskolgårdar idag bidrar till 

barns motoriska utveckling då de innehåller bland annat klätterredskap som gynnar 

grundrörelserna. Tre stycken pedagoger från undersökningen uppger att de upplever 

barnen mer koncentrerade ute än vad de är inne. Det finns enligt Ericsson (2003) ett 

samband mellan motorik och koncentration.  

 

8.3 Vilka skillnader och likheter finns mellan förskolor på landet och i 
staden?  
Nedan finns resultatet från ovannämnd frågeställning. Vill uppmärksamma er på de 

skillnader och likheter som förekommer mellan stad och landsbygd.  

 

På gården under maj till september finns en likhet där de från landsbygden och staden 

väljer att i störst utsträckning gå ut tre till fem timmar, dock är det fler från landsbygden 

än staden som väljer att gå ut i den omfattningen (tabell 22). Under perioden oktober till 

april väljer de från landsbygden att i störts utsträckning gå ut på gården tre till fem 

timmar. De från staden en till två timmar, två till tre timmar mer än fem timmar. (tabell 

23). Både de från stad och landsbygd väljer flest att gå till skog och naturmiljö en till två 

gånger i veckan under hela året men de från landsbygden väljer i större uträckning att gå 

ut två till tre gånger än landsbygden (tabell 24 och 25). Detta innebär att det finns likheter 

och skillnader mellan hur de från stad och landsbygd väljer att gå ut.  

 

Några skillnader man ser är att under maj till september vad gäller gården är det fler från 

landsbygden som väljer att gå ut tre till fem timmar. Under oktober till april är det 

landsbygden som väljer att vara ute längst tid, under hela året är det fler från landsbygden 

som väljer att gå ut två till tre gånger.  

   

Sammanfattning 

Under 8.1 kunde ni läsa om hur utomhusvistelsen ser ut på de förskolor som varit med i 

undersökningen. Under 8.2 är resultatet att ålder, barngruppensstorlek och pedagogernas 

nöjdhet påverkar vart, hur länge eller hur ofta barngrupperna går ut. Faktorn om det finns 

skog eller inte påverkar lite. Under 8.3 är resultatet att en del likheter och skillnader 

mellan stad och landsbygd. Någon av de likheter som finns är att de i vissa fall väljer att 

gå ut i störts utsträckning i samma alternativ och en skillnad är att de från staden ofta är 

ute mer på vissa alternativ.  
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9 Resultatdiskussion 

 

Hur ser utomhusvistelsen ut på förskolan över året? (Tabell: 1-5).  

Varför ser det ut som det gör? Min hypotes är att det beror på att pedagogerna upplever 

både fördelar och hinder med att vara ute och att gå till skogen/naturmiljön. Om så är 

fallet är det av stor vikt att vi som arbetar inte visar vår inställning till väder och vind utan 

försöker att vara positiva. Om vi är positiva och går ut i alla väder kommer vi antagligen 

att påverka både kollegor och barn till att bli motiverade att gå ut i alla väder trots vissa 

hinder som pedagogerna upplever. En av intervjupersonerna beskriver att de försöker att 

ha en positiv inställning till alla väder. Jag tror att det är mycket viktigt för att själv känna 

motiverad, visa barnen att man kan gå ut i alla väder och även för att motivera varandra 

kollegor emellan.  

 

Vilka faktorer påverkar val av plats och tid för utomhusvistelsen? 

 

Åldern (Tabell: 6-9). 

Det påverkar inte mycket vilket ålder de är på barnen även fast man ser en tendens mot 

att de yngre går ut lite mindre. Detta visar att det går att gå iväg utanför gården med alla 

barn oavsett ålder. En anledning till att åldern påverkar lite kan bero på den inställning 

pedagogerna har och vad de ser för hinder och fördelar med att gå ut. Om de tycker att 

fördelarna övervinner hindren eller om hindren är större än fördelarna.  

 

Pedagogerna upplever en del fördelar. En är att barnen blir friskare och min tanke är att 

de behöver inte bara ”mena” mindre sjukdomar då de skriver friskare barn utan de kan 

även ”mena” andra saker som exempelvis det som Ottosson och Ottosson (2006) skriver 

att naturen ger återhämtning och vila genom att vi får vilsamma sinnesintryck i naturen. 

Pedagogerna kan även ha kunskap kring att rörelse bidrar till bättre hälsa då 14 st. anger 

att det är en fördel att de får röra på sig och använda sin motorik. Statensfolkhälsoinstitut 

(2013) skriver att typ 2 diabetes i Sverige har ökat i takt med barnfetman. Söderström et 

al (2013) skriver att barn som vistas mycket utomhus har ofta mer normal BMI från fem 

årsålder men hon skriver även att det inte är den fysiska aktiviteten utan bara genom att 

visas utomhus som gör skillnad. Min åsikt är att det oerhört viktigt att alla barn och 

pedagoger får möjlighet att uppleva naturmiljö minst en gång i veckan då det ger så många 

positiva effekter. Det finns en del hinder, men med vilja och resurser klarar vi de hindren 

tror jag. Människor som ofta söker sig till naturen i syfte för bland annat återhämtning 

har ofta fått en relation till naturen som barn, om man som barn är van att besöka naturen 

blir det naturligt att även besöka den som vuxen då det inte är något skrämmande och 

obekant (Ottosson och Ottosson, 2006). Detta är en av flera viktiga saker till varför det är 

viktigt att ha god utomhusvistelse i förskolan.  

 

Gruppstorlek (Tabell: 10-13).  

Hur stor barngruppen är spelar roll på utevistelsen syns i resultatet. Det är främst de med 

störst barngrupp som går ut flest gånger eller flest timmar men den minsta barngruppen 

väljer att gå ut flest gånger på gården under oktober till april. En av intervjupersonerna 

uppger att det är lugnare inomhus när barnen sprungit av sig. Kanske är det så att de med 

stora barngrupper upplever detta och väljer att gå ut på gården i stor utsträckning under 

maj till september och går till skogen i större omfattning för att om det är fler barn, kan 

de kanske behövas aktiveras mer. Genom det exelprogram jag arbetat i har jag tagit fram 

att de som har barn i gruppen som är yngre än 3år, vilket även innefattar de två blandade 

grupper ett till tre och ett till fem år har max 20 barn. De som har barn som är tre år eller 

mer har barn upp till 26 st. barn i gruppen. Min hypotes är att om de äldre barnen har 
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större rörelsebehov och att de då behöver få utlopp för det. En annan hypotes är att det är 

högre ljudnivå bland de äldre barnen får att de är äldre och att grupperna är större. Därför 

går de med större barngrupper ut mest under maj till september, jag vet inte varför de 

skulle gå ut mindre under oktober till april, barnen bör ha samma rörelsebehov då och 

samma ljudnivå. Jag kan även tänka mig att det är de större grupperna som går till skogen 

flest gånger för att aktivera barnen oandra sidan behöver alla aktivera sina barn. Jag anser 

att pedagogerna i förskolan bör ge barnen annan miljö under alla årstider och oavsett 

gruppstorlek samt att alla barn oavsett ålder och gruppstorlek bör få komma ut på gården. 

Anledningen till detta är alla de positiva saker som finns med utomhusvistelse. Detta visar 

att det går att gå iväg med en barngrupp på 21-26 st. barn utanför gården.  

 

Skogsmiljö på gården (Tabell: 14-17).  

Det är svårt att se något direkt resultat här tycker jag. Det ser ganska så lika ut och ofta 

representerar samma alternativ både flest och minst gånger eller timmar.       

 

Om pedagogerna är nöjda (Tabell: 18-21).  

Till skog och naturmiljö är det tydligt att det som är nöjda väljer att gå ut flest gånger. Ut 

på gården är det inte lika klart då ja alternativet både representerar flest och minst timmar 

och nej alternativet finns med på färre än alla fem alternativen. Jag kan tänka mig att så 

många är nöjda för att det finns så många bra faktorer med att vara ute som både 

pedagogerna och litteraturen uttrycker. Jag tror och hoppas att de som är nöjda är nöjda 

för att de går ut i den omfattningen och de som inte är nöjda vill gå ut fler gånger eller 

längre tid än vad de gör i dagsläget.  

 

En del positiva saker pedagogerna upplever med att vara ute är att 12st pedagoger 

upplever att konflikterna minskar ute. 16st pedagoger uppger att barnen får större 

svängrum till lek, att barnen har stort rörelsebehov, större ytor att springa på eller att 

barnen får sitt rörelsebehov tillfredsställt. Braute Nyhus och Bang (1994) skriver att när 

pedagogerna väljer att gå till skog och naturmiljö är det viktigt att ta hänsyn till barnens 

ålder, gruppstorlek och syftet på utomhusvistelsen. Två pedagoger från min undersökning 

är inne på samma sak och uppger att man får anpassa sig efter barnen.  

 

Det är många som har skrivit något positivt kring utomhusvistelsen, vilket är jätte roligt, 

men det är tråkigt att sådana saker som kan påverkas av relativt lite pengar som belysning 

ska hindra pedagogerna från att gå ut. 

 

Vilka skillnader och likheter finns mellan förskolor på landet och i staden? (Tabell: 

22-25).  

En teori jag har är att skillnaderna som finns mellan stad och landsbygd kan beror på 

pedagogernas nöjdhet.  

 

  Nöjd 
Inte 
nöjd 

Stad 78,5% 21,5% 

Landsbygd 71,5% 28,5% 
 

  

 

Det är fler som är nöjda från både stad och landsbygd än som inte är nöjda, så det bör inte 

ha en inverkan på detta resultat. Oandra sidan är det större andel på landsbygden som är 

nöjda.  
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Hur ser barngruppernas storlek ut i relation till varandra?  
     

  
9-
14st 

15-
20st 

21-
26st 

Stad 32% 48% 19% 

Landsbygd 21% 50% 28% 
 

    

     

Grupperna i staden och på landsbygden ser likadana ut vad gäller vilka som är störst, 

minst och mittemellan. Vilket då inte bör ha en inverkan på resultatet. Landsbygden har 

större andel 21-26 st. barn i gruppen, staden har större andel 9-14 st. barn i gruppen.  

 

Beror det på att de tänker olika kring fördelar och hinder? Jag ser att både de från stad 

och landsbygd upplever samma fördelar. Ett undantag för detta är att de är endast de från 

staden som upplever att barnen blir mer koncentrerade. Även de upplevda hindren ser 

likadant ut mellan stad och landsbygd. Varför det då ser ut som det gör är svårt att veta. 

 

 

9.1 Metoddiskussion 

Om jag istället valt att skicka ut webbenkäter hade det säkert blivit ett större bortfall men 

hade då kunnat skicka ut många fler och då fått in fler enkäter än vad fallet var nu. Om 

webbenkäter skickats ut hade tiden för de timmar de tagit att åka i bil till alla 16 förskolor, 

vara där och sedan åka hem. Hade då inte behövt stå för drivmedel och slitage till/på bilen 

eller frakt till kuvert. Hade eventuellt kunnat använda mig av ett program som räknat ut 

all data till mig och hade då sparat ytterligare tid på att manuellt räkna i exelprogrammet. 

Om undersökningen eller kartläggningen skulle göras om eller genomföras en liknande 

skulle webbenkäter ha används och ett webbaserat program där jag i så fall skulle få all 

data uträknad.  Skulle även välja att ha med fler personer till både enkäter och intervjuer.  

 

En fråga som är fel formulerad är ”Hur många barn är det per pedagog (om man delar 

antal barn på antal pedagoger) på den avdelning där du arbetar?” Min tanke med frågan 

var hur personaltätheten såg ut. Dock ville jag inte blanda in hur många procent varje 

pedagog arbetade och hur mycket det blivit totalt. Eftersom jag tänkte att på förmiddagen 

är det flest barn och flest pedagoger och det är ofta på förmiddagen det sker någon 

organiserad verksamhet, detta utefter den erfarenhet jag har. Min tanke var givetvis 

felaktig och skulle formulerat frågan på annat sätt för att få reda på det jag ville. Har 

därför inte tagit med den frågan i resultatet eftersom frågan kan ha tolkats olika av olika 

pedagoger.  

 

På fråga två där frågan vad det är för inriktning, hade fler alternativ varit möjligt 

exempelvis läs och skrivglädje. Hade även kunnat ha en fråga om det var en privat eller 

kommunal förskola då det hade varit intressant att jämföra resultat där emellan.  

 

På frågorna kring upplevda fördelar och hinder skulle jag kunnat haft en fråga innan med 

alternativ ja och nej, där jag frågat om de upplever hinder och fördelar. Hade på det sättet 

enklare kunnat ta reda på hur många som upplever fördelar och hinder. Eftersom en del 

besvarat fråga 14 kring om de är nöjda med ett ja och trots att det står ”om inte beskriv 

vad du önskar att ändra på” har frågan tolkats olika och jag hade säkert kunnat formulera 

den på annat sätt.  
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Svarsalternativen 1-3 ggr/månad för frågorna kring hur många gånger de går till skogen 

skulle kunnat vara uppdelat på annat sätt. Hade varit spännande att veta hur många som 

går till skogen en gång i månaden, två och tre gånger. Samtidigt får inte alternativen vara 

för specifika då blir det svårt för pedagogerna att välja. I alternativen på fråga tre var det 

för få alternativ då en del pedagoger kryssade i mer än ett alternativ. Här kunde 

tydligheten varit bättre kring att endast ett alternativ skulle besvaras. Självklart kunde 

även svarsalternativen lags upp på annat sätt. Kanske att de på den frågan skulle kunnat 

fått kryssa i fler alternativ och att jag sedan sammanställt det på annat sätt. Då hade alla 

kombinationer av åldrar kommit med.  

 

Att fem olika svarsalternativ var mindre bra lärde jag mig på en föreläsning efter att 

enkäterna påbörjats att lämnas ut, vilket jag kunde läst på om innan. Så det är något jag 

lärt mig, att läsa på och att fem alternativ inte är bra då risken finns att man svarat i mitten.  

 

Intervjufrågorna var inte speciellt genomarbetade, om tiden hade funnits hade detta gjorts 

på annat sätt jag kunde också prioriterat annorlunda.  Mina upplevelser är att jag behövt 

någon som stoppade mig och sa att det var alldeles för stort och för mycket när denna 

insikt inte kom av sig själv. Det var även stressande att hinna boka intervjuerna innan 

lucia då förskolorna har mycket inför jul.  

 

I min enkät finns en del öppna frågor och det är en stor tolkning det blir från det att 

pedagogen skrev det till att jag läser svaren och skriver ner de i arbetet. En sista sak jag 

tar upp här är att pedagogerna kan svara olika beroende på hur de upplever de. Vid ett 

besök på en förskola såg jag att de hade en skog precis intill förskolgården. En pedagog 

berättade att skogen inte tillhörde de men att de fick utnyttja den. När enkäterna sedan 

studerades såg jag att de båda pedagogerna från de två olika avdelningarna hade besvarat 

frågan olika. Det är spännande att det gjort det och det tyder på att människor upplever 

saker och ting olika. Det kan även tyda på att frågan formulerats otydligt och att frågan 

är tolkningsbar samt att man får ta med att svaren kan ”ligga mot” ena eller andra hållet. 

Detta kan även innebära att fler avdelningar på samma förskola besvarat denna fråga olika 

men att även andra frågor som att exempelvis vart förskolan ligger i förhållande till staden 

kan ha besvarats olika från olika avdelningar från samma förskola, vilket kan ha givit ett 

vilseledande resultat. Detta exempel visar detta tydligt och jag får räkna med att det 

förekommer att pedagoger med samma förutsättningar har svarat olika beroende på deras 

uppfattning av saken.  

 

I denna uppsats har jag tagit upp en del strävansmål samt andra saker från läroplanen som 

jag anser kan kopplas till utomhusvistelse i förskolan. Vill tillägga att även resterande 

strävansmål och resten av läroplanen är viktigt att arbeta med utomhus. Jag anser att man 

ska arbeta utifrån läroplanen i allt man gör i verksamheten oavsett om man är ute eller 

inne och att man måste reflektera för att utvärdera samt utveckla verksamheten men även 

mig själv som pedagog. Med dessa ord avslutas nu uppsatsen.  
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Bilagor 
Bilaga A Enkät med brev 

Här nedan kommer de bilagor jag använt i min uppsats.  

 

Hej 

Mitt namn är Maja-Stina Wachsmann. Jag läser min sista termin vid Linnéuniversitetet 

till förskollärare. Under andra delen av terminen ska jag genomföra mitt självständiga 

arbete tidigare examensarbete (c-uppsats 15 hp). Syftet är att ta reda på hur utevistelsen 

ser ut på några förskolor i kommunen, varför det ser ut som det gör och jämföra de olika 

faktorerna som exempelvis landsbygd-stad och ålder. 

 

Det är frivilligt att delta i min enkätundersökning och du får avsluta när du vill. Det 

kommer inte att framgå vem du är, vilken förskola du arbetar på eller var den ligger. 

Uppgifterna i enkäten kommer endast att användas till mitt arbete. Varje enkät har en 

unik kod och den enda som har tillgång till kodnyckeln är jag. Jag kommer att 

genomföra intervjuer med ett fåtal av de pedagoger jag genomfört enkätundersökningen 

med för att kunna gå ner på djupet i ämnet. 

 

Fråga gärna om något är oklart. 

 

Tack så mycket på förhand 

Maja-Stina Wachsmann 

 

1. Var ligger den förskola där du arbetar? 

I staden med mindre än 1 mil till stadskärnan (   ) 

På landet med mer än 1 mil till stadskärnan (   ) 

 

2. Vad är det för inriktning på den förskola du arbetar på? 

Kristen (   )  Montessori (   )  Musik (   )   Regio Emilia (   ) 

Ute/natur (   )   Waldorf (   )    Övrig (   ) 

 

3. Vilken ålder är det på barnen i den barngrupp du arbetar i? 

1-5 år (   )     1-3 år (   )  3-5 år (   )   1-2 år (   )  2-3 år (   ) 3-4 år (   ) 4-5 år (   )   

1 år (   )  2 år (   ) 3år(   ) 4 år (   ) 5 år (   ) 

 

4. Hur många barn är det inskrivna på den avdelning du arbetar på?   

9-14st (   )   15-20st (   )     21-26st (   )              27-32st (   ) 

 

5. Hur många barn är det per pedagog (om man delar antal barn på antal 

pedagoger) på den avdelning där du arbetar? 

3-5st (   )     6-8st (   )     9-11st (   ) 

 

6. Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din barngrupp under maj-

september? 
Mindre än 1 timme (   )  1-2 timmar (   )  2-3 timmar (   ) 

3-5 timmar (   )   mer än 5 timmar (   ) 

 



II 

 

7. Hur många timmar per dag är ni ute på gården med din barngrupp under 

oktober-april? 
Mindre än 1 timma (   )  1-2 timmar (   )  2-3 timmar (   ) 

3-5 timmar (   )   mer än 5 timmar (   ) 

 

8. Hur ofta under maj-september gör ni utflykter till skog och naturmiljö utanför 

förskolgården med din barngrupp? 

Mindre än 1ggr/månad (   )  1-3 ggr/månad (   )  1-2 ggr/vecka (   ) 

3-4ggr/vecka (   )    5 eller fler ggr/vecka (   ) 

 

9. Hur ofta under oktober-april gör ni utflykter till skog och naturmiljö utanför 

förskolgården med din barngrupp? 

Mindre än 1ggr/månad (   )  1-3 ggr/månad (   )  1-2 ggr/vecka (   ) 

3-4ggr/vecka (   )    5 eller fler ggr/vecka (   ) 

 

10. Har ni skogsmiljö på förskolgården? 

Ja (   )  Nej (   ) 

 

11. I snitt under ett år hur många gånger i veckan har ni någon form av pedagogisk 

verksamhet/lek utomhus som är organiserad eller uppstyrd? (Då det inte är 

uppstyrd verksamhet/lek är det fri lek och då får barnen göra vad de vill under 

kontrollerade former och regler). 

Mindre än 1ggr/vecka (   )    1-3 ggr/vecka (   )    4-5ggr/vecka (   )    

Mer än 5ggr/vecka (   ) 

 

 

11 b) Beskriv vad ni gör då ni har någon form av organiserad eller uppstyrd 

verksamhet utomhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 

 

 

12. Vad upplever du för fördelar med att vara ute med en barngrupp (i den 

åldersgrupp du arbetar med)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vad upplever du för hinder med att vara ute med en barngrupp (i den 

åldersgrupp du arbetar med)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Är du nöjd med den utevistelse ni har idag? 

Ja (   )   Nej (   ) 

 

Om inte beskriv vad du önskar att ändra på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

 

 

 

Ni kan nå mig på xxx@gmail.com alternativt på mobilen xxx 

 

Tack så mycket för ditt deltagande 

Maja-Stina Wachsmann vid Linnéuniversitetet 2013. 

  

mailto:xxx@gmail.com


V 

 

Bilaga B Intervjuguide 

 

Utgå ifrån hur det ser ut nu och ett år tillbaka i tiden med din barngrupp när du svarar på 

frågorna.  

 Vad är det som gör att ni går ut på gården?  

 Hur ofta går ni ut på gården? (maj-september och oktober till april) 

o Varför väljer ni att gå ut på gården i den omfattningen? 

 Beskriv vad ni har för organiserad eller uppstyrd verksamhet ute på gården.  

o Varför har ni de aktiviteterna? 

 Vad upplever du för hinder med att gå ut på gården? 

 Vad upplever du för fördelar med att gå ut på gården? 

 

 Vad är det som gör att ni går till skogen? 

 Hur ofta går ni till skogen? (maj-september och oktober till april) 

o Varför väljer ni att gå i den omfattningen? 

 Beskriv vad ni har för organiserad eller uppstyrd verksamhet i skogen 

o Varför har ni de aktiviteterna?  

 Vad upplever du för hinder med att gå ut i skogen? 

 Vad upplever du för fördelar med att gå ut i skogen? 

 

 Hur upplever du det att vara ute med den barngrupp du arbetar i?  

  



VI 

 

Bilaga C  

Tabell 26 till 32  med frågor 1-5, 10 och 14 

 

Tabell 26. Var ligger den förskola där du arbetar? 

 

 

 

Tabell 27. Vad är det för inriktning på den förskola där du arbetetar på? 
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VII 

 

Tabell 28. Vilken ålder är det på den barngrupp du arbetar i? 
 

 

 

 

Tabell 29. Hur många barn är det inskrivna på den avdelning du arbetar på? 
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VIII 

 

Tabell 30. Hur många barn är det per pedagog (om man delar antalet barn på 

antal pedagoger)? 

 

 

 

 

 

Tabell 31. Har ni skogsmiljö på förskolgården? 
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IX 

 

Tabell 32. Är du nöjd med den utevistelsen ni har idag?  
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