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Sammanfattning 

 
Samtidigt som barn blir allt mer stillasittande är inte heller förskollärares 

undervisningsuppdrag tydligt i den naturbaserade närmiljön. Trots kunskap om 

utevistelsens positiva aspekter på barns utveckling saknas det en bild av hur svenska 

förskollärare applicerar denna kunskap i praktiken. Med syftet att undersöka hur 

förskollärare nyttjar sin naturbaserade närmiljö genomfördes en enkätstudie där hundra 

svenska förskollärare besvarade frågor om hur ofta och hur länge de nyttjade närmiljön, 

samt varför, vad de gjorde och vilka hinder de såg. Även de didaktiska frågorna när och 

var berördes i enkäten samt hur lång yrkeserfarenhet förskollärarna hade. Resultatet 

visade att förskollärare skulle vilja lämna förskolan för att bedriva utomhusundervisning 

mer frekvent än de gör och att de använder sig av den naturbaserade närmiljön för att få 

en varierad lärmiljö. Det framkom en bild av en bred variation på ämnesområden där 

förskollärare bedriver utomhusundervisning och naturkunskap var det högst frekventa 

svaret. Det framkom också att personalbrist var en vanlig barriär för att bedriva 

utomhusundervisning. Studiens slutsats är att det ges uttryck för en didaktisk tanke 

bakom den undervisning förskollärarna bedriver i den naturbaserade närmiljön. 

Förskollärare tycks ha intresse och kunskap för att bedriva utomhusundervisning men 

förutsättningarna tillåter inte alltid det, inte minst som följd av den brist på förskollärare 

och annan förskolepersonal som finns i Sverige idag. Vidare forskning som fokuserar på 

att upptäcka och motverka hinder för att vistas i förskolans naturbaserade närmiljö 

skulle vara en intressant utveckling. 

 

 

Nyckelord: Didaktik, early childhood educat*, förskola, förskollärare, naturbaserad 

närmiljö, natur och miljö, outdoor activities, outdoor education, utomhusundervisning, 

varierad lärmiljö. 
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1.Introduktion 
 

1.1 Inledning 

 

Förskollärares undervisningsuppdrag blir inte synligt i utomhusmiljön enligt en studie 

av Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) som även menar att närmiljöer används i låg 

utsträckning i förskollärares undervisning. Utifrån detta väcktes intresset att göra en 

didaktisk undersökning som berör frågor kring vad, hur och varför i relation till 

utomhuspedagogiska närmiljöer. Intresset att undersöka detta område är också en följd 

av personliga erfarenheter av att förskolornas närmiljöer ofta inte utnyttjas och att 

kunskapen hos förskollärarna om hur närmiljön kan nyttjas inte har varit stor. 

Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018) skriver att lärarens didaktiska kompetens 

ligger till grund för hens val av vilka platser hen använder som lärmiljö i sin 

undervisning, vidare betonar de att all undervisning eller kunskapsämne inte behöver 

eller bör vara utomhusundervisning utan att det är variationen av lärmiljöer som är en 

framgångsfaktor.  

 

Att barn idag blir mer och mer stillasittande är en uppfattning vi som författare har och 

som delas av McClain och Vandermaas-Peeler (2015). Att utomhusmiljöer är 

underskattade som lärmiljö är något som Miranda, Larrea, Muela och Barandiaran 

(2017) skriver och i likhet med tidigare nämnda författare menar även de att 

utomhusmiljön inte används tillräckligt i undervisningssyfte. Det finns därför en vilja 

att undersöka hur svenska förskollärare kan få in undervisningen i den närliggande 

utomhusmiljön, vad de undervisar och varför de väljer att göra det. 

 

I Sverige behandlar läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) ämnet och det är något 

som svenska förskolor ska arbeta med. Bland annat framgår det av styrdokumentet att 

verksamheten ska växla mellan olika aktiviteter under dagen och skapa möjligheter för 

lek och lärande, inte bara i den planerade miljön utan även i naturmiljö. Vidare står det i 

läroplanen att förskolan ska betona miljö- och naturvårdsfrågor och att barn ska få 

förutsättningar att anamma sig kunskap om sitt inflytande på naturens kretslopp och ett 

varsamt förhållningssätt till natur och miljö (Skolverket, 2016).  Naturvetenskap samt 

lärdom om djur och växter, omsorg om och respekt för allt levande i sin närmiljö samt 

kännedom om hur människor, samhälle och natur påverkar varandra är ytterligare 

faktorer om läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) skriver om. 

 

Vi kommer i vårt arbete använda oss av begreppet utomhusundervisning som syftar på 

målstyrda lärprocesser som sker i den naturbaserade närmiljön. Naturbaserad närmiljö 

syftar på den miljö som är inom promenadavstånd men separat från förskolan och inte 

är skapad av människan. Vi räknar alltså varken in förskolans gård eller närliggande 

lekparker i användningen av begreppet naturbaserad närmiljö. I den information som 

gick ut till respondenterna förtydligades att frågor om närmiljö syftade på platser i 

naturen (se bilaga 1), därför benämns ibland enbart närmiljö i resultatet, detta syftar 
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dock fortfarande på naturbaserade platser. Lekens betydelse för barns lärande är något 

som läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonar, av den anledningen har leken 

en central plats i denna studie under antagandet att den är förenad med lärande. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Vi vet genom befintlig forskning att de positiva effekterna av vistelse i naturen 

associeras med barns hälsa och utveckling, detta säger bland annat Ernst och Tornabene 

(2012). Det som inte framgår är hur denna kunskap appliceras i praktiken på svenska 

förskolor. Att undersöka hur naturbaserade närmiljöer nyttjas och varför förskollärare 

valt eller valt bort att besöka naturen i närmiljön är därför av intresse.  

 

Något som vi själva har observerat är att närmiljöer inte nyttjas i pedagogiska 

sammanhang och därför är detta något som kommer undersökas vidare och ta reda på 

hur det kommer sig att det har blivit så. Då barns lärande och utveckling är en 

kontinuerlig process som sker i alla aspekter av deras vardag borde även närmiljön 

nyttjas i pedagogiska sammanhang. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet är att undersöka hur förskollärare nyttjar sin närliggande natur vid förskolan. Vi 

vill ta reda på om det finns någon pedagogisk idé med de utflykter förskolan går på, om 

det finns det något lärande i de situationer som uppstår under utflykten eller om dessa 

utflykter görs utan ett klart syfte. Till följd av detta har följande undersökningsfrågor 

formulerats och skapat arbetets utgångspunkt: 

 

• Hur ser förskollärare på sitt uppdrag att bedriva utomhusundervisning i 

förskolans närmiljöer? 

• Vilka erfarenheter har förskollärare av att bedriva utomhusundervisning i 

förskolans närmiljöer? 

• Vilka möjligheter och hinder ser förskollärare med att bedriva 

utomhusundervisning i förskolans närmiljöer? 

 

1.4 Disposition av arbetet 

 

Arbetets första kapitel har behandlat intresset bakom att göra denna studie, dess 

problemformulering samt det syfte och frågeställning som arbetet har sin utgångspunkt 

i. I kapitel 2 presenteras tidigare forskning och dess relevans i vårt arbete. Forskningen 

är från olika länder och meningen är inte att likställa studierna utan att visa på en bred 

bild av det aktuella forskningsområdet. Forskningsdelen är uppdelad genom fem 

kategorier för att göra det tydligt för läsaren vad forskningen tar upp. Forskningens 

betydelse i arbetets sammanhang avslutar kapitlet. Arbetets metodavsnitt återfinns i 

kapitel 3. Här motiveras val av metod och hur urvalet har gått till. Arbetets 

genomförande behandlas och det redovisas för de frågor som ställts till respondenter 
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samt hur den insamlade datan har analyserats. Etiska aspekter behandlas löpande i 

kapitlet. Kapitel 4 behandlar arbetets resultat och analys och där presenteras den 

analyserade datan i diagram som visar variabler dels enskilt, och dels i relation till 

varandra i korstabeller. Resultat och metod diskuteras i relation till tidigare forskning i 

Kapitel 5. Kapitlet presenterar författarnas slutsatser och ger exempel på vidare 

forskning inom ämnesområdet. 
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2. Tidigare forskning 
 

Vi presenterar här forskning från en variation av länder, syftet är inte att likställa 

resultatet från studier i olika länder utan att redovisa en bred bild av forskningsområdet. 

För att söka upp relevant forskning har främst databasen ERIC använts som är den stora 

databasen inom utbildningsvetenskap. Även Google, Google Scholar och NAAEE 

(North American association for environmental education) har använts för att hitta 

artiklar, rapporter och avhandlingar som berör vårt forskningsområde. 

 

Då forskningsområdet är stort behövdes en begränsning av urvalet av artiklar och detta 

gjordes först genom ett externt urval där det sågs till att artiklarna och de studier som 

hade gjorts fokuserade på barn i förskoleåldern. I studiens intresse fanns det även en 

vilja av att det skulle finnas en geografisk spridning på artiklarna för att kunna få en bild 

av hur synen på utomhusundervisning ser ut i flera olika länder. Det viktigaste har varit 

att finna forskning av relevans för studiens syfte men det gjordes även ett aktivt val att 

begränsa urvalet till artiklar som inte är äldre än tio år gamla för att försäkra oss om att 

det artiklarna tar upp är aktuellt.  

 

Gällande det interna urvalet valdes artiklar ut där det tycktes kunna urskiljas 

gemensamma ämnen som artiklarna behandlade och därigenom kunna kategorisera och 

dela upp dessa ämnen. Artiklarna skulle innefatta något av det som tas upp i studiens 

syfte och undersökningsfrågor, artiklar som inte innehöll något med relevans till detta 

sorterades bort. Flera av artiklarna är publicerade på samma ställe och det finns artiklar 

som refererar till annan forskning som valts ut till studien, på så sätt går det att urskilja 

att den forskning som valts ut till detta arbete är använd av andra i samma 

forskningsområde. Detta har även varit ett sätt att lokalisera annan aktuell forskning.  

 

De sökord som har använts är outdoor, outdoor education, environment, preschool, 

outdoor activities, nature, NAAEE, early childhood educat* och learning. 

 

2.1 Förståelse för natur och miljö 

 

Att barn idag spenderar allt mindre tid ute i naturen är något som Beery och Jørgensen 

(2017) menar leder till en minskad förståelse gällande biologisk mångfald och 

naturfenomen. I den studie de gjort i Norge och Sverige menar de att teknologi och ett 

fokus på lärande inomhus kan vara bidragande faktorer till en minskad interaktion med 

naturen hos barn. Vidare menar de att utomhusvistelser i naturen inte bara bidrar till 

barns utveckling utan att det även handlar om sensoriska och kroppsliga upplevelser, 

samtidigt som det ger en ökad förståelse för miljö och natur.  

 

Det finns en tydlig länk mellan mänskliga erfarenheter och naturliga system som är 

viktig att förstå och belysa enligt Beery och Jørgensen (2017). De menar att nyckeln till 

att förstå de problem som finns med minskat biologisk mångfald och andra ekologiska 

problem kan börja med barns fria utforskande och lek i naturen. Dock belyser de att det 
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inte alltid är helt enkelt att bedriva utomhusundervisning och ge barnen genuina 

naturupplevelser då alla barn och förskolor inte har samma förutsättningar samt 

tillgänglighet till naturen. De menar att ett samarbete mellan lärare, föräldrar, 

landskapsarkitekter och stadsplanerare behövs för att alla barn ska få samma 

möjligheter. 

 

Liksom Beery och Jørgensen (2017) menar Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) att 

det är under den tidiga barndomen som den grundläggande förståelsen för hur 

omvärlden fungerar och kunskap kring detta bildas genom ett aktivt deltagande i 

aktiviteter utomhus. De menar att alla barn oavsett ålder gynnas av att vara ute i naturen 

för att få komma i kontakt med djur och växter. Även McClintic och Pretty (2015) tar 

upp att det är i naturen som barn får möjlighet att knyta an till växter och djur och 

utveckla sin förståelse för dessa. Zamani (2016) menar också att förståelsen för olika 

naturfenomen ökar när barn får vistas i naturliga miljöer och inte bara på konstruerade 

förskolegårdar. 

 

Klaar och Öhman (2014) har i sin studie fokuserat på barns meningsskapande i 

utomhusmiljöer samt hur svenska förskolor arbetar med demokrati och barns egna 

valmöjligheter i samband med utomhusvistelser. De menar att svenska förskolor bör ta 

vara på den tradition som finns i Sverige gällande utomhusundervisning och utmana 

barn i de lärprocesser de befinner sig i för att utöka deras förståelse för naturfenomen 

och relevanta begrepp för att därigenom öka meningsfullheten med vistelser i naturen. 

Förutom personlig utveckling och förståelse för hur olika naturfenomen fungerar menar 

de att det finns en tradition i svenska förskolor där barn ska skapa sig en bild av naturen 

som något värdefullt som behöver omtanke och tas hand om. Vidare tar författarna upp 

att det saknas internationell forskning inom området och ställer sig frågande till 

huruvida det är ett ämne som ses som för svårt och avancerat för unga barn. 

 

Barn i dagens samhälle har färre möjligheter att spendera tid i naturen jämfört med de 

barn som växte upp för tjugo till trettio år sedan, enligt en studie i Australien gjord av 

Laird, McFarland-Piazza och Allen (2014). Barns vistelse i naturen är beroende av att 

vuxna skapar förutsättningar och tar sig tid för detta, och eftersom barn i förskoleålder 

drivs av en naturlig nyfikenhet är det extra viktigt att ta vara på samt skapa möjligheter 

för barn att upptäcka naturen. Erfarenheter av naturen bidrar till barns förståelse för 

årstider och livscykler, att kunna förutse situationer, samt skapa insikt i hur relationer 

mellan växter, djur, regn och solsken ter sig. Enligt författarna kan positiva erfarenheter 

av naturen i den tidiga barndomen påverka individen även när denne har vuxit upp.  

 

Klaar (2013) menar att användandet av olika naturmaterial bidrar till möjligheterna för 

barn att skapa erfarenhetsbaserad kunskap gällande naturen och olika naturfenomen. 

Författaren menar också att kombinationen av kunskap införskaffad genom egna 

erfarenheter och meningsskapande kan bidra till en ökad handlingsförmåga ute i naturen 

genom att naturen ses som något lustfyllt och betydelsefullt. 
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2.2 Barns utveckling 

 

Samtidigt som barn spenderar allt mindre tid utomhus spenderar de allt mer tid inom 

barnomsorgen vilket medför mindre möjligheter till utomhusaktiviteter hemmavid 

enligt McClintic och Pretty (2015). Vidare hävdar de att barn spenderar en stor del av 

sin fritid framför en skärm, till exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon och betonar 

därför att det är lärares ansvar att skapa möjligheter under barns tid i förskolan för 

aktiviteter utomhus. Utomhusmiljön erbjuder möjligheter att upptäcka med alla sinnen 

och förstärker banden med andra barn och vuxna (McClintic & Pretty 2015). 

 

I både McClintic och Prettys (2015) studie samt McClain och Vandermaas-Peelers 

(2015) studie som båda är gjorda i USA tas det upp att barn idag spenderar allt mindre 

tid utomhus och att de blir alltmer stillasittande. Båda studierna menar att naturliga 

utomhusmiljöer är viktiga för barns grovmotoriska utveckling och att den variation som 

naturen erbjuder är svår att återskapa i konstruerade miljöer. Hinder som de ser är hur 

samhället successivt utvecklats till en mer urban miljö där många förskolor ligger 

centralt beläget i städerna och att det kan vara långt till exempelvis skogar och andra 

naturområden. Deras studier visar flera anledningar att ta med barnen ut i naturen och 

låta dem leka och utforska fritt, det främjar utvecklingen av grovmotorik såväl som 

sociala färdigheter. Barn får även större frihet att vara stökiga, högljudda och energiska 

utomhus än inomhus. 

 

I studien som Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) har gjort i turkiska förskolor visar 

resultatet att utomhusundervisning och vistelse ute i naturen bidrar till utvecklingen av 

motoriska och språkliga färdigheter samt att det bidrar till en social och emotionell 

utveckling hos barn precis som McClintic och Pretty (2015) samt McClain och 

Vandermaas-Peeler (2015) tidigare varit inne på. Vidare menar författarna att 

användandet av utomhusundervisning även hjälper till för att motverka stillasittande och 

hälsoproblem som övervikt hos barn. 

 

Miranda et al. (2017) menar i sin spanska studie precis som Yildirim och Özyilmaz 

Akamca (2017) att aktiviteter utomhus är viktiga då de gynnar barns utveckling, de 

menar vidare att utomhusmiljöer ofta underskattas som lärmiljö samt att dessa miljöer 

används alltför sällan av förskollärare i undervisningssyfte. De tar upp problem med de 

utomhusmiljöer i förskolornas närområde där de miljöer som finns tillgängliga ofta är 

riktade till olika sportaktiviteter som exempelvis fotboll och detta menar de begränsar 

barnens lek och vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra. Vikten av en bra 

utomhusmiljö och närhet till natur är något som författarna menar är väsentligt för barns 

fortsatta utveckling, lärande och välmående. Studien nämner de skandinaviska länderna 

som goda exempel där miljöerna i anslutning till förskolorna ofta är bra medan det i 

flera andra länder runt om i världen inte prioriteras lika högt som i de skandinaviska 

länderna. 
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Vidare belyser Klaar och Öhman (2014) hur styrdokument och tidigare forskning ser på 

utomhusundervisning och vistelser i naturen. Alla svenska förskolor förväntas använda 

sig av utomhusundervisning i någon form då detta främjar barns utveckling av motorik, 

språk, och allmänt välmående. I linje med Klaar och Öhman (2014) menar även 

Sheridan och Williams (2018) att naturliga utomhusmiljöer bidrar till utvecklingen av 

barns kognitiva och motoriska färdigheter. Författarna nämner också att undervisning 

utomhus har fått en starkare koppling till lärande i specifika ämnen på senare år och att 

frågor kring genus, ansvarstagande och hälsa uppmärksammas i samband med 

undervisningen i de andra ämnena. 

 

2.3 Varierad lärmiljö 

 

Att det finns skillnader i barns lek beroende på vad utomhusmiljön har för karaktär är 

något Zamani (2016) visar på i sin studie som är gjord i USA. Konstruerade miljöer 

menar författaren att barn upplever som tråkiga, oinspirerande och leken i dessa miljöer 

blir lätt förutsägbar. I mer naturliga miljöer lockas barnen till att använda sin fantasi mer 

och visar på mer social interaktion än i de konstruerade miljöerna, även mer spontana 

lekar förekom i de naturliga miljöerna. Vistelser i dessa naturliga miljöer främjar även 

barnens kreativitet samt sociala färdigheter. Vidare menar författaren att en kombination 

av en konstruerad utomhusmiljö och en naturlig utomhusmiljö också kan vara en bra 

lösning på en förskolegård, där naturmaterial som går att flytta på för att exempelvis 

konstruera olika saker är ett bra sätt för barn att använda sin kreativitet och fantasi.   

 

Tidigare forskning från Island (Norðdahl & Jóhannesson 2014), Australien ( Laird et al. 

2014) och Kanada (Kiewra & Veseleck 2016) visar även att lärare anser att 

utomhusvistelse har positiva effekter genom att det erbjuder en variation när det gäller 

material, situationer och lärmiljö så verksamheten passar fler individer i en barngrupp. 

Även McClintic och Petty (2015) skriver att aktiviteter utomhus erbjuder större 

variation än inomhus, men betonar även att den fria leken utomhus kräver mindre 

uppmärksamhet från läraren än inomhus och att det ofta blir att läraren får en liten rast 

där dennes uppmärksamhet endast behöver riktas mot barns säkerhet medan barnen gör 

sig av med energi. Vidare betonar de att lärare inte alltid förstår den fulla potentialen i 

utomhusundervisning och lägger mindre tid på att planera undervisning för 

utomhusbruk än för inomhus. 

 

2.4 Risker och hinder 

 

Enligt Laird et al. (2014) är det vitalt för barns riskhantering att de får möjligheter till 

riskfyllda aktiviteter. Förmågan att förutsäga risker hänger ihop med tidigare 

erfarenheter där ens egna gränser både utmanas och upptäcks, vilket de menar att barn i 

dagens samhälle går miste om. Tidigare generationer hade mer frihet i sitt upptäckande 

av naturen medans dagens barn oftast har en vuxen som övervakar eller leder 

aktiviteterna barnen ägnar sig åt vid vistelse i naturen för att undvika olyckor. I studien 

av McClintic och Pretty (2015) visade resultatet att lärare såg det som sin främsta 
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uppgift i naturen att säkra barnens trygghet och erbjuda vägledning men ändå ge barnen 

utrymme att leka utan att lärarna tränger sig på. De hinder som nämndes i störst 

utsträckning i studien som Ernst (2014) gjort var för långt avstånd till naturen, tidsbrist, 

vinterväder, säkerhetsrisker och för lite personal för att kunna hålla uppsikt. Även i Kos 

och Jerman (2012) studie ansåg personal dels att det var besvärligt att besöka naturen 

för det krävdes extra personal som följde med och dels att kallt väder var ett hinder.  

 

I Sverige till skillnad från exempelvis USA ses naturen som en plats för personlig 

utveckling och välmående medan det i USA handlar mer om riskerna som finns med 

vistelser i naturen vilket är något som Klaar och Öhman (2014) tar upp i sin studie. 

 

Tidigare forskning visar att lärare tar risker i beräkning när de planerar naturvistelse i 

förskolans närmiljö enligt studier i Kanada av Laird et al. (2014), Island av Norðdahl 

och Jóhannesson (2014) och Slovenien av Kos och Jerman (2012). Samtliga studier 

visade dock att lärarna ansåg att de positiva effekterna med naturen överväger riskerna. 

I den slovenska studien visade resultatet att lärare, i högre grad än föräldrar, betonar 

säkerhetsfrågor i samband med att besöka naturen (Kos & Jerman 2012). 

 

2.5 Utevistelsens frekvens 

 

Enligt en studie gjord av Kos och Jerman (2012) spenderar slovenska förskolebarn 

mindre än en fjärdedel av tiden ute under de varma månaderna och mindre än en 

sjättedel under de kalla månaderna, vilket motsvarar tre respektive 1.6 timmar utomhus 

per vecka under förskoletiden. Studien visade även att en majoritet av lärare och 

föräldrar till förskolebarn i Slovenien inte ansåg att barnen spenderar tillräckligt mycket 

tid ute i naturen.  

 

Norðdahl och Jóhannesson (2014) gjorde en studie gällande lärares syn på 

utomhusmiljön som visade att det fanns en stor variation på hur ofta barngrupperna fick 

möjlighet att lämna skolans område för att besöka naturen. Flertalet förskollärarna 

rapporterade att de besökte förskolans närmiljö en eller två gånger i veckan under 

sommarmånaderna och syftade på både naturliga platser som skog, vattendrag och 

gräsplättar men även platser skapade av människan, såsom parker och lekplatser. Andra 

lärare rapporterade att de endast lämnade förskolan regelbundet under vår- och 

höstterminerna eller när det passade in i det tema som barngrupperna arbetade med för 

tillfället. Studien visade dessutom att dåligt väder var en aspekt som kunde påverka att 

utomhusvistelsen blev mindre frekvent än vid bra väder. Lärarna i Norðdahl och 

Jóhannesson (2014) studie uttryckte även ett motstånd till den ökade tid som barn 

spenderar inomhus idag, som tidigare nämnda författare varit inne på (Beery & 

Jørgensen 2017; Laird et al. 2014). Lärarna i studien menade att det var av vikt att 

lärarna nyttjar utomhusundervisning för de positiva egenskaper de har för barnens 

välmående.  
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I en studie av Kiewra och Veseleck (2016) togs tidsutrymmet upp som en viktig aspekt i 

barns förmåga att vara djupt engagerade i den aktivitet de sysselsätter sig med. Studien 

visade att ju längre tid barnen hade på sig att utforska den naturliga utomhusmiljön ju 

djupare blev deras engagemang i både materialet och i relationen med sina kamrater. 

Långa utomhusvistelser gav också barnen möjlighet att till fullo ägna sig till 

problemlösning utan att de vuxna behövde ingripa. Även McClintic och Pretty (2015) 

betonar att barn kan koncentrera sig och ägna sig åt aktiviteter längre stunder i 

utomhusmiljöer än inomhus.  

 

I en studie av Ernst (2014) rapporterade lärare att de besökte naturen i skolornas och 

förskolornas närmiljö en gång i månaden medan de besökte parker och lekplatser oftare, 

ungefär en gång i veckan. Studien undersökte även lärarnas synsätt angående naturen. I 

en korstabulering konstaterades att hur frekventa utflykterna var relaterade till lärarnas 

synsätt, där de som ansåg naturen vara svår att nyttja gjorde utflykter mer sällan medans 

de som hade ett personligt intresse för naturen tenderar att göra utflykter mer frekvent. 

Studien visade dock att personligt intresse inte överväger de hinder som lärarna såg med 

att utomhusundervisning, lärarna var dessutom gynnsamt inställda i sitt synsätt där de 

såg de positiva aspekter naturen kunde erbjuda barns utveckling. Således visade studien 

att fokus ej bör ligga på att övertyga lärare om naturens nytta utan istället på att arbeta 

för att minska de barriärer som finns för utomhusundervisning.  

 

De studier som tar upp hur ofta förskolan besöker närmiljön och att flera forskare visar 

ett motstånd till att barn spenderar allt mer tid inomhus, till exempel Norðdahl och 

Jóhannesson (2014), är av intresse för undersökningen eftersom det låg bakom 

inriktningen på detta område. För att få en bredare förståelse av orsaker till detta var det 

relevant att fördjupa oss i tidigare forskning som berörde hur frekvent förskolor 

bedriver utomhusundervisning. Av samma anledning är forskningen om risker och 

hinder av bland annat McClintic och Pretty (2015) relevant för att skapa förståelse för 

hur förskollärare förhåller sig till barriärer som kan påverka utomhusundervisningen 

negativt. För att skapa en bild av varför förskollärare bör bedriva utomhusundervisning 

trots risker och hinder studerades forskning som berörde de positiva aspekter 

utomhusvistelse skapar. Forskning om förståelse för natur och miljö blev ett tydligt 

argument för utomhusundervisning där bland annat Beery och Jørgensen (2017) skriver 

om hur ekologiska och biologiska problem kan motarbetas genom barns fria 

utforskande av naturen och den kunskap vistelsen medför. Den tidigare forskningen 

visar också på positiva aspekter på barns utveckling genom att använda sig av 

utomhusundervisning som Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) berör samt hur en 

varierad lärmiljö skapar förutsättningar att nå fram till fler individer i barngruppen 

(Kiewra & Veseleck 2016) vilket är av intresse för studien i relation till de resultat som 

framkommer i undersökningen vilket presenteras i kapitel 4. 
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3. Metod 
 

I följande kapitel beskriver och motiverar vi vårt val av metod och förklarar hur 

genomförandet av studien har gått till för att nå fram till studiens syfte att undersöka hur 

förskollärare nyttjar sin närliggande natur vid förskolan. De forskningsetiska 

överväganden som gjordes i undersökningen presenteras löpande i metodavsnittet. 

 

3.1 Metodval 

 

För att få svar på studiens undersökningsfrågor valdes enkät som datainsamlingsmetod, 

enkäten skapades online på sajten surveymonkey.com. Den bestod av nio korta och 

öppna frågor varav två gav möjligheten att ange fler än ett svar. Vid två frågor fanns 

även möjligheten att formulera ett eget svar i form av en kommentar. Enkäten 

beräknades ta ungefär fem minuter att svara på och kunde besvaras på dator, mobil eller 

iPad. Huruvida det skulle vara öppna frågor eller inte valde vi två öppna frågor. Dessa 

två frågor valdes ut för att ge respondenterna möjligheten att utveckla sina svar och 

svara med egna ord då dessa frågor kunde ge en mer detaljerad bild av varför 

förskollärare bedriver utomhusundervisning samt vilka hinder de upplever för 

utomhusundervisning. Bryman (2018) menar att för många öppna frågor kan leda till att 

respondenter väljer att avstå från att svara då det kan upplevas som för tidskrävande och 

ansträngande. Av samma anledning togs beslutet att använda korta frågor samt att en 

fråga presenterades åt gången för att utformningen skulle vara enkel att följa och 

därigenom minska risken för att frågor föll bort.  

 

Ett annat skäl till valet av metod var att enkäter anpassas efter respondenternas behov 

genom att de kunde genomföra enkäten när tid och möjlighet fanns. En nackdel som 

Bryman (2018) beskriver med enkäter är att alla typer av frågor inte passar i en enkät 

därför gjordes ett urval av de frågor som var tilltänkta och enbart de frågor som är av 

störst vikt för undersökningen togs med för att undvika bortfall. Att hålla nere antalet 

frågor för att minska risken för ett partiellt bortfall är något som även Hjalmarsson 

(2014) tipsar om. Arnqvist (2014) tar upp att enkät som datainsamlingsmetod är att 

föredra när en större mängd respondenter ska tillfrågas gällande specifika 

frågeställningar och eftersom det i denna studie fanns en önskan om att få en bred bild 

kändes enkät som ett naturligt val. Därtill kunde arbetet av studiens andra delar fortsätta 

när utformningen av enkäten var färdig vilket innebar att metoden blev tidseffektiv.  

 

3.2 Urval 

 

I urvalet togs beslutet att sprida enkäten till förskollärare från två kommuner samt från 

två grupper på sociala medier. Eftersom det fanns en vilja få så bred data som möjligt 

gick det ej att avgöra hur stort bortfallet var till följd av att det inte är kännbart hur 

många informationen och enkäten nådde ut till. Samtliga som påbörjade enkäten 

fullföljde den och det totala antalet svarande var hundra förskollärare. Vi undanbad oss 
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svar från de förskollärare med personlig koppling till oss som författare av den 

anledningen att inte riskera att respondenterna svarade utifrån en tro om vilket resultat 

som förväntades. Detta på grund av att undvika den så kallade intervjuareffekten som 

Bryman (2018) tar upp. 

 

3.3 Genomförande 

 

Bryman (2018) tar upp att flera faktorer som layout, frågornas tydlighet och 

användandet av öppna frågor kan spela in när det gäller eventuellt bortfall och 

svarsfrekvens. Det lades därför en stor vikt vid en väl utformad och informativ 

introduktionssida som behövdes för att informera respondenterna om undersökningens 

syfte, vad svaren i undersökningen kommer att användas till och hur svaren kommer att 

hanteras och av vem. Enkätens layout övervägdes, och i denna eftersträvades tydlighet 

för att på så sätt minska risken för bortfall på grund av frågor som är otydligt 

formulerade eller en förvirrande layout. Vid eventuella oklarheter gällande enkäten och 

frågorna hade respondenterna möjlighet att kontakta oss eller handledaren via e-post. 

Respondenterna informerades om att den insamlade datan skulle förvaras så att ingen 

obehörig kunde få tillgång till den och att efter att arbetet är examinerat publiceras det i 

högskolebiblioteket DIVA. Vidare informerades respondenterna om EU:s 

dataskyddsförordning och att de har rätt att ta del av insamlade uppgifter och vid behov 

få eventuella fel rättade eller personuppgifter begränsade. Informationen angav att 

samtliga svar var avidentifierade. Respondenterna informerades även om att de var fria 

att avsluta sitt deltagande utan ange anledning (se bilaga 1). Allt detta i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska principer.  

 

Enkäterna distribuerades via tre förskollärare inom de två valda kommunerna, dessa 

förskollärare fungerade som kontaktpersoner, ej respondenter, och distribuerade i sin tur 

enkäten vidare till förskollärare i deras respektive förskoleområde. Efter tre dagar 

publicerades enkäten i två grupper riktade till personal i förskolan på Facebook. En 

deadline på 14 dagar fastställdes och efter dessa 14 dagar stängdes enkäten ner och inga 

fler svar kunde registreras. Efter detta kunde en analys av insamlade svar påbörjas. Det 

insamlade materialet tolkas genom att inta ett didaktiskt förhållningssätt och ta 

utgångspunkt i frågorna om; vad ska läras ut, varför ska det läras ut, hur ska det läras ut, 

när ska det läras ut och var ska det läras ut. Enligt Faskunger et al (2018) öppnar 

utomhusundervisning upp för de didaktiska frågorna genom att vad-frågan berör det 

ämnesinnehåll som är lämpligt att undervisa i utomhus såväl som i inomhusmiljö, hur-

frågan berör hur undervisning genomförs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

goda resultat. Båda dessa frågor baseras i grunden på frågan varför förskolan ska 

förlägga mer undervisning utomhus. Vidare tar deras forskning upp att även frågor om 

när utomhusundervisning lämpar sig och var den lämpar sig kan behandlas i en 

didaktisk analys vilket är av relevans för vårt arbete, där när-frågan och var-frågan 

berörs i undersökningen.  
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3.3.1 Presentation av ställda frågor och svarsalternativ 

 

Vår första enkätfråga handlade om hur ofta förskollärare bedriver utomhusundervisning 

i förskolans närmiljö där respondenterna fick svarsalternativ som sträckte sig mellan att 

de aldrig lämnade förskolan till att de gjorde det mer än en gång i veckan. Därefter fick 

respondenterna svara på varför de bedriver utomhusundervisning genom att fylla i alla 

alternativ de ansåg stämma överens, frågan erbjöd nio svarsalternativ som berörde de 

anledningar som låg till skäl till varför de lämnade förskolan varav ett av alternativen 

gav respondenterna möjlighet att bidra med ett eget svar i form av en kommentar (se 

bilaga 1.). På den tredje enkätfrågan fick förskollärarna ange alla ämnen de undervisar i 

ute i förskolans närmiljö. De kunde välja mellan sex olika alternativ och kunde välja 

flera svar. På den fjärde frågan fick förskollärarna ange hur de använder närmiljön i 

utomhusundervisning där de fick ange om de har lärarledda aktiviteter, fri lek eller en 

kombination. Den femte frågan innebar att förskollärarna skulle ange hur lång tid de 

spenderade i utomhusmiljön per tillfälle genom att svara på en skala som sträckte sig 

mellan en timme eller mindre till fem timmar per tillfälle. På fråga sex fick 

förskollärarna svara på vilken årstid de använde sig av utomhusundervisning i störst 

utsträckning. Svarsalternativen var de fyra årstiderna. På den sjunde frågan fick 

förskollärarna sedan ange ett hinder som de ansåg var den största barriären för 

utomhusundervisning. Det fanns sju stycken svarsalternativ varav en lämnade möjlighet 

att ge ett eget svar i form av en kommentar (se bilaga 1). På den åttonde enkätfrågan 

fick respondenterna frågan hur ofta förskollärarna skulle vilja lämna förskolan för att 

bedriva utomhusundervisning om de själva fick bestämma och förutsättningar fanns. 

Här användes samma svarsalternativ som i fråga ett. Den sista frågan fick 

respondenterna svara på deras erfarenhet av förskolläraryrket genom att ange hur länge 

de arbetat i som förskollärare, svarsalternativen sträckte sig mellan mindre än fem år till 

mer än tjugo års erfarenhet. Denna fråga togs med för att ha en variabel för att kunna 

korstabulera de olika resultaten genom att se om erfarenheten påverkar valen av 

svarsalternativen.  

 

3.4 Bearbetning och Analys 

 

Den insamlade datan har automatiskt sammanställts i det verktyg som enkäten skapades 

i, vilket var en hemsida som heter surveymonkey, som även Bryman (2018) tipsar om. 

Variabel är ett grundläggande begrepp vid kvantitativ metod, termen variabel syftar på 

en mätbar egenskap, och exempel på detta är antal, ålder, kön eller vikt enligt Arnqvist 

(2014). I denna studie är variablerna de svarsalternativ som erbjuds deltagarna. Enkäten 

i studien innehöll dels svarsalternativ som alla hade samma värde och därför inte går att 

rangordna vilket kallas för nominalvariabler, tex frågan om varför förskollärare bedriver 

utomhusundervisning i närmiljön (se bilaga 1 fråga 2) samt svarsalternativ som går att 

rangordna, ordinalvariabler, från det lägst till högsta värde, tex frågor om hur ofta 

förskollärare bedriver utomhusundervisning. Eftersom detta arbete mestadels använder 

sig av nominalvariabler som inte går att rangordna analyserades datan i diagram och 

presenteras i figurer som tydligt visade det värde som var mest förekommande i 
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variabeln, typvärde, som kan användas som centralmått (Eliasson, 2018). Även den data 

som innehåller ordinalvariabler analyseras för en enhetlig bild i form av typvärde. 

Analyseringen har i första hand skett i en univariat analys vilket beskrivs i Bryman 

(2018) som att en enskild variabel i taget behandlats. I verktyget har vi sedan använt 

redskap för att analysera de enskilda resultaten i relation till varandra genom en så 

kallad bivariat analys där två variabler har jämförts med varandra i en korstabulering. 

För att göra detta behandlades frågan om hur länge förskollärarna hade arbetat i 

förhållande till de andra frågorna och studerades om det fanns några tendenser som 

antydde att det fanns en röd tråd mellan erfarenhet och de övriga svaren. Den 

analyserade datan studerades sedan ur ett förskollärare perspektiv med ett didaktiskt 

förhållningssätt på frågor om varför, hur, vad, när och var. I analysen av datan har den 

litteratur som behandlats under tidigare forskning använts som analytiskt redskap för att 

skapa teman och finna röda trådar mellan tidigare forskning och denna studies resultat. 
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4. Resultat och analys 
 

Här presenteras resultatet från de hundra respondenter som samtliga fullföljde enkäten. 

Resultatet redovisas i kategorier utifrån de didaktiska frågorna: Hur bedriver 

förskollärare utomhusundervisning, varför bedriver förskollärare utomhusundervisning, 

vad behandlar förskollärare i utomhusundervisning.  Även de didaktiska frågorna, var 

och när kommer att behandlas. Kapitlet övergår sedan till att redovisa för de hinder som 

resultatet visar. 

 

Av de som deltog i enkätstudien hade 31% mer än tjugo års erfarenhet som förskollärare 

och 28% hade mellan fem och tio års erfarenhet.  Mindre än fem års erfarenhet hade 23 

% av de tillfrågade förskollärarna i enkäten. Mellan elva och sexton års erfarenhet hade 

11% av förskollärarna och 7% hade arbetat som lärare i förskolan i sjutton till tjugo år, 

som visas i figuren nedan.  

 

 

Figur 1. Erfarenhet 

 

Ovanstående text och figur har visat på hur många respondenter som har svarat på 

enkäten samt hur åldersfördelningen ser ut. I kommande avsnitt tar vi reda på vad för 

utomhusundervisning dessa respondenter använder sig av samt hur ofta de gör det och 

hur ofta de skulle vilja göra det om de själva fick önska. 
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4.1 Hur bedriver förskollärare utomhusundervisning? 

 

I det här avsnittet presenteras det resultat som har framkommit efter analysering av det 

insamlade materialet som tar upp hur ofta förskollärare bedriver utomhusundervisning 

och hur ofta de skulle vilja göra detta om de själva fick önska. Genom att se på svar från 

flera olika frågor redovisas ett resultat som visar på hur det vanligaste sättet att bedriva 

utomhusundervisning går till. Även den didaktiska frågan när behandlas här genom att 

undersöka vilken årstid som förskollärare bedriver utomhusundervisning i störst 

utsträckning. 

 

Figur 2. Hur ofta bedriver förskollärare utomhusundervisning? 

 

Figur 2 visar att 40% av förskollärarna lämnade förskolan mer än en gång i veckan för 

att bedriva utomhusundervisning och nästan lika många, 38%. lämnade förskolan en 

gång i veckan. Figuren visar att det var 11% av förskollärarna som lämnade förskolan 

mer än en gång i månaden och 6% angav mindre än en gång i månaden. Det var 5% 

som lämnade förskolan en gång i månaden.  

 

Resultatet visar att det är vanligast att förskollärarna bedriver utomhusundervisning i 

närmiljön mer än en gång i veckan (se figur 2) genom att använda sig av både 

lärarstyrda aktiviteter och fri lek (se fråga 4, bilaga 2) samt att de spenderar runt två till 

fem timmar per tillfälle (se fråga 5, bilaga 2). Mer ingående visade undersökningen att 

40 % av förskollärarna bedriver utomhusundervisning genom att besöka närmiljön mer 

än en gång i veckan, och nästan lika många 38% besöker närmiljön en gång i veckan. 

Till detta kan sägas att resultatet från fråga 4 (se bilaga 2) visar att 93% förskollärarna 

bedriver utomhusundervisning genom att använda sig av både fri lek och lärarstyrda 

aktiviteter när de besöker förskolans närmiljö och att en väldigt liten del av 

förskollärarna enbart använder sig av lärarstyrda aktiviteter (se bilaga 2). Hälften av 

förskollärarna spenderar två till fem timmar per tillfälle i närmiljön när de bedriver 

utomhusundervisning och 48% spenderar en timme eller mindre.  
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Figur 3. Hur ofta vill förskollärare bedriva utomhusundervisning? 

 

Förskollärarna anger dock att de skulle vilja spendera mer tid på utomhusundervisning 

enligt vårt resultat som visar att hela 81% av förskollärarna skulle vilja spendera mer än 

en gång i veckan på att bedriva utomhusundervisning i förskolans naturbaserade 

närmiljö om förutsättningarna fanns för det. Resultatet visar alltså att ungefär dubbelt så 

många skulle vilja spendera mer än en gång i veckan jämfört med hur många som redan 

spenderar så mycket tid.  

 

Vidare visar resultatet att förskollärarna använder sig av utomhusundervisning i störst 

utsträckning under hösten, vilket 42% av respondenterna svarat. Nästan lika stor andel, 

41% svarar att de bedriver utomhusundervisning i störst utsträckning på våren. 13% 

använder svarsalternativet “Sommar” och enbart 4% uppger att det är undervisning ute 

mest under vintern (se fråga 6, bilaga 2). 

 

Hur ofta förskollärare bedriver utomhusundervisning samt hur ofta de skulle vilja göra 

det om de själva fick önska är något som lyftes fram i ovanstående text. Även årstiderna 

visade att frekvensen av den undervisning som sker utomhus skiljer sig beroende på 

vilken årstid det är. I kommande avsnitt belyses varför förskollärare bedriver 

undervisning i utomhusmiljö. 
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4.2 Varför bedriver förskollärare utomhusundervisning? 

 

Det resultat på den enkätfrågan som tar upp varför förskollärare bedriver 

utomhusundervisning presenteras nedan. Enkätfrågan erbjöd möjligheten att ange flera 

svarsalternativ samt att respondenterna hade möjlighet att skriva egna kommentarer. 

Några av dessa kommentarer finns med i resultatet för att de tar upp saker som inte 

innefattas av de övriga svarsalternativen.  

 

 

Figur 4. Varför utomhuspedagogik?  

 

Resultatet visade att de flesta av förskollärarna bedriver utomhusundervisning för att få 

en varierad lärmiljö vilket 94% av förskollärarna anger. Barnens intresse är också ett 

vanligt förekommande skäl till att förskollärare bedriver utomhusundervisning anger 

65% av förskollärarna i undersökningen. Läroplanen samt personligt intresse är 

anledningar som ungefär hälften av förskollärarna anger som anledning till 

utomhusundervisning, där bägge svarsalternativen har använts av 54% av 

förskollärarna. Förskolans eller avdelningens tema stod som anledning för 51% av de 

svarande och hälsoaspekter stod för 46%. Slutligen svarade 12% att de är en 

naturinriktad förskola och 2 % angav att de inte bedriver utomhusundervisning.  

 

Resultatet visar även att utomhusundervisning kan anses som viktigt för vissa 

förskollärare. Bland de nio kommentarer som lämnades som respons i ovanstående figur 

fanns det citat som angav varför förskollärarna ansåg att utomhusundervisning var 

viktigt, vissa av citaten har bearbetats genom att rätta stavning och är därför inte en 

exakt upprepning av vad respondenterna skrev. Respondent 1 angav att “det är av stor 

vikt att barn får undervisning och upplevelser i olika miljöer för att konkretisera och 

befästa olika kunskaper” som svar på varför hen bedriver utomhusundervisning. Ett 

annat svar från respondent 14 var “Viktigt att barnen får vara i och ta vara på det som 

finns i naturen. Allemansrätten- vad får man göra och inte förstöra. En viktig lärmiljö 
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om kretslopp, djur, natur, lek mm Ett viktigt komplement till Verksamheten.”. 

Respondent 36 angav “Personalbrist” som ett skäl till att bedriva utomhusundervisning.  

 

De två tidigare avsnitten har behandlat frågorna hur och varför för att få en förståelse 

för hur ofta förskollärare lämnar förskolans område för att bedriva 

utomhusundervisning samt varför de gör det. I nästkommande avsnitt presenteras 

resultat som behandlar frågan om vad förskollärare bedriver för slags undervisning 

utomhus, vilka ämnen de undervisar i samt i vilken utsträckning dessa ämnen 

undervisas i. 

 

4.3 Vad behandlar förskollärare i utomhusundervisning? 

 

I tidigare avsnitt har det redovisat för hur och varför förskollärare bedriver 

utomhusundervisning och nu kommer också de resultat från frågan om vad de bedriver 

för utomhusundervisning och om det är några specifika ämnen de fokuserar på. 

Respondenterna kunde ge mer än ett svar på frågan. En korstabulering gjordes för att se 

på skillnader och likheter mellan hur lång förskollärarnas yrkeserfarenhet är och hur de 

svarat i enkäten.  

 

 
Figur 5. Vad undervisar förskollärare utomhus?     

 

Naturkunskap är det ämne som förskollärare använder sig av utomhusundervisning i 

störst utsträckning visar vårt resultat. Naturkunskap är tätt följt av språk och 

kommunikation men även matematik samt bygg och konstruktion är ämnen som många 

förskollärare behandlar i utomhusundervisning. Estetiska ämnen är det alternativ som 

minst antal förskollärare använder sig av.  

 

Mer ingående visar resultatet att förskollärarna som svarat på frågan genom att ange 

flera svarsalternativ i störst utsträckning undervisar i naturkunskap vilket 98% angav 

och nästa lika många, 93% svarade att de undervisar i språk och kommunikation. I 

matematik undervisar 89 % av förskollärarna och inom bygg och konstruktion ligger 

siffran på 75%. De två minst frekventa ämnena, teknik och estetiska ämnen ligger på 

57% respektive 55% av svaren. 
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Figur 6. Undervisning/erfarenhet 

 

Genom en korstabulering visar resultatet att i gruppen med elva till sexton års erfarenhet 

är ämnet teknik underrepresenterat där variabeln endast får 27% av gruppens svar 

medan de som har sjutton till tjugo års erfarenhet lär ut estetiska ämnen i minst 

utsträckning, ca 43% av den åldersgruppen använde det svarsalternativet. I de grupperna 

med mer än sjutton års erfarenhet behandlar samtliga förskollärare ämnena 

naturkunskap samt språk och kommunikation i sin utomhusundervisning. I gruppen med 

sjutton till tjugo års erfarenhet lär samtliga förskollärare även ut matematik i 

utomhusundervisningen. 

 

Frågor om vad, varför och hur förskollärare bedriver utomhusundervisning gåtts igenom 

och behandlats i de två tidigare avsnitten. Dock finns det hinder som kan försvåra 

undervisningen utomhus som undersöks i nästa avsnitt för att få en tydlig bild av vilka 

orsaker förskollärare kan ha till att inte bedriva undervisning utomhus. 
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4.4 Vad upplevs som det största hindret för utomhusundervisning? 

 

Kommande avsnitt presenterar det resultat som framkommit gällande frågan vilket det 

största hindret för att bedriva utomhusundervisning är. Respondenterna fick sex 

svarsalternativ varav ett av dessa gav möjlighet till att skriva en egen kommentar.  En 

korstabulering gjordes sedan där varje enskild svarsgrupp utifrån erfarenhet sattes i 

relation till de hinder som förskollärare såg med utomhusundervisning.  

 

 

Figur 7. Vad upplevs som hinder? 

 

Tillfrågade förskollärare anser att personalbrist och säkerhetsaspekter är de största 

hindren enligt vårt resultat där 66% av de svarande valde något av dessa alternativ. 

 

Av de svarande är det 45% av dessa som väljer alternativet personalbrist som största 

hindret för att kunna bedriva utomhusundervisning. 21% svarar att de anser att 

säkerhetsaspekter är det största hindret. 9 % av respondenterna valde brist på kunskap 

som sitt svarsalternativ och lika många, 9 % valde att formulera sina egna svar. Vidare 

svarade 8% att tidsbrist är det främsta hindret och 8% menade att väderförhållanden är 

det största hindret. Gällande väderförhållanden är det något vi tar upp i enkätfråga 6 (se 

bilaga 2) och kan där se att respondenterna bedriver minst utomhusundervisning under 

vintern. 

 

I enkäten valde 9% av respondenterna att använda sig av egenformulerade svar och 

dessa är bearbetade så att stavning är korrekt utan att innehållet är ändrat. Respondent 

13 angav “Säkerhetsaspekter på grund av personalbrist”. Ett annat svar från respondent 

97 är “En kombination av väderförhållanden (kyla) och schemat som delar av dagen ger 

personal samt förskolans ramar med lunchtider som ger tidsbrist”. “Personal som inte är 

intresserad är en brist” angavs som svar av respondent 19. Respondent 47 svarade 

“Ingen av ovannämnda. Finns inget hinder om du är en närvarande pedagog i ett 

homogent arbetslag” (se figur 7). 
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Figur 8. Erfarenhet / hinder 

 

I den korstabulering som gjordes för att undersöka hur yrkeserfarenhet påverkar hur de 

svarande ser på hinder går det att se att de enda som inte ser personalbrist som det 

enskilt största hindret är de förskollärare som har mindre än fem års erfarenhet i yrket, 

av dessa svarade 26% personalbrist och lika många svarar säkerhetsaspekter följt av 

21% som svarade väderförhållanden. Även de som har elva till sexton års erfarenhet 

visar på att personalbrist som fick 45% av svaren och säkerhetsaspekter som fick 36% 

är nästan lika stora, i övriga ålderskategorier är det betydligt större skillnad där 

personalbrist ses som det dominerande svaret. 

 

Bland de som har mellan sjutton och tjugo års erfarenhet är det 71% som menar att 

personalbrist är det största hindret. De respondenter som har mer än tjugo års erfarenhet 

är de som valt att använda sig av egna formuleringar på de frågor som möjliggjorde 

detta i störst utsträckning, 19% av dessa använde sig av kommentarsfunktionen.  

 

I kapitel 4 har resultat och analys av den insamlade datan presenterat i kategorier som 

berör de didaktiska frågorna. I nästkommande del diskuteras resultat och metod i 

relation till tidigare forskning inom ämnesområdet. Kapitel 5 kommer även ta upp 

exempel på vidare forskning inom området.  
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5. Diskussion och slutsatser 
 

Syftet i denna studie har varit att undersöka hur förskollärare nyttjar förskolans 

naturbaserade närmiljö och ett mål har varit att ta reda på om det finns någon 

pedagogisk ide bakom de utflykter förskolan gör och om det sker någon undervisning i 

närmiljön. Studien har därför haft utgångspunkt i de tre undersökningsfrågor som 

formulerade i kapitel 1 som berör hur förskollärare ser på sitt uppdrag att bedriva 

utomhusundervisning i förskolans närmiljö, vilka erfarenheter de har av detta samt vilka 

möjligheter och hinder de ser. 

 

5.1 Inledning 

 

Resultat går att tolka som att nästintill alla förskollärare i studien har erfarenhet av att 

bedriva utomhusundervisning i den naturbaserade närmiljön, om än i olika utsträckning. 

Detta eftersom samtliga frågor i enkäten på något sätt begärde ett svar på vilken typ av 

erfarenhet förskollärarna hade. 

 

De didaktiska indikationer som går att urskilja ur studien är bland annat hur-frågan som 

i detta fall berör hur ofta undervisning i naturbaserad närmiljö sker vilket visar att de 

flesta svarar en gång i veckan eller mer. Frågan hur besvaras även genom att en klar 

majoritet anger att de använder sig av både lärarstyrda aktiviteter och fri lek.  En annan 

didaktisk fråga som behandlas är när-frågan som berör när på året detta sker där vår och 

höst är vanligast.  Förskollärarna i enkäten svarar på varför-frågan genom att ange alla 

de anledningar de ser och en varierad närmiljö var den största anledningen. Vad-frågan 

ger en utbredd bild med en relativt jämn fördelning mellan vad för ämnen förskollärarna 

undervisar i, där både naturkunskap samt språk och kommunikation får över 90% av 

svaren. Studien i sin helhet lägger fokus på var-frågan genom att ta upp den 

naturbaserade närmiljön som ett alternativ till undervisning baserad i inomhusmiljön. 

 

5.2 Metoddiskussion 

 

Genom de svar som lämnats i kommentarsalternativet framkommer det vissa brister i 

enkäten som hade kunnat upptäckas vid en pilotstudie där en grupp respondenter fått 

svara på enkäten innan studiens början för att upptäcka dess brister vilket även Bryman 

(2018) skriver. Eftersom detta arbete bygger på 15 högskolepoäng upplevdes tidsbristen 

som ett hinder för att hinna genomföra en pilotstudie. Det som hade varit intressant att 

ha med i enkäten var frågor om vilken barngrupp personalen arbetar i för att kunna 

jämföra om detta hade någon inverkan på resultatet. I resultatet framgick även att 

respondenterna saknade “brist på intresse hos personalen” som svarsalternativ för vilka 

hinder som finns för utomhusundervisning vilket hade varit av intresse för studien att ta 

med.  
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I studien användes en enkät av de anledningar som nämnts under kapitel 3. Ett hinder 

som uppkommit av använda en enkät som inte bara skickades ut till specifika förskolor 

utan även spreds via sociala medier (Facebook) har varit att det ej har gått att räkna ut 

ett bortfall då det inte finns möjlighet att spåra hur många förskollärare enkäten når fram 

till. Trots detta användes åtgärder för att minska bortfallet vilka beskrivs nedan. 

 

Hjalmarsson (2014) skriver att en risk med enkäter är att det sker ett partiellt bortfall där 

förskollärare kan missa vissa frågor på grund av att enkäten innehåller för många frågor 

på liten yta. För att motverka detta har enkäten i denna studie presenterat en fråga åt 

gången och begränsat sig till nio frågor som relevanta för undersökningen.  

 

Risken att det sker missförstånd i samband med frågorna för att undvika felkällor är 

alltid något som måste tas i åtanke enligt Bryman (2018) För att undvika detta har 

respondenterna haft möjlighet att skicka e-post till oss författare vid eventuella frågor 

gällande enkäten. En annan eventuell risk är ifall någon respondent påbörjar enkäten 

men sedan beslutar sig för att hoppa över frågor eller avbryta mitt i, vilket har 

motverkats genom att vi använde oss av en funktion i redskapet för enkäten som gjorde 

att respondenterna behövde svara på samtliga frågor för att kunna fullfölja enkäten. 

Deltagarna hade möjligheten att avbryta och gå ur enkäten, utan att några svar 

registrerades. I det verktyg som använts för enkäten visar statistiken att samtliga 

respondenter fullföljde enkäten.  

 

En annan risk är att svaren som ges är svar som respondenterna förväntar sig att 

författarna vill ha, att de svarar med alternativ som låter bäst men som inte stämmer 

överens med hur verkligheten ser ut. Bryman (2018) talar om en intervjuareffekt som 

vid enkäter försvinner då det inte finns någon personlig interaktion med skaparna av en 

enkät. För att helt undvika denna intervjuareffekt så undanbedes svar från de 

förskollärare som arbetar på förskolor med en relation till oss författare genom arbete 

eller studier.  

 

5.3 Resultatdiskussion 

 

Resultat diskuteras utifrån sina didaktiska implikationer och är strukturerad i teman från 

de didaktiska frågorna där hur- och när-frågan berörs under samma rubrik, vad-frågan 

diskuteras under egen rubrik likaså varför-frågan. Hinder berörs också som ett tema. 

Studiens didaktiska implikationer diskuteras i relation till den tidigare forskningen som 

har redovisats i kapitel 2. 

 

5.3.1 Hur och När 

 

I tidigare forskning som presenterats i kapitel 2 visade flera studier från olika länder ett 

motstånd till att barn spenderar allt mindre tid utomhus, bland annat i Island (Norðdahl 

och Jóhannesson, 2014) och Australien (Laird et al. 2014). I denna studie svarade 40% 



 

24 

 

av förskollärarna att de lämnar förskolan mer än en gång i veckan, i relation detta 

svarade 81 % att de skulle vilja lämna förskolan mer än en gång i veckan om 

möjligheterna fanns. Det går därför att spekulera om att detta resultat är en indikation på 

att även svenska förskollärare har ett motstånd till hur mycket tid barn spenderar 

inomhus idag.   

 

Två studier i tidigare forskning gjorda av Ernst (2014) samt Kos och Jerman (2013) 

nämner vinterväder som ett hinder för utomhusundervisning medans endast 8% i denna 

studie svarade att väderförhållanden var det största hindret. Trots detta visar resultatet 

att vintern är den årstid som minst antal förskollärare bedriver utomhusundervisning i 

störst utsträckning vilket går att tolka som att väderförhållandena ändå är ett stort hinder 

för svenska förskollärare, dock inte det hinder som anses vara störst.  

 

Av förskollärarna i studien svarade hälften att de spenderar två till fem timmar per 

tillfälle i den naturbaserad närmiljön och näst intill resterande svarade en timme eller 

mer på frågan om hur länge de är där. Tidsutrymmet räknas som en viktig aspekt för 

utomhusundervisning visar en studie av Kiewra och Veseleck (2016) som skriver att 

barns engagemang i sina aktiviteter, material och i relationer till kamrater blir djupare ju 

längre tid de hade på sig att utforska utomhusmiljön samt att långa vistelser erbjöd 

barnen möjlighet att ägna sig till problemlösning utan inblandning från vuxna. I en 

studie av McClintic och Pretty (2015) betonar författarna också att barns 

koncentrationsförmåga blir bättre och längre i utomhusmiljöer än inomhus. En möjlig 

tolkning av resultatet är att förskollärarna strävar efter att erbjuda tid som tillåter barns 

utforskande utan snabba byten av aktiviteter, även om de blandar fri lek med lärarstyrda 

aktiviteter spenderar de relativt lång tid i den naturbaserade närmiljön.  

 

5.3.2 Vad 

 

Att barn skapar sig en förståelse för natur och miljö genom ett utforskande av 

utomhusmiljöer är något som Beery och Jørgensen (2017) samt McClintic och Pretty 

(2015) tar upp i sina studier vilket även speglas i denna undersökning som visar att 

naturkunskap är det ämne som är högst representerat i frågan om vilka ämnen 

förskollärare undervisar i utomhus. 98% av de tillfrågade förskollärarna undervisar i 

naturkunskap när de bedriver utomhusundervisning.  

 

Den tidigare forskningen visar att den tidiga barndomens upplevelser är grundläggande 

för förståelsen för hur omvärldens fungerar och att barns kunskapsskapande gynnas av 

att få komma i kontakt med djur och växter enligt Yildirim och Özyilmaz Akamca 

(2017). Detta är något som också berörs i denna studie, dels som ovan nämnt var 

naturkunskap det ämne som förskollärare i högsta grad lärde ut i utomhusundervisning 

men även på varför-frågan talar respondent 14 om vikten av att barn får uppleva det 

som finns i naturen och att det är en lärmiljö om djur, natur, och kretslopp samt en bra 

miljö för lek. Även i studien av Zamani (2016) betonas det att förståelse för 
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naturfenomen gynnas av att vistas i naturbaserade områden som ett komplement till 

förskolegården.  

 

I gruppen respondenter som har mellan elva och sexton års yrkeserfarenhet är teknik det 

ämnet som är underrepresenterat trots att resultatet för hela respondentgruppen visar att 

estetiska ämnen är det som undervisas minst i naturbaserade närmiljöer. Beery och 

Jørgensen (2017) menar att teknologi kan vara en anledning till att barn blir allt mer 

stillasittande inomhus under undervisningen. Även McClintic och Pretty (2015) 

uttrycker en oro över att barn spenderar alltmer tid med mobiltelefonen, surfplattan eller 

framför en datorskärm. Om vi tänker att tekniken i vår studie inkluderar informations- 

och kommunikationsteknik (IKT) skulle det som Beery och Jørgensen (2017) skriver 

kunna förklara varför teknik inte är särskilt vanligt förekommande i 

utomhusundervisningen enligt vår studie. Vi tror dock att det är fullt möjligt att plocka 

med tekniken ut i skogen och vidare studier om hur teknologin och tekniken kan 

appliceras i utomhusundervisningen vore intressant. Det framkommer dock ingen 

förklaring på varför just denna grupp av förskollärare med elva till sexton års 

yrkeserfarenhet sticker ut i korstabuleringen.  

 

5.3.3 Varför 

 

Tidigare forskning visar en bild av att utomhusundervisning är av nytta för att få till en 

varierad lärmiljö. Bland annat Zamani (2016) visar i sin studie att olika miljöer skapar 

en varierad lek hos barnen och skriver att naturliga miljöer främjar barns kreativitet och 

fantasi samt erbjuder barnen större möjligheter för social interaktion. Den tidigare 

forskningen speglas i denna studie genom att 94% av förskollärarna svarar på varför-

frågan med att de använder sig av utomhusundervisning för att få till en varierad 

lärmiljö. Flera andra studier, bland annat Kiewra och Veseleck (2016) visar att 

utomhusundervisningen skapar en variation av material och situation såväl som 

lärmiljö. Även barnens intresse var ett vanligt svar på varför förskollärare bedriver 

utomhusundervisning i denna studie, det kan spekuleras i om variationen av material 

och miljö samt sociala aspekter i utomhusundervisningen lockar barns intresse såväl 

som förskollärares och det skulle vara intressant att studera detta ur barnens perspektiv.  

 

På varför-frågan i denna studie svarade respondent 36 personalbrist som en anledning 

till utomhusundervisning. Det är omöjligt att veta om respondenten har misstolkat 

frågan eller inte då ingen återkoppling har gjorts. Här finns det en risk att respondenten 

har tolkat frågan som vistelse på förskolans gård, något vi förtydligat i vårt 

informationsblad att det inte gäller (se bilaga 1). I tidigare forskning av McClintic och 

Petty (2015) framgår det dock att lärare kan se på utomhusvistelse som en typ av paus 

för undervisningsuppdraget där fokus bara behöver riktas mot barnens säkerhet vilket 

kan vara i likhet med vad respondent 36 i denna studie syftar på. Vidare visar resultatet 

att 2% av de svarande angett att de aldrig bedriver utomhusundervisning men det är inte 

något som framkommer i övriga enkätsvar 
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5.3.4 Hinder 

 

Denna studie visar att personalbrist är det enskilt största hindret för 

utomhusundervisning medan den tidigare forskningen lägger stort fokus på 

säkerhetsaspekter vilket studier av Laird et al. (2014), Norðdahl och Jóhannesson 

(2014) samt Kos och Jerman (2012) visar. Det som framgår genom en korstabulering är 

att i denna studie anser gruppen av respondenter som har mindre än fem års erfarenhet 

att säkerhetsaspekter och personalbrist är lika stora hinder för utomhusundervisning 

vilket speglar den tidigare forskningen. Det skulle gå att tolka som att den grupp som är 

nyast på arbetsmarknaden har ett annat säkerhetstänk, eller möjligtvis en försiktighet, 

som skiljer sig från de som arbetat längre. Detta kan även speglas av Laird et al. (2014) 

studie som beskriver att de barn som växte upp i tidigare generationer hade större 

möjligheter till att fritt utforska naturen jämfört med de barn som växer upp idag som är 

mer övervakade för att undvika olyckor, studien menar dock att det är vitalt för barns 

riskhantering att få möjlighet att testa gränser och ta risker. Alltså finns det skillnader i 

uppfostran och säkerhetstänk mellan de olika generationerna vilket går att spekulera om 

som ett skäl till varför gruppen med yngre förskollärare skiljer sig från resterande 

deltagare i studien. Detta är dock utifrån föreställningen att de med mindre erfarenhet av 

yrket är av en yngre generation vilket ej behöver vara fallet. Detta är enbart en möjlig 

tolkning och spekulationer från vårt håll. 

 

Undersökningen visar att personalbrist nämns som det enskilt största hindret mot att 

kunna bedriva utomhusundervisning där 45% av de svarande valt det alternativet. Det är 

något som både Ernst (2014) samt Kos och Jerman (2013) tar upp i sina studier. Dock 

har en stor del av respondenterna i denna studie svarat på en tidigare fråga att de 

bedriver utomhusundervisning en gång i veckan (38%) eller mer än en gång i veckan 

(40%). Här kan tolkningen av resultatet gå isär, antingen kan det tolkas som något 

egendomligt att studiens svaranden ser personalbrist som ett stort hinder men ändå 

bedriver utomhusundervisning relativt ofta. Å andra sidan går det att tolka som att 

personalbrist är ett hinder för att bedriva utomhusundervisning i den utsträckning som 

81% av de svarande har angivit att de skulle vilja, alltså mer än en gång i veckan.  

 

5.4 Slutsatser 

 

Denna studie hade som syfte att undersöka hur förskollärare nyttjar den naturbaserade 

närmiljön och om det finns någon pedagogisk idé bakom dessa utflykter. Vår slutsats är 

att det tycks finnas både kunskap och vilja att bedriva utomhusundervisning men att 

förutsättningarna skiljer sig åt, inte minst som följd av den brist på förskollärare och 

annan förskolepersonal som finns i Sverige idag. Förskollärarna i studien tycks ha en 

klar didaktisk tanke med hur, vad och varför de undervisar. Förhoppningsvis har denna 

studie också uppmärksammat när- och var-frågan. Resultatet av undersökningen 

understryker även tidigare studier inom forskningsområdet som är genomgående positiv 

för användandet av undervisning i utomhusmiljöer. Det finns inga belägg för att inte 
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bedriva utomhusundervisning då detta gynnar barn på en mängd olika sätt som tagits 

upp i denna studie. 

 

5.5 Vidare forskning 

 

I studien av Ernst (2014) visade resultatet att fokus bör ligga på att minska barriärer 

snarare än att övertala lärare om nyttan med utomhusundervisning. I denna studie visade 

resultatet att det finns en vilja från förskollärare att bedriva utomhusundervisning. Ett 

förslag på vidare forskning är just därför att undersöka hur barnskötare, förskollärare, 

förskolechefer och huvudmän kan gå tillväga för att minska barriärer och hinder. Denna 

studie har påvisat en del av de hinder som förskollärare ser med utomhusundervisning i 

den naturbaserade miljön, för vidare forskning skulle det kunna vara av intresse att 

undersöka om barngruppens ålder och storlek kan utgöra ett hinder samt om 

förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika förskoleområden och kommuner. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informationsbrev och enkätfrågor 

 

Information till respondenter 

 

Till dig som arbetar som förskollärare i förskolan. 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid Högskolan i 

Gävle.  Med anledning av vårt examensarbete skickar vi ut denna enkät för att göra en 

undersökning om utomhusundervisning i förskolan. Syftet med studien är att ta reda på 

hur förskollärare nyttjar den närmiljö som finns i anslutning till förskolan. Med 

utomhusundervisning menar vi all form av undervisning som sker ute i naturen och med 

närmiljö syftar vi på de platser i naturen som är inom gångavstånd från förskolan. 

 

Enkäten består av 9 korta frågor och beräknas ta ungefär 5 minuter, alla svar är 

avidentifierade. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att behöva 

motivera varför. Samtliga svar kommer enbart att hanteras av oss och resultatet av 

undersökningen kommer att redovisas i form av ett examensarbete. Resultatet kommer 

diskuteras med handledare och kurskamrater där informanterna förblir avidentifierade. 

De svar vi får in kommer enbart att användas till vårt examensarbete och inte inom 

något annat område. 

 

Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. När 

examensarbetet har examinerats kommer det sparas i högskolebibliotekets databas 

DIVA. 

 

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar 

emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter. 

 

 

 

Tack för ditt deltagande.  

 

Tanya Wettervik 

E-post: ofk15twk@student.hig.se 

 

Jonas Awan 

E-post: ofk15jaa@student.hig.se 

 

Handledare 

Jan Grannäs 

E-post: jan.grannas@hig.se 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Enkätfrågor 
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Bilaga 2 - Resultat och korstabulering 
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