
Beteckning:________________

Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

Utomhuspedagogik –
en jämförelse mellan förskolor i innerstad och förort

Helena Vaigur
Ht-2008

10p C-nivå

Lärarprogrammet 140p 
Examinator: Christina Hultgren Handledare: Lars Hillström





Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka om det är någon skillnad i 
förskolepedagogernas inställning till utomhuspedagogik och arbetssätt beroende på 
lokalisering av förskolan. Undersökningen grundar sig på en enkätstudie utförd på fem 
förskolor i Stockholms innerstad och förorter. Resultaten visade att både pedagoger i 
innerstad och förort var intresserade av utomhuspedagogik och går till skogen med barnen 
nästan varje vecka året runt. De såg många fördelar, till exempel att använda sig av skogen 
som ett pedagogiskt verktyg och utnyttja miljön för barnens lärande. Denna studie visade 
också att en mycket stor del av pedagogerna önskade mer utbildning inom utomhuspedagogik. 
Pedagogerna hade planerade aktiviteter både i skogen och på förskolegården. Utomhus finns 
många möjligheter till upptäckande och utforskande tillsammans med barnen och som 
pedagoger kan vi planera fler aktivteter utomhus och använda oss av utemiljön för barnens 
lärande. 

Nyckelord: innerstad, förort, förskola, utomhuspedagogik. 
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1 INLEDNING

Samhället förändras ständigt och för att följa med i utvecklingen lär vi oss nya saker hela 
tiden. För några generationer sedan lärde vi oss genom muntlig överföring, oftast på själva 
platsen där kunskapen användes och behövdes. Idag lär vi oss stillasittande inom fyra väggar 
genom böcker. Men förespråkarna för utomhuspedagogik anser att vi behöver variera platsen 
för inlärning. Bland andra Brügge och Szczepanski (2007) menar att förskolan bör använda 
sig av utemiljön som ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Detta examensarbete handlar om utomhuspedagogik och jag gör en jämförelse mellan 
förskolor i innerstad och förort. Syftet med arbetet är att studera om det är någon skillnad i 
förskolepedagogernas inställning och arbetssätt beroende på lokalisering av förskolan. Jag vill 
se om omgivningen påverkar intresset för utomhuspedagogik, och om man utnyttjar de 
möjligheter som finns i närheten av förskolan. 

Mitt intresse för utomhusverksamhet och utomhuspedagogik har väckts under tiden för min 
utbildning. Jag har läst lärarprogrammet med inriktning natur- teknik - matematik och vi har 
under utbildningen läst flera kurser om natur och miljö och haft undervisning förlagd 
utomhus. Detta är något jag vill fortsätta arbeta vidare med i förskolan efter min utbildning. 

1.1 Bakgrund

Ett av förskolans styrdokument är Läroplanen för förskola (Lpfö-98) och den tar upp att 
barnen ska få en förståelse för sin egen delaktighet och få kunskap om växter och djur. 
“Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter 
och djur.” 

Sedan tas det upp att barn ska få möjlighet att ägna sig åt olika aktiviteter under en dag på 
förskolan och få vara ute i olika miljöer. “Barnen skall växla mellan olika aktiviteter under 
dagen. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 
och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” 

Det står även att “förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande 
och omsorg om sin närmiljö.” 

1.2 Litteraturgenomgång

Denna litteraturgenomgång kommer att börja med en definition av utomhuspedagogik, följt 
av en genomgång av utomhuspedagogikens historia och därefter beskrivs utomhuspedagogik 
samt pedagogens roll.
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1.2.1 Definition

Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet har gjort följande 
definition av utomhuspedagogik: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings - och utbildningsområde som bl.a. 
innebär: 

 att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
 att platsens betydelse för lärande lyfts fram 

(Centrum för miljö- och utomhuspedagogik 2004)

1.2.2 Historia

Bakgrunden till dagens utomhuspedagogik går att finna hos Aristoteles (384-322 f. Kr.). 
Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att Aristoteles ansåg att vi lär oss genom våra sinnen 
och erfarenheter och han gjorde skillnad på praktisk och teoretisk kunskap “… för att sätta 
tanken i rörelse krävs att det utförs en praktisk handling…” (a.a., s 12). På 1600-talet 
förespråkade den tjeckiske pedagogen J. A Comenius (1592-1670) lärande i autentiska 
miljöer. Brügge och Szczepanski (2007) skriver om att för Comenius blev trädgården en 
metafor för konkret lärande.

Även J. J Rousseaus (1712-1784) tankar om inlärning har haft betydelse för 
utomhuspedagogiken då han betonade vikten av att barnet mötte verkligheten under 
uppväxten. Dahlgren och Szczepanski (1997) skriver vidare att “Rousseau menade att 
lärandet i första hand stimuleras i leken och genom direkta sinnliga erfarenheter” (a.a., s 18). 
Schweizaren Pestalozzi (1746-1827) och senare Fröbel (1782-1852), som utvecklade 
Pestalozzis metoder, ansåg också att våra sinnen var grunden för kunskapsinhämtning och 
lärande (se Brügge och Szczepanski 2007). 

Dahlgren och Szczepanski (1997) nämner Ellen Key (1849-1926) som var emot den då 
rådande förmedlingspedagogiken i skolorna och ansåg att man för kunskap och lärande skulle 
använda sig av fältstudier i verkligheten, till exempel övades matematik genom 
trädgårdsarbete. Samtida med Key arbetade Dewey (1859-1952) och han ansåg att det är 
genom “learning by doing” som vi lär oss och att praktisk kunskap är lika mycket värd som 
teoretisk. Dahlgren och Szczepanski (1997) för fram Deweys tankar och idéer och 
“undersökningsprocessen är för Dewey det specifika sätt varigenom vi får våra erfarenheter. 
Men för att erfarenheten skall bli kunskap måste den utsättas för reflektion” (a.a., s 20). 
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1.2.3 Utomhuspedagogik

För inte så många generationer sedan levde vi och lärde oss på andra sätt än idag. Dahlgren 
och Szczepanski (2004) menar att under större delen av vår utveckling har vi lärt oss genom 
muntlig tradition och överföringen av kunskaper från en generation till en annan skedde till 
stor del genom att man var delaktig i arbetet. Platsen för inlärning var ute i natur- och 
kulturlandskapet. Dahlgren och Szczepanski (1997) hävdar också att “skolans lärande inom 
fyra väggar är en mycket ung företeelse i människans bildnings- och utvecklingshistoria.” 
(a.a., s 17). Samhället har förändrats genom att människor har flyttat in till städer och vi har 
genom den teknologiska utvecklingen blivit allt mer avskilda från vårt tidigare samspel med 
naturen och den fysiska miljön som inlärningsmiljö (Johansson 2004, Dahlgren och 
Szczepanski 1997). 

Glantz, Grahn och Hedberg (2007) menar att när vår kontakt med naturen förändras får det 
konsekvenser för hur vi tänker och agerar. Ericsson (2004) hävdar att dagens barn och 
ungdomar inte har samma möjligheter till vardaglig naturkontakt som förr, eftersom fler bor i 
tätorter med ett rikt aktivitetsutbud, vilket tillsammans med tidsbrist leder till att 
naturkontakten ser annorlunda ut på 2000-talet. Johansson (2004) menar att “i denna tekniska 
och alltmer asfalterade värld läggs det ett stort ansvar på oss vuxna att skapa tillfällen för våra 
barn att uppleva naturen och hämta kunskap ur den.” (a.a., s 17). 

Granberg (2000) anser att förskolor i en stad har andra förutsättningar än förskolor som ligger 
nära en skog. Hon menar även att “ramarna utgörs dels av barngruppens sammansättning och 
storlek, dels av den absoluta närmiljön, det vill säga den egna gården och intilliggande park, 
strand eller skogsbacke.” (s 38). Flera författare poängterar betydelsen av att även i 
stadsmiljöer kunna skapa och hitta tillfällen till naturkontakt. Szczepanski (2007) för fram att 
“med hänsyn till det moderna samhällets villkor är det angeläget att också i urbana miljöer 
skapa utomhuspedagogiska rum” (a.a., s 15). Sandell (2007) menar att i städer behöver vi 
parker och andra naturpräglade områden och sedan andra naturpräglade landskap på rimligt 
avstånd från staden. Glantz, Grahn och Hedberg (2007) menar dock att det finns natur 
närmare än vad många tror, exempel är: “planteringarna i köpcentret, träden längs gågatan, ån 
som rinner genom staden, trädgårdarna och parkerna är exempel på natur som många möter 
dagligen.” (Glantz, Grahn och Hedberg 2007, s 11-12). 

Brügge och Szczepanski (2007) anser att skolan och förskolan bör använda uterummet som 
ett pedagogiskt hjälpmedel eftersom forskning har visat att “barns hälsa, motoriska utveckling 
och koncentrationsförmåga ökar i en varierad och naturpräglad utomhusmiljö.” (a.a., s 31). 
Granberg (2000) anser att utomhusvistelse gör att barnen deltar och utforskar oavsett om det 
är på förskolegården, stadsparken eller i skogen. Dahlgren och Szczepanski (2004) diskuterar 
om platser för lärande och anser att om man använder sig av förskolegården, skolgården eller 
omgivande landskap så blir det mer omväxling. De anser att det är viktigt inte minst för yngre 
elever att lärandet sker i olika sammanhang. De menar vidare att skolan behöver komma bort 
från den starka motsättning som finns mellan teori och praktik och att utomhuspedagogik är 
en viktig grund för kroppens behov av rörelse och att lära genom sina sinnen. Barn lär genom 
sina sinnen och skaffar sig erfarenheter genom att utforska sin omvärld. Granberg (2000) 
hävdar att “utomhusmiljön erbjuder en oändlig rikedom av varierande intryck och upplevelser 
som engagerar flera sinnen samtidigt.” (a.a., s 28). 
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Johansson (2004) menar att det bara är genom direkta upplevelser i naturen som man kan 
skapa naturkänsla hos små barn. Man kan inte ersätta denna känsla genom berättelser eller 
bilder. Ericsson (2004) anser att “... en positiv känsla för naturen byggs upp med ett antal 
naturupplevelser i olika väder och årstider. Med naturkontakt i tidig ålder skapas en 
förtrogenhet till naturen som är livslång.” (a.a., s 139). Flera författare tycker också att det är 
viktigt att utomhusverksamhet ska ske dagligen och att man får en bred kunskap genom att 
vara ute i olika miljöer och olika årstider (Hedberg 2004, Quennerstedt, Sundberg och Öhman 
2007). Strotz och Svenning (2004) hävdar och är själva “övertygade om att rolig och 
spännande undervisning utomhus förutsätter att den anpassas till årstiden, gruppstorlek, ålder 
och de på platsen naturgivna förutsättningarna.” (a.a., s 36). 

Brügge och Szczepanski (2007) menar att “utomhuspedagogik ska vara ett komplement till 
den traditionella pedagogiken (där lärandet oftast sker inom fyra väggar) och bör ses som en 
naturlig del i all undervisning” (a.a., s 25). Granberg (2000) menar att aktiviteter som man 
vanligtvis genomför inomhus skulle kunna flyttas ut på förskolegården, stadsparken eller till 
en skogsglänta. Hedberg (2004) hävdar att det är viktigt att om man förflyttar sin verksamhet 
utomhus, så gäller det att den har en koppling till den utomhusmiljö där man befinner sig “att 
bara flytta platsen för lärandet, t.ex. genom att gå ut i närmaste skogsbacke och fortsätta att 
räkna i de vanliga matteböckerna utan att använda sig av naturen till annat än sittplats räknas 
inte!” (a.a., s 64). Hedberg (2004) menar även att som lärare så ska man utgå ifrån sin egen 
verksamhet och det område man arbetar med och sedan tänka efter hur man genom 
utomhusverksamheten kan komplettera detta område. Därefter ska man utforma 
utomhusaktiviteterna från dessa syften. Brügge och Szczepanski (2007) anser att 
utomhuspedagogik syftar till att man använder sig av utomhusmiljön och att man arbetar 
ämnesövergripande och genomför aktiviteter för att åskådliggöra abstrakta begrepp. 

1.2.4 Pedagogens roll 

Hur man är som pedagog påverkar barnen och Leicht Madsen (1999) anser att om vuxna är 
med barnen i deras upptäckande av djur och natur så ökar barnens utbyte av detta. Granberg 
(2000) menar att det är viktigt att man som pedagog aktivt deltar i småbarnens utforskande av 
utemiljön och att man följer barnens väg till kunskap. Det är även viktigt att utmana barnen 
och “en initierad och medforskande pedagog kan ge barn nya infallsvinklar så att de på egen 
hand upptäcker, ser och förstår.” (a.a., s 17). Ericsson (2004) menar att som pedagog ska man 
utgå från elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och sedan utmana dessa för att “i 
brytpunkten mellan det tidigare kända och den nya upplevelsen finns potentialen för 
lärande...” (a.a., s 140). 

Granberg (2000) menar även att det är viktigt att som pedagog ska man göra utevistelsen 
trevlig för barnen och att barnen får tillfälle till både fri lek och vuxenledda aktiviteter ute.
Som pedagog kan man påverka barnens inställning till det man upptäcker i naturen. Granberg 
(2000) tar upp att “med ansiktsuttryck, kroppshållning och tonfall avslöjar pedagogen sin 
inställning till olika djur och växter, om hon tycker de är fula eller fina, äckliga eller gulliga.” 
(a.a., s 66). Sträng och Persson (2003) menar att “det är av oss vuxna som negativa känslor för 
bland annat småkryp överförs till barnen.” (a.a., s 112). Sträng och Persson (2003) säger 
också att barnen får en känsla av närhet till naturen om de får möta den tillsammans med 
vuxna som förmedlar en positiv känsla.
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1.3 Frågeställningar

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:

 Hur arbetar förskolor i en storstad respektive förort med utomhuspedagogik?

 Vilken inställning till utomhuspedagogik har pedagoger i innerstad respektive förort?

 Vilka mål har pedagogerna med sin utomhusverksamhet?

2 METOD

Metodavsnittet börjar med en beskrivning av urvalet i undersökningen, därefter följer en 
redovisning av datainsamlingsmetoden. Därefter skriver jag om proceduren att samla in 
materialet och avsnittet avslutas med en beskrivning av analysmetoden. 

2.1 Urval

Jag tog kontakt med flera förskolor i Stockholm och dess förorter och undersökte intresset för 
att besvara en enkät om utomhuspedagogik. Intresset var dock inte så stort som jag hade 
förväntat mig att det skulle vara, men Johansson och Svedner (2006) tror att det kan finnas en 
risk för att personal är trötta på att besvara enkäter, eftersom det varje år genomförs ett stort 
antal examensarbeten. Jag fick svar av sju förskolor, men det var ett bortfall av förskolor som 
först svarade att de ville vara med i undersökningen och som fick enkäter skickade till sig, 
men som sedan ändå inte deltog. Jag skickade ut sammanlagt 116 enkäter till nio förskolor 
och fick tillbaka enkäter från fem av dem, totalt 55 besvarade enkäter. 

I undersökningen skickades enkäter ut till nio förskolor i Stockholm respektive förorter till 
Stockholm. Till sju av förskolorna skickades först e-post (se bilaga 1) till förskolerektorerna 
för att undersöka deras intresse att medverka i undersökningen. Rektorerna informerades i 
brevet om att undersökningen handlade om utomhuspedagogik och att enkäterna var anonyma 
samt att förskolan inte skulle namnges i arbetet. Två förskolor valdes ut via personlig kontakt. 
Dessa förskolor informerades också om vad arbetet handlade om, frivillighet att delta och 
anonymitet. Denna information lämnades för att följa de forskningsetiska principerna om 
information, samtycke och konfidentialitet. 

Ett av mina urvalskriterier för att välja vilka förskolor jag skulle skicka enkäterna till var att 
förskolorna skulle vara kommunala för att de skulle ha liknande förutsättningar i arbetet till 
skillnad mot personal- eller föräldrakooperativ eller privat förskola. Ett annat kriterium var att 
förskolorna skulle ha fler än tre avdelningar för att få fler pedagoger som svarade. 

Förskolorna valdes sedan ut beroende på dess geografiska placering. Förskolorna i förorten 
valdes ut för att de låg i förort. Förskolorna i innerstaden valdes ut beroende på deras adress, 
att de låg inne i staden. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder

Jag valde enkätmetoden för att genomföra min undersökning eftersom jag då skulle få ett 
större underlag än genom intervjuer. Enkäten bestod av 22 frågor och frågorna konstruerades 
med mina frågeställningar som utgångspunkt. Först i enkäten kom frågor om informanternas 
bakgrund, sedan frågor om det jag ville undersöka. Johansson och Svedner (2006) tar upp att 
det är bra att ta med både bakgrundsfrågor och frågor om det område man är intresserad av. 
Enkäten hade en blandning av kvantitativa och kvalitativa frågor. Exempel på detta är frågan 
om de har planerade aktiviteter i skogen som besvaras först (kvantitativt) med ja eller nej och 
sedan kommer den (kvalitativa) följdfrågan om vilken sorts aktiviteter de har. Denna 
konstruktion med både fasta svarsalternativ och öppna frågor valdes för att kunna jämföra de 
mätbara svaren mellan förskolorna och för att få pedagogernas egna synpunkter och 
reflektioner. 

2.3 Procedur

Jag skickade enkäten till förskolorna och bifogade ett brev med information om när jag 
önskade att få de ifyllda enkäterna tillbaka till mig. Jag bifogade även ett frankerat kuvert som 
förskolorna kunde använda för att skicka enkäterna i. 

2.4 Analysmetoder

Först gjordes en sammanställning av enkäterna från respektive förskola. Eftersom enkäten 
bestod av både kvalitativa och kvantitativa frågor har jag bearbetat svaren med både 
kvantitativ och kvalitativ analys. De kvantitativa frågorna har jag sammanställt genom att 
räkna ihop svaren på dessa frågor. 

Den kvalitativa analysens mål är att upptäcka strukturer och variationer i materialet (Starrin 
1994). När jag gjorde sammanställningen av de kvalitativa frågorna så läste jag igenom 
svaren ett flertal gånger och letade efter mönster bland svaren. Därefter gjorde jag en 
kategorisering, såg vilka svar som liknade varandra och förde ihop liknande uppfattningar. 

3 RESULTAT

Nedan följer en sammanställning av de resultat från enkäterna som har inkommit. Jag har valt 
att inte redovisa resultatet från alla enkätfrågor då vissa av frågorna inte har varit relevanta för 
frågeställningarna. Resultatet är indelat efter mina frågeställningar. 

Några av respondenterna har kryssat i flera svarsrutor och jag har då redovisat båda svaren 
eftersom jag inte kan tolka/välja ett av svaren. Därför stämmer ibland inte summan av svaren 
med antalet ifyllda enkäter. Motsvarande har det ibland saknats svar på en fråga och därför 
kan antalet svar vara mindre än antalet ifyllda enkäter. 
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Enkäterna har besvarats av förskollärare, barnskötare och personal med annan utbildning. Jag 
har valt att inte ta hänsyn till respondenternas bakgrund utan alla kallas pedagoger nedan i 
resultat och diskussion. 

3.1 Hur arbetar förskolor i en storstad respektive förort med 
utomhuspedagogik?

Förskolorna har varierande avstånd till närmaste skog/grönområde. På förskola innerstad A 
uppger respondenterna att det är 30-40 minuters gångväg till parker medan det till skogen tar 
30-40 minuter med tunnelbana. Förskola innerstad B har 5-10 minuters promenad till ett 
grönområde, men avdelningarna åker buss i 15-20 minuter till ett skogsområde. På förskola 
innerstad C svarar respondenterna att de har 5-10 minuters gångväg till skog och grönområde. 

Förskola 1 i förort uppger att de har skogen precis bredvid förskolan och förskola 2 svarar att 
de har 5-10 minuters promenad. 

Tabell 1. Hur ofta går förskolorna till skog/grönområde.

Innerstad Förort

Varje dag 15 %

Flera gånger i veckan 20 % 27 %

En gång i veckan 45 % 73 %

Mer sällan 20 %

Aldrig

De flesta förskolor går till skog/grönområde minst en gång i veckan. Det är en förskola i 
innerstaden där några pedagoger uppger att de går mer sällan. 

Förskolorna går till skog/grönområde alla årstider. Det är endast på två av förskolorna där 
enstaka pedagoger uppger att de inte går dit på vintern. 

Vad innebär utomhuspedagogik för dig?

De svarande från innerstaden har uppgett att utomhuspedagogik innebär att barnen får 
utforska naturen och får positiva upplevelser av utevistelse och de lär sig ta hand om miljön. 
Pedagogerna svarar också att det innebär att man har planerad verksamhet ute och använder 
sig av naturen och dess material och möjligheter till lärande. Flera svarar också att det är bra 
för rörelse och grovmotoriken att vara ute i naturen. Barnen får leka fritt och får större yta att 
röra sig. 
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På förskolorna i förorten har flera av respondenterna svarat att det innebär att man använder 
miljön för barnens lärande och att man kan göra pedagogiska saker även utomhus. De svarar 
också att barnen får lära sig vara ute i skogen, lära sig om naturen och samspela med djur och 
natur och uppleva med olika sinnen. De svarande tar även upp rörelse, att barnen får öva 
grovmotorik och ta sig fram i kuperad terräng. 

Har ni planerade aktiviteter i skogen/grönområde?

På förskolorna i innerstaden uppger 64 % att de har planerade aktiviteter medan 36 % svarar 
att de inte har planerade aktiviteter. På förskolorna i förort svarar 71 % att de har planerade 
aktiviteter och 29 % svarar att de inte har det. 

De planerade aktiviteterna som förskolorna i innerstaden har uppgett är att de upptäcker 
naturen tillsammans med barnen, är “medupptäckare”, till exempel samlar de in olika 
naturmaterial som pinnar, kottar och löv. Ett flertal pedagoger svarar att de leker och 
använder de material som finns i naturen. Några av pedagogerna har svarat att de samlar in 
material som de sedan använder i temaarbete. Andra aktiviteter som uppges är rörelselekar, 
lek, bollspel, orientering och kojbygge. En förskola svarar också att de äter matsäck och har 
picknick ute. 

Förskolorna i förorten har svarat att de planerade aktiviteter de ägnar sig åt är att följa 
årstidsväxlingarna, tittar på småkryp, matte, experiment och lekar. Några har svarat att de 
utgår från barnens intresse. En förskola har även svarat att de har Kotteverksamhet (Mulle). 

Har ni planerade aktiviteter ute på gården?

På förskolorna i innerstaden svarar 49 % att de har planerade aktiviteter på gården och 51 %
uppger att de inte har det. På motsvarande fråga svarar 33 % i förorten att de har planerade 
aktiviteter och 67 % svarar att de inte har det. 

Aktiviteterna förskolorna i innerstaden har svarat att de gör är rörelselekar, bollekar, vattenlek 
och grävprojekt. De tittar även på naturen på gården och upptäcker småkryp, maskar med 
mera. Enstaka svarande har uppgivit att de har projekt med naturmaterial. 

I förort har förskolorna svarat bollekar, friidrott, vattenlek, experiment och traditioner. 

Sammanfattning

Förskolorna i både innerstad och förort anser att utomhuspedagogik innebär att barnen får 
vara ute och lära sig mer om naturen och upptäcka vad som finns i den och att man utnyttjar 
miljön för barnens lärande. De anser också att utomhus får barnen röra på sig och använda sig 
av sin grovmotorik i varierad terräng. Aktiviteterna de ägnar sig åt ute i skogen/grönområde är 
att upptäcka naturen, samla material och leka rörelselekar. På gården tittar de också på 
naturen, leker rörelselekar och andra lekar. 



9

3.2 Vilken inställning till utomhuspedagogik har pedagoger i innerstad 
respektive förort?

Är du intresserad av utomhuspedagogik?

Innerstad

Ja

Nej

Figur 1. Pedagogernas intresse för utomhuspedagogik i innerstad. 

Förort

Ja

Nej

Figur 2. Pedagogernas intresse för utomhuspedagogik i förort. 

I innerstaden har 95 % svarat att de är intresserade av utomhuspedagogik och av pedagogerna 
i förort har 79 % svarat att de är intresserade. I innerstaden svarar pedagogerna att de är 
intresserade av utomhuspedagogik eftersom det är bra för barnen att vara utomhus och få frisk 
luft och röra på sig. Ett flertal pedagoger uppger också att de har ett eget naturintresse och har 
ett intresse av att förmedla detta till barnen. Flera av de svarande anser också att man kan göra 
många olika aktiviteter i skogen och kan använda sig av det material som finns där och lära av 
skogen. Många svarar att det är bra att det inte finns färdigt material i skogen och att barnen 
utvecklas när de får leka med allt som finns i skogen. 
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Även de svarande på förskolorna i förort uppger att de anser att det är bra för barnen att får 
frisk luft och röra på sig utomhus. Pedagogerna uppger också att de har ett eget naturintresse. 
En av pedagogerna tycker att det innebär att hon får vara kreativ och tänka ut hur man kan 
lösa en aktivitet utomhus istället för inomhus. En annan svarande anser också att många av de 
aktiviteter vi gör inne på förskolan kan också göras ute. En annan av de svarande anser att det 
är viktigt att barnen får upp ögonen för naturen i detta datasamhälle. 

Ser du några fördelar med utomhuspedagogik?

Innerstadsförskolorna svarar att barnen får frisk luft och rörelse. Det är även större yta för 
barnen att leka och röra sig på. Pedagogerna uppger också att man kan använda sig av miljön 
för barnens lärande, att man utnyttjar skogen som ett pedagogiskt verktyg. Det finns mycket 
material i skogen och barnen kan lära sig om miljön och upptäcka allt som finns i skogen. 

Förskolorna i förort har uppgett att barnen blir friskare och de får rörelse och motorikträning 
utomhus. De svarar också att barnen får lära sig om naturen och samspel med djur och natur. 
En av pedagogerna svarar att “vi ska ta tillvara den fina natur vi har i vårt land och utnyttja 
det i pedagogiskt syfte.” Flera av de svarande anser det är större utrymme för barnen att leka 
på och det blir då färre konflikter. 

Ser du några svårigheter/nackdelar med utomhuspedagogik?

Många pedagoger såg inga eller få svårigheter/ nackdelar med att använda 
utomhuspedagogik. De svårigheter som beskrivs är att barnen saknar rätt kläder för att vara 
ute i alla väder, de fryser lätt på vintern. En annan svårighet var att när man arbetar med 
småbarn krävs det mer personal för att gå iväg och barnen kan inte vara ute så länge. En har 
uppgivit att det är långt till skogen eftersom det är en innerstadsförskola. 

I förorten har de flesta också svarat att de inte ser några svårigheter. De svårigheter som 
uppgivits är att det är svårt om barnen inte har rätt kläder och att det är svårare att genomföra 
vissa aktiviteter med små barn eller vid personalbrist. Några har svarat att det är brist på 
ekonomiska resurser för att till exempel göra gården mer spännande och rolig. 
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Anser du att du har tillräcklig kunskap för att bedriva utomhuspedagogik?

Innerstad

Ja

Nej

Figur 3. Andel av pedagogerna i innerstaden som anser att de har tillräcklig kunskap för att 
bedriva utomhuspedagogik.

Förort

Ja

Nej

Figur 4. Andel av pedagogerna i förorten som anser att de har tillräcklig kunskap för att 
bedriva utomhuspedagogik. 

I innerstaden anser 78 % att de har tillräcklig kunskap för att bedriva utomhuspedagogik 
medan 22 % anser att de inte har det. I förorten svarar 53 % att de anser att de har tillräcklig 
kunskap medan 47 % anser att de inte har det. 
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Önskar du att få mer utbildning inom utomhuspedagogik?

Innerstad

Ja 

Nej

Figur 5. Andel av pedagogerna i förorten som har ett intresse för mer utbildning inom 
utomhuspedagogik. 

Förort

Ja 

Nej

Figur 6. Andel av pedagogerna i förorten som har ett intresse för mer utbildning inom 
utomhuspedagogik. 

På förskolorna i innerstaden har 81 % av pedagogerna uppgett att de önskar mer utbildning 
inom utomhuspedagogik och i förorten svarade 83 % av pedagogerna att de vill ha mer 
utbildning inom utomhuspedagogik. 
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Sammanfattning

De flesta pedagoger har svarat att de är intresserade av utomhuspedagogik. De uppger både i 
innerstad och i förort att de har ett eget naturintresse och vill förmedla detta till barnen. 
Pedagogerna svarar också att det är bra för barnen att vara utomhus och få frisk luft och röra 
på sig. Barnen får lära sig om naturen och leka med ofärdigt material. Det blir även färre 
konflikter när barnen har större utrymme att leka på. Det är fler av de svarande i innerstaden 
än de i förorten som uppger att de har tillräcklig kunskap för att bedriva utomhuspedagogik. 
Intresset för att lära sig mer inom detta ämne är ungefär lika stort i både innerstad och förort. 

3.3 Vilka mål har pedagogerna med utomhusverksamheten?

Har din avdelning egna mål (kortsiktiga och långsiktiga) med er utomhusverksamhet?

I innerstaden har 74 % av pedagogerna uppgett att de har mål på sin avdelning och 26 % har 
svarat nej. I förorten har 73 % av pedagogerna svarat ja på frågan och 27 % nej. 

Pedagogerna på förskolorna i innerstaden har uppgett många olika mål med sin 
utomhusverksamhet. Målen handlar dels om hälsoaspekten av utomhusvistelse; att barnen ska 
få frisk luft och vara ute varje dag oavsett väder och få öva grovmotoriken. Dels handlar 
målen om att barnen ska få positiva upplevelser och uppleva naturen på olika sätt och lära om 
miljön. En förskola arbetar med miljöarbete med Grön Flagg och har kompost och 
miljöstationer. 

På en av förskolorna i förorten handlar målen om att de ska redovisa hur många timmar/dag 
varje avdelning är ute. Ett annat mål är att förbättra utomhusmiljön så mycket som möjligt. På 
den andra förskolan har de svarande uppgett att deras mål är Kotte (Mulle), lära sig om 
naturen, öva motoriken och gå i skogen. 

4 DISKUSSION

4.1 Sammanfattning

Denna studie visar att det finns ett stort intresse för utomhuspedagogik både bland pedagoger 
i förorten och i innerstaden och pedagogerna vill ha mer utbildning inom ämnet. Resultatet 
från denna studie visar också att de flesta går till skogen/grönområde året runt. Både 
förskolorna i förort och innerstad har planerade aktiviteter i skog/grönområde och på 
förskolegården.

4.2 Tillförlitlighet

Reliabilitet handlar om noggrannhet i mätningar i de metoder som använts i undersökningen 
(Johansson och Svedner 2006). I denna undersökning där enkätmetoden använts handlar det 
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om hur frågorna har uppfattats av respondenterna, om frågorna är rätt formulerade och har 
tolkats så som syftet med dem var tänkta. I enkätsvaren har respondenterna på några frågor 
med fasta svarsalternativ kryssat i fler alternativ, där endast ett eftersöktes. Detta kunde ha 
undvikits om jag hade förtydligat bredvid frågan att endast ett alternativ skulle kryssas. Jag 
har redovisat alla svaren när man har kryssat i flera rutor. Reliabiliteten handlar också om allt 
material är insamlat på samma sätt. Jag har skickat ut enkäterna till respektive förskola och de 
har sedan skickat tillbaka enkäterna i det bifogade kuvertet. 

Begreppet validitet innebär att man i en undersökning har mätt det som är relevant och som 
man avsåg att undersöka. Om resultaten ger en sann bild av det som undersökts (Johansson 
och Svedner 2006). Det kan vara svårt att dra generella slutsatser från denna 
enkätundersökning på grund av bortfallet av svarande förskolor. Hade fler förskolor deltagit 
hade underlaget blivit större. Men undersökningen har gett en inblick i hur förskolor kan 
arbeta med utomhuspedagogik och vilket intresse och inställning som finns bland de svarande 
pedagogerna. En av förskolorna i innerstaden visade sig ha en uteavdelning vars pedagoger 
besvarade enkäten. 

Anledningarna till bortfall kan bero på att jag inte har haft personlig kontakt med förskolorna, 
bara skickat e-post och i enstaka fall telefonkontakt. Bortfallet kan även bero på ämnet. 
Pedagogerna kanske inte tycker att utomhuspedagogik är intressant, eller arbetar kanske inte 
med detta och därför inte ville svara. 

För att öka tillförlitligheten i undersökningen kunde fler metoder ha använts. Johansson och 
Svedner (2006) tar upp att fler metoder ökar trovärdigheten och ger ett fylligare underlag. I 
denna undersökning kunde till exempel intervjuer och observationer ha genomförts. Jag 
kunde själv ha observerat gården och aktiviteterna där och även aktiviteter vid utflykter till 
skogen/grönområden. För att få möjlighet att ställa djupare och mer ingående frågor om 
pedagogernas tankar om arbetet med utomhuspedagogik kunde jag ha intervjuat någon 
pedagog från varje förskola. 

4.3 Teoretisk tolkning

I detta avsnitt kommer jag att diskutera mina resultat och koppla dem till litteraturen. 
Avsnittet är uppdelat utifrån mina tre frågeställningar. 

Hur arbetar förskolor i en storstad respektive förort med utomhuspedagogik?

Som jag tog upp i litteraturavsnittet betonar flera författare att det är viktigt att man även i 
stadsmiljöer skapar och hittar tillfällen till naturkontakt (Szczepanski 2007, Sandell 2007). 

Johansson (2004) menar att det är genom direkta naturupplevelser som små barn får en känsla 
för naturen. I Lpfö-98 står det att barnen ska få möjlighet att leka och göra andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö. Att gå till skogen eller andra grönområden verkar 
förskolorna i innerstaden göra enligt svaren i undersökningen. Det är endast en av förskolorna 
i innerstaden där några av respondenterna uppger att de inte går till skogen varje vecka, utan 
mer sällan. Denna förskola har också uppgett längre avstånd till skog respektive grönområde 
och därmed kan avståndet ha en påverkan på hur ofta man går. Förskolorna i förorten går till 
skogen minst en gång i veckan. Ericsson (2004) menar att dagens barn inte har samma 
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vardagliga naturkontakt som förr eftersom fler bor i tätorter och har möjlighet till andra 
aktiviteter. Min tolkning av resultaten i denna studie är att förskolorna i denna undersökning 
går till skogen förhållandevis ofta och bidrar till att barnen lär sig att vara i skogen och får en 
naturlig kontakt till den. 

Förskolorna går till skogen alla årstider visar resultatet. Endast på en förskola i förort och en i 
innerstad uppger några av respondenterna att de inte går till skogen/grönområde på vintern. 
Att gå ut i naturen året runt menar författarna Hedberg (2004) och Quennerstedt, Sundberg
och Öhman (2007) är viktigt, eftersom man får en bred kunskap om naturen om man är ute 
olika årstider och i olika miljöer. Att gå ut i skogen året runt gör att barnen till exempel kan 
följa hur skogen förändras under de olika årstiderna. 

Granberg (2000) anser att det är viktigt att pedagogerna ger barnen tillfälle till både fri lek 
utomhus såväl som vuxenledda aktiviteter. Det står även i Lpfö-98 att barnen ska få möjlighet 
till lek och andra aktiviteter när de är ute. Resultaten har visat att pedagogerna i både 
innerstaden och förorten delvis har planerade aktiviteter när de är i skogen eller ett 
grönområde. En av innerstadsförskolorna är i skogen hela dagarna och där har alla pedagoger 
uppgett att de har planerade aktiviteter. Aktiviteterna som förskolorna uppger att de ägnar sig 
åt är bland annat att barnen får leta smådjur, lära om insekter och samla in naturmaterial. 
Andra aktiviteter är olika rörelselekar. Resultatet visar också att förskolorna delvis har 
planerade aktiviteter på förskolegården, men inte i lika stor utsträckning som i skogen. De 
som har planerade aktiviteter har uppgett till exempel rörelselekar, bollekar, vattenlek och att 
titta på naturen på gården som svar på vilka aktiviteter de har. 

Flera av respondenterna i både innerstad och förort har svarat att det är viktigt att även planera 
utevistelsen och använda sig av miljön för att utveckla barnens lärande. Flera av 
respondenterna skriver i svaren att mycket av det vi gör i förskolan kan man också göra 
utomhus. Granberg (2000) tar också upp detta och menar att de aktiviteter vi gör inomhus kan 
flyttas ut på förskolegården, en park eller skogsglänta. En av respondenterna svarade att som 
pedagog får man vara kreativ och tänka ut hur man kan genomföra en aktivitet utomhus 
istället för inomhus. Att i förskolan använda sig av olika lärmiljöer är viktigt eftersom vi lär 
oss på olika sätt. Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att det är viktigt för framförallt 
yngre elever att lärandet sker i olika sammanhang. Hedberg (2004) menar att man kan utgå 
från sin verksamhet och det område man arbetar med och sedan komplettera detta område 
genom att utforma utomhusaktiviteterna från dessa syften. Ett sätt att fördjupa lärandet är att 
reflektera över den nya kunskap man fått genom aktiviteten. Dahlgren och Szczepanski 
(1997) lyfter upp Deweys tankar om att för att vi ska få kunskap av ny erfarenhet krävs det att 
den utsätts för reflektion. Några av pedagogerna nämner att de t ex plockar med sig 
naturmaterial som de sedan använder i temaarbete. Hur de sedan arbetar vidare med detta och 
om de reflekterar tillsammans med barnen framgår inte, men jag tror att det kan vara ett sätt 
att vidareutveckla sitt arbete. Granberg (2000) tar upp att flera sinnen används när man 
befinner sig utomhus och får varierande intryck och upplevelser. Flera av respondenterna har 
tagit upp denna aspekt av utomhuspedagogiken, att barnen får använda sig av alla sina sinnen 
när de är ute. 

Vilken inställning till utomhuspedagogik har pedagoger i innerstad respektive förort?

Resultatet visar att det finns ett stort intresse för utomhuspedagogik bland pedagogerna både i 
förort och i innerstaden. Men intresset är större i innerstaden trots att två av förskolorna har 
längre avstånd till skogen. 
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Flera av pedagogerna har uppgett att de har ett eget naturintresse och tycker om att vistas ute i 
naturen. Sträng och Persson (2003) menar att barnen får en känsla av närhet till naturen om de 
får möta den tillsammans med vuxna som förmedlar en positiv känsla. Om vi som pedagoger 
kan förmedla en positiv känsla för naturen och skogen till barnen kan det leda till att barnen 
får ett intresse för att bevara naturen och göra miljövänliga val. Granberg (2000) tar upp 
pedagogens roll och hur man som pedagog påverkar barnen. Hon anser att det är viktigt att
man som pedagog aktivt deltar i småbarnens utforskande av utemiljön. Även Leicht Madsen 
(1999) anser att om vuxna är med barnen i deras upptäckande av djur och natur så ökar 
barnens utbyte av detta. Resultatet visar att flera av pedagogerna ser detta som sin viktigaste 
uppgift, att vara medupptäckare tillsammans med barnen. Granberg (2000) menar också att 
det är viktigt att pedagogerna utmanar barnen så att de kan upptäcka och förstå mer. 

Pedagogerna anser att det är viktigt för barnen att vara ute eftersom de då får frisk luft och får 
röra på sig. Det är liknande resultat från pedagogerna i innerstad och förort, båda grupperna 
anser att utomhusvistelse ger friskare barn och att barnen får öva motoriken. Brügge och 
Szczepanski (2007) hänvisar till forskning som visat att barn får bättre hälsa och förbättrar sin 
motorik och ökar sin koncentrationsförmåga genom att vara ute i en varierad naturmiljö. 

De nackdelar/ svårigheter med utomhuspedagogik som respondenterna uppgav var framförallt 
att barnen inte var klädda för att vara ute länge i alla väder. För att barnen ska tycka att det är 
roligt att vara ute måste de ha rätt kläder och skor så att de inte fryser eller blir blöta när 
vädret inte är bra. Några av pedagogerna såg det även som ett hinder om man hade småbarn 
eftersom de inte kan vara ute så länge och det blir svårare att gå iväg eftersom det krävs mer 
personal för att dra vagnar osv. Ett arbetssätt när man har småbarn kan då vara att man 
utnyttjar förskolegården mer och gör aktiviteter där med barnen. 

Vilka mål har pedagogerna med sin utomhusverksamhet?

Målen som respondenterna har beskrivit handlar framförallt om att barnen ska få vara ute så 
mycket som möjligt, att barnen ska få frisk luft och få röra på sig. Förskolorna i innerstaden 
har tagit upp mål inom grovmotorik, naturupplevelser och miljöarbete. Målen på förskolorna i 
förort handlade om att redovisa hur mycket de är ute varje dag och att lära sig om naturen och 
öva grovmotoriken. 

För att tydliggöra sin verksamhet för sig själv och andra underlättar det att ha mål som man 
arbetar utefter. Målen kan vara hjälp vid utvärderingsarbete då man kan se om man har arbetat 
som man hade planerat och tänkt sig. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning

Utomhus finns många möjligheter till upptäckande och utforskande tillsammans med barnen 
och som pedagoger kan vi planera aktivteter utomhus och använda oss av utemiljön för 
barnens lärande. 

Denna undersökning har fokuserat på hur pedagogerna arbetar och deras inställning till 
utomhuspedagogik. Pedagogerna har varit övervägande positiva, men det skulle också vara 
intressant att undersöka barns inställning till utomhuspedagogik. Är det roligare att vara 
inomhus eller utomhus? Vilka aktiviteter är roliga att göra? Ett annat intressant arbetsområde 
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skulle vara att göra ett material och göra en learning study inom utomhuspedagogik och 
arbeta med detta material och studera barnens/elevernas inställning före och efter att man 
arbetat med ett sådant material.
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TACK TILL:

Ett stort tack till alla pedagoger som medverkade i studien och hjälpte mig med arbetet!  Jag 
vill även tacka mina klass- och rumskamrater i Gävle för vår studietid tillsammans. Vi har 
haft många intressanta, utvecklande och roliga diskussioner! Tack även till min familj, mina 
vänner och kollegor för goda råd och uppmuntran under dessa studieår! 
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BILAGOR

Bilaga 1. Brev till förskolor

Hej!

Jag heter Helena och läser sista terminen på lärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Min 
inriktning på utbildningen är naturvetenskap- teknik- matematik och nu skriver jag mitt 
examensarbete som handlar om utomhuspedagogik. 

Jag undrar om ni på förskolan xxx är intresserade att hjälpa mig att genomföra min 
undersökning genom att besvara en enkät? Enkäten består av 22 frågor och tar ca 15 min att 
besvara. 

Enkäterna är anonyma, varken den enskilda pedagogen eller förskolan kommer att namnges i 
den slutliga rapporten. 

Hör av er senast xx/xx om ni vill delta så skickar jag enkäter och kuvert! 

Om ni har några frågor så hör av er till

Helena Vaigur 

Telefonnr: xxx- xxxxxxx

Mail: plu05hvr@student.hig.se

Handledare Lars Hillström, Högskolan i Gävle

Mail: Lars.Hillstrom@hig.se
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Bilaga 2. Enkät

Enkät 

1. Ålder: ...........................

2. Vilken utbildning har du?

� Barnskötare  � Förskollärare  � Annan...........................................

3. Hur många år har du arbetat inom yrket?

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

4. Hur många år har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?

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

5. Varför har du valt att arbeta på denna förskola?

� Förskolans pedagogiska inriktning � Närmiljön � Närhet till hemmet 

� Annan orsak:.....................................................................................

6. Vilken ålder är det på barnen på din avdelning?

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

7. Hur många barn är det på din avdelning?

................................................................
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8. Vad finns på förskolans gård? (Flera alternativ kan kryssas i)

�Sandlåda �Gungor �Rutschkana �Cyklar �Buskage �Gräsmatta 

�Träd�Övrigt...........................................................................................................

9. Hur långt har ni till närmaste skog/grönområde?

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

10. Hur ofta går ni till skogen/grönområde? 

� Varje dag � Flera gånger i veckan � En gång i veckan � Mer sällan � Aldrig

11. Vilka årstider går ni till skogen/grönområde?

�Höst � Vinter � Vår � Sommar

12. Har ni planerade aktiviteter i skogen/grönområdet?

� Ja � Nej

Om ja, vilken sorts aktiviteter:........................................................................................

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

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

13. Har ni planerade aktiviteter ute på gården?

� Ja � Nej

Om ja, vilken sorts aktiviteter?:........................................................................................

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

...........................................................................................................................................
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14. Har din förskola ett lokalt styrdokument/arbetsplan där utomhusverksamhet 
nämns?

� Ja � Nej

15. Har din avdelning egna mål (kortsiktiga och långsiktiga) med er 
utomhusverksamhet?

� Ja � Nej

Om ja, vilka mål?:.............................................................................................................

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

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

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

16. Vad innebär utomhuspedagogik för dig?

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

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

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

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

17. Är du intresserad av utomhuspedagogik?

� Ja � Nej

Om ja, varför?....................................................................................................................

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

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

Om nej, varför inte?...........................................................................................................

...........................................................................................................................................
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18. Ser du några svårigheter/nackdelar med utomhuspedagogik?

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

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

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

19. Ser du några fördelar med utomhuspedagogik?

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

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

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

20. Anser du att du har tillräcklig kunskap för att bedriva utomhuspedagogik?

� Ja � Nej

21. Önskar du att få mer utbildning inom utomhuspedagogik?

� Ja � Nej

22. Övriga kommentarer:.......................................................................................................

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

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

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

Tack för din medverkan! 

/Helena Vaigur


