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Sammanfattning  
Syftet med det här arbetet var att undersöka om och hur barnen på förskolan kan utvecklas 

genom utomhuspedagogik. Det låg också i mitt intresse att undersöka i vilken utsträckning 

föräldrar uppfattar utomhuspedagogikens eventuella fördelar. Mina frågeställningar var 

därför: Vad kan utomhuspedagogik medföra för barns utveckling på förskolan? Vilken 

uppfattning har föräldrarna på den aktuella förskolan om utomhuspedagogikens inverkan? 

För att få svar på mina frågor har jag gjort en litteraturstudie på tidigare forskning och en 

enkätundersökning bland föräldrarna på den förskola där jag jobbar. Jag har sen jämfört 

svaren för att få fram en bild av föräldrarnas uppfattning. Resultatet visade att det finns en 

mängd fördelar med utomhuspedagogik för barnens utveckling och lärande. Det visade 

också att föräldrarna hade en bristande kunskap om detta.  

Nyckelord: Förskola, utomhuspedagogik, naturvetenskap, teknik, matematik, motorik, 

socialt.   
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Inledning 
Så gott som varje dag kan man läsa i tidningar och på olika forum hur viktigt det är med frisk 

luft. Lika ofta kan vi läsa om vikten av att vi motionerar och aktiverar oss. Det drivs ständiga 

debatter om att övervikten kryper neråt i åldrarna. Szczepanski (2007) går så långt att han 

hävdar att människans hälsa är globalt hotad, men långt ifrån alla har insett det. Han menar 

att barn och ungdomar idag rör sig i en väldigt begränsad triangel. Denna triangel består av 

skolan, köpcentret och hemmet. Vidare menar han att förskolan och skolan kan bryta denna 

triangel, och att landskapet och skolan kan ha stort utbyte av varandra. Jag anser det då vara 

en naturlig del att introducera frisk luft och ökad rörelse på förskolan. Barnen behöver frisk 

luft varje dag. De kan också aktivera sig på ett helt annat sätt utomhus än inomhus, då man 

oftast har större ytor att röra sig på utomhus. En annan fördel med förskolan är att den allra 

största delen av verksamheten också går att genomföra utomhus. Det blir inte alls lika enkelt 

sen när barnen börjar i skolan.  

Tyvärr har jag märkt att utomhusverksamhet och frisk luft inte är en självklarhet på alla 

förskolor. Vilket innebär att långt ifrån alla barn får sin dagliga dos av den friska luften och 

aktiveringen som de behöver, och har rätt till, varje dag. Efter hämtning på förskolan är det 

ofta ont om tid då det ska handlas, lagas middag, kanske hjälpas till med läxor, skjutsas till 

aktiviteter och så vidare. 

På förskolan där jag arbetar har vi en väldigt stor och inbjudande utegård. Barnen har 

tillgång till flera olika aktiveringsstationer och är i princip bara hämmade av sin egen fantasi. 

Det är för mig självklart att vi är ute så mycket som möjligt, oftast två gånger per dag. Det är 

också väldigt uppskattat av föräldrarna. 

Det finns flera anledningar till att jag vill skriva mitt arbete om utomhuspedagogik. Men två 

anledningar är lite starkare än de andra. Den första är att jag ibland kan ana en okunskap hos 

föräldrar angående hur viktig utomhusvistelsen är för barnen. De är, i stort sett, väldigt 

positiva till att vi är ute mycket. Men ändå kan det ibland komma kommentarer som ”och 

här sitter X i sandlådan och latar sig” eller ”och X springer omkring i skogen som vanligt”. Jag 

skulle då vilja ha en bredare kunskap så jag på ett ödmjukt sätt kan svara och berätta om alla 

de fördelar som sandlådan och springet i skogen för med sig.  



5 
  

Den andra anledningen är att jag har en dotter som går på en förskola som spenderar väldigt 

lite tid utomhus med barnen. I stället för tankesättet ”allt man kan göra inne kan man också 

göra ute” så är deras tänk lite tvärtom. Det gör att jag skulle vilja, på ett sanningsenligt sätt, 

motivera dem till att vara ute mer. Och kunna lyfta fram alla fördelar det också innebär.  

Syfte 
Mitt syfte med detta arbete är att söka efter förmodade fördelar med utomhuspedagogik. 

Jag vill ta reda på hur, och i vilken utsträckning, det kan utveckla barnen.  

Samtidigt vill jag också, genom en enkätundersökning, få fram lite om föräldrarnas 

kunskaper om förmodade fördelar med utomhuspedagogik.  

Frågeställningar 
Dessa två frågor vill jag söka svar på i mitt examensarbete 

1. Vad kan utomhuspedagogik medföra för barns utveckling på förskolan? 

2. Vilken uppfattning har föräldrarna på den aktuella förskolan om 

utomhuspedagogikens inverkan?  

Bakgrund 
Jag har valt att fokusera texten i min bakgrund på mina syftesfrågor. Jag har letat aktivt efter 

författarnas åsikter om fördelar med utomhuspedagogik. Jag presenterar också en 

sammanfattning av vad läroplanen säger angående utomhuspedagogik, vad 

utomhuspedagogik är och en kort tillbakablick på historiken.  

Vad är utomhuspedagogik? 

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik, NCU (2004) definierar utomhuspedagogik på 

följande sätt:  

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

kulturlandskap. 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 

betonas. 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. (NCU, 2004) 

Szczepanski (2007) menar att för att uppnå kreativa lärprocesser måste man lämna 

skolbyggnaden och ta med barnen ut, så de får uppleva platsrelaterade 

förstahandserfarenheter. Detta anser han är kärnan i utomhuspedagogik. Pedagogerna 

måste skapa tillfällen där barnen får kombinera textbaserade och icke textbaserade 

praktiker. Vidare menar Szczepanski att genom att låta barnen stimulera lukt, smak, känsel, 

syn och hörsel, ökar deras minneskapacitet. Han nämner också rörelseintensivt lärande som 

en del i begreppet utomhuspedagogik.  

Historik 

Utomhuspedagogiken har sina rötter ända från antikens Aristotoles (384 – 322 f.Kr.) Han 

hade våra sinnen och praktiska erfarenheter som utgångspunkt i sin filosofi (Szczepanski, 

2007). 

Även Jan Amos Comenius (1592 – 1670) hade sinnena som utgångspunkt i sin undervisning 

och menade att vi, i den mån det var möjligt, skulle stimulera våra sinnen i 

inlärningsprocessen (Szczepanski, 2007). För honom var också trädgården en metafor för 

lärande, där trädgårdsmästaren hade rollen som lärare (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1784) var även han inne på samma linje, och utvecklade flera 

av Comenius principer. Han var också en stor förespråkare av att barnen fick konkreta 

upplevelser (Szczepanski, 2007).  

John Dewey (1859 – 1952) är den kände skaparen av uttrycket ”learning by doing”, att lära 

genom att göra. Han menade också att den sociala situation som barnet befinner sig i, ligger 

till grund för dess lärande (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner – Godée, 2008).  

Fler pedagoger som också förespråkar arbete med sinnena och en kontakt med verkligheten 

för att få kunskap är Maria Montessori (1870 – 1952), Célestine Freinet (1896 – 1966) och 

Ellen Key (1849 – 1926). Montessori och Freinet menar att en stor källa till kunskap är 
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upplevelser i naturen och även Key lyfter fram uterummet som en miljö för 

kunskapsbildande (Szczepanski, 2007). 

Vad säger läroplanen? 

I förskolans läroplan Lpfö 98, reviderad 2010 (Utbildningsdepartementet, 2010) finns ett 

flertal strävansmål. Det menas att det inte är uttalade krav som barnen ska uppnå, utan mål 

som pedagogerna ska sträva efter att barnen ska uppnå. Man kan läsa att i förskolan ska 

barnen ”lägga grunden för ett livslångt lärande” (sid. 5). Pedagogerna har ett stort ansvar i 

att få barnen inspirerade att utforska sin egen omvärld och få respekt för vår gemensamma 

miljö.  

Vidare kan man läsa att miljö – och naturvårdsfrågor ska ges stort utrymme. Barnen ska 

presenteras för ett ekologiskt förhållningssätt och få en uppfattning om naturens kretslopp, 

samt hur naturen och samhället kan påverka varandra. Barnen ska få en ökad förståelse om 

naturvetenskap och ett ökat kunnande om djur och växter. Verksamhet ska erbjudas barnen 

både inomhus och utomhus, och utomhus ska barnen ha möjlighet att vistas både i planerad 

miljö och i naturmiljö.  

Grunden för dessa strävansmål ligger i att barnen utvecklar respekt och omsorg för sin 

närmiljö och allt levande omkring oss. Det krävs också att förskolan och pedagogerna hjälper 

barnen att utveckla sin nyfikenhet och sin lust att lära. Detta för att barnen ska ha möjlighet 

att bilda en uppfattning som gör att de kan ställa frågor och samtala om naturvetenskap. 

Vidare ska barnen stärkas i att förmedla sin nyvunna kunskap, sina tankar och idéer.  

Det står också skrivet att barnen ska utveckla en förståelse för hälsa och välbefinnande samt 

utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.  

Vidare kan man också läsa att barnen ska stärkas i sin förmåga att förstå och använda 

matematiska uttryck, för att hitta lösningar på problemställningar. Barnen ska också kunna 

föra enkla resonemang kring sina lösningar. 

Inom teknik ska barnen ges möjligheter till att utforska teknik i vardagen och de ska också få 

möjlighet att arbeta med olika material och tekniker för att skapa och konstruera.  

(Utbildningsdepartementet, 2010)   
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Tidigare forskning 

Szczepanski (2005) menar att pedagoger har lätt för att låsa sig vid att utomhuspedagogik 

enbart handlar om natur och friluftsliv. Men att det också innefattar kultur, geografi, historia 

och språk. Det landskap vi lever i idag, är ett resultat och minnen från människor som levt i 

det tidigare. Och i mötet med landskapet betonar Szczepanski (2005) att för att maximera 

lärprocessen måste vi ta tillvara på helheten och aktivera alla sinnen. Han menar också att 

grundförutsättningarna för att vara ute är enkla att uppfylla. Är man bara torr, varm, mätt 

och hittar i omgivningen, är möjligheterna till utforskning enorma. ”Det finns egentligen 

ingenting man gör inne som inte går att göra ute”(Szczepanski 2005 sid. 91).  

I en avhandling från 2004 (Mårtensson, 2004) beskrivs hur den fysiska miljön på lekplatser 

under 1970 – talet inte stimulerade barnen utefter deras behov. Undantagen var sandlåda 

och gungor. Redskapen var för avancerade för de yngre barnen, och lockade inte de äldre 

barnen. Man bytte då fokus på lekplatsens roll och uttalade istället ett mål om att lekplatsen 

skulle fylla en social funktion för barnen. De skulle kunna vända sig dit för att möta andra 

barn. Genom studier av både lekredskap och lekmiljöer har idag båda dessa utvecklats sedan 

1970 – talet. Enligt Mårtensson är utevistelse idag en rutin på de flesta förskolor. Men 

storleken och innehållet på de olika förskolornas utegård varierar mycket, och ger därför 

olika förutsättningar för barnens utveckling. Idag finns förskolor intryckta i vanliga 

bostadshus, och barnens förskolegård är också en lekpark för kringboende barn. Mårtensson 

(2004) betonar då vikten av att pedagogerna hittar andra utvecklande omgivningar för 

barnen. Hon menar att förskolan, och barnen, behöver en miljö som går att utforska och 

som de kan anse vara deras miljö.  

Mårtensson (2004) diskuterar i sin avhandling möjligheten att se förskolornas utegårdar som 

ett frirum för barnen. Hon anser att trots att utevistelsen ofta är reglerad till både tid och 

rum är den ändå förknippad med frihet och fri lek ur barnens perspektiv. Barnen kan, i större 

utsträckning än inomhus, använda sig av både den sociala och den fysiska omgivningen. Hon 

anser att barnens fantasi får spela mer fritt utomhus och de skapar imaginära världar med 

till exempel häxor i skogen.  
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Naturvetenskap 

Att vistas ute i skogen är oftast uppskattat av alla barn. Och lärandet kommer på köpet. 

Undersökandet och upptäckandet är en stor drivkraft, och i skogen finns hela tiden saker att 

upptäcka och undersöka. Utomhusverksamheten inbjuder barnen till att använda alla sina 

sinnen. Även de yngre barnen, som ännu inte har ett fullt utvecklat talspråk, lär i skogen. 

Även om de inte kan förmedla sina upplevelser med ord, så förmedlar de med kropp och 

ansiktsuttryck (Persson Gode, 2011). Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman 

(1997) är också inne på samma spår. De menar att inte alla upplevelser kan uttryckas med 

det talade språket, även om man har den språkliga medvetenheten. De anser att vissa 

naturupplevelser kan vara av sådan art. Och menar därför att ålder på barnen inte ska ses 

som ett hinder för att vistas i naturen (Grahn et al., 1997). Lupp, förstoringsglas och kikare är 

bra hjälpmedel för att förstärka barnens upplevelser i naturen. Naturruta är också ett 

uppskattat, enkelt och lärorikt inslag att jobba med. Ju större ruta, desto fler växter och arter 

kan man hitta och lära sig. Flora och artlexikon är bra hjälpmedel så får barnen också själva 

vara med och artbestämma (Persson Gode, 2011). Hedberg (2004) konstaterar att det enda 

sättet att få barnen att utveckla en relation till naturen, är att vistas i naturen. Därifrån väljer 

sedan pedagogerna hur de vill gå vidare med barnen och deras utveckling och förståelse i 

naturen. Hedberg presenterar en enkel modell i form av en pyramid, med olika steg för 

lärande i naturen. Han menar att utvecklingen är från att vara barn till att bli en 

miljömedveten samhällsmedborgare, vilket betyder att den sträcker sig under en längre tid 

än förskoleåldern. Men efter att vara i naturen och njuta av den blir nästa steg att se och 

upptäcka. Nästa steg blir att förstå sammanhangen i naturen och sedan att förstå påverkan. 

Det sista steget i pyramiden är sedan att lära sig hur man själv kan påverka (Hedberg, 2004).  
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Figur 1: Hedberg, P., (2004) Att lära in ute – Naturskola. Sid 68  

Teknik 

Att förflytta teknikundervisningen utomhus, är ett naturligt steg anser Brage (2009). Att 

uppfinna, tillverka, bygga och använda redskap kan med fördel göras utomhus, samtidigt 

som barnen bland annat får frisk luft, rörelse och motion. Brage (2009) menar dock att de 

svårigheter som finns är att många lärare/pedagoger kan vara motsträviga till att förflytta 

teknikundervisningen utomhus, och tror att man är beroende av en tekniksal. Men Brage 

(2009) säger vidare att teknik är ett så mycket bredare ämne än vad många tror. Hon 

nämner övningar som går att genomföra med allt från de yngsta barnen ända upp till vuxna, 

som behöver bredda sitt tänk inom ämnet teknik. Vad är teknik för dig? Vad använder vi för 

teknik i vardagen? Det är frågor man kan starta med i vilken åldersgrupp man än arbetar 

med. Med förskolebarn kan man på promenaden titta på allt runtomkring oss, och reflektera 

över hur mycket teknik som finns överallt. Med lite äldre barn kan de också få berätta hur 

mycket teknik de använt under en hel dag, från att de vaknade till att de gick och lade sig 

igen. Det kan då krävas förarbete genom att uppmärksamma barnen på vad som är teknik. 

Andra uppskattade inslag bland förskolebarn är att bygga olika konstruktioner enbart med 

material man samlat på sig från naturen. Vidare nämner Brage (2009) vikten av att 

introducera för barnen hur vårt dagliga användande av teknik kan påverka vår miljö. Och att 

pedagoger redan i barnens tidiga ålder startar ett kritiskt tänkande med hållbar utveckling i 

fokus. De olika årstiderna är inget hinder, snarare tvärtom, för att tänka teknik utomhus. 
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Man kan använda sig av snö, vind, sol och värme till olika teknikövningar. Bland annat kan 

man tillverka solfångare och små vindkraftverk (Brage, 2009).  

Matematik 

Förskolors utemiljö kan såklart skilja sig väldigt mycket åt, men Doverborg & Pramling 

Samuelsson (1999) nämner en mängt olika saker, som finns representerade på de allra flesta 

förskolors utegårdar och som kan utveckla barnens matematiska tänkande. Stenar, pinnar 

och kottar kan man samla in för att sedan sortera efter längd, bredd och tyngd. Man kan 

också använda pinnar som mätsticka för att mäta andra saker. Stenar och kottar kan också 

användas som pengar om man leker affär. Vatten, sand och snö kan användas till att lära sig 

volym. En full liten hink med vatten blir bara en halv stor hink med vatten. En stor hink full 

med sand är tung, medans en liten hink full med sant är mycket lättare (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). Även Persson Gode (2011) lyfter fram enkelheten i att en pinne 

kan vara så mycket mer än bara en pinne. Hon nämner också möjligheter som att sortera 

efter olika egenskaper. Men även att barnen kan få samla in pinnar lika långa som dem 

själva. Och på pinnarna kan man sen räkna hur många djur, grenar och/eller löv det finns 

(Persson Gode, 2011). 

Motorik 

Den allsidiga rörelsen är viktig för barnens motoriska utveckling, och uterummet är en 

väldigt bra plats för just detta. De stora ytorna utomhus väcker också ett rörelsebehov hos 

barnen, som även det påverkar motoriken positivt. Barnens motorik utvecklas väldigt snabbt 

mellan ett och två års ålder, så även de yngsta barnen har ett stort utbyte av att vistas 

utomhus på förskolan. Men man ska samtidigt komma ihåg att motoriken är under konstant 

utveckling hela förskoletiden, så barnen behöver också utsättas för nya motoriska 

utmaningar (Hagen & Lysklett, 2006). Norén – Björn (1993) är också inne på samma linje och 

menar att utegården måste erbjuda motoriska utmaningar för barn i alla åldrar och 

utvecklingsnivåer. Mårtensson (2004) menar att den fysiska kombinationen av att gå, springa 

och cykla som barnen använder sig av ute är strålande möjligheter för barnen att lära sig 

känna och kontrollera sin egen kropp. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) benämner de 

två begreppen grovmotorik och finmotorik. När barnen lär sig sitta, krypa, gå, springa klättra 

med mera är det en utveckling av deras grovmotorik. Att sedan utveckla finmotoriken är när 

de lär sig handlingar med händerna som kräver precision, till exempel gripa och skriva. Ögon 
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– och munrörelser räknas också till finmotorisk utveckling. Vidare anser Grindberg och 

Langlo Jagtøien (2000)  att det är förskolans plikt att ge barnen förutsättningar till fysisk 

aktivitet, då de har ett konstant behov av att röra sig. Barnen utvecklar en personlig styrka i 

samband med att motoriken utvecklas, och barn som hamnar efter motoriskt, riskerar att 

hamna utanför leken. Den motoriska gemensamheten som barnen har, blir en grund i leken. 

De säger också att för att få ut det mesta av den fysiska aktiviteten lämpar det sig bäst att 

vara utomhus.   

Socialt 

Leken kommer alltid vara den viktigaste aktiviteten på förskolan, och den har en stor del i 

förskolebarnens sociala utveckling. Leken utomhus kan vara både fri lek och lek ledd av 

pedagog. I alla lekar finns regler, och oavsett om det är en pedagog inblandad eller inte, så 

får barnen lära sig att tolka och följa dessa regler. De skapar en roll, byter roller med 

varandra och lär sig bland annat att ta initiativ, bestämma och turas om. I lekar ledda av en 

pedagog får barnen också träna på att ta instruktioner och att samarbeta i grupp (Persson – 

Gode, 2011). Mårtensson (2004) menar att när barnen tillsammans utforskar förskolans 

utegård skapar de en känsla av tillhörighet både till varandra och till platserna de utforskar. 

Williams (2006) menar att barnen vill vara tillsammans och utifrån sina gemensamma lekar 

skapa gemensamma upplevelser och erfarenheter. Hon menar också att barn prioriterar 

sådant som andra barn kan, och som vuxna inte fäster så stor uppmärksamhet vid. Detta 

betyder, enligt Williams (2006), att kamrater har en stor del i barnens utveckling och 

lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) är också inne på samma spår då 

de påpekar att barn lär via imitation och att de hellre imiterar andra barn, än de imiterar en 

vuxen.  

Metod 

I metoddelen kommer det redogöras för hur jag fått fram all fakta. Vidare kommer det att 

utvecklas hur jag har gått tillväga med min enkätundersökning, och varför jag gjort vissa 

specifika val. Det kommer också redogöras för urval, etiska principer och genomförande. Och 

slutligen kommer jag att analysera resultaten av enkätundersökningen.  



13 
  

Litteratur 

Jag har sökt, lånat och även köpt litteratur kopplat till de områden som finns med i arbetet. 

Processen har bestått av att ögna igenom böckerna, markera och föra anteckningar, för att 

sedan fördjupa mig på de kapitel som jag ansett som mer intressanta. Detta beskriver 

Johansson och Svedner (2010) som normalläsning och närläsning.  

Urval 

Den urvalsgrupp som jag har valt, är hela föräldragruppen på den förskola där jag arbetar. 

Anledningen till det valet är att jag ville få reda på deras uppfattning om begreppet 

utomhuspedagogik, och eventuella fördelar det kan föra med sig. Resultatet kan vara till 

hjälp för mig, och mina arbetskamrater, i vårt fortsatta arbete på förskolan. Det är ibland 

svårt att veta om den information vi förmedlar når fram, eller om den är tillräcklig. 

Föräldragruppen består av lika stora delar kvinnor som män. Åldrarna sträcker sig från 25 år 

till 48 år. Efter att provfamiljer och deras svar räknats bort, lämnades enkäten ut till 35 

familjer, det vill säga 70 föräldrar.  

Etiska principer 

Vetenskapsrådet lyfter i sitt dokument Forskningsetiska principer fram fyra huvudkrav att 

rätta sig efter. Dessa fyra huvudkrav är: 

* Informationskravet – Handlar om att forskaren är skyldig att informera deltagare om syfte 

med undersökningen. Fördelar och eventuella nackdelar ska det också informeras om. 

Deltagarna ska också informeras om deras rättigheter och att de har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst under studiens gång.  

* Samtyckeskravet – Handlar om att forskaren ska få samtliga deltagares medgivande på 

papper om undersökningen är av karaktären att deltagarna gör en aktiv insats. Om 

undersökningen mer rör sig om insamlande av information från stora grupper, krävs inte 

samtycke i förhand. Om deltagarna är under 15 år, är det obligatoriskt med vårdnadshavares 

godkännande. I detta krav ingår också att om deltagaren av någon anledning väljer att 

avbryta sitt deltagande i studien ska denne inte utsättas för några påföljder på grund av 

detta. Det bör heller inte finnas några beroendeförhållanden mellan forskare och deltagare. 

* Konfidentialitetskravet – Handlar om att deltagare i undersökningar ska ha rätt att vara 

anonyma under studien men även efter studiens slut. Detta gäller speciellt i fall där etiskt 
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känsliga uppgifter figurerar. Dokument med krav om tystnadsplikt bör undertecknas i dessa 

fall. Om det finns tveksamheter angående vad som anses vara etiskt känsligt kan man ta 

hjälp utifrån av till exempel ämnesrådets etikkommité.  

Nyttjandekravet – Handlar om att uppgifter om enskilda personer som är insamlade för en 

viss studies syfte inte får spridas vidare eller användas inom något annat område.  

Enkätundersökning 

Johansson och Svedner (2010) säger att enkätundersökning kan vara den svåraste av de fyra 

metoderna som oftast används. De lyfter fram svagheter som överanvändning, bristande 

analys av problemställning, frågekonstruktionen, enkätadministrationen och brister i 

bearbetningen (Johansson & Svedner, 2010). Alla dessa faktorer kan bidra till att en annan 

metod hade varit att föredra. Trots det så ansåg jag att en enkätundersökning var det bästa 

alternativet för mig, för att få fram svar på mina frågor. Jag ville få reda på föräldrarnas 

uppfattning/kunskap angående utomhuspedagogik och ansåg det inte vara ett alternativ att 

intervjua samtliga. Detta p.g.a. tidsbrist. Och även om Johansson och Svedner (2010) i enkät 

rekommenderar frågor med fasta svarsalternativ, så valde jag öppna frågor. Anledningen till 

det var att jag ansåg att om jag skulle ge föräldrarna svarsalternativ på mina frågor, så skulle 

jag ge dem halva svaret redan i förväg. Jag ville veta föräldrarnas svar, utan att jag sådde 

några frön i förväg. Johansson och Svedner (2010) menar också att bra enkätfrågor är svårt 

att konstruera. Men jag kände att få och korta frågor skulle öka sannolikheten att stressade 

småbarnsföräldrar skulle ta sig tid att svara och lämna in. 

Genomförande 

Johansson och Svedner (2010) lyfter fram hur viktigt det är att alla inblandade parter blir 

korrekt informerade. De personer som deltar i enkätundersökning ska informeras om syftet 

med undersökningen och att de har all rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Jag 

skrev i min inledande text vad arbetet ska handla om, att det självklart är valfritt att delta 

och att de själva får välja om de vill vara anonyma eller inte. Tanken med det var att jag 

eventuellt skulle göra uppföljande intervjuer med några av föräldrarna, och de som kunde 

tänka sig att bli intervjuade, fyllde i sitt namn. Valde man att vara anonym, ville jag veta 

ålder och kön, för att kunna sammanställa enkätsvaren.    
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När enkäten var formulerad veks den ihop och stoppades i ett kuvert märkt med barnets 

namn följt av mamma eller pappa. Mamman och pappan fick ett varsitt kuvert, allt för att 

svaren skulle bli så personliga som möjligt. Kuverten hängdes sedan upp på barnens hyllor på 

förskolan. Jag lämnade ut min enkät i augusti, och tyckte att det var gott om tid, och skrev 

därför inget sista inlämningsdatum. Men i efterhand kan jag konstatera att det borde jag ha 

gjort. På ett föräldramöte under hösten passade jag på att påminna om enkäterna, och det 

var då flera som konstaterade att de inte trodde att det var någon brådska, eftersom ingen 

sista inlämningsdag stod utskriven.  

Jag började med att lämna ut enkäten till resten av personalen på förskolan, och även till 5 

stycken provfamiljer. Dessa provfamiljer valde jag att lotta fram och deras svar är sedan inte 

med i den totala sammanställningen. Efter att ha fått deras svar, tankar och åsikter 

lämnades enkäten ut till resterande 35 familjer. När jag ansåg mig ha fått in enkäter från alla 

som var intresserade av att delta, började arbetet med sammanställningen.  

Analys och bearbetning 

Tvärtemot Johansson och Svedners (2010) råd, så valde jag inte fasta svarsalternativ i min 

enkätundersökning. Sammanställningen av enkätsvaren blev därför, som väntat, väldigt 

tidskrävande. Det första jag gjorde var att skriva ner alla olika alternativ på svar som kommit 

in, och hur många som svarat de olika alternativen. Sen valde jag att dela in alternativen i 

olika kategorier. Kategorierna jag kom fram till var social utveckling, individuell utveckling, 

motorik, naturvetenskap, teknik och matematik och vet ej. De olika svarsalternativen jag 

valde att placera under social utveckling är socialt samspel, konfliktlösning, kommunikation, 

samarbete, gruppdynamik och gemenskap. De alternativen jag placerade under individuell 

utveckling är kreativitet, uppfinning, spontanitet, självständighet, självförtroende, mod, 

rollspel, koordination, balans, fantasi, turtagning, talet, imitation, tålamod, fysiken, 

nyfikenhet, koncentration, respekt och hänsyn. Två föräldrar hade även svarat att barnen lär 

sig att skita ner sig, vilket jag också placerade under individuell utveckling. Under kategorin 

motorik valde jag att placera svaren motorik, grovmotorik, finmotorik och fingerfärdighet. 

Slutligen under kategorin naturvetenskap, teknik och matematik placerade jag följande svar; 

respekt för miljön, konstruktion, skapande, verklighetsanknytning, mängdbegrepp, räkna, 

matematik, rörelse, kraft, fart, takt, rytmik, avstånd högt och lågt. Några av svaren kan anses 

passa under flera av kategorierna, och jag ska här presentera dem, och hur jag tänkte med 
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min kategorisering. Talet valde jag att sätta under individuell utveckling, trots att det i stor 

utsträckning kan ske i grupp. Men min tanke var att talet inte automatiskt utvecklas för att 

man leker i grupp, utan att det är en individuell utveckling hos barnet. Det är också vanligt 

att barn leker ensamma, men är flera olika karaktärer, och då utvecklar talet i sin ensamlek. 

Lite samma tanke hade jag med turtagning och imitation. Dessa faktorer kan utvecklas i 

grupplek, men det är ändå individen som gör utvecklingen. Att lära sig vänta på sin tur, är en 

personlig utveckling hos barnet. Även uppfinna kategoriserade jag under personlig 

utveckling, men det kan också tyckas passa under kategorin naturvetenskap, teknik och 

matematik. Det är vanligt att pedagogerna har teknik i grupp med barnen, men jag tänker då 

att de sår frön hos barnen, och den vidare tankegången där barnen fantiserar fritt i sin 

uppfinningsrikedom, är en individuell utveckling. När kategoriseringen var klar, räknade jag 

samman alla svaren och skapade cirkeldiagrammen som kan ses under resultat.  

Resultat 
I det här avsnittet presenteras resultatet av enkätfrågorna, både i form av cirkeldiagram och 

i en förtydligande text under varje tabell.  

Enkäten har besvarats av 46 personer, 22 män och 24 kvinnor, vilket ger en svarsprocent på 

66%.   
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Vilka faktorer tror du barnen utvecklar genom lek i sandlådan? 

 

Tabell 1: Sandlåda, män 

I denna tabell ser man att papporna har en jämn fördelning i svaren mellan vet ej, 36%, och 

individuell utveckling, 37%. 15% av papporna tror att sandlådan utvecklar barnens motorik 

medans 12% tror att deras sociala utveckling kan ske i sandlådan. Ingen av papporna hade 

svarat något angående naturvetenskap, teknik eller matematik. 

 

Tabell 2: Sandlåda, kvinnor 
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Av mammorna var det en majoritet, 44%, som trodde att barnens individuella utveckling 

kunde utvecklas i sandlådan. På andra plats kommer motorik, som 23% av mammorna har 

nämnt. 18% tror på social utveckling i sandlådan, 11% kopplar ihop sandlådelek med 

naturvetenskap, teknik och matematik. 4% av mammorna har svarat vet ej.  

 

Tabell 3: Sandlåda, män + kvinnor 

I det sammanlagda resultatet av sandlådelek är det fortfarande majoritet på den individuella 

utvecklingen med 42%. I likhet med mammornas svar kommer också här motoriken på andra 

plats med 20%. Social utveckling och vet ej ligger väldigt lika med 15% och 16%. Och i 

sammanslagningen landar naturvetenskap, teknik och matematik på 7% av svaren. 

Vilka faktorer tror du barnen utvecklar genom att gunga? 
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Tabell 4: Gunga, män 

I pappornas svar angående barnens utveckling i gungorna hamnade vet ej och individuell 

utveckling i topp, båda med 40% av svaren. 13% svarade motorisk utveckling och 7% av 

svaren berörde naturvetenskap, teknik och matematik. Inget av svaren hamnade under den 

sociala utvecklingen. 

 

Tabell 5: Gunga, kvinnor 

I mammornas svar blev det en övervägande majoritet på svaren gällande barnens 

individuella utveckling i gungorna med 52%. Det är sen jämnt mellan social utveckling, 
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naturvetenskap, teknik och matematik och motorik med 14%, 13% och 13%. Av mammorna 

har 8% svarat att de inte vet hur gungorna kan utveckla barnen.  

 

Tabell 6: Gunga, män + kvinnor 

Sammanslagningen toppas också den av den individuella utvecklingen med 48%, men nu 

kommer vet ej på andra plats med 19%. Motorik får 13%, naturvetenskap, teknik och 

matematik 11% och slutligen har 9% av föräldrarna svarat att den sociala utvecklingen kan 

gynnas av att gunga.  

Vilka faktorer tror du barnen utvecklar genom den fria leken utomhus? 
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Tabell 7: Fria leken utomhus, män 

Gällande den fria leken har 46% av papporna svarat att de tror att den stimulerar barnens 

individuella utveckling. 33% vet inte, 16% tror på den sociala utvecklingen, 5% tror den 

stimulerar motoriken och ingen pappa har svarat att de tror barnen kan utvecklas inom 

naturvetenskap, teknik och matematik.  

 

Tabell 8: Fria leken utomhus, kvinnor 

Av mammorna har överlägset flest, 59%, svarat att den fria leken stimulerar barnens 

individuella utveckling. Andraplatsen delas av motorik och social utveckling, båda på 16%. I 

botten är det jämnt mellan naturvetenskap, teknik och matematik och vet ej på 5% och 4%.  
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Tabell 9: Fria leken utomhus, män + kvinnor  

Även i sammanslagningen av den fria leken fick den individuella utvecklingen en stor 

majoritet av svaren, 59%. 17% tror på social utveckling, 13% tror på motorisk utveckling, 12% 

vet ej och 3% tror att barnen kan utvecklas inom naturvetenskap, teknik och matematik i 

den fria leken utomhus.  

Diskussion 
I diskussionsavsnittet kommer först en diskussion kring de metoder som använts, hur de 

fungerade gentemot syfte och frågeställningar. Det kommer sen en diskussion kopplad till 

litteraturen och efter det en diskussion angående svaren på enkätundersökningen. Det 

kommer även en slutdiskussion, som knyter ihop säcken. I slutet kommer förslag på fortsatta 

forskningsområden, som bygger på de resultat som kommit fram.  

Metoddiskussion 

Jag anser att metodvalet har passat mig och arbetet bra, och att de har uppfyllt de 

förhoppningar och förväntningar som jag hade. Tanken och syftet när jag startade var att 

jämföra en föräldragrupps uppfattningar och kunskaper mot tidigare forskning inom ämnet. 

Det finns ett brett urval av böcker och artiklar kopplat till utomhuspedagogik. Det går 

naturligtvis inte att läsa allt under den korta tid vi har på oss. Men jag tycker att den 

litteratur jag valde ut har varit bra och passat mitt syfte och mina frågeställningar väl. 

Arbetet med litteraturstudien var tidskrävande, men intressant. Det gav mig mycket ny 

kunskap som jag kommer ha nytta av i min kommande yrkesroll. Jag anser också att en 

litteraturstudie var den bästa motvikten till den enkätundersökning som jag genomförde.  

I enkätundersökningen var det, som väntat, inte helt enkelt att få föräldrarna att lämna in 

sina svar. Det tror jag beror på att man som förälder är stressad och helt enkelt väljer bort en 

sådan valfri uppgift. Jag tror inte att dessa föräldrar valde att inte svara på grund av ovilja 

eller andra anledningar. Utan jag tror helt enkelt att den stressiga vardagen är den största 

boven. Men till slut, efter lite påtryckningar från min sida, fick jag in en hel del svar. Analysen 

och bearbetningen var också det en intressant del att genomföra, och jag anser att resultatet 

av mina metoder blev lyckat. Det enda som jag hade kunnat tänka mig att ändra, när jag 

analyserar mina metoder i efterhand, är formuleringen på frågorna i enkäten. Möjligtvis att 
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jag då hade vänt på frågan, och istället för att fråga hur barnen kan utvecklas i till exempel 

sandlådan, så kunde jag ha frågat hur barnen kan utveckla sin exempelvis motorik på 

förskolegården. Men jag känner ändå att det alternativet är lite mer ledande än det jag 

valde, som är helt öppet för olika svarsalternativ. Resultatet av mitt arbete ger också en bra 

start på plattformar att arbeta vidare från i framtiden.  

Resultatdiskussion litteraturbakgrund 

Att det fanns många fördelar med att bedriva utomhuspedagogik med barnen, hade jag på 

förväg mina aningar om. Jag kunde också på förhand nämna ett par stycken. Men att jag 

skulle få fram såhär många positiva egenskaper med utomhuspedagogik förvånade mig. Det 

startar också en undran hos mig, varför så många förskolor är, rent ut sagt, dåliga på att 

bedriva utomhusverksamhet. Även det som man kan kalla ”bara vara ute” har många 

fördelar. Och precis som Szczepanski (2005) påpekar så är barnen, och även pedagogerna, 

bara torra varma och mätta, så är möjligheterna i princip oändliga. Han menar också att allt 

man gör inomhus går att göra utomhus. Den fria leken på utegården utvecklar barnen långt 

mer än jag kunde ana. Mårtensson (2004) betonar detta i sin avhandling, där hon nämner att 

även om utegården är begränsad, så förknippar barnen den med frihet och fri lek. Och kan 

då utveckla både motorik, fantasi och det sociala samspelet med mera. Och det tror jag att 

många pedagoger inte tänker på. Man anser bara att utegården är tråkig och begränsad och 

väljer därför att istället vara inomhus. Och de gånger man är utomhus är när det är planerad 

utflykt till närliggande skogsområden. Istället borde man göra det bästa av situationen och 

låta barnen utmanas av de möjligheter som gården erbjuder. Med det menar jag inte att 

man ska sluta gå på utflykter utanför förskolegården. För om man nu har en mindre och 

begränsad utegård, så är en utflykt till skogen naturligtvis bara positiv i alla bemärkelser.  

Detta lyfter bland annat Persson Gode (2011) fram när hon menar att skogen är en plats för 

alla, och ålder ska inte ses som ett hinder. Jag tycker det är underbart att vistas med en 

barngrupp i skogen. Barnen lär i leken och utvecklas dessutom ett otroligt samspel med 

varandra. Man kan se, precis som flera av författarna nämner, att barnen får använda alla 

sina sinnen på skogsutflykterna. Då det står inskrivet i läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2010) att barnen ska utveckla ett ökat kunnande om djur, växter 

och naturens kretslopp, är det förskolans skyldighet att uppfylla detta. Och precis som 
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Szczepanski (2007) och Hedberg (2004) påstår tror jag att det bästa sättet är att erbjuda 

barnen platsrelaterade förstahandserfarenheter, med andra ord att vistas ute i naturen.  

Jag tycker också att Hedbergs (2004) pyramid, om lärande i naturen, var intressant att läsa 

om. Den visar också på att man inte behöver göra det så krångligt. Pyramiden väcker en 

massa tankar och idéer hos mig, på enkla övningar, som kan anpassas till flera av stegen i 

pyramiden. Sen behöver man inte ha som slutmål i förskolan att barnen ska vara 

miljömedvetna samhällsmedborgare när de går vidare till skolan. Men man kan ha lagt en 

bra grund för ett realistiskt miljötänkande. Och detta i kombination med lek och vistelse i 

skogsmiljö. En annan viktig poäng med skogsutflykterna är, att om det inte vore för 

förskolan, skulle många barn inte få tillbringa någon tid i skogen. Dagens samhälle och 

dagens föräldrar har inte samma tid och samma möjligheter att ta med sina barn ut i skogen. 

Sen kan jag också tycka att det handlar om personliga val, men faktum kvarstår att valen inte 

ligger på skogsutflykter idag. Barnen har längre dagar på förskolan och mycket tid på helger 

spenderas framför dator, tv och tv-spel. Detta gör förskolans val och prioriteringar ännu 

viktigare.  

Att teknik nu har fått en större plats i förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) 

tycker jag enbart är positivt. Jag vet dock att det är lite skrämmande för många pedagoger, 

som tror att de inte kan. Brage (2009) nämner också precis detta, med att många tror att en 

tekniksal är ett krav för att ha teknik med barnen. Så är inte fallet. Det finns åtskilliga 

möjligheter till, teknik, både inomhus och utomhus, på förskolan. Konstruktioner av alla de 

slag, och utomhus passar det då perfekt att använda sig av vad naturen har att erbjuda. Man 

kan göra allt från små konstruktioner, som att göra djur och leksaker av kottar, pinnar och 

stenar, till att bygga större konstruktioner. En hinderbana av grenar, stenar och stubbar kan 

jag garantera att barnen använder flitigt. De är också extra stolta om de fått delta i 

tillverkningen.  

Brage (2009) påpekar också om vikten av att upplysa barnen om all teknik vi har omkring 

oss. Som vi använder oss av i vår vardag, och som vi tar för given. Jag vet att det kan bli 

väldigt intressanta diskussioner med barnen, när man pratar om hur människor hade det förr 

i tiden. Barnen har svårt att förstå att förr levde man utan telefon, tv, dator, kaffebryggare, 

tv-spel och så vidare. Det är så naturliga inslag i deras vardag, så de tror att de alltid har 
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funnits där. Det tycker jag är viktigt att försöka få barnen att förstå. Och precis som Brage 

(2009) också nämner, göra dem uppmärksamma på hur det påverkar vår miljö. Att hela 

förskolan har hållbar utveckling i fokus, gör att barnen automatiskt blir involverade. Det står 

också inskrivet i läroplanen att förskolan ska ansvara för att barnen får en respekt för vår 

gemensamma miljö (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Precis som teknik, har matematik fått en större roll i den reviderade läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Och som med många andra ämnen går det lika bra att 

utöva utomhus som inomhus. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) har en mängd 

olika idéer som på ett enkelt sätt kan utmana barnens matematiska tänkande. Jag tror också 

att man som pedagog på ett enkelt sätt kan uppmärksamma barnen på enkla matematiska 

termer. Utan att det ska behöva kännas som en matematiklektion. Personligen tycker jag att 

sandlådan är exemplarisk för matematik. Man kan sitta ner med barnen och på ett lekfullt 

sätt smyga in lite matematiska frågor då och då. Bara när man gör sandkakor runt hela 

sandlådan är ett perfekt tillfälle att öva på talramsan. Hur många sandkakor har du gjort? På 

samma sätt kan man fråga om hel och halv och eventuellt, med de äldre barnen, tredjedelar 

och fjärdedelar. En halv hink med sand plus en halv hink med sand, vad får man då? Om 

barnen inte kan hjälper man dem självklart. Men oftast brukar en stor skara barns dras till 

dessa lekar, och tillsammans löser de frågorna som de fått. Att samla, sortera och räkna 

pinnar, stenar, löv och annat som naturen har att erbjuda, är också ett enkelt sätt att 

stimulera barnens matematiska tänk. Och ofta tycker barnen att dessa lekar är de allra 

roligaste. Jag tycker också om att Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) nämner 

vatten, sand och snö som olika alternativ till material att använda sig av, vilket gör att alla 

årstider fungerar lika bra för utomhusmatematik.  

Det är för mig en självklarhet att vara ute mycket på förskolan. Men det är inte lika självklart 

för alla. Och jag är inte i någon position att påstå att jag vet bäst, men jag känner nu, efter 

att ha läst flera författares åsikter i ämnet, att jag var inne på rätt spår. Den motoriska 

utvecklingen sker i allra bäst utsträckning utomhus. Och barnen har där fritt spelrum att lära 

känna sin kropp, och övervinna sina begränsningar. Jag vet barn som kämpat med samma 

utmaning på utegården under en lång tid, och lyckan över att till sist ta sig över hindret, är 

oslagbar. Om man inte ger barnen dessa möjligheter, går både barn och pedagoger miste om 

dessa magiska ögonblick. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) visar med sina benämningar 



26 
  

på grov – och finmotorik att barn i alla åldrar kan utmanas motoriskt på de allra flesta 

förskolors utegårdar. Jag tolkar också deras benämning av finmotorik som att på – och 

avklädningen är väldigt nyttig ur en motorisk synvinkel. För barnen att lära sig ta på kläder, 

vantar skor stövlar, mössa och så vidare själv, bidrar också till deras motoriska utveckling. 

Det var också väldigt intressant att läsa att Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) påstår att 

barn som kommer efter motoriskt kan hamna utanför i leken. Det tycker jag att man kan se 

väldigt tydligt. Och dessa barn försöker man alltid stötta på förskolan. Men jag menar också 

att här har föräldrarna en viktig roll. Det är inte ovanligt att man lyfter barn i och ur bilen 

eller bär barn till och från förskolan som är fullt kapabla att gå och klättra själva. Det finns 

säkert flera anledningar till varför man gör så, men kontentan blir att man hämmar barnet i 

deras motoriska utveckling.  

Den sociala utvecklingen är den enda del där jag tolkat att utomhusverksamheten inte är lika 

viktig, i samma utsträckning som i tidigare delar. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) pratar om att barnen utvecklas genom att imitera varandra, och det kan även ske 

inomhus. Williams (2006) tar upp kamraters stora roll och Persson Gode (2011) nämner 

rollekar och regellekar och dessa existerar både inomhus och utomhus. Så i grunden tolkar 

jag det som att samspelet mellan barnen, i leken, är det viktigaste för deras sociala 

utveckling. Men å andra sidan får barnen ett helt annat utlopp för sina lekar utomhus än 

inomhus, vilket också kan tolkas som att den sociala utvecklingen då också får ett större 

utlopp utomhus. Vissa lekar är inte genomförbara i samma utsträckning inomhus, så 

fortfarande är utomhusverksamheten bara ett positivt inslag.  

Resultatdiskussion enkätundersökning 

På första frågan om barnens utveckling i sandlådan så har vet ej en stor tårtbit hos papporna, 

medan den är minst hos mammorna. Men hos båda föräldragrupperna har en stor del av 

svaren hamnat under individuell utveckling, vilket jag anser vara ett positivt tänk. Påtagligt 

dock att ingen av papporna kopplade ihop lek i sandlådan med naturvetenskap, teknik och 

matematik. Speciellt matematisk utveckling kan man koppla till sandlådelek, vilket 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) gav flera exempel på. Hos mammorna var det 

dock en liten del som hade kopplat ihop sandlådeleken med naturvetenskap, teknik och 

matematik. Då var det jämnt mellan teknikdelen och matematikdelen. Jag tror att många 

föräldrar ser sandlådan som ett ställe där barnen samlas när de är trötta eller lata, utan att 
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förstå vilka möjligheter en sandlåda faktiskt kan erbjuda. Den motoriska utvecklingen har 

fått en relativt stor tårtbit hos båda grupperna, och är i det sammanlagda diagrammet den 

näst största. Det är ett väntat svar, då jag tror att motorik är ett begrepp som de känner till, 

och då väljer att skriva. Det är självklart också helt rätt svar, och jag skulle vilja påstå att det 

framförallt är finmotoriken som tränas i sandlådan. Det sociala samspelet är ofta påtagligt 

vid sandlådelek, då det kan byggas stora slott med hemliga gångar, vilket också är en sorts 

konstruktionslek. Men det är heller inte helt ovanligt att barn leker i sandlådan helt själva, 

utan att för den delen känna sig ensamma.  

I svaren på barnens utveckling genom att gunga, är det åter den individuella utvecklingen 

som fått överlägset störst tårtbit hos både mammorna och papporna. Och baserat på deras 

svar, så sker den individuella utvecklingen inte genom själva gungandet, utan i incidenter 

som kan uppstå före och efter. Tålamod, hänsyn och turtagning blir då kopplat till att barnen 

i många fall måste vänta på sin tur, då det inte finns någon gunga ledig. Och man kan sen 

inte sitta på gungan alltför länge, då det ofta står fler barn i kö. Koordination och balans 

däremot är helt kopplade till själva gungandet. Motoriken kommer för både mammor och 

pappor på en tredje plats. Och barnen blir i alla högsta grad motoriskt utmanade av att 

gunga. Jag anser att både grov – och finmotoriken utmanas genom att gunga, baserat på 

Grindberg och Langlo Jagtøiens (2000) benämningar. Grovmotoriken genom att barnen 

själva få ta sig upp och ner från gungan, och finmotoriken med samspelet mellan öga och 

hand när man måste hålla sig kvar för att inte ramla av. Papporna har även här en stor tårtbit 

på vet ej och inget svar alls på social utveckling. Det kan jag tycka är anmärkningsvärt, då 

både socialt samspel och samarbete blir framträdande när barnen gungar två och två. Vilket 

de väldigt ofta gör, då tillgången på gungor är begränsade. Mammorna har den sociala 

utvecklingen på andra plats, och har då antagligen tänkt i de banorna att barnen gungar två 

och två. Jag tycker det var roligt att både mammor och pappor fick med svar inom området 

naturvetenskap, teknik och matematik. Det går att koppla ihop gungande med både teknik 

och matematik. Även om det inte är det första man tänker på när man ser barnen på 

gungorna. Men rörelse och kraft får barnen känna på när de gungar, och de äldre barnen 

hoppar ibland från gungorna, och får då känna på högt och lågt. Ibland är även räkneramsan 

inblandad när det ska hoppas på ett visst tal.  
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Den fria leken utomhus har också den lockat flest svar inom kategorin individuell utveckling. 

Både hos mammorna och hos papporna. Båda föräldragrupperna har en dominans i svaren 

kreativitet och fantasi. Detta tror jag är kopplat till den stora utegård vi har, och att 

föräldrarna verkligen ser att barnen får utlopp för sin lek på utegården. Det stora 

skogspartiet vi har är populärt, men då skulle jag vilja påstå att motoriken också får en stor 

dos utveckling. Både grovmotoriken och finmotoriken. Men det ena behöver inte utesluta 

det andra. Att se barnens fria lek på utegården, är en fröjd för ögat. Jag skulle vilja påstå att 

de utvecklas inom alla de områden som diagrammet omfattar. Pappornas svar på den här 

frågan har jag lite svårt att förstå. Kan inte riktigt greppa att så få svar rörde motorik, och 

inga svar alls rörde naturvetenskap, teknik och matematik. Barnen springer, hoppar och 

klättrar, vilket Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) konstaterar utvecklar grovmotoriken. På 

flera ställen i skogen har de också sina hemliga gömmor, där det byggs koja, grävs gropar, 

samlas stenar, pinnar och en massa annat. Detta är finmotorik, teknik och matematik.  

Slutdiskussion 

Det var mycket intressant att få ta del av föräldrarnas svar på enkätundersökningen. Vissa 

delar var väntade, men jag blev också överraskad mer än en gång av deras svar. Utan att 

framstå som fördomsfull så tycker jag att papporna hade många bra och genomtänkta svar. 

Även om papporna också var de som hade svarat vet ej i större utsträckning än mammorna. 

Jag tror att det kan bero på att papporna är lite försiktiga, och inte tror att de kan svaren, 

och då väljer man att svara vet ej i stället för att chansa och eventuellt framstå som okunnig. 

Men pappornas svar på den fria leken, bekräftade mina tankar som jag hade innan. För som 

jag nämnde i inledningen, så är det rätt vanligt att föräldrar uttrycker i negativ klang, att 

barnen ”bara springer omkring”. Men jag tycker nu att jag fått fram många författares olika 

åsikter om hur utvecklande det kan vara. Och jag känner att den nya lärdomen jag fått, gör 

att jag på ett säkert sätt också kan föra det vidare till dessa föräldrar.  

Först reagerade jag på att tårtbiten med individuell utveckling var så otroligt dominerande i 

alla svaren i enkätundersökningen. Den reaktionen baserar jag på att jag har gått in i detta 

arbete med min yrkesroll som grund. Och på förskolan jobbar man i stor utsträckning med 

grupper av barn. Och våra tankar bottnar i hur vi kan få barnen att utvecklas i grupp, kanske i 

större utsträckning än hur vi kan utveckla varje barn individuellt. Sen är det, självklart, vår 

uppgift att se de barnen som behöver stärkas i sin individuella utveckling. Men då 
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barnantalet är så mycket högre än pedagogantalet på förskolan, blir det automatiskt att man 

jobbar med grupper. Men när jag sen bytte perspektiv, och analyserade svaren utifrån min 

roll som mamma, var det inte längre lika förvånande. Man är sig själv och de sina närmast. 

Och självklart svarar man på frågorna med sitt/sina barn i tankarna. Sen tror jag också att 

mina val av kategorisering bidrar till de stora tårtbitarna av individuell utveckling. En annan 

person hade eventuellt valt att placera vissa svar under andra kategorier, och då hade 

fördelningen på tårtbitarna också blivit annorlunda.  

I slutändan är jag mycket nöjd med resultatet av detta arbete. Jag har fått fram, och 

presenterat, många fördelar för barnens utveckling med utomhuspedagogik. Stor del av de 

fakta jag fått fram använder vi oss av redan idag på den förskola jag jobbar, vilket gör mig 

stärkt i min yrkesroll. Jag anser också att jag har fått fram föräldrarnas uppfattningar på ett 

tillfredsställande sätt.  Och det betyder att jag anser mig fått fram tydliga svar på mina 

frågeställningar. 

Förslag på framtida forskning 

Som uppföljning till detta arbete, skulle man kunna fördjupa sig ännu mer. Det skulle vara 

intressant att veta på ett djupare plan hur föräldrarna har tänkt och resonerat inför sina 

svar. För att göra detta kan det krävas enskilda intervjuer. Det kan också tänkas att man 

involverar pedagogerna, och undersöker hur de tänker kring enkäten, och kring resultaten av 

föräldrarnas svar. Även pedagogernas personliga tankar kring ämnet utomhuspedagogik kan 

vara intressant att ta med. Att göra observationer på barnen och se hur de agerar inom de 

olika områdena inom utomhuspedagogik skulle vara intressant. Det får jag förhoppningsvis 

tillfälle att göra sedan när jag kommer ut i arbetslivet.  
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Bilagor 

Hej alla föräldrar!  

Jag har nu påbörjat min sista termin till förskollärare, och det är dags för mig att skriva 

examensarbete. Jag skulle då uppskatta om ni ville delta i en undersökning. Det är självklart 

valfritt att delta, men det skulle hjälpa mig om ni kunde/ville lägga några minuter på detta.  

Jag skulle också uppskatta om både mamma och pappa i familjen kan ta sig tid att fylla i en 

varsin enkät. Det är självklart valfritt att fylla i sitt namn, men för er som gör det kommer jag 

ev. följa upp med en kort intervju. Vill man inte bli intervjuad fyller man i enkäten anonymt 

(med kön och ålder) och lämnar in till valfri personal eller i förskolans brevlåda.  

Mitt arbete ska handla om de troliga fördelarna med utomhusverksamhet, och hur det kan 

främja och stimulera barnen. Det finns inga som helst krav på att ni ska kunna svara utförligt 

på frågorna, utan vet man inte, så skriver man det.  

Tack på förhand!! 

Anna  

 

 

Enkätundersökning 

1. Vilka faktorer tror du barnen utvecklar genom lek i sandlådan? 

2. Vilka faktorer tror du barnen utvecklar genom att gunga? 

3. Vilka faktorer tror du barnen utvecklar genom den fria leken utomhus? 

 

 

 

Namn: 

Kön:  

Ålder:  

 
 


