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Sammanfattning: 
Syftet med den här undersökningen var att skapa ett lättförståligt aktivitetshäfte inom 

utomhuspedagogik för pedagoger i ämnena matematik, naturvetenskap och teknik. Efter att 

jag producerat ett aktivitetshäfte utvärderades detta genom att pedagoger från olika förskolor 

fick pröva på aktiviteterna utifrån mitt häfte. I denna studie presenteras även en översikt om 

hur pedagoger jobbar med utomhuspedagogik på olika förskolor runt om i Sverige och om 

utbildning inom ämnet kan påverka dess användande. För att studera hur pedagogerna jobbar 

med utomhuspedagogik, om utbildning kan vara avgörande och vad de tyckte om 

aktivitetshäftet har jag gjort undersökningar i form av olika enkäter. Denna studie visar att 

pedagogerna använder utomhuspedagogik i en väldig utsträckning och på flera olika sätt. 

Pedagogerna i denna studie ansåg också att aktivitetshäftet var ett positivt hjälpmedel inom 

pedagogiken.   
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1 INLEDNING 
Jag har valt att göra ett aktivitetshäfte inom utomhuspedagogik med inriktning matematik, 

naturvetenskap och teknik. Tanken bakom mitt val av ämne till aktiviteshäftet var för att det 

är min inriktning på lärarutbildningen. Produkten skall innefatta ett samlat dokument för 

utomhusaktiviteter med fokus på matematik, naturvetenskap och teknik. Aktiviteterna skall 

vara anpassade för alla typer av förskolor oavsett om de ligger på landsbygden eller i 

storstäder. Aktivitetsmaterialet skall vara enkelt för pedagoger att ta till sig och utföra. 

Pedagoger ska bli motiverade då de ser materialet och det skall vara utformat så att alla 

åldersgrupper på förskolan blir inspirerade. Som blivande förskollärare har jag flera olika 

anledningar till varför jag valt detta som examensarbete. Utomhuspedagogik är något som 

intresserar mig väldigt mycket. Mitt intresse för det föddes när jag läste en specialisering 

inom ämnet. Att vara ute i naturen har alltid intresserat mig, men när jag läste kursen 

utomhuspedagogik föddes en annan syn på pedagogik. Jag var tidigare inte särskilt insatt i hur 

man kunde använda utomhusmiljöer för att undervisa. Efter kursens gång var det ingen tvekan 

om saken att mitt examensarbete skulle handla om utomhuspedagogik. Jag vill med mitt 

arbete kunna lyfta fram att utomhuspedagogik är ett lärosätt som är lätt att använda sig av. 

Utomhusmiljön finns alltid där och är spännande att utforska tillsammans med barnen.  

 

1.1 Bakgrund 
 Förskolan fick en ny reviderad läroplan år 2010 som förtydligar riktlinjer och mål för 

förskoleverksamheten. I den nya reviderade läroplanen säger målen att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställning. Andra mål är att 

förskolan skall se till så att barnen får utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Barnen ska utveckla sin 

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

(Lpfö98, 2010)    

 

1.2 Litteraturgenomgång 
Här redovisar man vad som sägs om det valda området i olika typer av litteratur: 

avhandlingar, forskningsrapporter, populärvetenskaplig litteratur. 

 

1.2.1 Vad innebär utomhuspedagogik?  
 

Pedagogik i utemiljö kan vara ett komplement till den traditionella pedagogiken inomhus 

(Brugge mfl, 2011). Pedagogik utomhus för samman känsla, handling och tanke. Pedagoger 

och barn använder hela uterummet både som instrument och plats för lärandet. Utemiljön blir 

ett sätt att lära samtidigt som den utgör ett objekt för lärandet och en del i lärprocessen 

(Dahlgren mfl, 2007). Att skapa en kreativ lärmiljö innebär både att se hela barnets tillvaro 

som en sammanhängande länk och att som lärare se kreativitet, lek och lärande som en 

integrerad helhet i den livslånga utvecklingsprocessen (Johansson mfl, 2007). Pedagogik 

utomhus för med sig en känsla av en brygga mellan teori och praktik. Naturen väcker barns 

och pedagogers nyfikenhet på många olika sätt (Brugge mfl, 2011). I utomhusmiljön kan barn 

iakta och göra reflektioner av vad de själva upptäcker och intresserar dem. Pegagogerna får 

frågor från barnen som de sedan kan forska vidare på tillsammans (Nyhus-Braute mfl, 1994). 

Barnen själva blir forskare i utomhusmiljön och en lyhörd pedagog kan få vara med om 

fascinerande resor av barns utforskande av världen (Granberg, 2000). Bara upplevelsen av att 
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vara ute i naturen och få titta, undersöka och filosofera i sin egen takt blir till kunskap om 

naturen som delges till barnen (Rundgren mfl, 2010).  

 

1.2.2 Vad kan utomhuspedagogik bidra till? 
Utomhusmiljön används inte enbart för pedagogiska skäl utan den bidrar med så mycket 

andra livsavgörande skäl till att visas utomhus. I uterummet bemästras olika utbredningar av 

lärandet så som de språkliga, motoriska, estetiska, känslomässiga, biologiska samt de 

kulturella (Dahlgren, 2007). Barn som vistas utomhus är betydligt friskare än andra barn. De 

får även en starkare fysik, bättre motorik och är vigare. Koncentrationsförmågan är strörre hos 

barn som får skiftande utomhusmiljö. Färre konflikter sker i barnngruppen och de leker mer 

fantasifulla och varierande lekar (Granberg, 2000). Stress uppstår mellan individ och miljö 

och kan vara skadligt då kraven överträffar den egna förmågan och därmed hotar det egna 

välbefinnandet, detta kan minskas om barnen får vistas utomhus (Dahlgren, 2007). Att vistas 

utomhus minskar bullernivån och medför en annan slags lek (Nyhus-Braute, 1997). De 

vanligaste sjukdomarna idag är diabetes och fetma hos barn och detta kan den yttre miljön 

motverka. Diabetes kan uppstå i stressiga förhållanden och fetma i dåliga fysiska förhållande 

och dåliga matvanor. Att vara utomhus kan minska dessa sjukdomar då frisk luft och naturen 

medför mindre stressiga förhållanden och mer fysisk aktivitet (Dahlgren mfl, 2007). Inaktiva 

barn kan också leda till att de blir inaktiva som vuxna och därför kan vi pedagoger påverka 

barns fysiska och psykiska situation genom lärandet i utomhusmiljön (Raustorp, 2004).        

       

 

1.2.3 Vad är matematik, teknik och naturvetenskap i förskolan? 
Barn möter matematik i vardagliga situationer och matematik är en naturlig del i barns vardag 

(Heiberg mfl, 2004). Att tallriken på bordet är rund eller cirkelformad, att bilen har fyra hjul 

eller att storebror är tre år äldre är vardagsmatematik för förskolebarn. Pedagoger tycks ha 

svårt att definera begreppet matematik. Däremot tycks de ha lättare att beskriva hur de jobbar 

med matematik (Doverborg mfl, 1999). Att låta barnen jobba i sin egen takt och att eleverna 

får uppgifter utifrån den egna individen är en förutsättning för lärande (Löwing, 2006). 

Matematik finns överallt och den är både praktisk och estetisk (Dahl mfl, 2004). Att använda 

utemiljön för att forska i matematikens lära är både praktiskt och estetiskt. Då man betraktar 

kottarnas former, granens bredd, lövens olika former eller antalet stenar på en plats utomhus 

arbetar man både praktiskt och estetiskt. Genom att . Att använda sig av matematiska 

aktiviteter utomhus får barnen träna sig i både handling och tänkande och de får även lära sig 

att uttrycka sig och att agera därefter (Heiberg mfl, 2004) . Att upptäcka, erfara och förstå 

olika perspektiv av sin omvärld är grunden för allt kunnande (Doverborg mfl,1999). Därför 

kan matematik utomhus hjälpa barn att upptäcka, erfara och förstå olika perspektiv. Vi 

pedagoger är en betydelsefull medforskare genom matematikens värld. De behöver hjälp av 

oss vuxna att ibland bli medvetna om och prata kring matematiska begrepp som synliggörs i 

deras vardag (Dahl mfl, 2004). Att vara medforskare innebär inte att barnen ställer frågor och 

vi pedagoger svarar dem. Om de får ett alldeles för snabbt svar på en fråga hinner de inte eller 

får inte tillfälle att reflektera och analysera över det som de ställs inför (Ahlberg, 1995). Vi 

ska finnas till för dem som medupptäckare och få dem att reflektera och analysera om det som 

de ställs inför (i naturen), inte ”stjälpa dem” genom att bara ge dem det riktiga  svaret (och 

många gånger finns det kanske ännu inget entydigt svar till många frågor inom 

naturvetenskap). 

Barn tycker om att sortera och klassificera vilka vissa menar är matematik. Dock är det 

grundläggande egenskaper i både såväl naturvetenskap och teknik (Brogren, 2010). Sortering 

används för att åtskildgöra och sammansätta olika tekniska föremål och olika 

naturvetenskapliga fenomen. Klassificering kan man stöta på då man namnbestämmer olika 
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tekniska och naturvetenskapliga begrepp. (Björkman (2008), säger att det är med hjälp av 

naturvetenskapen som barn förstår sin omvärld. Att utforska och upptäcka sin närmiljö och 

natur bidrar till att barn lär sig använda och förstå sin omvärld.     

 

1.3 Frågeställningar 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur pedagoger jobbar med utomhuspedagogik 

samt att framställa ett lämpligt material för utomhuspedagogik och sedan låta pedagoger 

utvärdera det. Mina konkreta frågeställningar är följande: 

 

1) Jobbar pedagoger med utomhuspedagogik på förskolor?  

 

2) Kan utbildning inom ämnet påverka pedagogers användning av utomhuspedagogik? 

 

 

3) Tycker pedagoger att produkten är ett lämpligt material att arbeta med i förskolor? 

 

 

2 METOD 
I metoddelen kommer en redogörelse om hur aktivitetshäftet framställdes att presenteras. 

Metoddelen är indelad i urval, urval aktivitetshäfte, datainsamlingsmetod, 

datainsamlingsmetod aktivitetshäfte, procedur, procedur aktivitetshäfte och tillvägagångssätt 

för utvärderingen.  

 

2.1 Urval 
Fem olika förskolor deltog i studien och är härstammade runt om i Sverige. Förskolorna 

valdes slumpmässigt ut från olika kommuner. Valet av förskolor skedde genom en 

slumpmässig sökning via internet. Sammanlagt var det 15 pedagoger som deltog i 

undersökningen. Pedagogerna som svarade på undersökningen valdes ut slumpmässigt av 

personalen på förskolan och utan min påverkan. Kontakten mellan förskolorna och mig fördes 

via mejl, telefonsamtal och personliga besök. Pedagogerna fick jobba själva med 

aktivitetshäftet utan min närvaro. De fick även göra valet själva om hur stor barngrupp och 

vilken ålder de ville jobba med. Utvärderingen utfördes  i form av tre olika enkäter. 

Pedagogerna fick svara på enkäterna utan min närvaro. Enkäterna samlade jag sedan in via 

mejl eller personlig kontakt.              

2.2 Urval aktivitetshäfte 

Varför jag valde att göra ett aktivitetshäfte var för att jag ville skapa ett hjälpmedel åt 

pedagoger för att kunna ta tillvara på utomhusmiljön. Min tanke från början var att förskolor 

runt om i landet kanske inte är medvetna om hur bra det fungerar att ha pedagogik i 

utomhusmiljön . Ofta är orsaken till undvikande av saker att det saknas kännedom. På så vis 

valde jag att göra ett handledarhäfte för att kanske få pedagoger mer motiverade att använda 

utomhusmiljön. Min tanke bakom aktivitetshäftet var att det skulle vara ett lämpligt och lätt 

material att jobba med i förskolan. Aktiviteterna skulle vara lätt begripliga för pedagogerna. 

Aktiviteterna skulle vara lämpliga för barn mellan 3-6år. Alla förskolor beroende på om den 

låg på landsbygden eller i en stor stad skulle kunna utföra dem. Tanken var även att det skulle 

finnas förslag på hur man skulle kunna vidareutveckla aktiviteten. Aktiviteterna skapades 

utifrån matematik, teknik och naturvetenskap utifrån min inriktning på lärarutbildningen. En 

annan tanke var att aktivitetshäftet skulle vara en samlingsbank med aktiviteter åt pedagoger. 

Min ursprungliga tanke var att aktivitetshäftet skulle innehålla minst 30 olika aktiviteter för 
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att få ett spritt urval av olika aktiviteter. Ett aktivitetshäfte skall kunna fungera som en bank åt 

pedagoger då de får slut på idéer. Det var nog ett lite för högt uppsatt mål, men jag fick i alla 

fall ihop nio olika aktiviteter och det var ju också viktigt att snabbt få ut aktivitetshäftet till 

förskolorna för att sedan kunna hinna utvärdera dem.          

 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Jag valde att göra tre olika former av undersökningar i mitt examensarbete. Jag valde att 

granska pedagoger i form av olika enkäter. Jag skapade en enkät för att studera pedagogers 

användning av utomhuspedagogik och en annan enkät för att utvärdera mitt handledarhäfte. 

Då jag samlat in alla intervjuer och svar fick jag en tanke att det vore väldigt intressant att 

studera om förskollärarna har någon utbildning inom utomhuspedagogik ”i sin ryggsäck” som 

kunde ha någon påverkan på användandet av utomhusmiljön. Därför valde jag att göra en 

tredje undersökning med syfte på om pedagogerna hade gått någon form av utbildning inom 

utomhuspedagogik. Mitt val av enkäter grundar sig på att det var en passande metod för min 

undersökning. Genom att använda enkäter kunde pedagoger i lugn och ro och utan min 

påverkan och medverkan svara på frågorna. Då kunde jag personligen inte ha någon påverkan 

på svaren. Skulle intervjuerna ske personligen skulle min närvaro kunna påverka svaren. 

Tanken med enkäter var att få fram ett tydligt resultat om vad de anser. Enkäterna gjordes 

som både slutna och öppna frågor. Valet av slutna frågor gjordes för att få fram ett tydligt 

resultat. De öppna frågorna var mer ett val för att få veta konkret vad pedagogerna 

personligen ansåg. Pedagogerna hade sammanlagt fyra veckor på sig att svara på enkäterna 

och utföra aktiviteterna.     

 
2.4 Datainsamlingsmetod - aktivitetshäfte 
Aktivitetshäftet framställdes av litteratur från olika bibliotek och av egna erfarenheter. De 

aktiviteter jag valde att ta med i häftet var aktiviteter som jag tyckte var lätta, tydliga, 

intressanta och genomförbara. Då aktiviteterna valdes ut bearbetades de om för att inte vara 

kopierade rakt av och så att de blev bättre anpassade till mitt syfte. För att materialet skulle 

vara lätt att använda för pedagoger skapade jag häftet utifrån en lätt och tydlig uppbyggnad 

och struktur. Det var viktigt att  det skulle vara lätt att förstå sig på varje aktivitet samt att den 

skulle kunna vara genomförbar. Därför var min tanke att varje aktivitet skulle vara tydlig i 

skrift och uppbyggnad. Målet med aktiviteterna var att de skulle inriktas på matematik, 

naturveteskap och teknik utifrån min utbildning. Aktiviteterna skulle vara lämpade för 

förskolebarn mellan 3-6 år. Materialet till aktiviteterna skulle till stor del bestå av 

naturmaterial därför att pedagoger och barn skulle slippa att släpa med sig material från 

förskolan till utomhusmiljön. En annan viktig ingrediens var att aktiviteterna skulle motivera 

pedagogerna mer till att göra aktiviteterna utomhus och inte inomhus då materialet inte finns 

inomhus.  

Aktiviteterna delades in efter dessa underrubriker så att det skulle bli en lätt och tydlig 

handledning, 

 

 Du behöver 

 Gör så här 

 Förklaring till barnen 

 Varför ska barn lära sig detta 

 Att tänka på 

 Aktiviteter lämpli för alla förskolor 

 Att vidare utveckla 
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2.5 Procedur 
Inför mitt examensarbete ringde jag runt till de fem olika förskolor som jag slumpmässigt valt 

ut för att höra med dem om de var intresserade att delta i min undersökning. Jag presenterade 

via telefon vad mitt examensarbete skulle handla om. Att jag hade skapat ett aktivitetshäfte 

som jag ville att olika förskolor skulle pröva på. Att jag sedan skulle utvärdera det i form av 

enkäter. Sedan att jag även ville undersöka hur de olika förskolorna jobbar med 

utomhuspedagogik. Då jag fått klartecken från samtliga fem förskolor gav jag ut 

aktivitetshäftet till dem för att studera det och pröva på de olika aktiviteterna. De förskolor 

som jag kunde ta mig till via transportmedel valde jag att personligen ge ut aktivitetshäftet till. 

De förskolor som jag inte kunde nå lika lätt valde jag att dela ut häftet via mejl. Då jag delat 

ut aktivitetshäftet till samtliga förskolor fick de två veckors tid att pröva på de olika utomhus 

aktiviteterna. Samtidigt som jag delade ut aktivitetshäftet delade jag även ut en enkät där jag 

ville undersöka hur de jobbade med utomhuspedagogik på förskolan. Då två veckor hade gått 

samlade jag in enkäterna nummer 1 och gav dem i utbyte enkät nummer 2. I enkät nummer 

två ville jag utvärdera pedagogerna vilka aktiviteter de valt och hur det hade gått. Sammanlagt 

fick de en veckas tid på sig att svara på enkät nummer 2 innan jag samlade in dem. Då jag fått 

svar från alla olika förskolor kom jag på att jag även ville undersöka om pedagogerna hade 

gått utbildning för utomhuspedagogik. Därför att det kunde ha påverkan på hur mycket de 

använde utomhuspedagogik i förskolan. Detta gjorde att jag delade ut en tredje undersökning. 

Som syftade sig på om pedagoger hade någon form av utbildning i bagaget. Den tredje 

undersökningen gjordes under en veckas tid vilket resulterade i att sammanlagt tog det fyra 

veckor för de tre olika undersökningarna. Då undersökningarna var gjorda och jag fått in allt 

material jag behövde började bearbetningen av information. 

 

2.6 Tillvägagångssätt för utvärderingarna 
De fem olika förskolorna har själva fått välja hur många pedagoger som deltagit i 

undersökningen om hur de jobbar med utomhuspedagogik. De har även själva fått välja vilka 

åldrar barnen haft och hur stor barngruppen varit som deltagit. Även hur många och vilka 

aktiviteter ur häftet som skulle testas valde de själva. Vissa pedagoger valde att diskutera 

enkät nummer ett i arbetslaget (Se bilaga 1). På andra förskolor var det en pedagog som 

svarade för alla på förskolan. På någon förskola testades alla aktiviteter medans på någon 

annan förskola testades två aktiviteter.    

          

2.7 Analysmetoder 
Då jag analyserade mina enkätsvar skrev jag ned en så kallad kladd av vad jag såg. Jag tog 

fråga för fråga och analyserade om jag såg ett visst mönster eller om det endast fanns en 

variation av svar. För att tydligt kunna se om det fanns ett mönster kategoriserade jag in dem. 

Var svaren lika la jag ihop dem. Sedan kunde jag se resultatet tydligare. För att få fram svaret 

till frågeställningarna gjorde jag en tabell. Jag tog ut de tre frågorna i enkät undersökningen 

som fokuserade på frågeställningarna och analyserade sedan resultatet genom tre olika 

tabeller.   
 

 

 

3 RESULTAT 
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3.1 Enkät resultat 1 
 

I min undersökning gjordes tre olika enkät undersökningrar. I samtliga enkät undersökningar 

deltog sammanlagt 15 pedagoger från fem olika förskolor. Redovisningen av resultatet från de 

tre olika enkäterna redovisas här nedan i löpande text samt en sammanfattning av resultaten 

med hjälp av tabeller.  

 

Vilka åldrar är det på barnen på er avdelning? 

 

Det var en stor variation av åldrar på de fem förskolorna jag intervjuade. På två förskolor var 

åldrarna 3-5år. Sedan på de andra tre förskolorna 1-3 år, 1-5 år och 2,5-5 år  

 

Är omgivningen kring er förskola tillämpad för utomhuspedagogik? 

 

Samtliga fem förskolor svarade att förskolan var lämpad för utomhuspedagogik. 

 

Hur ofta per vecka jobbar ni med utomhuspedagogik på er förskola? 

 

Två förskolor svarade att de jobbar med det en gång i veckan, medan de andra förskolorna 

svarade att jobbade med utomhuspedagogik mellan två, fyra och fem dagar per vecka. 

 

Jobbar ni med utomhuspedagogik året om? 

 

Samtliga förskolor svarade att de jobbar med utomhuspedagogik året runt. 

 

Då ni jobbar med utomhuspedagogik, vilket/vilka ämnen behandlas?  

Matematik, kemi, naturvetenskap, fysik, svenska 

 

Alla förskolor svarade att de behandlade matematik, naturvetenskap och svenska då de jobbar 

med utomhuspedagogik. De andra ämnena användes inte av alla förskolor. Fyra av fem 

förskolor jobbade med teknik i utemiljön och en förskola jobbade även med fysik.   

.  

3.2 Sammanfattning av enkät undersökning 1 

 
På de förskolor där jag gjorde min undersökning visade det sig att det var blandade åldrar på 

barnen där pedagogerna jobbade. Barnen hade en ålder mellan 1-5 år. Pedagogerna på 

samtliga förskolor tyckte att deras förskola låg nära beläget till naturen och till skogen och på 

så vis var förskolorna lämpliga för utohuspedagogik. Pedagogerna jobbade väldigt spritt med 

utomhuspedagogik på förskolorna. Två förskolor jobbade med det en  gång i veckan och de 

andra förskolorna allt mellan två till fem dagar i veckan. Alla förskolor tyckte att de jobbade 

med utomhuspedagogik alla årstider. Vanligaste ämnet förskolorna jobbade med då de var 

utomhus var matematik, naturvetenskap och svenska. Samtliga förskolor svarade för de 

ämnena. Teknik användes av fyra förskolor och fysik av en förskola. Ingen förskola jobbar 

med kemi. För att ta del av enkät frågorna se bilaga 1.          

 

3.3 Enkät resultat 2 

 
Vilka av aktiviteterna har du använt? 

 



 7 

De flesta av förskolorna valde att pröva på studera pinnar, tre av fem förskolor. Tre av fem 

förskolor valde också att sortera löv. Sedan var det två förskolor som prövade på dofter av 

naturen och en som prövade matematiska begrepp.  

Hur stor var barngruppen? 

 

Variationen av hur många barn som deltog i aktiviteterna var stor. Två av fem förskolor var 

nio barn. Sedan var de övriga barngruppen fem barn, sex barn och åtta barn. 

 

Vad var det för åldrar på barnen? 

 

Två av fem förskolor svarade att åldrarna var 4-5 år som prövade aktiviteterna. Sedan svarade 

de övriga tre förskolorna, 3 år, 3-5 år och 5 år.  

 

Vad gick bra? 

 

Många förskolor tyckte att aktiviteterna var lätt tillgängliga eftersom förskolan har nära till 

skogen. Det var lätt att fånga barns intresse med aktiviteterna. Andra förskolor upplevde att 

barnen förstod lätt vad de skulle göra, medans andra tyckte det var intressanta och roliga 

aktiviteter. Att lukta var roligt tyckte barnen! Att laminera löven blev lyckat. De satte vi sedan 

upp i fönstret på förskolan.   

 

Vad gick mindre bra? 

 

Någon förskola tyckte det var svårt att beskriva dofterna i naturen. På en förskola var det 

personalbrist som gjorde att det var svårt att hinna med det de tänkt. Allt gick bra svarade en 

annan. En annan tyckte det var viktigt att man förklarade tydligt så att barnen förstod 

uppgiften och att tänka på väder är en sak man måste komma ihåg. 

   

Tycker du att detta aktivitetshäftet med inriktning matematik, teknik och 

naturvetenskap, kan vara användbart i förskolan? 

 

Samtliga förskolor tyckte att aktivitetshäftet var användbart i förskolan. Pedagogerna tyckte 

att aktivitetshäftet var en positiv idébank. De tyckte det var bra med nya tips och idéer. De 

tyckte att ett aktivitetshäfte var alltid välkommet då det finns mycket praktiska tips och idéer i 

det.  

 

    

3.4 Sammanfattning av enkät undersökning 2 

 
Det var tre förskolor som prövade på studera pinnar och sortera löv. Sedan var det två 

förskolor som prövade på dofter av naturen. En av förskolorna prövade på matematiska 

begrepp och fånga lövet. Då förskolorna prövade på aktiviteterna var det en stor variation på 

barngruppens antal av barnen. Två förskolor bestod av nio barn sedan var de andra tre 

förskolorna fem, sex och åtta barn vid aktivitetstillfällena. Barngruppen bestod av en stor 

variation av åldrar vid aktivitetstillfällena. Åldrarna var allt mellan tre till fem år på samtliga 

förskolor. Pedagogerna ansåg att aktiviteterna gick bra att utföra då de var lätt tillgängliga 

med tanke på närhet till naturen på förskolan. Pedagogerna upplevde aktiviteterna som 

positivt då de såg på barnen att de kunde fånga upp deras intresse med aktiviteterna. Barnen 

förstod lätt vad de skulle göra när pedagogerna förklarade aktiviteterna. Aktiviteterna var 

intressanta och roliga upplevde pedagogerna. Barnen upplevde att det var roligt att lukta på 



 8 

föremål i naturen. En förskola prövade på att laminera in löven då de lekte fånga lövet. Det 

blev lyckat ansåg pedagogerna, då de även kunde använda det som dekoration i fönstret. En 

förskola upplevde aktiviteterna som mindre bra för att det var svårt att beskriva dofterna i 

naturen. Personalbrist gjorde så att en förskola inte fick den tid de tänkt till att pröva på 

aktiviteterna. Det fanns inget att påpeka som negativt med aktiviteterna tyckte en förskola. En 

annan förskola tyckte att det var väldigt viktigt att se till så att pedagogerna var tydliga i 

beskrivning av aktiviteterna. Annars kunde barnen ha svårt att förstå vad de skulle göra. Även 

var vädret en mindre positiv sak tyckte en förskola. De upplevde att aktiviteterna var styrda 

efter vädret. Samtliga pedagoger på de fem förskolorna tyckte att aktivitetshäftet var ett 

användbart material i förskolan. Häftet var en positiv idébank att hämta inspiration från. Det 

fanns mycket praktiska tips och idéer i den som var brukbart ansåg pedagogerna. För att 

ytterligare få information från frågeställningarna som ställdes se bilaga 2.          

   

 

3.5 Enkät resultat 3 

 
Har du gått någon form av fortbildning inom utomhuspedagogik? 

 

En av fem förskolor svarade ja. 

 

Har du läst utomhuspedagogik i din förskoleutbildning? 

 

Två av fem förskolor svarade ja. 

 

Har du varit på något föredrag/föreläsning om utomhuspedagogik? 

  

En av fem förskolor svarade ja 

 

3.6 Sammanfattning av enkät undersökning 3 

 
I min undersökning om pedagogerna har någon form av utomhuspedagogik kurs i bagaget 

visade det sig att en pedagog hade gått någon form av fortbildning inom det ämnet. Två av 

pedagogerna läste utomhuspedagogik då de gick lärarutbildningen. Sedan var det även en av 

pedagogerna som deltog i undersökningen som hade varit iväg på en föreläsning om 

utomhuspedagogik. Enkät undersökningen visar då att fyra av fem förskolor har gått någon 

form av utbildning inom ämnet. För att ytterligare se frågeställningarna och svarsalternativ se 

bilaga 3.   

 
 

3.7 Sammanfattning resultat 

 
Mitt examensarbete handlar om utomhuspedagogik. Jag har i mitt examensarbete forskat om 

hur pedagoger jobbar med utomhuspedagogik på förskolorna. Jag har undersökt på förskolor 

om pedagoger har någon form av utbildning i utomhuspedagogik som kan påverka förskolans 

användning av pedagogik utomhus. Även vad de anser om mitt aktivitetshäfte om 

utomhuspedagogik. I sammanfattningen av resultatet kommer jag att presentera 

undersökningens resultat genom examensarbetets frågeställningar. Genom frågeställningarnas 

underrubriker kommer resultaten att presenteras.  
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1) Jobbar pedagoger med utomhuspedagogik på förskolor?  

 

I min enkät undersökning kan man se att alla pedagoger jobbar med 

utomhuspedagogik på förskolorna. Sedan är variationen stor av hur mycket de 

tillbringar sin pedagogik utomhus. Här nedan kan ni se en figur av undersökningens 

resultat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Antal förskolor som har svarat att de jobbar med utomhuspedagogik på förskolorna.   

 

2) Kan utbildning inom ämnet påverka pedagogers användning av utomhuspedagogik? 

 

I min undersökning om pedagoger har någon form av utbildning inom 

utomhuspedagogik visade det sig att fyra av fem förskolor har gått antingen en kurs, 

varit på föreläsning eller föredrag eller gått fortbildning i utomhuspedagogik (se figur 

2).  

 

 
Figur 2. Antal förskolor som har svarat att de har gått någon form av utbildning i 

utomhuspedagogik. 

 

3) Tycker pedagoger att produkten är ett lämpligt material att arbeta med i förskolor? 

 

Enkätundersökningen visar att aktivitetshäftet mottagits positivt på förskolorna. Ingen av 

förskolorna ansåg aktiviteshäftet som negativt. Pedagogerna upplever aktivitetshäftet som en 

positiv idébank. De tyckte det var bra med nya tips och idéer. De tyckte att ett aktivitetshäfte 

alltid är välkommet då det finns mycket praktiska saker att hämta där i (se figur 3).  
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Figur 3. Antal förskolor som har svarat att de tycker att aktivitetshäftet är ett användbart 

material i förskolan.  

 

4 DISKUSSION 
Här kommer jag att presentera en sammanfattning av det jag kommit fram till, sedan en 

tillförlitlighet på mitt arbete, teoretisk tolkning och förslag på fortsatt forskning/praktisk 

tillämpning. 

 

4.1 Sammanfattning  
I mina enkätundersökningar har resultatet visats sig att förskolorna jobbar överäganade med 

utomhuspedagogik. Att utbildning kan påverka användandet av utohuspedagogik kan stämma 

har undersökningen visat sig. Sedan har undersökningen visat att mitt aktivitetshäfte inom 

utomhuspedagogik bemöts väldigt positivt.    

 

4.2 Tillförlitlighet 
 

I min undersökning gjorde jag enkätundersökningar för att intervjua de olika förskolorna. 

Valet av att göra enkätundersökningar var för att jag inte ville att förskolorna skulle påverkas 

av min närvaro under intervjun. Jag valde att de själva skulle sitta på sin respektive förskola 

och svara på de olika frågorna, eftersom jag inte skulle kunna påverka resultatet. Jag 

informerade dock att förskolorna fick kontakta mig om det dök upp några frågor om 

undersökningen eller enkätfrågorna (vilket ingen av förskolorna gjorde). Valet av 

frågeställningar i enkätundersökningen hade kunnat gjorts annorlunda. I mitt examensarbete 

har jag tre olika frågestälningar som jag utgår ifrån och vill undersöka. För att ta reda på dem 

gjorde jag tre olika enkätundersökningar. Att då ha tre olika enkätundersökningar var alldeles 

för mycket anser jag nu i efterhand. I de tre undersökningarna har jag enbart fått med mig en 

frågeställning som har med examensarbetets syfte att göra. Det hade kanske räckt om jag 

enbart skapat ett enkätunderlag där alla tre frågeställningssyften ingick. Valet av frågor kunde 

även ha sett annorlunda ut. Vissa av frågorna är inte relevant anser jag nu i efterhand. Den 

första och andra frågan i första undersökningen kunde skippas. De är inte relevanta för 

undersökningens mål. Även den sjätte frågan i första undersökningen skulle också kunna tas 

bort. Även den har ingen betydelsefull mening för undersökningen.        

 

 

4.3 Teoretisk tolkning  
Genom mina frågeställningar,  

 Jobbar pedagoger med utomhuspedagogik på förskolor?  

 Kan utbildning inom ämnet påverka pedagogers användning av utomhuspedagogik?  

 Tycker pedagoger att produkten är ett lämpligt material att arbeta med i förskolor?  

anser jag att resultatet svarar på frågeställningarna. De förskolor som jag studerat jobbar med 

utomhuspedagogik har undersökningen visat. Orsaken kan vara det jag tog upp i 
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litteraturgenomgången, att utomhusmiljön bidrar med så mycket mer än att ha pedagogik 

inomhus. Genom att vara utomhus stimuleras sinnena, fysiken tränas, 

koncentrationsmörmågan förbättras och det sker färre konflikter i barngruppen, (Granberg, 

2000). Barn upplever mindre stress, motorisk träning sker, språket förbättras, det sker en 

känslomässig träning, kulturell träning, barnet får i sig frisk luft vilket leder till friskare barn, 

utemiljön kan bidra till minskad diabetes och fetma och kan motverka inaktiva barn 

(Dahlgren, 2007). Bullernivån minskar (Nyhus- braute, 1997) Eller att utbildning inom ämnet 

kan vara påverkan till användandet av ämnet. 

Att utbildning kan ha en påverkan på detta visas också i undersökningen. Fakta om ämnet kan 

ha betydelse för användandet av utomhuspedagogik. Fakta och information leder till kunskap, 

förståelse för och användning. Dock kanske det hade räckt med information om utomhus 

vistelsens betydelse för barns välmående för att använda utomhuspedagogik? Eller som 

undersökningen visar att pedagoger som använder utomhuspedagogik har gått utbildning för 

det. Alltså kan man konstatera att ett intresse och kunskap om det bör finnas på ett eller annat 

vis för att användandet för det skall ske. Pedagogerna fick utvärdera mitt aktivitetshäfte och 

det visade sig bemötas positivt. Alla förskolor gav positiv feedback vilket jag tolkar som att 

produkten är ett lämpligt arbetsmaterial att jobba med. Genom mitt aktivitetshäftet kan 

pedagoger få tips och idéer på nya roliga utomhuspedagogiska aktiviteter. Kreativitet och 

lärande är en utmaning för pedagogen (Johansson mfl, 2007), vilket detta aktivitetshäfte kan 

bidra med anser jag. Att skapa en miljömedvetenhet hos barnen ligger hos pedagogen. 

Pedagogen ska se det barnet ser och delta aktivt i deras utforskning av miljön (Granberg, 

2000). Att vara medforskare i naturen och att kunna göra ett språng i det okändas mark är 

viktigt som pedagog, annars sker ingen kunskapsutveckling (Johansson mfl, 2007).          

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  
 

Det vore väldigt intressant om man kunde göra en större undersökning av de resultat som 

denna undersökning fått fram. Att göra en likartad undersökning fast tusentals förskolor i 

Sverige deltog skulle vara intressant. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut då. Att forska 

vidare på om utbildning inom vissa ämnen kan påverka hur man jobbar på förskolorna vore 

intressant. Kan fakta om ämnen ha betydelse för om man jobbar eller inte med ämnen på 

förskolor? Sedan vore det intressant att undersöka utomhuspedagogikens betydelse för barns 

lärande. Även om det finns någon skillnad mellan att undervisa inomhus eller utomhus för 

pedagoger.         
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Bilaga 1 

 

 

 

 

 

 

Akademi för teknik och miljö 

 
Jag heter Linnéa Nilsson och läser till förskollärare på högskolan i Gävle. Denna termin är 

den sista i vår utbildning och nu läser vi examensarbete på 15hp. Examensarbetet är ett fritt 

ämne och jag har valt att studera utomhuspedagogik på olika förskolor och att göra en 

aktivitetspärm. Denna enkät är inriktad på frågor som berör utomhuspedagogik. Svaren på 

enkätfrågorna kommer att vara ett underlag för min studie. Dock kommer enkätfrågorna här 

nedan att vara helt anonyma och inga namn på varken er eller förskolan kommer att anges i 

mitt examensarbete. Då ni svarar på frågorna, ringa in det alternativ som ni tycker. Har ni 

några frågor, kontakta mig via telefon nummer: 070#######. 

Tack på förhand!! 

Linnéa Nilsson 
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Frågor 

 
1. Vilken ålder är det på barnen på er avdelning? 

1-3år     3-5år    6år   

 

2. Är omgivningen kring er förskola tillämpad för utomhuspedagogik? 

Ja     Nej 

 

3. Hur ofta per vecka jobbar ni med utomhuspedagogik på er förskolan?  

4. 0,  1,  2,  3,  4,  5 dagar 

 

5. Jobbar ni med utomhuspedagogik året om? 

Ja     Nej 

 

6. Då ni jobbar med utomhuspedagogik, vilket/vilka ämnen behandlas? 

Matematik  Kemi  Teknik   Naturvetenskap   Fysik    Svenska  
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Bilaga 2     

 

 

 

 

Akademi för teknik och miljö 

 

Hej! 

Här kommer enkät undersökning nummer två. Den undersökningen fokuserar på hur det gick 

att utföra aktiviteterna ur min aktivitetspärm. Alltså en utvärdering av aktivitetspärmen. Svara 

i lugn och ro på frågorna. Har ni några funderingar kontakta mig via telefon nummer 

070####### eller via mail, linneanilsson89@hotmail.com. Utvärderingen skickas eller 

lämnas till mig personligen efter ca en veckas tid.  

 

Tack på för hand! 

Hälsningar Linnéa Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linneanilsson89@hotmail.com
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Frågor 

 

1. Vilken av aktiviteterna har du använt? 

 

 

2. Hur stor var barngruppen? 

 

 

3. Vad var det för åldrar på barnen? 

 

 

4. Vad gick bra? 

 

 

 

5. Vad gick mindre bra? 

 

 

 

6. Tycker du att detta aktivitetshäfte med inriktning matematik, teknik och 

naturvetenskap, kan vara användbart i förskolan? 
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Bilaga 3  

 

 

 

 

 

 

 

Akademi för teknik och miljö 

 

 

Hej! 

Här kommer den tredje och sista undersökningen i mitt examensarbete. Än 

en gång vill jag säga ett stort tack för att ni ställer upp! Ni är guld värda! 

Den här undersökningen fokuserar på om ni har någon form av utbildning 

inom utomhuspedagogik i ert bagage. Jag vill med min undersökning se om 

det kan finnas någon anledning till varför användandet av 

utomhuspedagogik ser ut som det gör. Och med hjälp av den här tredje och 

sista undersökningen kanske jag kan få en inblick av om det kan påverka 

användandet av utomhuspedagogik. Jag samlar in enkätet efter ca en 

veckas tid, liksom som de andra. Har ni frågor kontakta mig via telefon 

nummer, 070####### eller via mailen, linneanilsson89@hotmail.com.  

 

Tack på för hand! 

Hälsningar Linnéa Nilsson    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:linneanilsson89@hotmail.com
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Frågor 

 

 

1. Har du gått någon form av fortbildning inom utomhuspedagogik? 

 

Ja     Nej 

 

2. Har du läst utomhuspedagogik i din förskoleutbildning? 

 

Ja   Nej 

 

3. Har du varit på något föredrag/föreläsning om utomhuspedagogik? 

 

Ja   Nej 
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Bilaga 4 
 

 

 

 

 

Akademi för teknik och miljö 
 

 

Tusen tack för att ni ställer upp och vill prova på mitt examensarbete. I häftet finns det nio 

olika aktiviteter med inriktning matematik, teknik och naturvetenskap. Välj ut någon av 

aktiviteterna och prova det med barnen. Barn antalet spelar inte någon roll, inte heller 

åldrarna. Ni får själva se över aktiviteterna och prova er fram. Till veckan delar jag ut en 

följande enkät för att utvärdera vad ni tyckte och tänkte om aktiviteterna. Senast fredagen den 

23/9 skulle jag vilja ha enkäterna tillbaka. Jag kommer då till er förskola och hämtar dem eller 

så skickar ni dem via mail. Skulle det bli några förhinder eller funderingar så kontakta mig på 

telefon nummer 070####### eller via mail.  

Tusen tack på förhand! 

Hälsningar Linnéa   
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Fotavtryck och spår i naturen 

 

 

 

 

Du behöver: 
Vinter och spårsnö. En grupp förskolebarn med kläder efter väder. Är platsen för 

undersökandet en skog, se till att ha rejäla vinterskor eller stövlar på fötterna.  

Gör så här: 
Gå med barngruppen på fotavtryck och spår upptäcktsfärd. Välj en plats där barnen själva kan 

upptäcka naturens spännande avtryck. Då barngruppen är samlad i utemiljön se er omkring. 

Titta runt omkring er om ni ser något spännande och fråga barnen vad de ser. Ställ några 

frågor till barnen: vem har gått här? Är det en björn eller en hare? Eller kanske ett troll? 

Jämför spåren med varandra.  Vem har störst fötter? Heter det fötter på alla djur? Lek 

detektiver.  Och vart tar spåren vägen? Kan vi se vart spåren leder någonstans?       

Förklaring till barnen: 
Förklara för barnen innan utevistelsen att vi ska gå ut på detektiv spaning. Att vi ska se om vi 

kan hitta något spännande i snön.  

Varför ska barn lära sig detta:  
Då barnen får upptäcka naturens fotavtryck och spår upptäcker de också hur spännande det är 

att vara ute i naturen. De lär sig att resonera med varandra om vad de ser. De lär sig att spår 

och avtryck kan se olika ut.    

Att tänka på: 
Denna aktivitet är lämpligast att göra på vintern då man tydligt kan se spår och avtryck i snön. 

Vill man göra detta då det är bart på marken kan man inrikta sig på att titta på olika former av 

spillning. Leta om ni kan hitta olika sorters djurbajs. Vem har bajsat här? Ser all spillning lika 

ut?  

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Om förskolan ligger i en storstad och om man inte har tillgång till en skog där spår lätt går att 

upptäcka: leta då i stället efter spår i en park, vid den parkeringsplats, på en trottoar, vid en 

grushög, etc.. Studerar man olika platser, utforska om spåren ser olika ut beroende på plats. 

Vems spår är det här? Vem har gått här mitt i centrum? En elefant? En drake?   

Att vidare utveckla:  
Om pedagogerna ser att barnen är väldigt intresserade av spår i naturen kan man 

vidareutveckla denna aktivitet. Gå tillbaka till förskolan och leta i böcker om ni kan hitta 

spåren ni såg i skogen/parken/parkeringen. Vilka spår såg vi egentligen? Kommer ni ihåg? 

Vilka spår såg vi inte? Hur det de ut? Plocka fram papper, kritor, pennor och låt barnen få rita 

det de varit med om. Rita skattkartor av djurspår.  
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Naturlådan 

 

 

Du behöver: 
1liters glasslådor (GB) med lock, snören och sax. 

Gör så här: 
Gör ett hål med saxen på glasslådans kortsida. Trä snöret igenom och gör en knut i ena änden. 

Gör en ögla i den andra änden av snöret så att barnet lätt kan hålla i. Låt locket vara på. Nu 

har en naturlåda skapats. Låt sedan barnen dra lådan efter sig på vandringen. 

Förklaring till barnen: 
Gör lådan tillsammans med barnen.  Gå sedan på utflykt i naturen och se vad ni kan hitta för 

spännande. Samla olika material och föremål som ni hittar och stoppa i lådan.  

Varför ska barn lära sig detta:  
En praktisk förvaringsbox att ha med sig på utflykten. Barnen behöver inte släpa på saker med 

armar och händer utan kan lätt förvara det de hittar i lådan. 

Att tänka på: 
Stora föremål som grenar ryms inte i lådan. Låt barnen själva få testa vad som får plats i 

lådan.  

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Finns det inte en skog i närheten av förskolan går det bra att ta med sig naturlådan på andra 

utflykter. Alltid finns det något man kan hitta och stoppa i lådan. 

Att vidare utveckla:  
Det material som barnen hittar kan man ta med tillbaka till förskolan och skapa någonting av. 

Kanske en stor vacker naturtavla eller olika roliga gubbar.  
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Sortera löv 

 

 

 

Du behöver: 
Löv av olika slag, en filt eller en duk.  

Gör så här: 
Gå ut i naturen med barnen och plocka löv. Lägg dem på en filt eller en duk. Låt barnen få 

studera löven. Fråga dem sedan om de kan sortera löven. Sortera dem efter tillexempel färg, 

storlek, doft, bredd, vassa eller släta kanter.  

Förklaring till barnen: 
Förklara för barnen att vi ska sortera löv. Alla barn kanske inte vet vad sortera är. Använd 

dock begreppet sortera ändå och fråga barnen om man kan lägga löven i olika högar. Vilken 

färg har löven? Ser alla lika ut? Ser de olika ut? På vilket vis? Kan vi lägga dem i olika högar 

så att vi lättare kan se olikheter och likheter?  

Varför ska barn lära sig detta:  
Att lära sig sortera är något inom matematiken som vi måste lära oss. Sortera är något vi 

människor gör dagligen.  

Att tänka på: 
Man behöver inte använda bara löv att sortera med. Det finns massvis av saker i naturen man 

kan sortera med. Att använda flera olika saker i sorteringsövningen är roligare då fler 

skillnader och likheter upptäcks.   

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Sortera kan man göra med massvis av olika föremål som man hittar ute i naturen. Ligger 

förskolan mitt i en storstad med begränsade möjligheter att ta sig ut naturen, kan man i stället 

gå ut och plocka stenar att sortera med. Kanske finns det ett träd i närheten som har gett ifrån 

sig pinnar eller kottar som det istället går att sortera med.   

Att vidare utveckla:  
Om pedagogerna ser att barnen är intresserade av att sortera. Kan man fortsätta övningen med 

att sortera barnen. Vad har de för ytterkläder på sig? Vilka färger? Vilka klädesplagg? Sortera 

dem efter färger, mönster, skor, stövlar, jacka, overall, regnkläder mm.  
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Fånga lövet 
 

 

Du behöver: 
Löv, laminatormaskin, snören. 

Gör så här: 
Gå ut i skogen och plocka olika sorters löv med barnen. Ta med dem till förskolan och plasta 

in dem var för sig. Använd sedan en hålslagare att göra ett hål med på varje löv och trä sedan 

ett snöre igenom. Knyt snöret så att det blir en liknande medalj. Gå tillbaka ut i utemiljön 

igen. Dela sedan ut ett löv till varje barn. Alla barn stoppar sedan in en bit av snöret innanför 

sina byxor/overall. Så att lövet hänger som en svans bak på ryggen. Därefter kan en pedagog 

börja vara ”löv fångaren”. ”Löv fångaren” har inget löv som svans och vill därför knycka 

svansar av alla de andra. Därför skall nu pedagogen försöka knycka så många löv som det går. 

Alla andra barn får försöka skydda sitt löv och springa bort från ”löv fångaren”. Leken 

avslutas då ”löv fångaren” har tagit alla löv från barnen. Det barnet som blev sist tagen kan 

börja vara ”löv fångaren ” nästa gång.    

Förklaring till barnen: 
Ta med barnen ut i skogen och ge dem instruktioner om att leta löv som ni sedan skall plasta 

in på förskolan. När ni gjort det låt barnen vara med och plasta in dem så att det får kunskap 

om hur en plastmaskin fungerar. Att se hur plasten förändras i maskinen kan vara spännande 

att se. Gå sedan ut och lek leken med dem. Förklara att ni ska leka en lek som är nästan som 

jaga. Fast nu ska ni leka jaga med en svans bak på rumpan. Då en pedagog börjar vara ser de 

och förstår lättare vad leken går ut på. Därefter kan barnen också vara ”löv fångaren”.  

Varför ska barn lära sig detta:  
Barnen får kunskap om att man kan göra roliga lekar av naturmaterial. Även får de utlopp för 

att springa av sig.   

Att tänka på: 
Leken kräver spring yta. Helst en plan mark där det inte går att snubbla över ojämnheter i 

marken eller stora stenar. Alla barn tycker inte om att springa. Tvinga dem då inte till att leka 

denna lek utan låt dem då istället stå vid sidan om och kolla på. Så kanske de blir färgade av 

leken och vill också leka.  

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Leken är en lämplig aktivitet för alla olika förskolor. Den kan lekas på asfalt, grusplan eller 

skogsdunge.    

Att vidare utveckla:  
Efter att leken är slut och barnen känner sig nöjda och trötta i benen kan alla barn få behålla 

sitt löv som en medalj. En medalj för att de har varit duktiga.   
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Dofter av naturen 

 

 

 

Du behöver: 
En skog med olika naturmaterial att lukta på. 

Gör så här: 
Ta med barnen ut till skogen på luktsafari. Använd synen och leta reda på olika naturmaterial 

och använd sedan näsan att studera det med. Hur luktar pinnar? Hur luktar stenar? Hur luktar 

kottar? Hur luktar gräs? Hur luktar träd? Hur luktar svampar? Fråga barnen vad de känner och 

låt dem förklara om det luktar gott eller illa. Hur luktar något om det luktar gott eller illa?    

Förklaring till barnen: 
Förklara för barnen att ni ska på luktsafari och att ni ska använda näsan.  

Varför ska barn lära sig detta:  

Barnen får lärdom om hur näsan fungerar. Genom näsan känner vi lukter, flera olika lukter 

dessutom. Lukten är ett av våra fem sinnen. Att få det stimulerat främjar utvecklingen. Att 

känna olika lukter av naturen gör dem mer medvetna om naturen. 

Att tänka på: 
Naturen luktar olika beroende på väder. Prova er fram och se om det luktar mest i något 

specifikt väder.  

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Ligger förskolan nära en skog, finns det mer naturmaterial att lukta på. Dock kan det finnas en 

närliggande park om förskolan ligger i storstaden som man kan undersöka.   

Att vidare utveckla:  
Näsan och att känna lukt kan intressera barn väldigt. Ta till vara på det i så fall och fortsätt att 

studera näsan på förskolan genom att läsa böcker om luktsinnet och om näsan. Då får barnen 

lärdom hur en näsa fungerar och ser ut inuti kroppen.  Använd lera och tillverka näsor av så 

att barnen konkret få se hur en näsa ser ut.    
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Mellis i skogen 

 

 

 

Du behöver: 
Ett stormkök, T-röd, sittunderlag, bunke att blanda alla ingredienser i, en slev, skålar och 

skedar att servera i, 50 g matfett, 3 dl havregryn, 2 msk strösocker, kakao, russin 

Gör så här: Ta med alla saker ut i skogen. Låt barnen få sitta på sittunderlagen och visa dem 

samtidigt hur ett stormkök fungerar. Tänd stormköket. Låt barnen eller pedagogen blanda alla 

ingredienser i bunken. Häll sedan över allt i stormköket och bryn det till matfettet har smält. 

Servera det sedan till barnen.  

Förklaring till barnen: 
Förklara för dem varför man använder ett stormkök ute. Visa dem hur enkelt det är att göra 

mat ute på ett sådant. Berätta att man brukar använda det då man vandrar i fjällen. För att det 

är en ”spis” som man lätt kan ta med sig i ryggsäcken. Låt dem vara med då ni blandar alla 

ingredienser i kastrullen. Så att de får lärdom om hur man gör mellis i naturen på ett enkelt 

sätt. 

Varför ska barn lära sig detta:  
Då barnen får vara med och se hur ett stormkök fungerar får de lärdom om varför man 

använder ett sådant. I kommande framtiden kan de reflektera tillbaka då de på förskolan fick 

erfarenhet av hur ett sådant fungerade.    

Att tänka på: 
Ett stormkök kan inte lämnas oövervakat. Den är väldigt varm så se till att ha en pedagog som 

vakar över den hela tiden.   

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Att ta med sig ett stormkök och göra mellis ute passar alla slags förskolor. Man kan göra det 

vart som helst, på en bakgård eller i en skog.  

Att vidare utveckla:  
Det går att göra många olika tillagningar på ett stormkök. Leta tag på fler recept och prova er 

fram. Gör inte bara mellis ute, utan prova att lillaga frukost eller lunch ute också.  
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Kojbygge 

 

 

Du behöver:  
Minst fyra rep om 1-2 meter långa, presenning.   

Gör så här: 

Ta med repen och presenningen med ut i skogen en dag då ni har utflykt. Leta reda på två 

eller flera träd som står tätt ihop. Bind fast presenningen med hjälp repen och dubbelt 

halvslagteknik. Så att det bildas en koja. Låt sedan barnen använda den att leka med eller att 

ha samling i.  

Förklaring till barnen: 

Knoparna kan vara svårt att förstå och göra som förskolebarn. Dock kan barnen få leta träd 

som är lämpliga att bygga koja av.  

 

Varför ska barn lära sig detta:  
Barnen får lära sig att man enkelt kan bygga kojor utan att skada träd. Om barnen är äldre kan 

de också ta del av hur man gör dubbelt halvslag.  

Att tänka på: 
Kan man inte göra knopar kan man alltid knyta fast presenningen på enklare vis med vanligt 

dubbel knut.  

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Finns det inte träd i närheten av närområdet kanske det finns ett staket som man kan knyta fast 

presenningen i. Knyt fast bredsidan i staketet och leta två stora stenar att lägga på andra 

bredsidan.   

 

Att vidare utveckla:  
Går det att bygga kojor på annat sätt? Fråga barnen och se om de har andra förslag. Fånga i så 

fall deras intresse och gör olika kojor med barnen.  
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Matematiska begrepp 

 

 

Du behöver: 
Kottar eller stenar, en duk eller en filt 

Gör så här: 
Lägg ut två kottar på en filt. Ha bredvid filten en hög med andra kottar. Fråga ett barn i taget 

om det kan lägga, fler, dubbelt, färre, hälften så många som det redan ligger på filten.    

Förklaring till barnen: 
Förklara för barnen att vi ska räkna matte.  

Varför ska barn lära sig detta:  
Att lära känna igen matematiska begrepp kan vara en fördel då barnen börjar i förskolan. Då 

har de en förkunskap om vad det heter och vad det innebär.   

Att tänka på: 
Denna aktivitet är svår att göra med småbarn. Man bör göra den med de äldsta barnen på 

förskolan.  

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Aktiviteten går att göra på alla förskolor. Det går att göra den på grusmark, asfalt, åkermark, 

sandmark, skogsmark mm. 

Att vidare utveckla:  
Förstår barnen begreppen går det att vidareutveckla övningen så att man tar större antal kottar.  
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Studera pinnar 

 

 

Du behöver:  
Pinnar av olika slag 

Gör så här: 
Ta med barngruppen ut i skogen och leta efter om ni kan hitta en pinne. Fråga dem om de kan 

hitta en pinne till som är kortare än den ni redan hittat. Mät och undersök sedan om det 

stämmer. Är pinnen kortare? Kan vi hitta en pinne som är längre än dem vi redan hittat? Mät 

och undersök om pinne 3 är längre än de tidigare pinnarna. Kan ni hitta en pinne som är 

bredare än dem vi redan hittat? Mät och jämför om det stämmer.   

Förklaring till barnen: 
Idag ska vi räkna matte. Vi ska jämföra och mäta olika pinnar.  

Varför ska barn lära sig detta:  
Att jämföra och mäta är matematik. Att mäta pinnar och jämföra storlek är ett lätt förståligt 

sätt för förskolebarn. Och framför allt roligt. 

Att tänka på: 
Förstår inte barnen begreppen kan pedagogerna visa hur en pinne som är längre ser ut.  

Aktivitet lämplig för alla förskolor: 
Finns det inga pinnar i förskolans närområde kan man i stället jämföra grässtrån.  

Att vidare utveckla:  

Jämför barnens längd. Är Pelle kortare eller längre än Stina? Kan vi jämföra allas längd och 

ställa oss på en rad? Kortaste först och längsta barnet sist.   

 

 

 

 
 

 

 


