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Sammanfattning:  
 

Syftet med denna studie är att studera verksamma pedagogers uppfattning om 

utomhuspedagogik samt om de märker någon skillnad på barngrupper om de 

använder sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet. Studien har genomförts 

med hjälp av elektronisk enkätundersökning. Verktyget som användes var 

google drive. 

Undersökningen visar att pedagogerna använder sig av utomhuspedagogik i sin 

verksamhet och pedagogernas uppfattning stämmer ganska bra överens med 

utomhuspedagogikens teori. 
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1 INLEDNING 

 

Under min utbildning till Förskollärare med inriktning Naturvetenskap, teknik och matematik 

så har jag fastnat för just det som  man kan göra ute med barnen. Man kan i stort sett göra allt 

utomhus. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra och inte göra.  Det 

finns många fördelar med att vara utomhus. Som pedagog är man inte lika styrd av tiden 

utomhus som man är inne då man måste anpassa verksamheten efter andra aktiviteter så som 

t.ex. städ. Barngruppen blir oftast lugnare då det finns större ytor att röra sig på och 

konflikterna blir färre.  Ljudnivån blir betydligt lägre då man är utomhus. 

Utomhuspedagogiken har kommit upp mer och mer nu de senaste åren och de känns något 

som ligger i tiden.  Jag funderar lite om alla pedagoger vet vad utomhuspedagogik är och vad 

det går ut på, eller om de har olika uppfattningar om det. Jag vill med detta examensarbete 

titta lite mer på vad utomhuspedagogik är och vad pedagogernas uppfattning är. Sen vill jag 

även titta på om pedagogerna märker någon skillnad på barngruppen då de bedriver 

utomhuspedagogik i verksamheten.  
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1.1 Bakgrund 

 

1.1.1     Vad säger läroplanen? 

  

Skolverket skriver i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) att förskolans verksamhet ska bedrivas 

så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Själva utomhusvistelsen bör 

ske i både planerad miljö och naturmiljö, miljön skall vara öppen och innehållsrik samt 

inbjudande. Verksamheten ska ge stöd åt leken, kreativiteten och det lustfyllda lärande och 

även stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter.  

Skolverket tar även upp att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor och även 

ha ett ekologiskt förhållningsätt och en positiv framtidstro. Förskolans verksamhet ska hjälpa 

barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö 

både i nutid och i framtid (Lpfö 98 s.7).  

Förskolan skall även bidra till att barnen tillägnar sig varsamma inställningar till natur och 

miljö och förstår sitt medansvar i naturens kretslopp. 

Ett av målen som förskolan ska sträva efter är att varje barn utvecklar intresse och förståelse 

för naturens olika kretskopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

(Lpfö 98 s.10).  

 

 

1.2.1  Vad är utomhuspedagogik?  

 

I boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass s.90 (Lärarförbundets förlag 2005) 

tar Szczepanski upp att det är enkelt att tro att utomhuspedagogik bara handlar om natur och 

friluftsliv men i själva verket handlar det lika mycket om geografi, kultur, historia och språk  

Vidare hävdar han att i utomhuspedagogiken är miljön en kreativ samtalspartner där 

pedagogen är medupptäckare och ger den som ska lära sig frirum (Utomhuspedagogik i 

förskola och förskoleklass s.92). 

Szcepanski m.fl. (2006) belyser att utomhuspedagogikens särart är ett handlingsinriktat 

lärande, som betonar kunskapsutveckling genom aktivitet (s.90-91). Vidare hävdar de att 

utomhuspedagogiken är baserat på iakttagelser och erfarenheter i verkliga situationer (s.91). 

NCU: S -nationellt centrum för utomhuspedagogik definierar utomhuspedagogik på följande 

sätt: Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Vidare 

hävdar de att utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 

som innebär bland annat:  

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

 att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 att platsens betydelse för lärandet lyfts fram http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv 

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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Brugge m.fl. (2011) tar upp att utomhuspedagogiken ska användas som ett komplement till 

den traditionella pedagogiken och bör ses som en naturlig del i all undervisning (Frilufslivets 

pedagogik s.25). De tar även upp att utomhuspedagogiken skapar förutsättningar för mer 

rörelseintensiva lärandemiljöer där kroppen sätter tanken i rörelse ( s.26). Enligt Bergström 

och Tronvik (2012) så tillfredsställs kroppens behov av rörelse och hjärnans tankearbete 

stimuleras av de olika intrycken som utomhuspedagogik skapar. ( Frisk i Naturen s.22) 

Lättman-Masch och Wejdmark (2007) hävdar att det finns många olika skäl till varför man 

ska gå ut för att lära in. De menar att när man är ute så ökar möjligheterna till att delta med 

alla sinnena och att argumentera och arbeta tillsammans på ett naturligt sätt. De vill också 

poängtera att när man flyttar ut undervisningen så hittar fler barn sina sätt att lära in på och 

det medför ett ökat självförtroende som i sin tur leder till att barnen blir mer delaktiga. Brugge 

m.fl. (2011) menar att själva utgångspunkten för lärandet blir i utomhuspedagogiken den 

direkta händelsen där man upplever med hela kroppen och där det är viktigt att tänka igenom 

det man lärt och känt.  NCFF- Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos barn och 

ungdomar tar upp att 50 % av det som barn hör och ser kommer det ihåg. Men om barnen får 

uppleva det så kommer de ihåg hela 80 % (http://www.oru.se/NCFF/Vara-

omraden/Utomhuspedagogik). 

                                                         

1.2.2 Historik  
 

Utomhuspedagogik är inte något nytt påhitt utan det har sina rötter ganska så långt bak i tiden.  

Enligt Szezpanaski (2008) så tog John Dewey fram ritningar till skolmodeller som skulle öka 

den pedagogiska mångfalden. Han ville skapa en växelverkan mellan teori och praktik genom 

att öppna upp lärandets dörr mot landskapet. (Spräng klassrummets väggar -öppna upp för 

andra lärmiljöer) Enligt Brugge m.fl. (2011) så finns det flera förespråkare för 

utomhuspedagogiken, sådana som ville använda sig av andra miljöer för att lära in på än bara 

själva klassrummen. John Dewey var en av dem. Hans begrepp ”learning by doing” är enligt 

Brugge m.fl.(2011) en pedagogisk grundsyn som utomhuspedagogiken bygger på bland annat 

(s. 48). Sen har vi även Maria Montessori som ville att hela omgivningen skulle ses som ett 

läromedel och hon ville även att man skulle lära med hela kroppen (s.51) Ellen Key var en 

stark förespråkare för att man skulle använda andra platser än klassrummet för att lära in 

kunskap. Hon ville att barnen inte bara skulle söka kunskap i böcker utan också i 

verkligheten. (s.50) 

 

1.2.3 Hälsa  

 

Alla vet väl om att man mår bra av att vara ute i naturen och det är ju inte något nytt påhitt 

precis. Szcepanski et al (2006) tar upp i sin studie att vi blir både piggare, lugnare mindre 

konfliktbenägna då vi vistas i naturen (s.93). Jag lyssnade på en föreläsning på UR med 

Kellander och han menar på att närmiljön är viktig. Det ska finnas grönska och fågelkvitter 

för det påverkar det parasympatiska systemet. När vi vistas i sådan miljö så blir vi lugna och 

mår mycket bättre.  
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( http://www.ur.se/Produkter/176464-UR-Samtiden-Narmiljo-som-larmiljo-Om-

utomhuspedagogik ) 

Szcepanski (2008)   tar i sin Licentiatavhandling upp att det råder inga tvivel om att rörelse 

och fysisk aktivitet är friskfaktorer och att barn som har tillgång till stora skolgårdar (ca 

5000 kvadratmeter) med naturmark är friskare, leker mer variationsrikt och utvecklar bättre 

koncentrationsförmåga, än barn i artificiella, mindre varierande utomhusmiljöer (s.58) 

Det finns en hel del fördelar med varför man ska bedriva utomhuspedagogik ur ett 

hälsoperspektiv. Enligt Bergström och Tronvik (2012) så blir barnen både lugnare och 

friskare av att vara utomhus och även motoriken förbättras och det leder till starkare muskler. 

( Frisk i Naturen s.23) Vidare hävdar NCFF ( Nationellt centrum för främjandet av god hälsa 

hos barn och ungdomar) att ”det finns ett positivt samband mellan utomhusundervisning och 

minskade stressnivåer hos barn”. De tar även upp att barn som har möjlighet att utnyttja en 

omväxlande utomhusmiljö är friskare, kan koncentrera sig bättre och får en bättre motorik än 

barn som inte har möjligheten att vistas i sådan miljö (http://www.oru.se/NCFF/Vara-

omraden/Utomhuspedagogik). 

                                                     

 

1.2.4  Definitionen av utomhuspedagogik  
 

Vidare när jag kommer att använda mig av ordet utomhuspedagogik i mitt arbete så är det den 

här tolkningen jag utfår ifrån. Utomhuspedagogik är när man flyttar ut den planerade 

verksamheten med en barngrupp och gör aktiviteterna utomhus med hjälp av naturen som 

verktyg. Man ska som  pedagog vara medforskare och finnas tillhands för barnens frågor och 

funderingar som dyker upp medan man är ute, som också Szezpanski beskriver i 

Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass (Lärarförbundets förlag 2005 s.92). Jag anser 

dessutom att utomhuspedagogik är något som  man kan tillämpa på alla barn oavsett ålder, då 

man inte behöver ta sig  ifrån förskolegården för att kunna bedriva utomhuspedagogik. Det 

går lika bra att vara ute på gården  med de minsta barnen och använda sig utav det som gården 

har att erbjuda. Det ska inte kännas som en börda att bedriva utomhuspedagogik utan det ska 

vara roligt och lustfyllt och går utmärkt att bedriva på alla förskolegårdar bara man  låter sin 

fantasi få flöda och att man  tar tillvara på det som faktiskt finns där ute på gården.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att titta lite närmare på vad verksamma pedagoger har för 

uppfattning om vad utomhuspedagogik är.  

 

  

http://www.ur.se/Produkter/176464-UR-Samtiden-Narmiljo-som-larmiljo-Om-utomhuspedagogik
http://www.ur.se/Produkter/176464-UR-Samtiden-Narmiljo-som-larmiljo-Om-utomhuspedagogik
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1.3.2 Frågeställningar 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

 

 

1. Anser pedagogerna att de använder sig utav utomhuspedagogik i sin verksamhet?  

2. Vad är pedagogernas tolkning av utomhuspedagogik? 

3. Märker pedagogerna någon skillnad på barngrupperna när de använder sig av 

utomhuspedagogik i verksamheten?  

 

2 METOD 

2.1 Urval 

Tre olika förskolor valdes ut som hade olika förutsättningar till att använda sig utav 

utomhuspedagogik, beroende på var de var placerade i samhället.  

Förskola 1: Ligger belägen i en liten by och har 4 st. avdelningar och deras gård bjuder på 

varierad terräng och det har ett litet skogsparti på gården och så finns det inom gångavstånd 

för barnen även en skog, en lekpark och även andra gröna ytor som inbjuder till lek.  

Förskola 2: Ligger mitt i ett bostadsområde och det har 3 st. avdelningar. Deras gård har 

kuperad terräng och även en liten skog. De har tillgång till en lekpark och en fotbollsplan 

alldeles bredvid förskolan. Sen har de tillgång till en skog inom gångavstånd för barnen.  

Förskola 3: Ligger i utkanten av ett bostadsområde och har två avdelningar. Deras gård 

består av kuperad terräng och en liten skog. Men utanför staketet så har det tillgång till en 

skog och sen så finns det även en lekpark och andra grönområden inom gångavstånd för 

barnen.  

 

2.2 Procedur  

 

Förskolorna kontaktades per telefon där jag berättade om min undersökning och frågade om 

de kunde tänkas medverka i den. När personen som jag pratat med hade kontrollerat med sina 

medarbetare om de ville vara med så fick jag deras e-postadresser skickade till mig per e-post, 

så att jag kunde skicka ut min enkät (bilaga 2) till var och en. 25 stycken respondenter har jag 

skickat ut min enkät till och 15st har svarat på den. Det första jag gjorde var att skapa ett 

följebrev (Bilaga 1) så att alla respondenter förstod att de kommer att vara helt anonyma i 

själva slutarbetet och att det inte kommer att gå att spåra resultatet till just deras förskola.  

Påminnelse är skickad vid två olika tillfällen till förskola 1 då det saknades en del svar för att 

kunna få ett bra resultat.   

2.3 Datainsamlingsmetoder  

Som metod har elektronisk enkätundersökning med 5 fasta och 7 öppna svarsfrågor använts. 
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Först gjorde jag mig bekant med google drive (https://drive.google.com) som jag valt som 

undersökningsbas. Det är ett gratis program på google och det enda man behöver är ett 

googlekonto för att kunna göra en enkät. Därefter skapades enkäten (bilaga2) med fasta och 

öppna svarsalternativ, sedan skickades enkäten till alla respondenter som i sin tur fick svara 

på den genom att klicka på en länk som följde med i ett e-postbrev.  I e-postbrevet skickades 

även ett brev (bilaga 1) med där det framkom att respondenterna skulle vara anonyma i 

undersökningen. När de hade klickat på länken så kom de automatiskt till enkäten och kunde 

svara på frågorna och sedan skicka in svaren. När de hade skickat in svaren fick jag upp 

svaren ganska omgående i programmet google drive. 

 

2.4 Analysmetoder 

Eftersom svaren kom  in elektroniskt till mitt konto på google drive började jag med att skriva 

ut alla svaren och sen sortera ut alla förskolorna så att alla svaren blev samlade från var och 

en av de tre förskolorna. Varje förskola fick en färg och svaren markerades med respektive 

förskolas färg. När det var gjort sammanställdes svaren med hjälp av fyra olika tabeller 

därefter började analysen. Analysen visade skillnader mellan olika förskolor och likheter 

mellan pedagogernas tolkningar av utomhuspedagogik.  

Från förskola 1 inkom 7 svar av 12 st., från förskola 2 inkom 4 svar av 6 st. och från förskola 

3 inkom 4 (5st) svar av 6 st. Jag har valt att ta bort ett av svaren från förskola 3 då det var 

identiskt helt och hållet med föregående svar som jag hade fått in och det skiljde bara en 

minut mellan svaren. Så jag tar för givet att det har blivit en dubbelklick när respondenten 

skickat in svaret till mig. 

 

3 RESULTAT 

Jag började med att fråga respondenterna om deras utbildning och examensår för att på så sätt 

kunna se om det är någon skillnad i pedagogernas svar beroende på yrke och  hur länge de 

varit verksamma inom förskolan.  

                                                                     

 
                                Figur: 1 Utbildning 
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I figur 1 kan man se att på förskola 1 var det 4 st. förskollärare och 3 st. barnskötare som 

valde att delta i undersökningen. På förskola 2 så var det 4 st. förskollärare som valde att vara 

med  i undersökningen och barnskötarna valde att inte medverka.  På förskola 3 så var det 4 

st. förskollärare som deltog i undersökningen.  

  

 

 
                  Figur:2 Examensår 

 

Flertalet av respondenterna har tagit sin examen under 80- och 90-talet. Endast 4 st. har en 

examen från 2007 eller senare (Figur 2). 

 

3.1 Använder pedagogerna sig av utomhuspedagogik i sin verksamhet  

 

För att få svar på en av mina frågeställningar om de använde sig av utomhuspedagogik i sin 

verksamhet så ställde jag följande fråga till respondenterna. 

Arbetar ni med utomhuspedagogik i er verksamhet?  

På frågan om de jobbade med utomhuspedagogik i verksamheten  så svarade alla ja förutom 

en barnskötare som svarade nej samt en förskollärare som lämnade tomt på denna punkt från 

förskola 1.  
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                            Figur: 3 Hur ofta bedriver ni verksamhet med utomhuspedagogik som                                

grund? 

 

På frågan om hur ofta de bedriver verksamhet med utomhuspedagogik så kan man se i figur: 3 

att i förskola 1 anser 5 pedagoger att de bedriver utomhuspedagogik 1-2 gånger i veckan. I 

pedagog hade kryssat både 1-2ggr och 3-4ggr i veckan. 2 pedagoger från förskola 1 valde att 

inte svara. Men man kan ändå dra en slutsats att de bedriver verksamhet med 

utomhuspedagogik som grund minst 1-2 gånger i veckan. Medan förskola 2 svarade två 

pedagoger 1-2 gånger i veckan och två stycken pedagoger svarade 5 gånger veckan. Här är 

det svårt att få någon överblick i hur ofta de bedriver sådan verksamhet men man ser i det 

stora hela att det förekommer sådana aktiviteter under en vecka. På förskola 3 var alla 

pedagogerna eniga och svarade 5 gånger i veckan. Det beror på att de har utomhuspedagogik 

som grund för deras verksamhet.  

 

På förskola 1 och 2 förekommer det verksamhet med utomhuspedagogik minst1till 2 gånger i 

veckan. På förskola 3 arbetar pedagogerna dagligen med utomhuspedagogik. 

 

På frågan om vilka årstider som de bedriver den utomhuspedagogiska verksamheten så 

svarade samtliga respondenter att de bedriver verksamheten året runt. Här finns även ett 

bortfall från förskola 1 där två respondenter valde att inte svara.  

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1-2 gånger  3-4 gågner 5 gånger 

A
n

ta
l 

p
ed

a
g

o
g

er
  

Antal gånger i veckan  

Förskola 1 

Förskola 2 

Förskola 3 



 

9 

 

 
                Figur: 4 Vart bedriver ni utomhuspedagogik? 

 

På frågan om vart pedagogerna bedriver utomhuspedagogik så kan ni i figur: 4 se att detta var 

en fråga med flera svarsalternativ. På denna fråga så finns det ett bortfall från förskola 1 av 

två respondenter som valde att inte svara.  

Men man kan se att på förskola 1 så använder de sig ut av själva förskolans gård och de är 

även mycket utanför staketet i anslutning till förskolan. De använder sig även utav skogen. På 

övrigt så fanns följande svar ” vi försöker att variera oss i närområdet” och ”närliggande 

miljöer” 

På förskola 2 använder de sig utav gården och skogen, de använder den miljö som finns nära 

tillhands. Gården och skogen används när förskola 3 arbetar med utomhuspedagogik. 

 

 

3.1.2 Vad är pedagogernas tolkning av utomhuspedagogik?  

 

Alla respondenter har fått ett påhittat namn, men kommer jag kommer fortfarande att nämna 

från vilken förskola som de kommer ifrån.  

På frågan vad pedagogernas uppfattning är om utomhuspedagogik så har jag fått in följande 

svar från respondenterna 
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Sofia  ”När man har olika verksamheter, teman ute i 

naturen t.ex. matte och årstider” 
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Anna ”Att bedriva vår verksamhet utomhus. Allt vi 

gör inne kan vi göra ute” 

Berit - 

Anita - 

 

 

 

Förskola 2  

Ulla ”Att ta vara av naturen” 

Lotta ”Att kunna bedriva all verksamhet ute som 

jag bedriver inne. Att omvandla olika 

lärandesituationer så att de passar lika bra 

vart jag än befinner mig” 

Åsa ”Vi försöker alltid vara pedagoger i vårt 

arbete” 

Ann ”Att vara en närvarande pedagog ”se” 

barnens nyfikenhet och att upptäcka saker 

tillsammans. 

 

 

 

Förskola 3  

Sara ”Att ge barnen naturkänsla. Ge barnen 

stimulans i hela sin utveckling genom att 

använda naturen. Ge barnen möjlighet till 

rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i 

naturen. Ge barnen kunskap om hur man 

uppträder i naturen och respektera 

allemansrätten. Samt ge en grund till ett 

livslångt intresse för friluftsliv.  

Frida ”Att se och uppleva naturens växlingar och 

mysterier med alla sinnen på egen hand och 

tillsammans med barn och vuxna i samspel” 

Hanna ”Allt som man kan göra inne kan man göra 

ute. Att man har ett mål med utevistelsen” 

Margit ”All verksamhet vi gör inne ska vi kunna 

göra ute. Vi ska vara medupptäckande och 

medforskande pedagoger. Att vara 

närvarande pedagoger och fånga upp barnens 

intressen. 
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3.1.3 Sammanfattning av pedagogernas tolkning av utomhuspedagogik  

 

Om man tittar på alla svar som jag fick in så kan men se att respondenterna har svarat att 

utomhuspedagogik är när man har en planerad verksamhet utomhus, utevistelsen ska ha ett 

pedagogiskt tänk. Respondenterna tycker att man ska kunna göra allt man gör inne även 

utomhus. Man ska ta tillvara på naturen och ge barnen en naturkänsla och låta dem får ta del 

av naturens växlingar. Som pedagog ska man vara medupptäckare och medforskare och finnas 

tillhands för barnen när det behövs.  Utomhuspedagogiken kan stimulera barns utveckling 

exempelvis barns rörelse och gemenskap. Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen 

och respektera allemansrätten. 

 

3.1.4 Märker pedagogerna någon skillnad på barngrupperna när de använder sig 

av utomhuspedagogik i verksamheten 

 

Av 7 tillfrågade på förskola 1 så svarade 3 ja, 1 svarade nej och 3 stycken valde att inte svara.  

Av 4 tillfrågade på förskola 2 så svarade 2 ja, 1 svarade nej och 1 valde att inte svara.  

Av 4 tillfrågade på  förskola 3 så svarade 2 ja och 2 st. valde att inte svara men svarade även 

att eftersom de har utomhuspedagogik som grund så är det svårt att se någon skillnad på 

barngruppen. 

 Av de 7 respondenterna som svarat ja på frågan märktes följande på barngruppen: 

”Vi är oftare i mindre grupper under vissa specifika tillfällen och då märks det skillnad i hur 

de pratar och är mot/med varandra ” .  

”Under tiden vi är ute kan man observera gruppdynamiken på ett annat sätt”. 

”Barnen mår bra av att vara ute mycket, ytorna är större, det är hälsobefrämjande, motoriken 

träna, nyfikenheten intresset och fantasin är stor”.  

”Mindre spring inne” 

”Barnen blir nyfikna och upptäckande. De blir lugnare av att vara ute”.  

”Mindre konflikter, större område att röra sig på ”. 

”När vi är ute är det ju större yta att röra sig på och det blir mindre konflikter. När vi sitter på 

stubbarna på samlingen så har baren full fokus på mig som pedagog, medans det inomhus 

finns en massa saker som man kanske hellre vill leka med” . 

 

De tycker att barngruppen förändras då de vistas ute och de blir färre konflikter då barnen  har 

större ytor att röra sig på. 

 

 

4 DISKUSSION 

 

I mitt slutresultat kan jag inte se att utbildning eller examensår har haft någon större betydelse 

utifrån undersökningens frågeställningar.  
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4.1 Anser pedagogerna att de använder sig utav utomhuspedagogik i sin 

verksamhet?  
På frågan om de jobbade med utomhuspedagogik i deras verksamhet så svarade alla 

respondenter ja förutom en barnskötare som svarade nej samt en förskollärare som lämnade 

tomt på denna punkt. På en förskola bedriver de verksamhet med utomhuspedagogik som 

grund 1-2 gånger i veckan och på en annan förskola var det svårt att få fram ett konkret svar 

då 2 respondenter svarade 1-2 gånger i veckan och två svarade 5 gånger i veckan. Men det jag 

kan få fram av mina svar är ju att det förekommer sådan verksamhet någon gång under en 

vecka. Medan man på den sista förskolan var eniga och svarade 5 gånger i veckan. Det har att 

göra med att den har utomhuspedagogik som grund för sin verksamhet. 

Man kan titta tillbaka till vad det faktiskt står i läroplanen för förskolan (Lpfö98) och se att  

Förskolans verksamhet ska bedrivas så att det stimulerar och utmanar barnens utveckling och 

lärande. Verksamheten skall även ge stöd åt leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. 

Genom att man då bedriver utomhuspedagogik någon gång under en vecka så kan jag tycka 

att man uppfyller dessa punkter.  

 

Något jag funderat ganska så mycket över är varför en barnskötare svarade nej och även 

varför förskolläraren valde att inte svara på frågan om de bedriver utomhuspedagogik. Min 

personliga tolkning är att de två pedagogerna inte vet vad utomhuspedagogik är. Deras 

okunskap gör att det svarade så som de gjorde. Med tanke på att övriga pedagoger från den 

förskolan valde att svara ja så tar jag förgivet att sådan verksamhet förekommer på förskolan. 

Sen kan man fundera på varför denna okunskap finns med tanke på att de övriga pedagogerna 

svarade ja. Kan tyckas att eftersom de övriga pedagogerna svarat ja så borde även dessa två 

pedagoger veta vad det är för något för som pedagog måste man vara uppdaterad och veta vad 

det är man håller på med när man arbetar med barnen. Man måste ju kunna förklara för 

föräldrarna vad man gör och varför man gör det.  

 

 

4.2 Vad är pedagogernas tolkning av utomhuspedagogik?  
 

Från svaren som jag fick in av respondenterna kan jag se följande.  

Pedagogerna anser att utomhuspedagogik är när man har en planerad verksamhet utomhus, att 

ha ett mål med verksamheten och att det  man kan göra inne kan man även göra utomhus. 

Detta är något som Brugge m.fl. (2011) tar upp, just att utomhuspedagogiken ska användas 

som ett komplement till den traditionella pedagogiken och bör ses som en naturlig del i all 

undervisning (Frilufslivets pedagogik s.25).  

Vidare hävdar respondenterna att man som pedagog ska vara en medupptäckare och 

medforskare och finnas till hands och utforska naturen tillsammans med barnen.  Detta är 

något som Szczepanski tar upp att i utomhuspedagogiken är miljön en kreativ samtalspartner 

där pedagogen är medupptäckare och ger den som ska lära sig frirum (Utomhuspedagogik i 

förskola och förskoleklass s.92) 

Pedagogerna anser även att man ska ta tillvara på naturen och låta barnen får ta del av den. 

Barnen ska få utvecklas motoriskt genom att få använda sig av naturen som  hjälp.   
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4.3 Märker pedagogerna någon skillnad på barngrupperna när de använder sig 

av utomhuspedagogik i verksamheten?  

 
Av 15 st. respondenter så svarade 7 ja och 2 svarade nej och 6 respondenter valde att inte 

svara på frågan. Men två respondenter som valde att inte svara på frågan, svarade att eftersom 

de har utomhuspedagogik som grund så är det svårt att se någon skillnad på barngruppen.  

På denna fråga känner jag att det är svårt att se ett resultat med tanke på att det var så många 

som valde att inte svara på frågan.  

Men av de som valde att svara ja så kan jag ändå se att deras svar stämmer överens med det 

som jag har tagit upp under bakgrunden. Respondenterna svarade bland annat ” att barnen mår 

bra av att vara ute mycket, det är hälsobefrämjande och de blir lugnare av att vara ute” Det här 

är precis vad Kellander tog upp i sin föreläsning på Ur ( http://www.ur.se/Produkter/176464-

UR-Samtiden-Narmiljo-som-larmiljo-Om-utomhuspedagogik ) att man  mår  mycket bättre 

och blir lugn av att vistas ute i naturen.  Vidare hävdade respondenterna att motoriken tränas 

och det var något som Bergström och Tronvik (2012) tog upp att när man är ute i naturen så 

förbättras motoriken och det leder i sin tur till att man får starkare muskler (Frisk i natur s.23). 

Vidare hävdar Bergström och Tronvik (2012) att kroppens behov av rörelse tillfredställs och 

genom de olika intrycken som utomhuspedagogiken skapar så stimuleras även hjärnans 

tankearbete (Frisk i Naturen s.22). Respondenterna såg även  att barnen blir nyfikna och 

upptäckande när de vistas ute och de kunde även se att barngruppen fungerade bättre när de 

var ute än inne, det blir mindre konflikter då de är ute med barne. Lättman-Masch och 

Wejdmark (2007) tog upp att möjligheterna till att delta med alla sinnena och att argumentera 

och arbeta tillsammans på ett naturligt sätt ökar när man är ute.  De poängterade även att när 

man flyttar ut undervisningen så hittar fler barn sina sätt att lära in på och det medför ett ökat 

självförtroende som i sin tur leder till att barnen blir mer delaktiga. 

 

4.4 Tillförlitlighet 
 

Jag anser att resultatet är hållbart men jag kan tycka att jag borde ha koncentrerat mig på en 

grupp pedagoger och då enbart förskollärare för att nå mitt resultat på bästa sätt. Sedan kan 

jag se brister med att enbart använda sig av en enkätundersökning. Känner att jag saknar vissa 

svar som jag kanske hade fått fram om jag hade valt att göra interjuver istället. Då 

respondenterna helt enkelt valde att inte svara på alla frågor i enkätundersökningen, vilket jag 

inte hade i åtanke när jag gjorde enkätfrågorna. Hade jag haft det i åtanke när jag gjorde min 

enkät så hade jag valt att ha frågor så att man måste ha svarat på en fråga för att gå vidare till 

nästa och på det sättet fått in fler svar.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 

Under arbetets gång så har jag funderat över att det skulle vara ganska så intressant att följa 

två förskolor under en viss period och se vad det är de faktiskt gör då de säger att de använder 

sig utav utomhuspedagogik i sin verksamhet. Det skulle också vara intressant att titta på 

http://www.ur.se/Produkter/176464-UR-Samtiden-Narmiljo-som-larmiljo-Om-utomhuspedagogik
http://www.ur.se/Produkter/176464-UR-Samtiden-Narmiljo-som-larmiljo-Om-utomhuspedagogik
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sjukfrånvaron på barnen från en vanlig förskola och jämföra med en förskola som har 

utomhuspedagogiken som grund och se om det stämmer att barn som är ute mycket är friskare 

än andra barn.  
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Bilaga 1                       Följebrev 
 

Utomhuspedagogik 

Hej!  

Jag läser sista terminen på högskolan i Gävle till Förskollärare och skriver just nu mitt 

examensarbete om Utomhuspedagogik. Jag vill titta lite på vad just utomhuspedagogik är för 

något och se vad för bild pedagogerna har utav just Utomhuspedagogik. Sen så vill jag titta 

lite på om det är så att man kan se någon skillnad på barngruppen när man använder sig av 

utomhuspedagogik i verksamheten.  

Jag vore tacksam om du kunde ägna dig några minuter till att svara på några frågor inom 

ämnet utomhuspedagogik. Jag vore tacksam om du tog dig tid att svara på enkäten senast den 

2/9. Det kommer inte att framgå i examensarbetet vilka förskolor som har medverkat i 

undersökningen, dock behöver jag veta var ni arbetar så att jag kan sammanställa resultatet på 

ett tillfredsställande sätt. Har ni frågor eller funderingar så är det bara att ni hör av er till mig 

på xxx-xxx 

Med Vänliga Hälsningar Marie Svanström  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

Bilaga 2                                Enkätundersökningen  

 

Arbetsplatsens namn  

 
Utbildning  

 
Examensår  

 
Vilken ålder är det på barnen i den barngrupp du arbetar?  

   

 
Arbetar ni med utomhuspedagogik i er verksamhet?  

(om Nej så kan du hoppa över restrande frågor)  

 Ja  

 Nej  

Hur ofta bedriver ni verksamhet med utomhuspedagogik som grund?  

 1-2 gång i veckan  

 3-4 gånger i veckan  

 5 gånger i veckan  

Vilka årstider bedriver ni verksamhet med utomhuspedagogik?  

 Höst  

 Vinter  

 Vår  

 Sommar  
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Var bedriver in den utomhuspedagogiska verksamheten?  

 På förskolans gård  

 Utanför grindarna i anslutning till förskolan  

 Vi går till skogen  

 Vi går till en närliggande park  

 Övrigt:  

Vad är utomhuspedagogik för dig?  

 
Upplever du att barngruppen fungerar annorlunda de dagar då ni arbetar med 

utomhuspedagogik?  

 Ja  

 Nej  

Om ja, hur påverkas barngruppen?  

 
Har du några övriga synpunkter på utomhuspedagogik?  

 

  

 
 

http://docs.google.com/

