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Syftet med studien var att ta reda på vilken syn ett antal förskollärare hade på 
utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Studien genomfördes med 
några lärare som arbetar på förskola. Data samlades in genom en enkät som svarades 
av 63 förskollärare. Resultatet visade att respondenternas syn och förhållningssätt till 
utomhuspedagogik påminde om varandra. Resultatet visade också att 
respondenterna hade en positiv inställning till utomhusmiljön och använde sig av den 
på varierande sätt. Alla respondenterna ansåg att utomhusmiljön har betydelse för 
barns utveckling och lärande. Det framkom att respondenterna hade olika 
förutsättningar och möjligheter till att arbeta i utomhusmiljön. Resultat i denna 
studie har visat att lärare är medvetna om utomhusmiljöns fördelar och använde dem 
i förskolans verksamhet och dess aktiviteter. I vår kommande yrkesroll tänker vi ta 
vara på naturens möjligheter för att stärka barnen i deras utveckling och lärande. 
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Inledning 
När vi tänker tillbaka på vår egen barndom var utemiljön en naturlig del av våra 
lekmiljöer. Nu har samhället förändrats och naturen finns inte lika nära alla barn 
som förut, den är inte heller ett naturligt inslag i barns vardag menar Nyhus Braute 
och Bang (1997). Szczepanski (2011) lyfter utomhusmiljöns fördelar i en artikel i 
Svenska dagbladet. Han menar att utomhusvistelse har goda effekter och bidrar till 
ökad koncentrationsförmåga och friskare barn. Vi instämmer med ovan nämnda 
åsikter om att utomhusmiljön har många fördelar för barns utveckling och lärande. 
Vi tror också att lärarnas intresse och inställning till utemiljön har stor betydelse och 
inverkan på hur barnen uppfattar utomhusmiljön. Lärare bör ha en positiv 
inställning till naturen och upptäcker den tillsammans med barnen är viktigt.  

Vi tror utomhusmiljön har mycket att erbjuda barnen i deras utveckling, där kan 
bland annat leken och de motoriska förmågorna utvecklas. Något som också 
framkommer bland Brügge och Szczepanski (2007) åsikter, de menar att när barnen 
får använda kroppen och lära genom direkta upplevelser lär de sig bättre. De anser 
att det blir allt vanligare att lärare tar vara på den positiva inlärningsprocessen som 
varierad verksamhet bidrar till. Lärarens inställning och medvetenhet om 
utomhuspedagogikens grunder påverkar dock hur undervisningen utformas och 
genomförs.  Vi vill i vår kommande yrkesroll kunna ta vara på naturens möjligheter 
för barns utveckling och lärande. I den reviderade läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) framkommer det att förskolans verksamhet ska ge 
utrymme för lek och lärande i inomhus som utomhusmiljö. Barnen bör erbjudas olika 
miljöer utomhus, både i planerad miljö och i naturlig miljö. Vårt intresse är att ta 
reda på hur några verksamma lärare inom förskolan använder sig av naturen i den 
pedagogiska verksamheten. Därför har vi valt att genomföra denna studie. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på vilken syn ett antal lärare har på utomhusmiljön 
som ett pedagogiskt verktyg i några förskolor. 

  

Forskningsfrågor 

 På vilket sätt anser verksamma lärare att de använder utomhusmiljön som ett 
pedagogiskt verktyg? 

 Vilken syn har lärare på den pedagogiska planeringen för utomhusaktiviteter i 
förskolorna? 

 Vilket förhållningssätt har lärarna till att arbeta i utomhusmiljö? 
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Litteraturgenomgång 
Här nedan presenteras litteratur som är relevant till studien. Litteraturen är indelad i 
sex underrubriker för att göra texten lättöverskådlig och underlätta läsningen.  

 

Utomhuspedagogik  

Brügge och Szczepanski (2007) samt Dahlgren och Szczepanski (2004) nämner att 
utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där läraren använder sig av utomhusmiljön 
på ett medvetet sätt, där barnen får uppleva, vara kreativa och delaktiga. Ovan 
nämnda författare förklarar att om läraren är medveten och använder sig växelvis av 
teori och praktik, finns det förutsättningar för att bredda barnens utveckling och 
fördjupa deras kunskaper.  

Brügge och Szczepanski (2007) är av den åsikten att utomhuspedagogik inte ska ske 
skilt från övrig verksamhet, utan den ska användas som ett hjälpmedel för att 
lärandet ska bli mer lustfyllt. De förklarar att utomhusmiljön kanske inte är en 
naturlig miljö för alla barn, utan lärarna behöver arbeta fram ett positivt klimat till 
utomhusmiljön på förskolan. Brügge och Szczepanski hänvisar till forskning som 
visar att verksamhet som sker i utomhusmiljö bidrar till att underlätta inlärningen 
och även till bättre hälsa och grovmotorik.  

Nationalencyklopedin (2000) definierar begreppet utomhuspedagogik som ett 
förhållningssätt till lärande, som sker genom upplevelse och kreativa aktiviteter i 
utomhusmiljö. Utomhuspedagogik är numera ett begrepp som används allt oftare och 
har olika innebörder för olika personer, Brügge och Szczepanski (2007) beskriver 
deras definition som utgår från Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik vid 
Linköpings universitet. Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där lärande sker 
genom upplevelse och reflektion utifrån verkliga situationer. Lärandet ska ske utifrån 
erfarenheter och i varierande miljöer med ett tematiskt arbetssätt.  

Vi har fått förståelse för att olika definitioner till begreppet utomhuspedagogik 
förekommer. I arbetet förekommer begreppet utomhuspedagogik i ett vidare 
perspektiv, det är framförallt aktiviteter i utomhusmiljöer som är i fokus.  

 

Utomhusmiljö  

Nyhus Braute och Bang (1997) menar att många barn tillbringar en stor del av sin 
uppväxttid på förskolor och skolor. Det är därför extra viktigt att det finns en 
stimulerande utegård och natur i närheten. Nyhus Braute och Bang har kommit fram 
till att så är sällan fallet, då många förskolor och skolor har en dåligt genomtänkt 
utomhusgård. Detta beror ofta på ekonomiska skäl. Förskolgårdar är ofta byggda 
efter lärarnas önskemål och då med asfalt, sand och konstgjorda anordningar men till 
naturens bekostnad. Färdiga produkter är alltid godkända ur säkerhetssynpunkt men 
ser sällan till barnens utvecklingsmöjligheter. I den reviderade läroplanen för 
förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det skrivet att förskolechefen har 
ansvaret för kvalitén i förskolan. Han eller hon har ansvar över att en bra 
lärandemiljö utformas med tillgång till material för utveckling och lärande. Nyhus 
Braute och Bang (1997) menar att den naturligaste och bästa platsen för barns 
utveckling är naturen.  
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Naturen är till skillnad från en asfalterad lekplats ojämn med tuvor, mossor och 
stenar. Den har även många klättermöjligheter i träd med klätterställningar kan 
barnen enbart använda sig av ett och samma klättringsmönster. I naturen möter 
barnet ständigt nya utmaningar. Björklid (2005) anser att utomhusmiljön i förskolan 
är mycket betydelsefull. Men det är stor variation i kvalitén på förskolgårdar. Det är 
mer och mer vanligt att förskolor blir placerade i villakvarter vilket medför mycket 
små gårdar eller att förskolbarnen måste dela gård med dem som bor i området. 
Björklid menar att dessa lösningar inte är bra och att det hindrar barnen i deras 
rörelsefrihet. Brodin och Lindstrand (2008) anser att barns motoriska och sociala 
förmågor utvecklas när de får leka i olika lekplatser. Fast lekplatsens design har 
betydelse om barnen ska kunna utveckla några förmågor. Lekplatsen bör vara både 
lockande, stimulerande och utmanande.  

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997)  har genomfört en studie på 
bland annat barns lek och motoriska förmågor på en stadsförskola och en ur och 
skurförskola. Studien visar att barnen på förskolan i stadsmiljö har ett högt tempo 
när de är ute. De kräver material för att komma igång i lekarna och cyklar är en viktig 
del i leken och används effektivt till att ta sig runt med på gården. Lekarna är korta 
och det finns begränsat med bra plats att leka för sig själv eller med endast någon 
enstaka kompis. Förskolgården är öppen och det finns rutschkana, sandlåda och 
gungor samt gräsytor och asfalterade vägar. De är mycket konflikter mellan barnen 
och lärarna har mycket regler. Detta visar stora skillnader med de observationer som 
Grahn et al. har genomfört i ur och skur förskolan. Där är tempot lugnt och det finns 
möjlighet att både leka vilda lekar och att ta det lugnt och vila. Miljön vid den här 
förskolan är helt annorlunda. Här finns det buskar och träd att leka och klättra i, 
gungor och sandlåda och även stora stenar. Höns och hästar finns på och intill 
förskolan. I den här miljön har barnen oftast någon lek igång och miljön är trygg och 
det uppstår lite konflikter mellan barnen. Grahn et al. menar att trygghet är olika från 
individ till individ, det som är tryggt och vant för den ena kan vara en utmaning för 
en annan. I hans resultat av studien visar det sig att ur och skur förskolan har en stor 
gård som utmanar barnen med spännande platser med olika höjder och träd. Utifrån 
sin egen önskan kan barnen välja sin utmaning och dess svårighetsgrad. Studien visar 
att de äldre barnen på förskolan i stadsmiljö kan gården utan och innan och skapar 
sina utmaningar genom att cykla i hög fart, utmana lärarna och kasta sig framför 
gungorna. I den reviderade läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) framkommer det att förskolan ska erbjuda alla barn en trygg miljö som 
stimulerar och utmanar dem till lek och aktivitet. Förskolans grund är barns 
välbefinnande, trygghet och utveckling. 

Grahn et al. (1997) poängterar att utomhusvistelsen på förskolorna kan ha flera olika 
syften, allt från att få lite frisk luft till att lära känna miljöns möjligheter. Det är även 
stora fördelar för den grovmotoriska utveckling hos barnen när det får vistas i 
naturliga miljöer där det är ojämnheter i marken, stenar att klättra och balansera på 
samt grenar att hänga i med mera. Dessa fördelar finns inte på samma sätt på 
förskolan i stadsmiljö. Grahn et al. anser det är viktigt för barnen att få befinna sig på 
platser där de kan vara och finna sig själva, där barnen kan få utlopp för sitt 
rörelsebehov, sin fantasilek men även där de bara kan få vara ifred och ta det lugnt. 
Med andra ord behöver barnen få vistas i miljöer som kommer dem till mötes och där 
lärare finns till hand för barnen. 
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Liksom Grahn et al. (1997) påvisar även Dahlgren och Szczepanski (2004) att barn 
utvecklas i olika miljöer. De menar att vardagen i dag för många barn består till stor 
del av förskolan eller skolan, hemmet, och affärscentrum. Barnen behöver 
tillgodogöra sig andra miljöer som till exempel förskolgården eller närmiljön för att få 
så bra förutsättningar som möjligt för att utvecklas. När barn har möjligheter att 
vistas i utomhusmiljö och vara delaktiga med alla sina sinnen, vävs lärandet samman 
till en helhet. De sinnliga erfarenheterna är svåra att tillägna sig i inomhusmiljö 
exempelvis via en bok.  

Nyhus Braute och Bang (1997) menar att många barn tycker att skogen är en 
spännande miljö och de betonar även möjligheter till fysiska utmaningar som skogen 
ger. Barn behöver få tid i skogen för att utforska den och klara av den kuperade 
terrängen och miljön efter deras egna förutsättningar. Skogen erbjuder stora 
möjligheter och det är viktigt att lärarna har en öppen inställning och upptäcker 
tillsammans med barnen. Skogen är den optimala platsen för att studera djur och 
växtlivet enligt Nyhus Braute och Bang. Men de menar samtidigt att många insekter 
och smådjur kan påträffas i en skogsdunge nära förskolan eller på den egna gården i 
ett buskage. Det är oftast smådjuren och insekterna som är lätta att hitta, däggdjuren 
är mer sällsynta i skogen. I den reviderade läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) är ett av målen att barnen ska utveckla kunskaper 
om naturvetenskap och om växter och djur. Miljö och naturvårdsfrågor ska förskola 
engagera sig i. Nyhus Braute och Bang (1997) förklarar att ett terrarium är ett bra sätt 
för att kunna studera djurliv på lite närmare håll. Om ett terrarium i plast eller glas 
fylls med jord, mossa och lite insekter av varierande sorter. Då kan terrariet ställas 
inne på förskolan och djuren kan sedan leva vidare i terrariet under en kortare period 
och barn och lärare kan studera deras liv närmare.  

Nyhus Braute och Bang (1997) menar att även åkrar och ängar är platser som är bra 
och användbara. De naturliga fysiska utmaningarna är inte lika stora som i skogen 
men det finns möjligheter till fart och utveckling. Åkrar och ängar är en utmärktplats 
för bollspel och andra lekar som bro, bro breja, hoppa kråka, hjula och mycket mera. 
Om vistelsen i skogen är mer än en dagsutflykt med matlagning behöver läraren ha 
en del kunskaper enligt Nyhus Braute och Bang. För att det ska bli en trygg och 
trevlig stund behöver de kunna tända en brasa och därmed veta vilka regler och 
försiktighetsåtgärder som gäller.  

 

Planering  

Nyhus Braute och Bang (1997) tipsar om att det kan vara bra att kartlägga 
närområdet runt förskolan. Med vetskap om vad som finns runt omkring är det 
lättare att använda sig av närmiljön och en lärare skaffar sig erfarenheter med tiden. 
Men för att bevara alla goda idéer och platser rekommenderar Nyhus Braute och 
Bang en kartläggning av bland annat parker, grönområden, växter och trädslag, 
möjliga samlingsplatser, klätterträd och riskmoment. Detta är några av de saker som 
de nämner men listan kan göras lång.  

Hartman et al. (2004) beskriver Deweys synsätt på verksamheten där skolan ska 
utformas efter barnen och materialet behöver inte vara färdigt konstruerat, utan 
verksamheten bör istället förses med en verkstad och redskap för att skapa och 
konstruera själv. Claesdotter (2005) menar att naturen har mycket material att 
erbjuda. Där barnen också kan uppleva med alla sinnen som att höra, se, känna, lukta 
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och smaka.  Brügge och Szczepanski (2007) är också av den åsikten att naturen är full 
av material, former och färger. Naturen bjuder också på upplevelser som kan vara 
både härliga och spännande för barn och vuxna.   

I det projekt som Nyhus Braute och Bang (1997) genomfört har det visat sig att 
lärarna på de deltagande förskolorna har förändrat sitt arbetssätt efter att ha vistas 
mycket i skogen. Nu är lärarna förberedda på ett annat sätt och inställda på 
flexibilitet. De har barnen mer i centrum istället för den förberedda detaljplaneringen 
som ska genomföras. Det nya arbetssättet kräver inte mindre av lärare utan de 
använder sig av samma kunskaper och pedagogiska insikter men utomhusvistelsen 
har blivit intressantare för alla.   

 

Lärarens förhållningssätt till utomhusmiljön 

Dahlgren och Szczepanski (2004) anser att lärarens roll inom utomhuspedagogik är 
planera, genomföra och reflektera över situationer utifrån didaktiska frågor som vad, 
hur och varför. Detta för att hjälpa barnen vidare i tanken och väcka deras nyfikenhet 
och intresse. Utbildning och erfarenhet inom utomhuspedagogik bidrar till att 
läraren blir mer engagerad och motiverad i arbetet samt känner sig trygg i sin roll att 
leda aktiviteter utomhus. Strotz och Svenning (2004) tror att det finns många lärare 
som föredrar att genomföra aktiviteter inomhus för det är lättare att ha kontroll över 
barngruppen och aktiviteten. Men också för att lärarens osäkerhet om 
utomhusmiljön bidrar till att lärarna känner att de inte har tillräckliga kunskaper om 
djur och natur och kan därför inte svara på barnens frågor. I den reviderade 
läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) framkommer det att det 
är förskolechefens ansvar att lärarna har den kompetens som krävs för att kunna 
utföra uppgifterna på en professionell nivå.  

Enligt Strotz och Svenning (2004) behöver inte läraren ha ”rätt” svar på frågor och 
hypoteser som barnen ställer. Barnen kan ta reda på många svar själva. Även Nyhus 
Braute och Bang (1997) menar att lärarens okunskaper om naturen och dess växter 
och djur kan upplevas som ett hinder att ta med barnen ut i naturen. Att läraren inte 
kan svara barnen direkt när de undrar vad en växt eller djur heter är i sig ingen fara. 
Men lärare tar det ofta mycket hårt, istället för att se det som ett lärtillfälle 
tillsammans med barnen. Nyhus Braute och Bang poängterar att det är viktigare att 
låta barnen uppleva naturen än att fokusera på att benämna saker med rätt namn. 
Barn är under ständig utveckling och därför är det viktigt att erbjuda dem rika 
lekmiljöer som stimulerar deras utveckling. Även om verksamheten på förskolan ska 
utgå från barnet, är det i slutänden läraren som bestämmer. Nyhus Braute och Bang 
ställer sig frågan om det är barnen eller lärarens inställning till utomhusvistelse som 
räknas mest. Enligt Nyhus Braute och Bang är det ibland lärarens uppfattningar om 
naturen som behöver bearbetas. Lärare behöver få tips och idéer för att bli 
motiverade och få en positiv inställning till natur och utomhusvistelse. Med en större 
motivation riktar lärarna större uppmärksamhet mot barnens nyfikenhet och 
engagemang. I den reviderade läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) beskrivs vikten av att lyssna på barnen och vara lyhörd för deras egna intressen 
och deras nyfikenhet och engagemang till att upptäcka och lära. Björkman (2005) 
skriver att läraren bör skapa kreativa miljöer för att barnen ska utmanas i deras 
utveckling. Lärarens roll blir att lyssna på barnen och utgå därifrån. 
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Björklid (2005) refererar till Vågberg (1994) som har genomfört en studie. Vågberg 
har undersökt om lärarna i förskolorna ser trafiken i närmiljön som ett hinder, när 
det ska göra utflykter till naturen i grannskapet till förskolorna. Men resultatet visade 
att lärarna inte ansåg trafiken som något hinder utan mer som att barnen får praktisk 
erfarenhet och träning i hur de ska bete sig i trafiksituationer. Däremot var 
personalnedskärningar en större begränsning till att ta med barnen ut till parker och 
andra grönområden. Barnen får då i allt större utsträckning vistas på den egna 
förskolgården som samtidigt inte utvecklats för att komplettera det som barnen går 
miste om i naturen. Nyhus Braute och Bang (1997) menar att lärare bör fundera på 
vad de själva anser som natur. Behöver det vara en stor skog, fin äng eller är det så att 
allt som växer och lever är natur. Nyhus Braute och Bang belyser naturen även i 
tätorter och menar att blomman intill husväggen, trädet i parken och duvorna i 
staden är natur. Det är läraren som måste ha ögonen öppna för att upptäcka de 
mindre fast ändå betydelsefulla naturdetaljerna. Åkerblom (2004) är också av den 
åsikten att utomhuspedagogik kan ske på fler ställen än i skogen. Den kan bland 
annat genomföras på förskolgården, det handlar mycket om lärarens inställning och 
förhållningssätt. Han anser att ett verktyg till lärande utomhus kan vara att odla och 
då får barnen erfara med fler sinnen och kan ställa frågor utifrån sina erfarenheter.   

Lillemyr (2002) rekommenderar att lärare observerar eller deltar i barns lek, det är 
genom leken läraren lär känna barnet. Barn leker det som de har upplevat och 
intresserar dem. Har läraren varit delaktig eller observerat leken kan han eller hon 
planera och använda sig av leken i andra aktiviteter. Nyhus Braute och Bang (1997) 
nämner några saker som är viktiga i förskolans verksamhet. Läraren bör känna till 
vad barn naturligt prioriterar samt känna till förskolans närmiljö och ha någorlunda 
kunskaper om naturen för att kunna göra det spännande för barnen. Andra saker 
som Nyhus Braute och Bang anser som viktigt för läraren är att kunna planera och 
anpassa verksamheten men de bör också förstå hur barn upplever omvärlden och 
veta vad de leker. Även Åkerblom (2004) poängterar att det är viktigare att läraren är 
flexibel och är en medforskare tillsammans med barnen än känner att den behöver 
vara expert på ämnet. Nyhus Braute och Bang (1997) menar att barnen ofta behöver 
få prova och undersöka själva innan läraren kommer med frågor och förklaringar. 
Alternativt bör läraren vara med och undersöka och föra samtal med barnen. Läraren 
bör ta vara på aktiviteter där barnen får arbeta med sinnena. De kan både se och ta på 
material som de hittar i naturen. Aktiviteterna för barnen bör också innehålla saker 
från verkligheten som finns i närmiljön, barnen bör få observera och undersöka. 
Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) ger förslag på flera aktiviteter som lämpar sig i 
utomhusmiljö men poängterar att miljön i sig är en källa till inspiration som inte får 
glömmas bort. Grindberg och Langlo Jagtoien uttrycker sig med att det är de positiva 
krafterna som ska råda och det i sin tur kan ge många spännande situationer även på 
platser som ser tråkiga ut vid första anblicken. 

Enligt Hartman, Lundgren och Hartman (2004) var Dewey av den åsikten att läraren 
har en viktig och betydelsefull roll i barns utveckling. Läraren ska vara målinriktad 
och arbeta för att stimulera barns utveckling samt planera och organisera 
verksamheten för att hjälpa barnen att bredda och fördjupa deras kunskaper. Läraren 
ska ge utrymme till barn så att de prova och experimentera, samt se barns egna 
arbeten som viktiga i lärprocessen. Dewey tyckte också att lärarens kompetens både 
inom ämnet och i pedagogiken var viktigt. Något som också Hartman et al. och 
Brügge och Szczepanski (2007) menar är att läraren behöver ha kunskaper om barns 
förutsättningar och tidigare erfarenheter från utelivet.  
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Brügge och Szczepanski anser att lärarrollen utomhus är mer spännande och givande, 
för det krävs mer flexibilitet och verksamheten är inte lika begränsad som vid 
inomhusaktiviteter. Utomhusaktiviteter kan påverkas av fler faktorer som väder, 
platsen, erfarenheter och andra ramfaktorer.  

Hollstedt och Wendelius (2008) har genomfört en studie med syfte att ta reda på 
förskollärares åsikter kring utevistelse och vad deras inställning kan få för följder. 
Resultatet av studien visar att alla lärare anser att utevistelse är betydelsefullt men att 
lärarna som deltog i studien använder sig olika av den. Faktorer som påverkar hur 
mycket lärarna är utomhus är väderförhållanden och ljus och mörker. Förskolans 
rutiner påverkar också längden på utomhusvistelsen lärare anser att det är mycket 
som ska hinnas med inomhus och då är det svårt att alltid hinna med att gå ut. 
Delade meningar sker om personalbrist då Hollstedt och Wendelius resultat visar att 
några förskollärare anser att personalbrist hindrar dem från att gå ut medan andra 
anser att det är lättare att vara utomhus om det är personalbrist då det är färre 
konflikter bland barnen i utomhusmiljö. Även Contreras och Olsson (2010) har 
genomfört en studie. Deras syfte var att undersöka hur lärare i förskola och skola 
använder sig av utomhuspedagogik i arbetet med barn och elever. Resultatet visade 
att användningen av utomhuspedagogik varierade ganska mycket bland lärarna. 
Lärarna själva ansåg att de berodde på deras egen vilja och intresse samt kunskaper. 
Contreras och Olsson kom fram till i resultatet att lärarna på förskolorna använder 
sig mestadels av sina spontana idéer vid utomhuspedagogik istället för en noggrann 
detaljplanering. Lärarna som deltog i deras undersökning såg många fler fördelar 
med utomhuspedagogik än nackdelar.  

 

Lärande och utveckling i utomhusmiljö 

Brodin och Lindstrand (2008) anser att naturen är en central plats för barns lärande 
och utveckling. När barnen får vistas och leka utomhus gynnas det informella 
lärandet och sinnena stimuleras. Det ger även barnen en större frihet eftersom det 
finns mer yta att vistas på. Utomhus kan barnen leka lekar med större möjligheter till 
att springa, hoppa och klättra. Det är en viktig del och det bygger även upp barnens 
muskler, balans och koordination. Brügge och Szczepanski (2007) menar att barn lär 
genom att vara kreativa och använda kroppen. Genom konkreta handlingar får ord 
och begrepp större innebörd. Reflektionen är också en viktig del och barn behöver få 
möjlighet och hjälp att reflektera över vad som sker och vad de lärt sig.  

Barns stillasittande och oförmåga till kreativitet är ofta ett ämne som framkommer i 
olika hälsodebatter enligt Öhman och Sundberg (2004). De anser att fysisk aktivitet 
stärker barns kroppsuppfattning och utveckling. Barn behöver få möjligheter att vara 
kreativa utomhus, att få klättra och röra sig samt leka fritt. Utevistelsen bör inte 
enbart innehålla planerad verksamhet, då barnen inte övar rörelseförmåga och 
kroppsuppfattning i lika stor utsträckning i de planerade aktiviteterna som i fri lek. I 
den fira leken planerar barnen själva och avgör hur de ska klara av att komma över 
ett hinder som det träffar på i naturen, medan i aktiviteter finns de ofta regler för hur 
de ska övervinna hindret. Då får barnen inte utveckla sitt logiska tänkande och 
använda sin fantasi, erfarenhet och känsla utifrån deras kropp och utveckling. 
Lärarens roll blir att skapa aktiviteter där det finns utrymme för egna idéer och egna 
utmaningar.  
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Hartman et al. (2004) skriver om Deweys syn på kunskap, han menar att om barn 
ska ha nytta av fakta och kunskaper behöver de vara förtrogna med kunskapen. De 
bör kunna problematisera, förstå samband och bakomliggande orsaker. Dewey menar 
att denna kunskap kan vara svår att tillgodogöra sig i ett traditionellt klassrum och 
endast läsa in fakta, gentemot om barnen får tillgodogöra sig faktakunskaperna 
genom att se sammanhang och vara delaktiga i lärprocessen. Stora och annorlunda 
möjligheter ges till barnen i deras lek i utomhusmiljöer menar Brodin och Lindstrand 
(2008). Lek i utomhusmiljö ger barnen möjlighet att utforska omgivningarna utifrån 
deras egna förutsättningar och utvecklingsnivå, de kan prova sina förmågor och 
idéer. Sandberg och Vuorinen (2008) anser att barn inte behöver tillrättalagda 
lekplatser för att leka. De menar att barnen leker oavsett plats, det kan vara på en 
kulle, park eller skog. Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) menar att det finns olika 
möjligheter för barnen och deras lekar beroende på inomhus eller utomhusmiljön. 
Därför är det viktigt att inte skilja på de olika miljöerna utan betrakta dem som en 
helhet menar Grindberg och Langlo Jagtoien. Barn behöver en helhet i sin lek och 
möjlighet till att röra sig och leka i högre fart. Där har inomhusmiljön ofta sina 
begränsningar och då är utomhusmiljön väl till pass. Det går även att breda plats i 
inomhusmiljön för till exempel hinderbanor som kräver precision i balans, ålning och 
lättare ansträngningar. Det som är viktigt är att lärarna ser de olika miljöerna som ett 
komplement till varandra i planering, förberedelse och utnyttjande. I den reviderade 
läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) tas det upp att förskolans 
uppdrag är att bedriva verksamheten med en helhetssyn på barnet och dess behov.  

Naturen och utomhusmiljön är en utmaning för barnen har tidigare nämnts men 
Brodin och Lindstrand (2008) anser att det även är en utmaning för lärarna på 
förskolorna. Det krävs en medvetenhet hos lärarna för att anpassa aktiviteter i miljön 
så att alla barn kan delta. Barn med funktionshinder kan till exempel ha svårt att ta 
sig fram i vissa miljöer. I den reviderade läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010) framkommer det att lärarna i förskola ska ta barns 
erfarenheter som utgångspunkt i nya sammanhang. Lärarna ska samarbeta för att 
anpassa verksamheten så att alla barn kan delta och vistas i en god miljö för lek, 
lärande och utveckling. Ericsson (2004) menar att förr var barnen vana vid att vara 
utomhus. I dag har barnen inte samma erfarenheter och det är allt vanligare att 
barnen är uppvuxna i olika kulturer och har inte samma kulturella erfarenheter om 
utemiljön. De kanske inte ser utemiljön som en lustfyllt och trygg plats att vara på. 
Eftersom läraren ska utgå från barnens erfarenheter är det bra att börja med att 
vistas i närmiljön anser Ericsson. För att alla barn ska känna sig trygga och med det 
skapa en positiv naturupplevelse som är grunden för vidare arbete i utomhusmiljö. 
Naturen erbjuder en mängd olika variationer och utmaningar. Den enda 
begränsningen som finns i naturen är säkerheten menar Nyhus Braute och Bang 
(1997).  

Lillemyr (2002) lyfter fram lekens betydelse för barns utveckling. Han menar att 
leken engagerar barnen och de leker för att det är roligt och lustfyllt utifrån 
upplevelser och erfarenheter. Leken har stor betydelse i den pedagogiska 
verksamheten på förskolor. I leken utvecklar barnen självtillit och utvecklar sin 
sociala kompetens. När barn leker prövar och lär de sig saker som de upplevt utan att 
känna sig bedömda. Lillemyr anser att leken har ett egenvärde, att den fria leken ska 
ses som viktig. Men att både den fria leken och organiserade leken bidrar till 
utveckling och det är ett bra verktyg i den pedagogiskverksamheten.  
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Molander, Hedberg, Bucht, Wejdmark, och Lättman-Masch (2009) kan tänka sig att 
öva in faktakunskaper är nog inte så roligt, men använder sig läraren däremot av 
roliga metoder som att genom leken lära in kunskaper blir kunskapsinhämtandet 
roligare. Molander et al. samt Strotz och Svenning (2004)  menar om barnen får lära 
genom kreativa aktiviteter minns de lättare vad de lärt sig. Barn är olika och därför 
bör också inlärningen ske på olika sätt. Utomhusmiljön erbjuder fler olika 
inlärningsstilar, där barnen kan använda sinnen och kroppen. Hartman et al. (2004) 
presenterar filosofen Dewey teori, där utbildningen ska integreras av både teori och 
praktik och bilda en helhet. Barnen ska kunna utgå från sina intressen och vara 
delaktiga i aktiviteterna. De ska även kunna arbeta med uppgifter utifrån problem 
och händelser som sker i vardagen. Dewey beskriver att en central roll i barns 
utveckling är social samspel, att barnen får möjligheter att utveckla sin sociala 
kompetens vilket är viktigt både nu och under hela livet. Dahlgren och Szczepanski 
(2004) beskriver också Deweys syn om att barnen bör få vara i en kreativ miljö, där 
det finns utrymme för samspel. Brügge och Szczepanski (2007) menar att i 
utomhuspedagogik finns goda möjligheter för barn att vara kreativa och öva sin 
sociala kompetens. Utemiljön bidrar till andra krav än innemiljön, ute finns fler 
utmaningar där barnen kan samarbeta och träna sin sociala kompetens. Att barnet 
ska få stöd i sin sociala utveckling framkommer tydligt i den reviderade läroplanen 
för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). Där beskrivs även att barnet ska få 
ta ansvar över sina egna handlingar och miljön i förskolan allt efter förmåga och 
barnets sociala utveckling. 

 

Sammanfattning av litteraturen 

Brügge och Szczepanski (2007) samt Dahlgren och Szczepanski (2004) nämner att 
utomhuspedagogik är ett förhållningssätt där läraren använder sig av utomhusmiljön 
på ett medvetet sätt.  Nyhus Braute och Bang (1997) menar att många barn tillbringar 
en stor del av sin uppväxttid på förskolor och skolor. Det är därför extra viktigt att det 
finns en stimulerande utegård och natur i närheten. Brodin och Lindstrand (2008) 
anser att naturen är en central plats för barns lärande och utveckling. När barnen får 
vistas och leka utomhus gynnas det informella lärandet och sinnena stimuleras. 
Enligt Hartman et al. (2004) var Dewey av den åsikten att läraren har en viktig och 
betydelsefull roll i barns utveckling. Läraren ska vara målinriktad och arbeta för att 
stimulera barns utveckling. 

 

Metod  
Här nedan redovisas studiens metodval med datainsamlingsmetod och bearbetning. 
Urval och de etiska aspekterna förklaras. Även studiens reliabilitet och validitet 
presenteras.  

 

Enkät för datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie har baserats på en kvalitativ insamlingsmetod med kvantitativt 
inslag. Utifrån Stukát (2005) kan forskningsstudien delas in i två kategorier kvalitativ 
och kvantitativ forskning. Kortfattat kan skillnaden mellan dessa två beskrivas som 
att kvantitativ studie bygger på objektiva undersökningar med större antal 
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respondenter. Resultatet presenteras i tabeller eller i siffror där läsaren kan se 
mönster och generella slutsatser, medan kvalitativ studie ofta bygger på en grupp 
respondenter som har svarat på öppna frågor. I en sådan studie tolkas svaren i sin 
helhet. Resultatet presenteras sedan i ord förklarar Stukát. Han påpekar dock att 
forskningsstudier kan innehålla inslag av båda kategorierna och komplettera 
varandra.    

Metodvalet för studien var enkätundersökning bland verksamma lärare i några 
förskolor. Undersökningen vände sig till 11 förskolor. Enkäterna delades ut 
personligen till varje förskola och de samlades in efter en vecka. Det var totalt 91 
enkäter som delades ut med en svarsfrekvens på 63 enkäter. Det gör ett bortfall på 31 
procent. Stukát (2005) anser att en negativ aspekt med enkäter är att det är större 
risk för bortfall, jämfört med intervjuer. Stukát anser att bortfall är naturligt och det 
bör problematiseras varför det har skett och vad det har för betydelse. För att minska 
bortfall är det lämpligt att skicka ut påminnelser till respondenterna. Då bör enkäten 
förses med kodnummer som en slags identifikation. I denna studie var 
undersökningen helt anonym och inga kodnummer fanns på enkäten. Ett visst 
bortfall var medräknat. Eftersom enkäterna delades ut och samlades in personligen 
var förhoppningen att det skulle minska ett eventuellt bortfall, till skillnad från om 
enkäterna skickades ut och besvaras via e-postmeddelande på datorn. Stukát (2005) 
anser att det kan vara lämpligt att närvara när respondenterna fyller i enkäten för att 
motivera dem. Detta fanns det inte möjlighet till att göra i denna undersökning. 
 
Undersökningen genomfördes med en enkätstudie anledningen till det var för att nå 
en så stor undersökningsgrupp som möjligt. Med enkäterna kunde flera lärare på 
olika förskolor och i olika kommuner medverka, till skillnad från om en 
intervjustudie genomförts. Då hade det blivit en begränsning i bredden av att färre 
personer hade kunnat delta på grund av att det tar längre tid att genomföra 
intervjuer. Stukát (2005) beskriver enkätundersökning som en relevant metod för att 
nå en större grupp människor i en studie. Han menar att i en intervju kan de vara 
tidskrävande då en person intervjuas åt gången. Men han förklarar även att 
gruppintervjuer kan genomföras men då är risken stor att respondenterna påverkar 
varandras åsikter som i sin tur leder till åsikter som egentligen ingen står för. 
Dessutom valdes det att använda enkäter för att det ansågs vara större chans att få 
svar som var ärliga än vid en studie baserad på intervjuer. Detta ansågs minska risken 
för att intervjuare påverkar respondenten i dennes svar. I enkätundersökningen 
kunde respondenterna vara anonyma. En av fördelarna som Stukát (2005) lyfter med 
enkäter är att forskaren inte kan påverka respondenten med ledande frågor som lätt 
kan förekomma i intervjuer. Stukát menar att observationer är ett bra komplement 
till enkäter och intervjuer, för i observationer blir det synligt vad respondenten 
faktiskt gör och inte enbart säger att de gör. I en intervju eller enkät kan forskaren 
inte säkert veta att han eller hon får sanningsenlig information. Observationer kan 
vara tidskrävande och i dem syns yttre handlingar hos respondenten men däremot 
kan känslor och tankar bli svåra att observera menar Stukát.  

Enkäten var utformad utifrån syftet och forskningsfrågorna i studien. Den inleddes 
med fyra bakgrundsfrågor som gav en kort överblick på respondentens 
arbetslivserfarenheter och i vilken ålder barngruppen är som de arbetar i. 
Bakgrundsfrågorna innefattade även vilken kompetens respondenterna anser att de 
har och om de önskar fortutbildning inom utomhuspedagogik. Stukát (2005) 
förklarar att det kan vara lämpligt med några inledande frågor om respondentens 
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bakgrund, för att det kan vara faktorer som påverkar svaren som ges i enkäten. Efter 
bakgrundsfrågorna i enkäten, följde tio frågor med inriktning på hur respondenten 
arbetar nu med pedagogisk verksamhet utomhus i förskolan. Totalt innehar enkäten 
14 frågor.  

Frågorna presenterades i både öppen och sluten form, med undantag av två frågor 
som endast presenterade i öppenform. I de frågorna som presenterades i både öppen 
och sluten form, gavs först frågan i sluten form och respondenterna kunde välja 
mellan fyra olika alternativ (1 – 2 dag/v, 3 – 5 dag/v, 1 – 2 gång/månad, 1 – 2 
gång/termin) alternativen var utformade för att passa frågan de löd även: mycket 

bra, ganska bra, ganska dåliga, mycket dåliga. Efter att respondenterna fyllt i ett 
alternativ kunde de utveckla sitt svar med egna ord (se bilaga A). Anledningen till att 
enkäten utformades med slutna frågor var för att det skulle vara enkelt för 
respondenten att besvara enkäten samt för att resultatet skulle få en exaktare 
utgångspunkt och underlätta sammanställningen. För- och nackdelar som Stukát 
(2005) beskriver med öppna och slutna frågor är bland annat att i öppna frågor kan 
det bli besvärligare att analysera svaren fast samtidigt kan de ge ett oväntat, 
intressant och givande resultat. Slutna frågor gör det lättare att sammanställa 
resultatet, en fördel är om enkäten har flera alternativ då blir resultatet mer 
nyanserat. Ingen pilotstudie genomfördes innan enkäterna lämnades ut till 
respondenterna. Däremot läste och kommenterade studiekamrater och handledare 
enkäten innan det lämnades ut.  

 

Urval 

Undersökningen vände sig till verksamma lärare med anledning till att de har störst 
insyn i förskolornas verksamhet. Urvalet riktades till alla lärare på utvalda förskolor. 
Med lärare avses alla som arbetar i barngruppen oavsett utbildning. Förskolorna är 
slumpmässigt utvalda med ett visst bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval 
menas förskolor som var nära till hands men samtidigt var relevanta för 
undersökningen. Stukát (2005) menar att urvalet i en kvalitativ studie är beroende av 
vilka människor som deltar och deras skilda uppfattningar. De som genomför studien 
bestämmer några kategorier som kan ha betydelse i resultatet som till exempel ålder 
och utbildningsnivå och väljer sedan personerna utifrån det, ett så kallat 
bekvämlighetsurval menar Stukát.  
 
Urvalet bland förskolorna har begränsats till förskolor som inte är 
utomhusprofilerade. Dessa förskolor har medvetet valts bort. Anledning är att deras 
profil vänder sig till utomhusmiljön på ett medvetet sätt. Denna undersökning vänder 
sig därför till förskolor med andra profiler än utomhusinriktning för att ta reda på 
hur de arbetar. På de deltagande förskolorna går barn i åldern ett till fem år, här har 
inget urval gjorts och alla åldersgrupper har tagits med i undersökningen. Stukát 
(2005) nämner att i en kvalitativ undersökning bör inte några få respondenter sticka 
ut från majoriteten för mycket då deras svar blir ointressanta på grund av minoritet.  
 
Sammanställningen av enkätens bakgrundsfrågor visade att cirka hälften av de 
respondenter som deltog i undersökningen har arbetat 20 år eller mer. En fjärdedel 
av respondenterna har arbetat mindre än fem år. Övriga respondenter har arbetat 
mellan 6-19 år. Majoriteten av respondenter som deltog ansåg att de hade bra 
kompetens inom utomhuspedagogik. En femtedel ansåg att de hade ganska dålig 
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kompetens inom ämnet. På frågan om lärarna önskade fortutbildning svarade lite 
mer än tre fjärdedelar av respondenterna att de önskade fortutbildning inom 
utomhuspedagogik. Knappt en fjärdedel önskade inte fortutbildning och en lärare var 
tveksam. En annan fråga innefattade att ta reda hur gamla barnen är på den 
avdelningen som lärarna arbetade på.  
Det var ganska jämt fördelat var respondenterna arbetade cirka hälften av 
respondenterna arbetade på småbarnsavdelning 1-3 år och cirka hälften av lärarna 
arbetade på 3-5 år avdelning. Övriga arbetade med enbart femåringar eller på en 
avdelning med barn i åldern 1-5 år. 

 

Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (2011). De fyra 
reglerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Respondenterna informerades om Vetenskapsrådets 
forskningsetiska regler i missivbrevet. Missivbrevet var ett försättsblad till enkäten 
(se bilaga B). 
 
Vetenskapsrådet (2011) förtydligar de olika forskningsetiska reglerna. 
Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska få information om syftet 
med studien och tillvägagångssätt samt hur resultatet ska presenteras. Deltagarna ska 
också ha vetskap om att det är frivilligt och att de när som helst kan avbryta. 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har själva rätt att bestämma om de vill vara 
med i undersökningen och hur länge samt på vilka villkor de deltar. 
Konfidentialitetskravet innebär att de deltagande personernas uppgifter behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att enskilda människors identitet måste skyddas för 
obehöriga. Tystnadsplikt och sekretess ska beaktas noggrant. Nyttjandekravet 
innebär att informationen endast får användas ändamålsenligt. Informationen får 
inte lånas ut till allmänheten eller andra inte forskningsetiska ändamål. Studien har 
tagit hänsyn till de fyra olika aspekterna och alla respondenter har informerats via 
missivbrevet. Där framkommer studiens syfte och deltagarnas frivillighet. Att 
deltagandet är anonymt och att deras information endast ska användas till denna 
studie. Där beskrevs även att resultatet från forskningen kommer att finnas 
tillgänglig på databasen DIVA. Efter att data från enkäterna har sammanställts och 
bearbetas kommer de inte att lämnas iväg för vidare forskning.  

 

Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av data började efter att alla enkäter hade samlats in. Bearbetningen 
startade med att sammanställa de slutna frågorna. Det fanns åtta stycken slutna 
frågor och varje fråga innehöll fyra olika svarsalternativ, varje svarsalternativ 
räknades var för sig. I de öppna frågorna omfattades beräkningen av att räkna hur 
många respondenter som besvarat frågorna. De öppna frågorna bestod enbart av att 
respondenterna besvarade frågan med egna ord. Men även i de slutna frågorna hade 
respondenterna möjlighet att utveckla sina tankar. Alla data har lästs och bearbetas 
noggrant utifrån syfte och frågeställningar. Data sammanställdes och kategoriserades 
utifrån vad respondenterna ansåg. Respondenternas likheter och skillnader i svaren 
granskades och jämfördes.  
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Enligt Denscombe (2009) bör analysen vid en kvalitativ studie bearbetas. Forskarna 
ska läsa, tolka och presentera data från enkäterna och inte presentera frågor och svar 
i sin helhet. Efter att respondenternas likheter och skillnader jämförts 
sammanställdes alla data både från de öppna och slutna frågorna i resultatet. I 
resultatet har respondenternas svar förts samman och en del åsikter har lyfts med 
citat. Visst resultat till de slutna frågorna kommer att presenteras med procentsats. 
Som nämns tidigare kommer studiens data från flera olika förskolor men har under 
analysarbetet blandats samman och kommer inte att presenteras var för sig.  

Denscombe (2009) anser att forskaren ska tolka data och upptäcka likheter och 
skillnader i resultatet. Han menar att datainsamlingen ska läsas och analyseras flera 
gånger innan forskaren kan tolka data.  

 

Reliabilitet och validitet 

En felkälla som påträffas i enkäten var fråga fyra, där har tre ord fallit bort. Detta 
medförde att frågan delvis fick en annan riktning än vad som var tänkt från början. I 
enkäten var fråga fyra formulerad, ”Anser du att det finns möjlighet att arbeta med 
pedagogisk verksamhet utomhus?” Men frågan var tänkt från början att vända sig till 
hur respondenterna hade möjlighet att arbeta i utomhusmiljön på deras förskola. 
”Anser du att det finns möjlighet att arbeta med pedagogisk verksamhet utomhus där 
du arbetar?” Eftersom frågan endast fick en mer allmän betydelse har frågan och dess 
svar ändå varit användbara och betydelsefulla. Stukát (2005) anser att det är viktigt 
att forskaren presenterar eventuella reliabilitetsbrister samtidigt som läsaren själv 
måste få möjlighet att skapa sin egen uppfattning om mätningens tillförlitlighet.  
 
En annan del i enkäten som var otydlig var fråga tre som var en rangordningsfråga. 
Instruktionerna till frågan var delvis otydliga, vilket medförde en viss variation i hur 
respondenterna fyllde i svarsalternativen. Det i sin tur ledde till att 
sammanställningen blev något svårare. En annan strategi i sammanställningen av 
frågan fick användas för att frågan skulle kunna sammanställas och ge den 
information som var önskad. I och med det blev frågan mycket användbar.  
 
Vid sammanställningen av enkäten har sammanräkningen genomförts flera gånger 
för att minimera risken för en eventuell felräkning. Enkäterna har läst och bearbetas 
flera gånger för att minska risken för feltolkningar i svaren. Stukát (2005) anser att 
en av många reliabilitetsbrister är i huvudsak feltolkningar. Stukát menar att 
människor inte alltid är helt ärliga i sina svar, det kan de vara både medvetet och 
omedvetet. Respondenterna vill inte alltid erkänna sina brister utan vara forskaren 
till lags och svarar det som de tror att han eller hon vill höra. I enkäten har frågor 
ställts och respondenterna själva lagt in sina värderingar och tolkningar i begreppen. 
Ett av de begreppen som finns i enkäten är utomhuspedagogik. Som har nämnt 
tidigare är det ett begrepp som kan ha olika innebörder för olika individer och på så 
vis inte ha samma betydelse för alla personer.  

Studiens validitet anses vara tillförlitligt och undersökningens metod anses vara 
lämplig utifrån forskningsfrågorna. Eftersom studiens syfte var att ta reda på vilken 
syn ett antal förskollärare hade på utomhusmiljön anses en enkätundersökning som 
rätt vald metod då den vände sig till den tänka målgruppen. Stukát (2005) menar att 
det är svårt att mäta en undersöknings validitet men nog så viktigt.  
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Han förklarar att även om forskaren genomför väldigt noggranna mätningar och 
studien har hög reliabilitet är inte studiens validitet säkerhetsställd om fel metod har 
valts utifrån forskarens syfte. 

 

Resultat  
Här nedan kommer resultatet från studiens undersökning att presenteras. 
Resultatsammanställningen har kategoriserats och fyra underrubriker har gjorts.  

 

Utomhusmiljöer som pedagogiskt verktyg   

Alla respondenterna ansåg att det finns bra möjligheter till att arbeta med pedagogisk 
verksamhet utomhus. Alla respondenterna ansåg även att utomhusmiljön har stor 
betydelse för barns utveckling och lärande, några respondenter poängterar även 
inomhusmiljöns betydelse. Miljön utomhus har framförallt stor betydelse för barnens 
möjligheter att röra sig fritt och utveckla sin motorik genom att klättra och leka på 
ojämn mark. Flertalet av respondenterna beskriver att de har närhet till skogen och 
tycker att det är en guldgruva i verksamheten samt för barnens utveckling.  

Respondenternas åsikter om deras gård är varierande i svaren. 43 procent av 
respondenterna ansåg att det har en bra gård. Av dem som anser att deras gård är 
bra, är det några få som är mycket nöjda med gården. De beskriver sin gård med en 
varierad miljö. Gården har både gräs, asfalt att cykla på och skog och buskar med 
stenar att klättra och balansera på. På gården finns även sandlåda och möjlighet till 
samspel och rollek. Flera av respondenterna beskriver att de har en gård som är 
under ombyggnad. Deras åsikter om gården är bra eller dålig varierar, det är dock 
svårt att tolka om deras svar är utifrån som gården ser ut i dagsläget eller som den 
kommer att se ut efter ombyggnaden. Flera av respondenterna verkar ha stora 
förhoppningar på gården efter ombyggnaden som de har fått bidrag till att utveckla i 
den riktning som de själva önskar. En av dem sade: 

Vi önskar redskapsbod för snickeri och odling samt utforma  
”rum i rummen” det vill säga olika stationer och vrår för att  
utmana och utveckla barnens lek. 

Dock var det 27 procent som ansåg att deras gård var ganska dålig och övriga 30 
procent beskrev sin gård som mycket dålig och förklarar att de endast har en 
sandlåda och asfalt eller några få gungor. Det framkommer att lärarnas engagemang, 
intresse och vilja har betydelse för att vägleda och bekräfta barnen till att upptäcka 
och utforska även på en gård med minimal färdigkonstruerad utrusning. En fördel 
som framkommer med de små gårdarna är att det ger en trygghet till de minsta 
barnen när de är ny inskolade. Strax under hälften av respondenterna har svarat att 
deras gård är ganska bra men utan en ingående beskrivning av vad som gör gården 
bra. En av respondenterna svarade: ”Närhet till kompisar och vuxna inom synhåll 
samt en trygg närmiljö. Inga träd som skymmer.” 
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Planering av utomhusaktiviteter 

Utifrån respondenternas svar i enkäterna kan det utläsas att de planerade 
aktiviteterna sker cirka en gång i veckan och den mest planerade aktiviteten på 
förskolorna är skogsutflykter. Majoriteten av de deltagande lärarna i undersökningen 
beskriver att de besöker skogen en gång i veckan. Svaren varierar dock vad de gör i 
skogen. När det gäller planering för genomförande av aktiviteter utomhus ansåg i 
stort alla respondenterna, 86 procent att det inte är tidskrävande att planera och 
genomföra aktiviteter utomhus. En respondent svarade: 

Du får inte vara rädd för besvär, det är barnens utveckling som  
ska prioriteras inte personalens suckande över att det är jobbigt 
 att plocka ut och in material. Naturen bjuder dessutom på 
massor som är gratis. 

Strax över hälften av respondenterna anser att det inte skiljer sig så mycket i 
planeringen mellan inomhus- och utomhusaktiviteter. De respondenter som anser att 
det skiljer sig ganska mycket i planeringen mellan inomhus- och utomhusaktiviteter 
grundar sina åsikter på praktiska ting som material. En del av respondenterna menar 
att viljan har betydelse samt inställningen då de ofta anses svårare än vad det 
egentligen är att planera för utomhusverksamhet.  

Flera av svaren i enkäterna kan tolkas som att de inte sker så mycket planerad 
verksamhet utomhus, den pågår inomhus. Utomhus är det barnens spontana idéer 
och intressen som styr aktiviteterna, inte lärarnas förutbestämda planering. Några 
beskriver de planerade aktiviteter som matematik medan många vistas i skogen för 
en trevlig stund och för möjligheter till barnens motoriska utveckling.  

Ett par av respondenterna har svarat att de bedrivs planerad verksamhet utomhus tre 
till fem dagar i veckan men att de då framförallt försöker ta vara på det som de får se 
och uppleva när de vistas utomhus. Samt att de utnyttjar naturens resurser. En av 
respondenterna beskrev det så här: 

Varje dag får barnen vistas utomhus med tillfälle att både  
se djur och natur, öva motorik, se årstidsväxlingar och se  
matte i vardagen etcetera. Allt beror den pedagog som är  
ansvarig för fri utevistelse. 

 

 

Lärande och utveckling 

Kreativitet är något som framkommer som alla respondenterna ansåg som 
betydelsefullt i barns aktiviteter och lärande i utomhusmiljön. Något som kan 
sammanfattas med ordspråket som en av respondenterna uppgav: ”Det barn lär med 
kroppen fastnar lättare i knoppen.” Att utomhusmiljön har betydelse för barnens 
utveckling och lärande är det ingen av respondenterna som tvivlar på. Det som 
framför allt lyfts upp är den motoriska träningen och då i skog och kuperad terräng. 
Andra fördelar med utomhusmiljön är att barnen får uppleva med deras sinnen ur ett 
vidare perspektiv än inomhus, framförallt synen, hörsel, känsel och lukt. Men även en 
del smakupplevelser under sommaren när det finns frukt och bär. En viktig del av att 
vistas utomhus som flera lärare skriver om är att barnen får möta saker i deras rätta 
element.  
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Det kan vara alltifrån en daggmask till en tallkotte. Vi benämner  
saker med dess rätta namn. En ekorre vi sjungit eller läst om får  
”liv” när vi ser den utomhus. 

Begrepp och ord får liv och en större innebörd vid utomhusvistelse. Andra delar som 
respondenterna anser som positivt och som utspelar sig i alla miljöer är barnens 
samspel, samlärande och konfliktlösning.  

I enkäten skulle respondenterna rangordna några olika alternativ med aktiviteter 
som de genomför oftast med barnen i utomhusmiljön och resultatet visade att 
motorik och fri lek är det som förekommer mest. Aktiviteter som inte förekommer 
lika ofta är skapande verksamhet och hållbar utveckling. Svarsfrekvensen däremellan 
resulterade aktiviteter med innehåll av djur och natur, matematik, språkutveckling 
och samspel. Övriga aktiviteter som respondenterna angav var musik, rörelselekar, 
experiment, teknik och konstruktion. Matematik och hållbar utveckling blev inte 
högprioriterade i rangordningsdelen av enkäten men när lärarna skriver med egna 
ord beskriver de flera aktiviteter där källsortering och återvinning ingår. Att räkna 
och jämföra med pinnar och kottar är typiska matematikinslag som förekommer 
utomhus. Lärarna menar att genom lustfyllda och meningsfulla aktiviteter bidrar det 
till barnens positiva utveckling och lärande. En respondent svarade: ”Ett ögonblick 
kan göra skillnad.” 

 

Lärarens förhållningssätt till utomhusmiljön 

Utifrån svaren i enkäten blir det synligt att det övervägande antalet respondenter är 
medvetna om att deras förhållningssätt påverkar verksamheten i förskolan. 
Respondenterna menar att inställningen är viktig i genomförande av 
utomhusaktiviteter, allt som de kan göra inomhus kan även genomföras utomhus 
svarade några respondenter. Det är snarare fantasin som begränsar än miljön. 
Respondenterna understryker fler gånger att om läraren är medveten och kan ta vara 
på situationen ger det bästa möjliga förutsättningar för att barnens lärande ska 
stimuleras. Några av dem påpekar att allt som lärarna gör har en pedagogisk tanke. 

Respondenterna ansåg att det är möjligt att använda utomhusmiljön om de har insikt 
och kunskaper om uterummets möjligheter samt förtrogenhet med läroplanens mål 
och riktlinjer. Det svar som avviker i resultatet från enkäten är att två lärare anser att 
barnen är för små för att de ska kunna genomföra någon planerad verksamhet 
utomhus. En annan aspekt som respondenterna menar påverkar verksamheten är 
lärartätheten på förskolorna. De ansåg att det har stor betydelse om en eller flera 
lärare är sjuka och om det finns tillgängliga vikarier. Lärartätheten påverkar lärarnas 
engagemang och möjlighet att genomföra den verksamhet som är tänkt för dagen. 

En respondent menar att barnen lär sig mycket omedvetet när de är utomhus, de 
tränar och blir stimulerade på andra sätt, till skillnad från i en samling. En 
respondent förklarade: 

Beror på vad barnen önskar eller vilka behov som finns i 
barngruppen. Jag försöker vara en inspirerande pedagog men det 
är inte mina önskningar som styr utan barnens behov och 
intressen. 
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En respondent har angett i sitt svar att leken genomsyrar hela verksamheten i 
förskolan där läraren ska vara med och inspirera till fortsatt lek om det behövs. En 
annan anledning som lärarna anger som viktig i utomhusvistelsen är frisk luft.  

 

Resultatanalys och diskussion 
Här nedan diskuteras och analyseras den valda metoden samt resultatet. Resultatet 
sammanflätas även med den ovan presenterade litteraturen och tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Den valda metoden för genomförande av denna studie var enkätundersökning. En 
alternativ undersökningsmetod hade varit observationer för att få se hur det ser ut i 
sitt rätta sammanhang. Det kan tänkas att det varit intressant att lämnat ut färre 
enkäter till respondenterna och istället kompletterat dem med observationer, detta 
för att få en tydlig bild av hur respondenten använder sig av sina tankar i 
verkligheten. För att detta verkligen skulle fungera i praktiken hade mer tid behövts 
för att genomföra undersökningen. Observationerna hade krävt att observatören varit 
på samma förskola en längre tid. Detta fanns det tyvärr inte tid för i denna 
undersökning, då denna studie omfattar elva förskolor. Därför valdes det att 
genomföra en enkätstudie i större omfattning.  Stukát (2005) menar att 
observationer kan vara tidskrävande men i dem blir det synligt vad respondenten 
faktiskt gör däremot blir tankar och känslor inte lika tydligt. 

Vi arbetade mycket med enkäten innan det lämnades ut. Nu i efterhand kan det 
tänkas att en pilotstudie hade varit till hjälp. De kommentarer som gavs av 
studiekamrater och handledare var till stor hjälp. Men via en pilotstudie hade även 
verksamma förskollärare besvarat frågorna i enkäten och kunnat hjälpa till med 
ändringar som varit relevanta för att förtydliga frågorna i enkäten. Stukát (2005) 
förklarar att enkäten behöver bearbetas omsorgsfullt och att pilotstudie är att 
rekommendera. Via en pilotstudie hade det möjligtvis framkommit att 
instruktionerna till rangordningsfrågan i enkäten var bristfälliga eller svår tolkade. 
Fråga tre i enkäten hade tolkats och besvarats på flera olika sätt. Detta har lett till att 
en annan strategi i sammanställningen fick användas än den som var tänkt från 
början. Det var dock inte alla respondenterna som missförstod frågan utan en liten 
del. Sammanställningen på rangordningsfrågan kan ha en viss tvekande ärlighet. 
Men resultatet visar vad som framkom mest respektive minst och det syntes tydligt. 
Frågan har ändå en stärkande säkerhet genom att resultatet granskades och räknades 
på flera olika sätt. Frågan blev på så sätt relevant att använda i arbetet. 

Vid sammanställningen av resultatet kände vi att balansen mellan de olika 
alternativen på de slutna frågorna i enkäten var ytterst liten. Vad det är som 
egentligen avgör om det är det ena eller det andra svaret som anges är olika mellan 
alla individer. Det kan tänkas att lärare som arbetar i samma utomhusmiljö har 
svarat olika på hur det till exempel anser att de använder sig av gården som 
pedagogiskt verktyg. Det vi kunde avläsa var att de lärare som var nöjda med gården 
inte gav någon närmare beskrivning av vad de ansåg som bra. Medan respondenterna 
som anser sig ha en dålig gård gav en tydligare beskrivning av vad de hade i dagsläget 
och vad de önskade sig för förbättringar. Vår tanke är att människor i allmänhet 
pratar mer om det som de är missnöjda med istället för att lyfta det positiva i 
sammanhanget.  
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Resultatanalys  

Utomhusmiljön 

I vår studie framkom det att miljön utomhus är utformad olika på de deltagande 
förskolorna och det medför olika möjligheter. Positivt är att resultatet visade att 100 
procent av respondenterna ansåg att det finns bra möjligheter till att arbeta med 
pedagogisk verksamhet utomhus. Trots att flertalet av respondenterna var missnöjda 
med sin gård är de positiva till utomhusmiljön. Björklid (2005) samt Nyhus Braute 
och Bang (1997) anser att utomhusmiljön i förskolan är mycket betydelsefull och det 
är viktigt att det finns en stimulerande utegård och natur i närheten. De menar att det 
är stor variation i kvalitén på förskolgårdar. I resultatet framkom att det är stor 
variation på respondenternas åsikter om storleken och utformningen på 
förskolgårdarna där de arbetar. Lite mindre än hälften av respondenterna ansåg att 
deras gård är bra. De som ansåg att gården var bra menade att det var för att 
förskolans gård har en varierad miljö. Gården erbjuder barnen möjligheter till lek i 
både skog, buskar och på asfalt. Något som också visade sig i studien som Grahn et al. 
(1997) har genomfört är att förskolans gård har betydelse för barns lek.  

I vårt resultat visade det sig att respondenterna inte var nöjda med gården när den 
bestod till stora delar av asfalt och en liten del färdigkonstruerad utrusning. 
Respondenterna som ansåg sin gård som dålig saknar i regel naturens inslag. Brodin 
och Lindstrand (2008) anser att lekplatsens design har betydelse för barns 
utveckling, lekplatsen bör vara både lockande, stimulerande och utmanande. En 
fördel som respondenterna lyfte med att ha en mindre gård med öppna ytor, är att 
den inger trygghet, då barnen alltid ser sina kompisar och lärarna. En viktig 
grundläggande faktor som Ericsson (2004) och Grahn et al. (1997) anser är att 
barnen ska vara trygga när de vistas i utomhusmiljöer.  

Miljön utomhus har framförallt stor betydelse för barnens möjligheter att röra sig 
fritt och leka på ojämn mark. Flertalet av respondenterna beskriver att de har närhet 
till skogen och tycker att det är en guldgruva att kunna använda sig av skogens 
tillgångar i verksamheten. Lärarna ansåg att skogens tillgångar gynnade barnens 
utveckling. Nyhus Braute och Bang (1997) anser att den naturligaste och bästa 
platsen för att barn ska utvecklas är i skogen. De menar att många barn tycker skogen 
är en rolig och spännande miljö och de betonar även möjligheterna till utmaningar 
och utveckling som skogen ger. Liksom Nyhus Braute och Bang anser även Dahlgren 
och Szczepanski (2004) att olika miljöer ger barn möjligheter och förutsättningar för 
deras utveckling.  

 

Planering 

Något som framkom i resultatet var att respondenterna tar till vara på barnens 
spontana idéer och intressen. Det är barnens spontanitet som styr lekarna och 
aktiviteterna och inte lärarnas förutbestämda planering. Hartman et al. (2004) 
beskriver Deweys synsätt på verksamheten där förskolan och skolan ska utformas 
efter barnen. Resultatet visar att de planerade aktiviteterna sker cirka en gång i 
veckan och den vanligaste planerade aktiviteten på förskolorna är skogsutflykter. 
Brügge och Szczepanski (2007) samt Claesdotter (2005)  har alla den tanken att 
planerade aktiviteter i naturen är en fördel för att det erbjuder upplevelser som kan 
vara både härliga och spännande för både barn och vuxna.   
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Resultatet visar att några av respondenterna menar att deras förhållningssätt och 
viljan har betydelse för genomförande av aktiviteter utomhus. De menar att det ofta 
anses svårare än vad det egentligen är att planera för utomhusverksamhet. Nyhus 
Braute och Bang (1997) tipsar om hur lärarna kan underlätta i planeringen av 
utomhusaktiviteter i närmiljön runt förskolan. Detta kan enklast göras genom att 
kartlägga närområdet runt förskolan. Med vetskap om vad som finns runt omkring är 
det lättare att använda sig av det och en lärare skaffar sig erfarenheterna med tiden.  

 

Lärande och utveckling  

Alla respondenter i studien ansåg att utomhusmiljön hade stor betydelse för barns 
utveckling och lärande. Lärarna arbetar med den motoriska utvecklingen i 
utomhusmiljön, de anser att det är den bästa platsen för rörelse och för att träna 
grovmotoriken. Öhman och Sundberg (2004) anser att fysisk aktivitet stärker barns 
kroppsuppfattning och utveckling. Barn behöver få möjligheter att vara kreativa 
utomhus genom att få klättra och röra sig samt leka fritt. Sammanställningen av 
resultatet visar att respondenterna belyser kreativa aktiviteter som betydelsefullt för 
barns utveckling och lärande. Respondenterna beskrev fördelar med aktiviteter som 
genomförs utomhus då barnen får arbeta med sinnena. Dahlgren och Szczepanski 
(2004) anser att när barn har möjligheter att vistas i utomhusmiljö vävs lärandet 
samman till en helhet, utifrån upplevelser där barnen är delaktiga med alla sina 
sinnen. Studiens respondenter anser att en viktig del av att vistas utomhus är att 
barnen får möta saker i deras rätta element. De begrepp och ord som de har pratat 
och sjungit om får liv och en större innebörd. Det stämmer överens med de åsikter 
som Brügge och Szczepanski (2007) har. De menar att i konkreta handlingar får ord 
och begrepp större innebörd.  

Resultatet visar att utomhusmiljön framförallt används till att utveckla motorik och 
fri lek. Däremot visar resultatet att djur och natur dock inte är något som 
respondenterna lägger störst vikt vid när de är utomhus. Nyhus Braute och Bang 
(1997) menar att naturen är den bästa platsen för att studera djur och växtliv men de 
anser också att det med fördel kan göras på den egna gården.  

Lärarna menar att meningsfulla aktiviteter bidrar det till barnens positiva utveckling 
och lärande. Den reviderade läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) lyfter lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Lärarna ska medvetet 
använda sig av leken och den ska prägla verksamheten i förskolan. Även Lillemyr 
(2002) anser att kreativitet och lek har betydelse för den pedagogiska verksamheten. 
Den fria leken har ett stort egenvärde enligt Lillemyr. I resultatet kan vi tyda att 
respondenterna anser att barnens fria lek och kreativitet är ett viktigt inslag i 
vardagen och den prioriteras mycket i utomhusmiljön. Att vara kreativ och delaktig 
med kroppen är något som även Hartman et al. (2004) anser, de lyfter begreppet som 
Dewey myntade ”learning by doing”.  

 

Lärarens förhållningssätt 

Utifrån resultatet framkom det att respondenterna är medvetna om att deras 
förhållningssätt påverkar verksamheten i förskolan. Respondenterna understryker 
fler gånger att om läraren är medveten och kan ta vara på situationen ger det bästa 
möjliga förutsättningar för att barnens lärande ska stimuleras. Det överensstämmer 
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med Hartman et al. (2004) som menade att Dewey hade liknande åsikter om att 
läraren har en viktig och betydelsefull roll i barns utveckling. Även Björkman (2005) 
anser att läraren medvetet bör skapa kreativa miljöer för att barnen ska utmanas i 
deras utveckling. Lärarens roll är att lyssna på barnen och utgå därifrån.  

I resultatet tydliggörs respondenterna syn och förhållningssätt till 
utomhusaktiviteter, de menar att det som sker i verksamheten beror delvis på vilja 
och engagemang hos läraren. I enkätundersökning framkom det att några av lärarna 
ansåg att allt som de kan göra inomhus kan de även genomföra utomhus. Enligt 
Brügge och Szczepanski (2007) är lärarrollen utomhus mer spännande. Läraren bör 
vara mer flexibel och verksamheten blir då inte lika begränsad som vid 
inomhusaktiviteter. Strotz och Svenning (2004) har däremot en tanke om att de finns 
många lärare som föredrar att genomföra aktiviteter inomhus för det är lättare att ha 
kontroll över gruppen och aktiviteten. Men också att lärarens osäkerhet på 
utomhusmiljön bidrar och lärarna känner att de inte har tillräckliga kunskaper. 
Resultatet i undersökningen har delvis visat sig stämma överens med Strotz och 
Svennings åsikter då några enstaka respondenter ansåg att de planerade aktiviteterna 
genomför inomhus.  

I resultatet framkommer några faktorer som respondenterna ansåg hämma 
planeringen och genomförande av aktiviteter i utomhusmiljön några faktorer som 
framkom i resultatet var påklädning av barnen, förflyttning till den tänka platsen och 
behov av material. Den största begränsningen som framkom var framförallt lärarnas 
frånvaro. Det påverkar verksamheten om en eller flera lärare är sjuka och om det inte 
finns tillgängliga vikarier. Detta har även visat sig i Vågbergs (1994) studie som 
Björklid (2005) skriver om att verksamhetens utformning är beroende av 
personaltätheten. Hinder som trafik och miljö är ett mindre bekymmer. Resultat i vår 
undersökning visar att det snarare är respondenternas fantasi som begränsar än 
miljön. Grindberg och Langlo Jagtoien (2000) samt Åkerblom (2004)  är också av 
den åsikten att utomhuspedagogik kan ske i många olika miljöer. Den kan bland 
annat genomföras på förskolgården, i parker och i skogen det är endast fantasin som 
begränsar. 

 

Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet kan vi sammanfatta lärarnas förhållningssätt till utomhusmiljön 
som att de är positiva och medvetna lärare. Vi har tolkat det som att lärarna alltid 
försöker göra det bästa av situationen och använder utomhusmiljön som ett 
pedagogiskt verktyg för lärande. Lärarna är positiva trots att flera av dem anser att de 
har en dålig gård och på så vis inte har de bästa förutsättningarna. Vi hade tänkt rikta 
in oss på hur lärarna använder sig av närmiljön till förskolorna. Resultatet visar dock 
att de oftast vistas på den egna gården. Skogen är den mest besökta platsen utanför 
förskolans gård. En intressant fråga hade varit att ta reda på om lärarna anser att 
förskolan är lämpligt placerad i förhållande till övriga omgivningen. En anledning till 
att de mestadels är på den egna gården kan vara att närmiljön runt omkring inte är 
lockande, beroende på var i staden som förskolan är belägen. Förskolan och gårdens 
placering i närmiljön har visat sig ha betydelse i de studier som både Björklid (2005) 
och Grahn et al. (1997) har genomfört.  

Mer än hälften av lärarna ansåg att de har en dålig gård. En fråga kan vara vilka som 
planerar förskolornas gårdar? Hur skulle förskolornas gårdar se ut om barn och 
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lärare fick vara med i planeringen och utformningen av gårdarna? Då kanske det 
skulle bidra till att gårdarna har mer varierad miljö och kreativa lekredskap. Vissa 
delar av den befintliga gården skulle barn och lärare säkert vilja behålla medan andra 
delar är i behov av förändring. Med en gård som barn och lärare har varit med och 
utformat kan tänkas locka lärarna att planera och genomföra mer aktiviteter 
utomhus. En gård som de själva har varit med och planerat kan tänkas att det oftast 
ligger en pedagogisktanke bakom varje vald eller önskad detalj på gården. Detta 
borde bidra till att lärarna vill använda sig av gården som ett pedagogiskt verktyg. 
Barnen i sin tur får en gård som passar alla individer och möjligheter att utveckla sin 
lek på olika nivåer och efter olika förutsättningar. Om vi återkopplar till frågan hur 
gårdarna skulle vara utformade om barn och lärare fick vara med och bestämma. Kan 
vi också ställa oss frågan vad lärarna skulle anse vara en lämplig storlek på gården då 
en liten gård har sina för- och nackdelar lika som en stor gård har sina. I vårt resultat 
är det ganska få lärare som givit sin åsikt på hur stor en gård bör vara så vi kan inte 
dra några generella slutsatser utifrån resultatet i denna studie.   

Studien visar att barns spontana idéer och intressen är det som är grunden för vad 
som sker utomhus på förskolan. Lärarna tar till vara på barnens lekar och aktiviteter 
och inte deras egen förutbestämda planering. Vi kan sammanfatta det som att lärarna 
alltid har barnen i centrum. Lärarna planerar utomhusvistelsen cirka en till två 
gånger i veckan men i regel vistas barnen utomhus varje dag. Nyhus Braute och Bang 
(1997) har genomfört ett projekt med att förändra inställningens hos förskollärare 
genom att ge dem tips och idéer för utomhusvistelse. Lärarna har ändrat sitt 
arbetssätt och är mer flexibelt inställda, de har barnen mer i centrum istället för den 
förberedda detaljplaneringen. Även i vårt resultat kan vi se att inställningen till att 
planera för utomhusaktiviteter varierar hos lärarna. En del menar att det är viljan och 
ambitionen som påverkar, medan många anser att allt som går att genomföra 
inomhus även går att genomföra utomhus. Vi har funderat kring om det är så i 
verkligheten på förskolorna eller om det är ett talesätt. Men som vi tidigare 
diskuterade har förskollärare en positiv inställningen och är flexibla i sitt arbetssätt. 
Flexibilitet kan tänkas vara en god förutsättning för att låta barnen vara delaktiga i 
vad som sker i verksamheten. Det visar även resultatet att lärarna ofta tar vara på 
barnens intressen vid utomhusvistelse. Hartman et al. (2004) presenterar filosofen 
Dewey teori som anser att barns delaktighet gynnar deras utveckling. Resultatet kan 
tolkas som att utomhusvistelse ofta har ett syfte men att det inte förkommer en lika 
detaljerad planering som för inomhusaktiviteter. Funderingen kring om det är så att 
allt som går att genomföra inomhus även går att genomföra utomhus, är svår att 
svara på utifrån de resultat som har framkommit i denna undersökning. Men det syns 
tydligt att det genomförs mycket aktiviteter i utomhusmiljön. Det kan tänkas att det 
inte alltid är det viktiga att allt ska gå att genomföra utomhus utan att aktiviteterna 
kan kopplas samman och att barn och lärare kan ta med utomhus erfarenheterna in 
eller tvärs om. Detta ger en tydligare helhet till barnen och kan stärka deras lärande.  

För vem är tryggheten viktigast? I resultatet framkom det att några lärare ansåg att 
det är viktigt att barnen känner sig trygga i utomhusmiljön. I enkäterna är det ingen 
av lärarna som har kommenterat att det är viktigt att även de vuxna ska känna 
trygghet. Enligt Grahn et al. (1997) kan trygghet vara olika för individ till individ men 
det viktiga är att alla vuxna och barn är trygga. Det kan tänkas att det oftast är 
barnens trygghet som är i fokus och att det tas lite eller ingen hänsyn till att även de 
vuxna ska vara trygga. Om de vuxna tar med barnen till platser där de själva inte är 
trygga kommer heller inte barnen att känna sig trygga. Om både barn och vuxna 
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känner trygghet till platsen blir upplevelserna mycket trevligare och lärorika. Det kan 
vara bättre att vistas i en skogsglänta än att gå iväg till en stor skog, om läraren inte är 
trygg med det. Fast i regel är lärarna bekanta med närområdet och skogen runt om 
kring förskolan och precis som de gör, bör de därför lägga störst fokus på att barnen 
känner sig trygga som ska utforska nya platser och bli bekanta med dem. Nyhus 
Braute och Bang (1997) samt Strotz och Svenning (2004) diskuterar trygghet och 
menar att det kan vara kopplat till okunskaper eller osäkerhet. Deltagande lärare i vår 
undersökning ansåg sig ha bra kompetens vilket kan tänkas vara en bidragande 
faktor till att de inte nämner något om de vuxnas trygghet i enkäterna. Vi kan tolka 
det som att de är trygga och säkra med att genomföra aktiviteter utomhus. 

Resultatet visar att många lärare är positiva till naturen och de besöker skogen 
regelbundet. Skogen kan ha flera syften som den fria leken och motorisk utveckling. 
Ett annat syfte som lärarna skriver om är att utforska djur och natur. Som tidigare 
nämnt blev djur och natur inte en av de högprioriterade aktiviteterna när lärarna 
skulle rangordna vilken aktivitet de genomförde oftast. Men när lärarna skriver med 
egna ord beskriver de flera aktiviteter med inslag av djur och natur. En tanke till att 
resultatet visar det, är att barn och lärare vistas ute vid så många tillfällen i veckan. 
Därav blir inte aktiviteter med djur och natur högst prioriterade. Men när de är i 
skogen vistas de i den rätta miljön och det lämpar sig då bättre att prata och arbeta 
om saker som sker i naturen. Detta stämmer överens med Nyhus Braute och Bang 
(1997) uppfattningar om att skogen är en optimal plats att studera djur och växtliv på. 
Åkerblom (2004) lägger en tyngd i förklaringen att utomhusaktiviteter även kan ske 
på den egna förskolgården, de behöver inte enbart genomföras i skogen. I vår studie 
kan vi avläsa att flertalet av lärarna är nöjda med att ha träd och buskar på förskolans 
gård. Även de lärare som ansåg att de hade en dålig gård önskar att de hade haft mer 
natur med träd och buskar på gården. En lärare svarade att de har en bra gård och 
inga träd som skymmer. Med en sådan kortfattad kommentar kan vi här fundera om 
denne lärare tycker att träd är till besvär eller har lärare egentligen en önskan om att 
få ha träd på förskolans gård. Istället för att vara negativ har han eller hon vänt det 
till en positiv sak med att inte ha träd på gården och menar att träden skymmer så att 
barnen inte kan se de vuxna. Om denne lärare lägger en positiv eller negativ 
värdering i att inte ha träd på gården vet vi inte. Men Åkerblom (2004) anser att det 
är viktigt att läraren har en positivinställning och förhållningssätt. 

 

Slutsatser 
Inledningsvis presenterades vi några tankar kring barns utomhusvistelse. Vi 
förmodade att barns delaktighet i aktiviteter utomhus har mycket att erbjuda barnen 
i deras utveckling. Vårt syfte med studien var att ta reda på vilken syn ett antal 
förskollärare har på utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg i förskolan.  

Vi känner att våra tankar och funderingar har besvarats och fått stöd av respondenter 
och litteratur samt att flera nya tankar har väckts.  

Vi kan glädjas åt att resultat i denna studie har visat att lärarna är positiva till 
utomhusmiljön och dess aktiviteter. Lärarna gör alltid det bästa av situationen 
utifrån de förutsättningar som finns. Det känns extra bra att lärarna värnar om att 
förskolan ska erbjuda barnen en bra utomhusmiljö eftersom många barn tillbringar 
en stor del av sin uppväxttid på förskolan. Lärarna som deltagit i studien har beskrivit 
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att de anstränger sig extra och bygger och fixar samt även söker bidrag för att få 
möjligheter att utveckla gården.  

Vårt resultat visar på att lärarna har en mycket positiv inställning till utomhusmiljön, 
ingen av de deltagande lärarna nämnde någon aspekt som var negativ för att planera 
och genomföra aktiviteter i utomhusmiljö. Vi kan ändå tänka oss några aspekter som 
kan göra utomhusvistelsen mindre lustfylld. Uttrycket ”det finns inga dåliga väder 
bara dåliga kläder” är på sätt och vis sant men om barn eller lärare blir blöta och kalla 
så är det en bidragande effekt till att utomhusvistelsen blir negativ och då är det 
trevligare att genomföra aktiviteter inomhus. En annan aspekt som kan göra 
utomhusvistelsen till mindre lustfylld är för de barnen som har svårigheter att ta sig 
fram utomhus och inte kan delta i leken på liknande villkor som de övriga barnen. 
Däremot kan lärarna med deras positiva förhållningssätt till utomhusmiljön anpassa 
aktiviteterna och utomhusvistelsen så att den blir lustfylld och passar alla barns 
förutsättningar.  

 

Nya forskningsfrågor 
Arbetet har givit upphov till att nya frågor har väckts, två av dem är:  

 Vad har utomhusmiljön för betydelse ur barns perspektiv? 

 Skiljer det sig i lärarnas förhållningssätt till utomhusmiljön på förskolor med 
eller utan utomhusprofilering?  

 

Pedagogisk relevans 
Studiens arbetsgång har varit intressant och vi har fått lärdom att oavsett vilka 

förutsättningar som finns är det lärarens inställning och engagemang till att göra det 

bästa av situationen som är det viktiga. Redan när vi delade ut enkäterna fick vi 

mycket positiv respons från lärarna på förskolorna. Vi fick känslan av att intresset för 

ämnet var stort, när vi fick kommentarer som ”Å vad roligt, vi använder oss mycket 

av utomhusmiljön”.  

Den positiva känslan fortsatte under hela arbetet och det har framförallt lärarna med 

en sämre förskolgård visat. De beskriver hur de förflyttar sig till grannavdelningens 

gård eller promenerar till skogen för bättre lekmöjligheter. Vi har inspirerats till att i 

vår kommande yrkesroll använda oss av uterummets möjligheter och ta vara på de 

naturliga platserna för lek och utveckling.  
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Bilaga A 

Enkät 

Det vore till stor hjälp för oss om just Du vill delta i vår undersökning. Nedan finns 10 
frågor som du besvarar genom att sätta ett kryss i den ruta som stämmer bäst in på dig 
eller skriv ner ditt svar på raderna under. Vid frågor med alternativ, utveckla gärna ditt 
svar på raderna under för att ge oss en större inblick i dina tankar. 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet?  

 0 - 5 år   6 - 10 år   11 - 20 år    20 år eller mer. 

Vilken ålder har barnen som du arbetar med nu?  

 1 - 3 år   3 - 5 år   1 - 5 år   Annan, Vilken______? 

Vilken kompetens anser du att du har inom utomhuspedagogik? 

 Mycket bra  Ganska bra   Ganska dålig    Mycket dålig 

Utveckla gärna ditt svar _____________________________________ 
_________________________________________________________ 

Önskar du fortbildning inom utomhuspedagogik?  

 Ja   Nej 

 
 

1. Hur ofta genomför du planerade aktiviteter utomhus med barnen?  

 1 - 2 dag/v   3 – 5 dag/v    1 - 2 gång/månad    1 - 2 gång/termin 

Utveckla gärna ditt svar_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

2. Hur ser den pedagogiska verksamheten ut när ni är utomhus?  

Utveckla gärna ditt svar _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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3. Vilka av följande alternativ genomför ni oftast vid pedagogisk verksamhet 

utomhus? Använd siffrorna 1-3. Rangordna era svar, 1 betecknar det ni oftast gör 

och 3 mer sällan.  

Motorik    Hållbar utveckling   

Skapande verksamhet   Språkutveckling  

Djur och natur    Fri lek     

Matematik   Samspel   

 

Annat, vad?________________________________ 

 

4. Anser du att det finns möjligheter att arbeta med pedagogisk verksamhet 

utomhus? 

 Mycket bra   Ganska bra   Ganska dåliga   Mycket dåliga 

Utveckla gärna ditt svar_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur ofta är ni på annan plats än på förskolans gård, vid utomhusvistelse? 

 

  0 – 1 dag/v   2 – 3 dag/v    4 - 5 dag/v    6 – eller fler dag/v   

Utveckla gärna ditt svar genom att skriva var ______________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

6. Anser du att det skiljer sig i planeringen mellan inomhus - och 

utomhusverksamhet? 

  Mycket  Ganska mycket    Ganska Lite    Lite 

Utveckla gärna ditt svar_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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7. Anser du att det är mer tidskrävande att genomföra aktiviteter utomhus? 

  Ja   Nej 

Utveckla gärna ditt svar_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
8. Anser du att utomhusmiljön har betydelse för barns utveckling och lärande? 

 Stor betydelse  Ganska stor betydelse    Ganska liten betydelse   Ingen betydelse 

Utveckla gärna ditt svar_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

9. Har förskolans gård en miljö som utmanar barnens utveckling och lärande? 

 Mycket bra  Ganska bra   Ganska dålig   Mycket dålig 

Utveckla gärna ditt svar_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

10. Hur skulle du avslutningsvis vilja summera vad som är den pedagogiska tanken med 

att vistas utomhus? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 
Hälsningar Anna och Josefine 
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Bilaga B 

Hej 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som 
under hösten 2011 ska skriva examensarbete inom området 
pedagogik. Vi har läst lek, lärande och utveckling mot 
tidigare åldrar. I examensarbetet har vi valt att göra en 
småskalig studie med inriktning på utomhuspedagogik. Vi 
som genomför studien heter Anna Horneby och Josefine Ivarsson. I vårt arbete 
är vi intresserade av att få veta vilken uppfattning verksam personal på 
förskolan har om barns utveckling och lärande i utomhusmiljö. 

 

För att få ett bredare resultat har vi valt att använda oss av en undersökningsmetod i 
enkätform. Vi valt att vända oss till Dig som personal inom förskola för vi vet att Du 
har stora erfarenheter och kunskaper inom området. Undersökningen är frivillig och 
tar hänsyn till de forskningsetiska reglerna1 och alla information kommer att 
behandlas konfidentiellt. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Alla 
deltagarna i undersökningen kommer att vara helt anonyma och inga svar kan 
kopplas till en individ eller förskola. Det insamlade materialet kommer att användas 
till forskningsändamål. Resultatet från studien kommer att presenteras i det slutliga 
arbetet som blir tillgängligt på databasen DIVA. 

 

När du besvarat enkäten, lägg den i ett av de vita medföljande kuverten och klistra 
igen. Senast tisdagen den 11 oktober vill vi ha dina svar. Vi kommer och hämtar 
enkäterna hos er. 

 

Vi är enormt tacksamma för Din medverkan i vår undersökning.  
Ni är välkomna att höra av er till: 

Anna Horneby xxx - xxx xx xx xxx@student.mdh.se 

Josefine Ivarsson xxx - xxx xx xx xxx@student.mdh.se 

Handledare: Marja-Terttu Tryggvason xxx - xx xx xx xxx@mdh.se   

 

Stort Tack  
för ditt deltagande! 

                                                   
1  Vetenskapsrådets forskningsetiska regler är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. www.vr.se.   
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