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Abstract 
 
This is a study where the purpose was to investigate whether preschool teachers have a positive or 
negative attitude to outdoor education. Their view of outdoors education is also treated. The methods 
used were questionnaires and semi-structured interviews. The survey was sent to all preschool 
teachers in three municipalities and on a social network. The interviews were conducted at a 
preschool, which had a form of outdoor profile. The survey shows that preschool teachers mostly 
have a positive attitude towards outdoor education but that there are also negative connections to it. 
They use both the material found in nature and takes the finished materials outside. My conclusion is 
that many see outdoor education as something positive, but it is still not many who consider 
themselves to use it in the preschool. 
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Sammanfattning 
 
Detta är en undersökning där syftet varit att undersöka huruvida pedagoger har en positiv eller 
negativ syn på utomhuspedagogik. Deras syn på utomhuspedagogik behandlas även. Metoderna som 
använts är enkät och semistrukturerade intervjuer. Enkäten skickades ut till samtliga pedagoger i tre 
kommuner samt på ett socialt nätverk. Intervjuerna genomfördes på en förskola som hade en form av 
utomhusprofil. Undersökningen visar att pedagoger mestadels har en positiv inställning till 
utomhuspedagogik men att det även finns negativ koppling till det. De använder både material som 
finns i naturen och tar med sig färdigt material inifrån. Min slutsats som jag kan dra av denna 
undersökning är att många ser utomhuspedagogik som någonting positivt, men att det ändå inte är 
många som anser sig använda det i verksamheten.   
 
Nyckelord: utomhuspedagogik, utevistelse, förskollärare, inställning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
1. Inledning	  ......................................................................................................................................................	  1	  
1.1 Syfte	  ..............................................................................................................................................................	  3	  
1.2 Forskningsfrågor	  ...........................................................................................................................................	  3	  

2. Metod	  ...........................................................................................................................................................	  4	  
2.1 Urval	  ..............................................................................................................................................................	  4	  
2.2 Datainsamlingsmetoder	  .................................................................................................................................	  4	  
2.3 Procedur	  ........................................................................................................................................................	  5	  
2.4 Etiska överväganden	  .....................................................................................................................................	  5	  
2.5 Databearbetningsmetod	  .................................................................................................................................	  6	  

3. Resultat	  ........................................................................................................................................................	  6	  
3.1 Vad förknippar pedagoger med utomhuspedagogik?	  ....................................................................................	  6	  
3.2 Är pedagogers syn på utomhuspedagogik positiv eller negativ?	  ...................................................................	  7	  
3.3 I hur stor grad anser pedagoger att de använder utemiljön som en del i verksamheten?	  ...............................	  9	  

4. Diskussion	  ................................................................................................................................................	  10	  
4.1 Metoddiskussion	  ..........................................................................................................................................	  10	  
4.2 Resultatdiskussion	  .......................................................................................................................................	  10	  
4.3 Slutsats	  ........................................................................................................................................................	  12	  
4.4 Förslag på fortsatt forskning	  ........................................................................................................................	  12	  

Referenser	  ....................................................................................................................................................	  13	  

Bilagor	  ...........................................................................................................................................................	  15	  
	  

 



	   1	  

1. Inledning 
Utomhuspedagogik är ett begrepp som inte nämns i läroplanen för förskola (Skolverket, 2010). Men 
däremot kan man finna olika mål som med hjälp av utomhuspedagogik kan uppfyllas och som tyder 
på att man ska använda både utemiljön och innemiljön.  

”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 
såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö.” (Skolverket, 2010, s. 7) 

Nationalencyklopedin beskriver ”utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse 
för lärandet.” (Utomhuspedagogik. Nationalencyklopedin, 2013-12-04.). Den bygger på bland annat 
upplevelser och man genomför den i form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och 
kulturlandskap. Lärandet i utemiljön förutsätter mer rörelse och det medför positiva effekter på 
barnens hälsa (Utomhuspedagogik, Nationalencyklopedin, 2013-12-04.).  Men även i annan litteratur 
förklaras begreppet: ”Kärnan i utomhuspedagogiken är just utnyttjandet av upplevelsebaserade, 
platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med textbaserade praktiker (böcker, 
informationssökning via databaser etc.)” (Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007, s. 10). 
NCU:s (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) definition av utomhuspedagogik är: 

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

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

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

Ø att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

Ø att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.” (NCU, 2013-12-12) 
 

Hedberg (refererad till i Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004) beskriver naturskolan i Sverige där 
det går ut på att lära sig utomhus. Platsen där man befinner sig har betydelse för pedagogiken i 
barnens inlärning. Han framhåller att utomhuspedagogik handlar om att använda sig av den miljö 
och det material som finns i utemiljön till skillnad om man tar med sig en mattebok ut och sätter sig 
med den, utan att koppla till miljön runt omkring. Det sistnämnda, anser Hedberg (refererad till i 
Lundegård m.fl. 2004), är inte utomhuspedagogik, då man inte använder eller knyter an till utemiljön 
runt omkring.  

Många positiva aspekter lyfts fram med utomhuspedagogik, t ex kombinationen med att använda 
kroppen och alla olika sinnen är viktigt då ca 85 % av vår kommunikation med varandra inte är 
verbal (Dahlgren m.fl. 2007). I mötet mellan människor, där utveckling sker, använder vi 
kroppsspråk, lukt, känsel och smak. Det är då viktigt att vi får använda våra sinnen i den 
pedagogiska verksamheten där utveckling hos barnen ska ske, och återknyta våra sinnen till andra 
miljöer och sätt att lära. Det är landskapen runt omkring oss som blir klassrummet (Dahlgren m.fl. 
2007). Då naturen inte har några befintliga väggar så begränsas inte lärandet till ett specifikt rum, 
utan nya möjligheter och fenomen kommer ständigt fram i och med att man rör sig i utemiljön. När 
man kompletterar dessa olika rum med varandra (innerum och uterum) så finns det en möjlighet att 
barnen ökar sin nyfikenhet och motivation till lärande och utforskande (Brügge, Glantz & Sandell, 
2011). Utemiljön har en betydelse då det är där man kan ta tillvara och förstå helheter i landskapen vi 
lever i genom att alla sinnen är aktiverade i lärprocessen (Brügge m.fl. 2011). ”Det handlar om 
kunskap i landskap [...].” (Dahlgren m.fl. 2007, s. 11). Landskapen kan vara olika, både skapade av 
människan eller naturliga (Dahlgren m.fl. 2007) men att vi kan lära oss så otroligt mycket i dem.  

Genom att flytta sin verksamhet utomhus kan man få använda alla sina sinnen i sitt utforskande av 
omvärlden för att få en helhet. Utomhuspedagogik handlar om att flytta lärandeprocessen utomhus 
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till andra miljöer som utmanar barnen kroppsligt och med sina sinnen som kanske inte används 
inomhus i samma utsträckning. Genom att barnen får möta fenomen och kunskap i en 
verklighetsbaserad miljö och att de med hela kroppen får känna och ta på den så ökar chanserna till 
att de förstår sin omvärld som de lever i (Lundegård m.fl. 2004). Det går att koppla till ett mål i 
dagens läroplan för förskola att ”verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar sin förståelse för sig 
själva och sin omvärld (Skolverket, 2010, s. 9). Människokroppen är i behov av rörelse och sinnlig 
stimulans och genom att använda utomhuspedagogik som redskap till detta kan behoven 
tillfredsställas (Brügge m.fl. 2011).      

Vallberg Roth (2011) återger en text från 1861 där det förklaras att barnen ska uppfostras så att de 
blir i fred med naturen, att de ska lära känna sin natur de lever i (Vallberg Roth, 2011). Detta är 
något som man kan koppla till dagens läroplan för förskola (Skolverket, 2010) där ”Förskolan ska 
medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 
delaktighet i naturens kretslopp.” (Skolverket, 2010, s. 7) samt ”Förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Skolverket, 2010, s. 8). Dessa 
mål går att sammankoppla med utomhuspedagogik. 

Vidare fortsätter Vallberg Roth (2011) att barnen fick lära sig om deras närmiljö så att de bland annat 
skulle komma in i naturens värld, i växt- och djurriket, för att förstå helheten i allt. De såg på naturen 
som en ”outtömlig källa” som Moberg och Moberg beskrev 1909 (refererad till i Vallberg Roth, 
2011, s. 71). En annan författare som också beskriver naturen som en oändlig kunskapskälla är 
Anders Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005).  

”Människan är i grunden en nyfiken och sökande varelse som dansas i mötet med miljöer och andra 
människor.” (Lundegård m.fl. 2004, s. 65). I naturen gynnas denna nyfikenhet, och ett bra arbetssätt 
att arbeta som pedagog är att använda sig av en naturvetenskaplig metod som innebär att barnen får 
ställa hypoteser, göra undersökningar och se vad det blir för resultat för att sedan dra slutsatser. Att 
regelbundet vistas i utomhusmiljöer och att det bedrivs utomhuspedagogik breddar barnens 
kunskaper. T ex kan man få ökad förståelse för årstiderna genom att undersöka vad som händer med 
naturen i deras omgivning under ett helt år (Lundegård m.fl. 2004). Man har sett att barnens förmåga 
att arbeta i grupp förbättras utomhus. Även deras förmåga att finna kunskap och bearbeta den ökar i 
utemiljön. Andra positiva effekter av att vistas ute är att ”Man blir piggare, lugnare, gladare och 
mindre konfliktbenägen.” (Lärarförbundets förlag, 2005, s. 93). Det visar även att aktiviteter och 
motorikträning utomhus är något som bentätheten i skelettet gynnas av (alltså minskad risk för 
benbrott). Att befinna sig i naturen kan även minska infektionskänslighet, sänkt blodtryck och puls, 
och att kroppens stresshormon (cortisolhalten) kan sjunka i en varierad naturmiljö (Lärarförbundets 
förlag, 2005).  

White och Stoecklin (1998) beskriver vikten av utomhusvistelsen då inomhusmiljön inte kan ersätta 
de upplevelser som ett barn kan få utomhus. Ute kan barnen fångas av fenomen och material som 
inte existerar i en innemiljö: 

”All the manufactured equipment and all the indoor instructional materials produced by 
the best educators in the world cannot substitute for the primary experience of hands-on 
engagement with nature. They cannot replace the sensory moment where a child's 
attention is captured by the phenomena and materials of nature: the dappled sparkle of 
sunlight through leaves, the sound and motion of plants in the wind, the sight of 
butterflies or a colony of ants, the imaginative worlds of a square yard of dirt or sand, the 
endless sensory experience of water, the infinite space in an iris flower.” (White & 
Stoecklin, 1998, s. 4). 
 

Resultat visar att utemiljöer skapar positiva fysiologiska och psykologiska reaktioner hos människor 
med känsla av minskad stress och ökat välbefinnande. Det är då en tydlig slutsats att människor, och 
speciellt yngre barn som ännu ej har anpassat sig till det samhälle som vi lever i dag, föredrar den 
naturliga utemiljön till skillnad mot miljöer som byggs upp av människan, t ex lekparker (White & 
Stoecklin, 1998). White och Stoecklins (1998) åsikter om att människan mår bäst i den naturliga 
miljön skiljer sig från det som Dahlgren m.fl. (2007) talar om att man även ska använda sig av alla 
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sorters utemiljöer och landskap, både den naturliga och den som är skapad av människan. Dock 
handlar Dahlgren m.fl. (2007) text om lärmiljö, medan White och Stoecklin (1998) snarare är inne på 
människans naturliga instinkter och välbefinnande. Men för att gå vidare med vad White och 
Stoecklin (1998) menar, så är även detta något som Patrik Grahn (Lärarförbundets förlag, 2005) tar 
upp som ett personligt minne. Att han kommer ihåg stunderna när han lekte i skogsdungen eller i ett 
dike som roligare än lekstunden i lekparken. Fenomenet att man kan minnas utomhusvistelser tydligt 
upp i senare ålder är något som Dillon m.fl.(2006) också antyder. En studie där gymnasieelever fått 
arbeta med fältarbeten utomhus och haft ett miljömässigt fokus på läroplanen fick högre betyg i 72 
% av skolans ämnen än elever från traditionella skolor fick (Dillon m.fl. 2006).  

Det finns även negativa aspekter med utomhuspedagogik. Strotz och Svenning menar att det kan 
finnas en osäkerhet hos pedagogen kring utomhusvistelse eller det oplanerade, eller att pedagogen 
känner att den måste vara den som har svar på allt. Men de anser på att man som pedagog inte ska 
kunna svara på allt, då det ger en ökad frihet för barnen att undersöka och utforska (refererad till i 
Lundegård m.fl. 2004).  En nackdel med att inte bedriva verksamheten i utemiljön är att om man 
som liten inte får möjlighet att utföra sin naturliga dragning till naturen så kan det istället utvecklas 
en avsmak till den i stället. T ex att man känner obehag av att vistas i naturliga utemiljöer. Det gäller 
alltså att börja i tidig ålder menar White & Stoecklin (1998) annars så kanske barnen utvecklar en 
rädsla eller oro av att vistas i naturen, vilket visas i flera studier enligt Dillon m.fl. (2006). 

Min egen uppfattning är att just utomhuspedagogiken är något som är väldigt vanligt i förskolorna i 
dag. Det känns som att det är ”inne” att ha sina barn på förskolor som ofta vistas utomhus. Men hur 
ser egentligen förskollärarna på utomhuspedagogik, vilken inställning har de till utomhuspedagogik? 
Jag personligen gillar att vistas utomhus och tycker att utmaningen i att planera den pedagogiska 
verksamheten utanför dörren, i naturen, är något som lockar. Jag värderar utomhusvistelsen högt och 
jag vill att det ska bidra till barns nyfikenhet på omvärlden och att de självmant ser det som en 
naturlig miljö i deras liv.  
Utgångspunkten för denna undersökning är ett tidigare arbete där Buskqvist (2008) fick fram ett 
resultat där förskollärares inställning till utomhuspedagogik är positiv och att deras kunskaper kring 
den är goda. Hennes sammanfattning av resultatet lyder: 
 

”I det slutliga resultatet framgick det att samtliga informanter hade en positiv inställning till 
utomhuspedagogik samt hade goda kunskaper om ämnet. Många av informanterna talar om att barnens 
fantasi och kreativitet ökar och de menar vidare att det är nödvändigt för barnen att använda sig av 
utomhuspedagogik i lärandet för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Slutsatsen i detta arbete är att 
det finns många möjligheter med utomhuspedagogik. Många förskollärare borde ta vara på dessa 
möjligheter mer än vad de gör idag.” (Buskqvist, 2008, s. 2)  

 
Buskqvists (2008) arbete visar att förskollärare har en positiv syn och att de känner till mycket om 
utomhuspedagogik.  

Med mitt arbete vill jag undersöka vilken inställning pedagoger har till utomhuspedagogik. Är de 
positiva till det likaså som Buskqvists (2008) arbete visar? Genom att denna undersökning görs så 
kan det öppna läsarens ögon till att själv fundera över sin egen inställning till utomhuspedagogik 
eller vad själva utevistelsen har för betydelse för en själv.   

1.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta del av pedagogers syn på utomhuspedagogik, vilken 
inställning de har till den och utomhusvistelsen och hur de ser på sin uteverksamhet. 

1.2 Forskningsfrågor 
• Vad förknippar pedagoger med utomhuspedagogik? 
• Är pedagogers syn på utomhuspedagogik positiv eller negativ?  
• I hur stor grad anser pedagoger att de använder utemiljön som en del i verksamheten? 
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2. Metod 
2.1 Urval 
Utifrån mitt eget kontaktnät kontaktades en förskola via e-mail där jag frågade om tillstånd att få 
genomföra intervjuer till min undersökning hos dem. Då det är intressant för denna undersökning 
och för mig själv så valdes en förskola som vistas mycket utomhus. Detta för att få ta del av 
pedagogers syn på utomhuspedagogik som arbetar mycket i utemiljön. Den valda förskolan är en 
mindre verksamhet med 5-6 anställda som arbetar i barngrupperna och då planerades intervjuer för 
samtliga för att få in tillräckligt med material. Det slutade med att det blev fem intervjuade av de sex 
personer som fanns på plats, då den sjätte inte gärna ville bli intervjuad. Alltså ett bortfall på en 
person. En enkät skickades ut till tre kommuner, varav en av dem från mitt kontaktnät. Detta för att 
vissa kanske skulle känna igen mitt namn och därmed kanske öka antalet svarande till enkäten. För 
att ytterligare öka chanserna till att få in så många svar som möjligt användes även ett socialt nätverk 
på internet, Facebook. Där lades en länk till enkäten i två olika grupper, en på Lärarförbundets sida 
och en i en grupp som är till för att utbyta erfarenheter och tips mellan lärare och förskollärare. I 
detta sociala nätverk kan alltså människor från hela Sverige svara på min enkät. Jag fick in 75 svar 
på enkäten.    

2.2 Datainsamlingsmetoder 
De metoder som använts vid undersökningen är enkät och intervju. Helén Thomsson (2010) menar 
att om man använder sig av frågeformulär bör man även använda sig av ett mindre antal intervjuer 
som kan gå mer djupgående kring de resultat som frågeformuläret visar. Därför kompletterades min 
enkät med intervjuer. I undersökningen är inte de alla svarande utbildade förskollärare så jag har valt 
att kalla dem för pedagoger som samlingsnamn. 

En kvalitativ nätbaserad enkät användes då det är en metod som kan nå ut till många personer på kort 
tid och att de kan ta god tid på sig när de svarar på frågorna (Ejlertsson, 2005). Det är även 
kostnadsmässig fördelaktigt att använda sig utav webbaserade enkäter enligt Thomsson (2010), då 
det inte kostar något att skicka ut enkäten via mail.  

En kvalitativ enkät beskrivs så som att ”Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta 
mönster så skall man göra en kvalitativ studie.”(Trost, 2001, s. 22) detta till skillnad till en 
kvantitativ undersökning där fokus ligger på att räkna, t.ex. ”[...]hur ofta, hur många[...]”(Trost, 
2001, s. 22). Då forskningsfrågorna handlar om att förstå hur pedagoger ser på utomhuspedagogik 
till skillnad om de skulle t.ex. handla om hur många som bedriver utomhuspedagogik så valde jag att 
använda ett kvalitativt synsätt vid skapandet av enkätfrågor. Enkätfrågorna (se bilaga 1) baseras på 
forskningsfrågorna.  

De frågor som användes i enkäten är utformade från intervjufrågorna som en tidigare student, 
Buskqvist (2008), använt. Men jag har även haft i åtanke det som Ejlertsson (2005) skriver om att 
man ska ha så få frågor som möjligt, detta för att det inte ska bli för tidskrävande för den svarande. 
Man ska gärna ha fasta svarsalternativ för att underlätta databearbetningen och man ska bara ta upp 
en sak i samma fråga för att göra dem så korta och konkreta som möjligt (Ejlertsson, 2005). 
Svarsalternativen i enkäten utgick från de resultat som Buskqvist (2008) presenterar i en tabell i 
hennes undersökning. Denna tabell presenterar hennes svarandes inställning till och uppfattning om 
utomhuspedagogik. Det är alltså utifrån vad hennes intervjusvar som jag har utformat mina 
svarsalternativ (fråga 3 och 4) till enkäten.  
 
Den andra datainsamlingsmetod som användes var intervjuer. Anledningen till det baseras på ett 
citat: ”Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 
erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut.” (Trost, 2010, s. 43). Just precis 
som Trost beskriver så vill jag få ta del utav pedagogers syn på utomhuspedagogik och genom att 
ställa rätt frågor i en intervju kan man få en inblick i just denna människas syn, tankar och 
erfarenheter kring utomhuspedagogik.  
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En semistrukturerad intervju användes till alla intervjuade. Jag tillät mig själv att ibland formulera 
frågorna efter den intervjuades svar, och kände jag att den intervjuade redan svarat på en av mina 
frågor, utan att jag ställt den, så valde jag att inte ställa den. Intervjun var alltså främst strukturerad 
men även till viss mån kvalitativ. Med kvalitativ menas att frågorna och svaren är mer fria än fasta, 
frågorna kan skilja sig mellan varje intervju men med samma mål: att besvara forskningsfrågorna 
(Johansson, 2010).  

Intervjun startar med bakgrundsfrågor med fasta svar där utbildning och antal arbetade år i förskola 
togs upp. Jag valde att börja med bakgrundsfrågorna därför att jag har träffat de intervjuade tidigare 
och att vi så pass kände varandra att det inte skulle kännas stelt mellan oss. Om jag inte hade känt 
personerna så skulle jag troligen avslutat med bakgrundsfrågorna då de annars lätt kan kännas som 
ett förhör som Jacobsen (1993) beskriver i Intervju – Konsten att lyssna och fråga, och att det är en 
känsla som man gärna vill undvika i en intervju, då den intervjuade behöver känna sig så avslappnad 
som möjligt för att kunna samtala öppet (Jacobsen, 1993). 

Efter bakgrundsfrågorna börjar de fördjupande frågorna där svaren tilläts vara mer öppna. 
Intervjufrågorna finns som bilaga (Bilaga 2) och är även de utformade utifrån Buskqvists (2008) 
intervjufrågor. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. 

2.3 Procedur 
När de två metoderna hade valts så beslöt jag att använda en webbaserad enkät som inte kostar något 
eller tid att åka ut till förskolor för att dela ut enkäten. Jag valde Surveygizmo 
(www.surveygizmo.com) då jag fick tipset av en vän att den var bra och att man kunde skicka ut 
enkäten till hur många man ville. Jag mailade alla förskolechefer från tre olika kommuner med 
förfrågan om att vidarebefordra enkäten till pedagoger på deras förskolor. När förskollärarna svarade 
på enkäten så kom alla svar upp på min sida på Surveygizmo. På detta sätt fick jag alla svar till min 
dator med en gång så fort de svarande genomförde enkäten. Jag använde mig av Facebook för att 
skicka ut enkäten i två grupper som riktar sig till förskollärare och lärare, detta för att öka chanserna 
till fler svar på enkäten. I enkäten fanns ett missivbrev (bilaga 3) då det är en skyldighet att informera 
om mitt syfte, att den intervjuade förblir anonym och att det är frivilligt, detta enligt forskningsetiska 
principer som Johansson och Svedner (2010) påpekar. 

Redan innan examensarbetet börjat hade en förskola kontaktats via mail där jag vikarierat och där 
förskolechefen fick förfrågan om jag fick använda deras förskola och personal till min undersökning. 
Detta gjordes innan jag valt ämne att skriva om. När det var dags att påbörja undersökningen 
kontaktade jag förskolechefen igen och frågade henne om jag fick ”låna” hennes anställda och 
intervjua dem. I mailet skickades även med ett missivbrev (bilaga 4). När hennes godkännande var 
klart så åkte jag dit med förberedda intervjufrågor och frågade personalen om de ville bli intervjuade. 
Förskolechefen hade redan informerat dem om att jag skulle komma, men jag frågade dem en gång 
till och betonade att det var frivilligt. Intervjuerna gick till så att vi satt i personalrummet för oss 
själva så att inte vi skulle bli störda. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning med min 
mobiltelefon. En i taget intervjuades och tre stycken intervjuades första dagen och de två andra 
intervjuades dagen efter.   

2.4 Etiska överväganden 
Ett individskyddskrav råder när man ska intervjua och skicka ut enkäter. Med det menas att 
personerna som blir intervjuade eller svarar på enkäten förblir anonyma i undersökningen. 
Individskyddskravet kan delas upp i fyra olika huvudkrav som den som utför undersökningen och 
skriver arbetet ska gå efter. Det första är att man är skyldig att ge de svarande information angående 
syftet med undersökningen. Ett samtyckekrav där den svarande själv godkänner dess medverkan i 
undersökningen och att den kan, när som helst, avbryta sitt deltagande. Ett konfidentialitetskrav 
råder, som kräver att materialet behandlas varsamt och att inte någon person kan kopplas till 



	   6	  

undersökningen. Det sista kravet är nyttjandekravet där det säkerställs att all data som samlats in för 
undersökningen endast får användas till just denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002).  
Personerna i min undersökning har alla blivit behandlade enligt dessa krav. 

2.5 Databearbetningsmetod 
Jag har granskat gemensamma åsikter hos de svarande och kategoriserat dem efter vad som jag anser 
är en rimlig kategori, eller som Johansson och Svedner uttrycker: ”[...]hitta användbara kategorier, 
med vars hjälp man kan systematisera resultatredovisningen.”(Johansson & Svedner, 2010, s. 96). 
Jag valde att dela upp kategoriseringen i början, intervjuerna för sig och enkätsvaren för sig, för att 
sedan granska dem tillsammans. Intervjusvaren och enkätsvaren grupperades efter de svarandes 
uppfattningar, som Johansson och Svedner (2010) menar att man kan göra, då det är deras syn på 
utomhuspedagogik som.  

För att kunna urskilja om de svarande är positiva eller negativa till utomhuspedagogik så 
kategoriserades svarsalternativen i enkätsvaren, vilka som jag ansåg var positivt laddade eller 
negativt laddade. Dessa finns att tillgå i bilaga 5. I intervjusvaren noterade jag samma ord eller 
liknande begrepp som i enkäten för att se vilka positiva eller negativa svar de angav. Jag 
sammanställde sedan enkätsvaren och intervjuerna och räknade ihop hur många som antydde eller 
svarade på de olika begreppen, positivt som negativt laddade. Jag räknade alla iklickningar som 
gjordes av de svarande. T ex kan en svarande ha klickat i 7 positivt laddade svarsalternativ och 4 
negativt laddade svarsalternativ i enkäten.  Alltså blir antal svar som är med i uträkning av den 
procentuella satsen fler än antal personer som deltog i undersökningen. Jag kunde sedan räkna ut en 
procentuell sats om hur många svar som var positiva, respektive negativa.  

75 personer svarade på enkäten och fem personer intervjuades. Alltså är det totalt 80 personer som 
ligger till grunden för denna undersökning och resultat. I enkäten kunde varje svarande markera flera 
svarsalternativ i vissa frågor, därför är den totala summan av svar fler än 80 stycken. 

3. Resultat 
3.1 Vad förknippar pedagoger med utomhuspedagogik? 
Utifrån intervjuerna beskriver de att utomhuspedagogik är när verksamheten bedrivs utomhus. 

”Det är att vara ute och utvecklas och lära sig ute.”  

”Man använder ju sig utav sin, av sitt närområde och sin miljö”  

Att man använder naturens material är något som de tog upp och de var alla enade om att barnen blir 
friskare när de vistas utomhus.  

”Jag tror... att man använder naturen, att man inte behöver ha så mkt färdiga saker” 

”Ute så finns det redan uppdukat.”  

”Att man skapar och använder det material som finns utomhus. Och gör det till en 
pedagogisk aktivitet”  

Alla intervjuade tog även upp att allt man kan göra inne kan man göra ute. Att kunna vara flexibel 
framkom också i intervjun. 

Intervjuerna visar även att de tog med sig material ut. T ex för att pyssla eller läsa saga. 

”Ibland kanske man bara ska läsa en bok, prata om någonting och då går man till nått 
annat ställe som kanske kopplar till det bara, men inget som är bestämt.”  

Material som nämndes var ”pappersfigurer” och ”papptallrikar”. 
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Enkätsvaren visar i figur 1 hur många markerade svar varje svarsalternativ fick.  

   

Fig. 1 Vad pedagogerna förknippar med utomhuspedagogik, baserat på enkät. 

Som figuren visar (fig.1) så har många svarande kryssat i ”Lek”, ”Utvecklande för barnen”, ”Vara 
utomhus”, ”Ökad motorik” och ”God hälsa”. Dessa fem svarsalternativ är de som de allra flesta har 
valt angående deras syn på utomhuspedagogik, de ligger över 56 i-klickade svar per alternativ.  

Andra svarsalternativ som också ligger högt (över 42 stycken i-klickade svar per alternativ) är 
”Välmående”, ”Utvecklande för mig”, ”Närmiljö”, ”Skog”, ”Förskole-gård”, ”Använda sig av flera 
sinnen”, ”Ökad fantasi”, ”Ökning av kreativiteten” och ”Kunskapskälla”. 

”Lekplats” och ”Närhet till natur” ligger mellan 28 och 42 i-klickade svar. De svarsalternativ som 
fick minst i-klickningar är ”Brist på stimulerande miljö”, ”För lite personal”, ”Tidskrävande med 
klädpåtagning”, ”Dåliga kläder” och ”Väderberoende”, de låg alla under 14 i-klickningar.  

3.2 Är pedagogers syn på utomhuspedagogik positiv eller negativ? 
Nedanstående cirkeldiagram baseras på de svar som jag kategoriserat som positiva och negativa (se 
bilaga 5). Både i-klickningsvaren och fritextsvaren från enkäten inkluderas i detta diagram. 
Diagrammet visar en helhetsbild av vad alla mina svarande från enkäten har för inställning till 
utomhuspedagogik. Diagramet visar att 87 % av svaren som de svarande angett är positiva, medan 
13 % av svaren är negativa. Det visar att en större andel av de svarande har valt att antingen kryssa i 
svarsalternativ i enkäten som klassas som positiva, eller att de nämnt positiva svar i fritextsvaren. 

Brist på stimulerande miljö 
Välmående 

Lek 
Utvecklande för barnen 

Utvecklande för mig 
För lite personal 

Närmiljö 
Skog 

Förskolegård 
Lekplats 

För stora barngrupper 1
Närhet till natur 

Vara utomhus 
Tidskrävande med klädpåptagning 

Använda sig av flera sinnen 
Ökad fantasi 

Dåliga kläder 
Ökning av kreativiteten 

Kunskapskälla 
Ökad motorik 

Väderberoende 
God hälsa 

0 14 28 42 56 70

Fig.1 Förskollärares syn på utomhuspedagogik
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Fig. 2 Pedagogers inställning till utomhuspedagogik, baserat på enkätsvaren. 

Det är tydligt att majoriteten av de svarande från enkätsvaren har en positiv inställning till 
utomhuspedagogik och utevistelse i verksamheten. 

De intervjusvar som antyder en positiv inställning är: 

”Frisk luft stimulerar lärande, de blir klarare i huvudet.” 

”Möjlighet att stärka sin fantasi. Då de får hitta på själva vad de ska leka, då det inte 
finns några färdiga leksaker.” 

”Man tar tillvara på sådant som redan finns ute. Materialet.” 

”Finns möjligheter i alla miljöer, tex en cykelväg.” 

Nedan följer några exempel på intervjusvar som antyder en negativ åsikt angående utomhusvistelsen. 

”I början var det svårt att komma på vad man ska göra.”  

”Man kan inte göra ALLT ute. Tex vi skulle göra ansiktstavlor av papperstallrikar, det 
började spöregna, det regnade bort.” 

En svarande angav ett negativt svar, men med en positiv vinkling ändå: 

”Vädret. Man har inte alltid det på sin sida. Men då får man tänka om!” 

Hon menar på att vädret kan vara till en nackdel till att bedriva verksamheten ute, men att man ändå 
då kan anpassa sig efter situationen.  

Två av fem intervjuande svarade att det är en själv som sätter hinder och ser det negativa istället för 
det positiva.  

 

87% 

13% 

Positiv Negativ Figur 2 
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3.3 I hur stor grad anser pedagoger att de använder utemiljön som en del i 
verksamheten? 
Enkätsvaren visar i figur 3 hur stor grad förskollärarna anser sig använda utemiljön i verksamheten.  

Svarsalternativ Antal svarande Procent av svarande 
Alldeles för lite 11 14,7 % 
Lite 21 28,0 % 
Mycket 36 48,0 % 
Väldigt mycket 7 9,3 % 

Fig. 3 Antal svarande på de olika svarsalternativen i enkäten angående frågan i hur stor grad 
pedagoger använder sig av utemiljön. 

Flest ansåg att de använder utemiljön ”Mycket” i sin verksamhet och näst på plats är att de ansåg att 
de använder utemiljön ”Lite” i sin verksamhet. 

I intervjuerna framkommer det tydligt att de anser sig använda utemiljön i den pedagogiska 
verksamheten ”Mycket” eller ”Väldigt mycket”. Nedan följer citat där de intervjuade antyder detta: 

”Vi går ut direkt efter frukost. Vi går ut vid kvart över åtta och in vid elva... och sen... går vi 
ut på eftermiddagarna också.”  

De stannar bara inne en hel dag om det råder storm och det är farligt för barnen att gå ut. Annars om 
det regnar mycket så går de ändå ut, men de menar att det kan bli en kortare stund än vanligt om det t 
ex är 20 minusgrader ute. 

De beskriver att de går till många olika ställen i deras närmiljö och använder miljön i verksamheten. 
Det kan vara till en närliggande större damm, en skog, en park, eller en gräsplätt i staden. 

De beskrev hur de använder naturen och dess material i deras verksamhet. 

”Inte bara att vi går ut på promenader, eller vi tar med oss saker och gör det ute. T ex utan 
man använder sig av naturen också.”   

”Man går ut och upptäcker. Alltså... man kan hitta mycket i skogen, man kan använda pinnar 
till saker och ting, stenar, alltså bara vara i naturen och upptäcka. 

De beskriver att de använder den närliggande miljön i deras arbete med barnen. T ex när de hade ett 
vattentema gick de till platser där det fanns vatten. Det kunde vara en bäck, en damm, eller regnet 
som faller ner. En av de intervjuade beskrev hur de tog vattenprover från olika platser för att 
undersöka vattnets färg. Barnen fick ställa hypoteser och sen undersöka huruvida de stämde eller 
inte. 

Detta är exempel på vad de kan göra och använda miljön till där de har ett syfte med varför de går till 
ett specifikt ställe, men de sa även att de också gick utomhus utan ett syfte. På promenad t ex, där de 
plockar upp det som barnen spontant visar intresse och nyfikenhet för.  

”... man går ut i skogen och så hittar barnen en skalbagge och då tar vi upp den och pratar 
om det.” 

I intervjuerna framkom även att de gärna vill arbeta mer med utomhuspedagogik, trots att de anser 
att de redan arbetar mycket med det.  

”Det finns alltid nya möjligheter, som man kan lära sig!” 
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”... så vill man ju göra annat och förbättra, förnya, hitta på nya saker. Så, så tänker man, 
eller så tänker jag.” 

Fyra av fem intervjuade anser att de vill arbeta mer med utomhuspedagogik och en av fem tycker att 
det är tillräckligt. 

”Men ibland kan jag känna såhär att, visst, allt man kan göra inne kan man göra ute. Men 
ibland så känner jag att barnen kanske bara kan få vara inne, det är lite svårare att sitta med 
pärlplatta eller ett pussel ute. Och det är saker som jag känner att jag också tycker är viktigt 
att de får göra.” 

En svarande tog upp att hon gärna vill arbeta mer med utomhuspedagogik, men hon förklarade att 
”... där kan jag också känna att jag brister i min kunskap ibland.” 

Även nämndes att det kan vara svårt att komma på vad man ska göra med barnen, men att det är 
något som man lär sig med tiden. 

4. Diskussion 
4.1 Metoddiskussion 
Metoderna kändes rätt att använda och relevanta för undersökningen och forskningsfrågorna. Men 
urvalet av intervjuerna skulle kunnat ske på ett annat sätt. Att istället intervjua på olika förskolor för 
att få en bredare syn. Men det fick jag däremot i enkätsvaren, då de svarande kom från tre olika 
kommuner, samt från olika delar av landet då länken till enkäten även lades upp på ett socialt 
nätverk.  
 
Generaliserbarheten i undersökningen är inte tillräckligt stor för att få bli kallad ”generaliserande” då 
endast 80 svarande deltog. För att få en tillräckligt bra generaliserbarhet skulle jag behövt ha fått in 
åtminstone 200-300 svarande på enkäterna (Johansson & Svedner, 2010). Om jag hade mailat till 
många fler kommuner kanske undersökningen därmed blivit generaliserande. Men då jag fick in svar 
från tre olika kommuner, kan man ändå få en inblick i pedagogers syn på utomhuspedagogik.  
 
Reliabiliteten i undersökningen är bra, enligt min åsikt, då jag har samlat in materialet på samma sätt, 
d.v.s. att alla fem intervjuer utfördes på samma sätt och att samma enkät skickades till alla i mailen. 
Dock kunde det skilja sig något åt i intervjuerna då jag tillät mig formulera frågorna på varierande 
sätt, alltså att meningsuppbyggnaden ändrades från gång till gång. Men det var något som jag redan 
innan visste att jag skulle göra då intervjuerna var semistrukturerade. Så i och med att 
meningsuppbyggnaden på frågorna kunde komma att låta annorlunda, fast med samma fråga i 
grunden, kan ju de intervjuade ha uppfattat frågorna olika. Men om jag skulle ha framställt frågorna 
på likadant sätt vid varje intervju så skulle de kanske ändå ha tolkats olika. Vi är ju trots allt olika 
individer med olika erfarenheter. Och det är ju med hjälp av våra erfarenheter som vi tolkar intryck. 
Jag saknade även frågor i intervjun som skulle ge mer utförliga svar t ex de intervjuade ansåg sig 
använda utemiljön otillräckligt eller tillräckligt i verksamheten. I enkäten ställdes den frågan men i 
intervjun ställdes den inte. Enkätens reliabilitet kan jag tycka var tillräcklig då den gav svar på mina 
forskningsfrågor. Det verkade inte som om någon missförstod någon fråga. 

4.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna undersökning var att få ta del av hur pedagoger ser på utomhuspedagogik. 
Pedagogerna anser att utomhuspedagogik är någonting positivt och många anser att de använder 
utemiljön mycket i deras verksamhet. Men det är också många som tycker sig använda utemiljön lite 
i verksamheten. 87 % av svaren tyder på att de har en positiv inställning men bara 57 % tycker att de 
använder utemiljön mycket eller väldigt mycket. 43 % anser sig använda utemiljön lite eller alldeles 
för lite och det är nära hälften av de svarande.  
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Utifrån intervjuerna fick jag reda på att nästa alla de intervjuande ville arbeta mer med 
utomhuspedagogik än vad de gör idag, detta trots i en förskola som redan använder utemiljön mycket 
i verksamheten. De hinder som jag kan se utifrån resultatet till vad som hindrar dem i att arbeta mer 
med utomhuspedagogik var t ex brist på kunskap och inspiration. Även i enkätsvaren kan jag tolka 
vad det är som kan hindra dem i att arbeta med utomhuspedagogik. T ex att det kan vara för lite 
personal, som ändå några klickade i som svaralternativ i enkäten.  

Något som jag anser är intressant är att pedagogerna i denna undersökning har en syn på 
utomhuspedagogik som överensstämmer med litteraturen i inledningen. Den stämmer överens i 
många aspekter. Då flera av de behandlade författarna anser att med utomhuspedagogik menas att 
man bedriver lärandet utomhus på platsen och med det som finns som i omgivningen (Dahlgren m.fl. 
2007; NCU, 2013). Resultatet visar även på att de när de svarande fick berätta vad 
utomhuspedagogik är för dem så gav de exempel på att de både använde det material som fanns i 
naturen men även att de tog med sig material skapat av människan, t ex böcker eller att de gjorde 
pyssel ute. Enligt Hedberg (refererad till i Lundegård m.fl. 2004) så anses det inte som 
utomhuspedagogik om man enbart tar med sig material ut, utan att koppla till miljön eller landskapen 
runt omkring. I intervjun framkom det inte om pysslet med papptallrikarna, eller papperslapparna 
som gavs som exempel, om det kopplades till miljön de var i eller om de även använde naturmaterial 
till skapandet. Om man ska gå efter Hedbergs antagande räknas det inte till utomhuspedagogik. Men 
sagoläsningen däremot, i intervjun framkom det att de brukade försöka koppla sagoboken till miljön 
som de gick till. Detta skulle Hedberg (refererad till i Lundegård m.fl. 2004) klassa som 
utomhuspedagogik, då man använder miljön runt omkring.     

”Lek”, ”Utvecklande för barnen”, ”Vara utomhus”, ”Ökad motorik” och ”God hälsa” är fem svar 
från enkäten som visar vad pedagogerna anser att utomhuspedagogik innebär och för med sig. I och 
med att utomhuspedagogik är ett arbetssätt för att få barnen att utvecklas så stämmer det överens 
med resultatet. Att vara utomhus anser många vara självklart och det är vad utomhuspedagogiken 
först och främst handlar om. Det framgår redan i namnet. Ökad motorik kan kopplas ihop med god 
hälsa då rörelserika aktiviteter utomhus bidrar till den goda hälsan (Lärarförbundets förlag, 2005). 
Det är särskilt intressant att de svarande i enkäten valt att markera just motorik och god hälsa som 
något de förknippar med utomhuspedagogik. Kan det vara så att även pedagogerna anser att de hör 
ihop? Det framgår inte i resultatet, men det är en intressant tanke att spinna vidare på. Ordet ”Lek” 
var ju också något som de ansåg hörde ihop med utomhuspedagogik. Men menar de då som 
läroplanen säger att leken är viktigt för barns utveckling (Skolverket, 2010) och att den medvetet ska 
prägla verksamheten? Då det är läroplanen som gäller så kan jag förmodligen dra den slutsatsen, 
men jag kan ändå inte vara helt säker på hur de svarande i enkäten tänkte kring det. 

De två begrepp som kom därefter var ”Förskolegård” och ”Använda sig utav flera sinnen”. 
Förskolegården fick fler svar än ”Skog” och ”Närmiljö”. Varför då, undrar jag då? Kan det vara så 
att fler använder sig av gården än att gå till en skog eller annan miljö i närheten? Ja, den slutsatsen 
går att dra utifrån materialet. Precis som Dahlgren och Szczepanski (refererad till i Lundegård m.fl. 
2004) beskriver så kan lärande förekomma på olika platser och som resultatet visar så kopplar de 
svarande ihop utomhuspedagogik med olika miljöer. Även när de fortsätter att beskriva den ”tysta 
kunskapen”, att man upplever fenomen i miljön med alla sina sinnen för att utvecklas och lära, är 
detta något som resultatet visar på i och med att ”använda sig av flera sinnen” är något som 
pedagogerna tror på (refererad till i Lundegård m.fl. 2004).  

För att gå vidare till andra delen i resultatet där pedagogernas attityd gentemot utomhuspedagogik 
presenteras, så vill jag påpeka att mina egna tankar kring detta bekräftades. Jag trodde att de flesta 
skulle vara positiva till utomhuspedagogik och fick det bekräftat då hela 87 % av svaren var positiva. 
Just inställningen hos pedagoger överlag framgår inte i den behandlade litteraturen, utan det är något 
som jag har kunnat ta reda på tack vara denna undersökning. Litteratur som handlar om 
utomhuspedagogik är skriven i en positiv anda, då den förespråkar och rekommenderar just 
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utomhuspedagogik. Den beskriver främst fördelarna med utomhuspedagogik, t ex att man måste 
kunna vara flexibel som både Strotz och Svenning (refererad till i Lundegård m.fl. 2004) och Brügge 
(2011) talar om men som även kom fram i resultatet.   

4.3 Slutsats 
Min slutsats som jag kan dra av denna undersökning är att många ser utomhuspedagogik som 
någonting positivt, men att det ändå inte är lika många som anser sig använda det i verksamheten. 
Alltså har de generellt en positiv inställning till utomhuspedagogik, men de vill arbeta mer med den. 
Vilka hinder är det som stoppade dem till att klicka i enkäten att de använder utemiljön mycket eller 
väldigt mycket? 

Genom att ha fått ta del av litteratur som behandlar utomhuspedagogik har det gett mig ytterlig 
inspiration än vad jag redan hade till att använda den i mitt yrke och ökad kunskap om vad 
utomhuspedagogik är. Då jag personligen gillar naturen och att vistas i den så är det fantastiskt att 
kunna använda den och utvecklas i den. Jag vill att barnen ska ha möjlighet att få en bra inställning 
till naturen. För att de ska kunna få möjlighet till det måste de få möjlighet att vistas ute i vår 
närmiljö och inte stoppas av de vuxnas hinder.    

Det jag vill ta med mig utav denna undersökning är att det går att använda utemiljön till så mycket 
mer än kanske bara naturvetenskap vilket är det första många tänker på. Man kan få in alla områden i 
läroplanen i utemiljön. Och med utemiljö så behöver det inte vara bara skogen eller utegården på 
förskolan, utan alla landskap som finns i vår miljö. Det kan vara naturliga landskap, där skog och 
äng inkluderas, men även landskap skapade av människan så som förskolegården eller staden med 
parken. Det gäller att ta till vara på det material som ges av dessa landskap och den kunskap som den 
kan ge oss. Men det svåra kan vara att hitta denna kunskap som finns där ute i naturen. Det är något 
som man får träna sig på. Men vi har en stor hjälp som man inte får glömma: det är att lyssna på och 
se vad barnen uppmärksammar i utemiljön. Det är dom som utforskar och upptäcker, genom dom 
finner vi kunskapen som finns att lära där ute. Kunskap i naturen. 

4.4 Förslag på fortsatt forskning 
Genom att ha gjort denna undersökning och fått ta del av resultaten så kan jag tycka det vore 
intressant att mer utförligt få reda på vad det är som hindrar förskollärarna att använda 
utomhuspedagogik. Då resultatet säger att deras inställning är mycket positiv, hela 87 %, så kan man 
fundera på varför de ändå inte arbetar mer med utomhuspedagogik än vad de gör? De verkar ju ha en 
sådan positiv inställning till det. Något annat som också skulle vara intressant att forska vidare om är 
hur förskollärarna arbetar med utomhuspedagogik, alltså mer ingående intervjua vad de gör med 
barnen, i utomhuspedagogikens tecken. Även att därefter observera pedagogerna och se om deras 
tankar kring hur de arbetar stämmer överens med hur de arbetar i praktiken.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

Enkät 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken typ av utbildning har du?  

   Lärarutbildning, inriktning mot förskola/förskoleklass 

   Lärarutbildning, inriktning mot grundskola (upp till åk 6) 

   Lärarutbildning, för förskola och grundskola upp till åk 6 

   Barnskötare 

 Annan  

2. Har den förskola du arbetar på någon form av utomhusprofil?  

   Ja 

 Nej 

Fördjupande frågor 

3. Hur känner du dig inför utomhusvistelsen med barnen? Markera gärna flera svar   

Roligt 

Jobbigt 

Stressigt 

Utvecklande 

Krävande 

Positiv 

Negativ 

Bra utmaning 

Tidskrävande 

Kunnig 

Förvirrad 

Okunnig 

Rädsla 

Osäkerhet 

För lite erfarenhet 

 

4. Vilka av dessa ord/förklaringar stämmer överens med din syn på utomhuspedagogik?    

Brist på stimulerande miljö 

Välmående 

Lek 

Utvecklande för barnen 

Utvecklande för mig 

För lite personal 

Närmiljö 

Skog 

Förskolegård 

Lekplats 

För stora barngrupper 

Närhet till natur 
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Vara utomhus 

Komma nära naturen 

Tidskrävande med klädpåtagning 

Använda sig av flera sinnen 

Ökad fantasi 

Dåliga kläder 

Ökad kreativitet 

Kunskapskälla 

Ökad motorik 

Väderberoende 

God hälsa 

5. I hur stor grad anser du att du använder utomhusmiljön i ett pedagogiskt syfte?  

Alldeles 
för lite Lite Mycket 

Väldigt 
mycket 

    

6. Vilka svårigheter tycker du att det finns med att bedriva pedagogiska aktiviteter utomhus? 

7. Vilka möjligheter tycker du att det finns med utomhuspedagogik? 

8. Hur många gånger är ni utomhus med barnen, i genomsnitt per vecka? (T.ex. Är ni ute två gånger på 
samma dag så räknas det som två gånger) 

9. Hur många gånger har ni planerad pedagogisk utevistelse, i genomsnitt per vecka? 

10. Vart går ni när ni går ut?  

  Förskolegården 

   Skogen 

   Parken 

   Lekplats 

 Annan  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Bakgrundsfrågor 

Har du någon pedagogisk utbildning? Vilken? 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Har din förskola någon form av utomhusprofil? 

Fördjupande frågor 

1. Vad är utomhuspedagogik för dig? Berätta. 

2. Vilka svårigheter tycker du att det finns med utomhuspedagogik? 

3. Vilka möjligheter tycker du att det finns med utomhuspedagogik? 

4. Hur ofta är ni ute med barnen? 

5. Vart går ni när ni går ut?  

6. Vad gör ni när ni är utomhus?  

7. Hur ser den planerade pedagogiska utevistelsen ut? 

8. Finns det tillfällen då ni väljer att inte gå ut? Varför då? 

9. Skulle du vilja arbeta ute mer än vad ni gör idag? Varför/varför inte? 
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Bilaga 3 

Missivbrev för enkät 

Hej! 

Jag heter Jessica Sundberg och läser min sista termin inom lärarutbildningen med 

inriktning mot förskola och förskoleklass, på Karlstads universitet.  

Denna termin skriver jag mitt examensarbete som handlar om pedagoger s syn på utomhuspedagogik.  

Enkäten är skickad till verksamma pedagoger i tre kommuner för att kunna samla in material till mitt examensarbete. Den är 
frivillig och anonym enligt forskningsetiska principer och allt material kommer att raderas när arbetet är klart. Enkäten är på 
10 frågor. 

Svara senast på denna enkät fredag den 22 november. 

Tack på förhand för din medverkan! 

MVH 

Jessica Sundberg 

Mail: @@@@@@@@ 

Tel: XXX-XXXXXXX 

Handledare: Pär Bergqvist 

Mail: @@@@@@@@ 
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Bilaga 4 

Missivbrev till intervju 
 
Hej! 
 
Jag heter Jessica Sundberg och läser min sista termin inom lärarutbildningen med 
inriktning mot förskola och förskoleklass, på Karlstads universitet. Denna termin skriver jag mitt examensarbete som handlar 
om pedagogers syn på utomhuspedagogik.  

Jag kommer att göra intervjuer med pedagoger på en förskola som beskriver att de ofta vistas utomhus och jag har då valt er 
då ni stämmer in på den beskrivningen. Syftet är att samla in material som kommer att användas i mitt examensarbete.  
 
Intervjun är anonym och frivillig och du kan själv bestämma hur länge du vill delta eller om du vill avbryta. Inga uppgifter 
kommer att hamna i orätta händer, då det endast är jag som har tillgång till originalmaterialet. 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
MVH 
Jessica Sundberg 

Mail: @@@@@@@@ 

Tel: XXX-XXXXXXX 

Handledare: Pär Bergqvist 

Mail: @@@@@@@@ 
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Bilaga 5 

Kategorisering av positivt laddade svar och negativt laddade svar utifrån enkätsvaren.  

Positiva i-klickningsalternativ 

Roligt 

Utvecklande 

Positivt 

Bra utmaning 

Kunnig 

Välmående 

Lek 

Utvecklande för barnen 

Utvecklande för mig 

Använda sig av flera sinnen 

Ökad fantasi 

Ökning av kreativiteten 

Kunskapskälla 

Ökad motorik 

God hälsa 

Negativa i-klickningsalternativ 

Stressigt 

Krävande 

Tidskrävande 

Okunnig 

För lite erfarenhet 

Brist på stimulerande miljö 

För lite personal 

För stora barngrupper 

Tidskrävande med klädpåtagning 

Dåliga kläder 

Väderberoende 

 

 

 

 

 

Positiva fritextsvar 
Den vuxnes syn  
Många möjligheter 
Allt man kan lära inne kan man göra ute 
Hälsofrämjande 
Ljudnivån inte lika jobbig 
Mer yta att röra sig på 
Färre konflikter 
Stimulerande miljö 
Närhet till natur 
Roligt 
Positiv 
Bra utmaning 
Kunnig 
Utvecklande för den vuxne 
En kunskapskälla 
 
Hur den vuxne arbetar 
Utemiljön ett pedagogiskt rum 

Varierat arbetssätt 
Varierade miljöer 
Utgår från vad barnen upptäcker 
Experiment 
Naturvetenskap 
Styrda aktiviteter 
Naturmaterial 
 
Barnen utvecklar 
Lära med hela kroppen/sinnen 
Motorik 
Andra lekar ute än inne 
Kreativitet/fantasi 
Utveckling 
Lärande 
Uppleva saker i sin naturliga miljö 
Lek 
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Negativa fritextsvar 
Utomstående faktorer 
Vädret 
Icke närhet till skog 
Skadegörelse på gården 
 
Barn-relaterat 
Svårt med de yngre barnen (1-2 år) 
Yngre barn svårt att röra på sig under kall årstid 
Blöjbyten 
Avbruten av konflikter hos barnen 
”dagsformen” i barngruppen 
Dåligt klädda barn 
 
Vuxen-relaterat 
Bristande fantasi/kunskap/erfarenhet hos den vuxne 
Bristande engagemang hos arbetskamrater 
Tidskrävande med klädpåtagning 
 
Verksamheten 
Brist på personal 
Kommunens regler 
Tidsbrist 
För lite planeringstid 
Dålig ekonomi 
Dåligt material/gård 
Brist på stimulerande miljö 
För liten/tråkig gård 
För stora barngrupper	  


