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Förord 
 
Till att börja med vill vi tacka våra handledare Kerstin Stenberg och Inger Karlefors som båda 
varit till stor hjälp under arbetets gång. Kerstin var den som gav oss idén till att fördjupa oss 
inom friluftsliv på just förskolan. Hon har även bidragit med tips om litteratur som vi baserat 
våra efterforskningar på. Inger har delat med sig av sin kunskap och sina egna erfarenheter och 
på så vis väglett oss under arbetets gång, främst inom metoddelen.  
   Vi vill självklart även tacka alla de förskolor som ställt upp och besvarat enkäten. Utan er 
hade denna undersökning aldrig kunnat genomföras!  
   Ett extra tack till den vänliga personalen på Luleå kommuns kontorsservice som ställde upp 
med att skicka ut och samla in enkäterna inom Luleå kommun. Det har underlättat betydligt i 
vårt arbete samt sparat oss en massa tid! 
   Tack även till Linnéa Carlsson som varit vänlig nog att visa oss hur programmet SPSS 
fungerar och Lii Kämpe för alla hennes tips vid utformandet av resultatet. Ni har sparat oss 
många timmars arbete och flera hårstrån på huvudet. 
   Avslutningsvis vill vi tacka vår familj och våra vänner som stöttat oss och inte visat allt för 
sura miner. Detta trots att vi på grund av detta arbete varit totalt asociala och okontaktbara i 
långa perioder. 
 
Ett stort tack till er alla! 



Abstrakt 
 
Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivet utomhus för att uppnå rekreation, miljöombyte och 
naturupplevelser, utan något krav på prestation eller tävling. Vår studie syftar att undersöka hur 
förskolor inom Luleå och Piteå kommun arbetar med friluftsliv. I studien har vi valt att 
använda oss av en kvantitativ insamlingsmetod, dvs. enkäter. Undersökningsgruppen har 
bestått av 72 förskolor från Luleå kommun och 53 förskolor från Piteå kommun. Resultaten 
visar på att många förskolor definierat friluftsliv som utflykter utanför förskolegården främst i 
skog och mark. Deras syfte med friluftsliv fördelade sig lika inom de båda kommunerna och 
den vanligaste anledningen var motorisk träning, motion samt frisk luft. Det vi också kan se är 
att Luleå kommun i större utsträckning än Piteå kommun fått någon form av utbildning inom 
friluftsliv. Personalen på förskolorna borde vara väl insatta i målbeskrivningarna som berör 
utevistelse, men resultatet visade på motsatsen. Den genomsnittliga tiden för utevistelse var ca 
1-2 timmar om dagen. Undersökningen visade även på att personalen och förskolebarnen inom 
de båda kommunerna är positivt inställda till friluftsliv. Dock visade det sig att brist på tid, 
dåligt väder och dåligt klädda barn var de främsta orsakerna till varför förskolorna inom de 
båda kommunerna inte bedriver friluftsliv mer än vad de gör idag.  
 
Nyckelord: friluftsliv, förskola, utflykt, motion, frisk luft 
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1 Inledning 
 
Vi är två lärarstuderande som under vår utbildningstid har läst 60 poäng av inriktningen Idrott 
och Hälsa med friluftsprofil. Under utbildningens gång har vårt intresse för friluftsliv stärkts 
och tankar om vår framtida undervisningssituation väckts. Vi har med vår inriktning en vad vi 
anser, bred utbildning med behörighet från förskola till gymnasiet. Under våra praktikperioder 
har vi studerat terminsplaneringar, samtalat med lärare och elever och på det viset förstått att 
friluftsliv är något som knappt existerar i skolvärlden, om man bortser från de friluftsdagar som 
finns inplanerade varje termin. Utifrån vår tolkning av läroplanerna för förskolan och 
grundskolan ska friluftsliv finnas med i undervisningen. I förskolan lägger man grunden till ett 
livslångt lärande, därför har vi valt att enbart inrikta oss mot förskolan i denna studie. Vi ville 
ta reda på om förskolorna arbetar med friluftsliv och i så fall hur ofta det sker. Vi ville även 
veta vilken inställning de har till friluftsliv samt även deras definition av vad friluftsliv är. 
Detta för att vi och även andra inom vår kommande verksamhet ska veta vad vi har att bygga 
vidare på när förskolebarnen kommer upp i skolåldern. 
 

2 Bakgrund 
 
Nedan presenterar vi de olika definitioner vi hittat som berör friluftsliv och utomhuspedagogik, 
detta för att tydliggöra skillnaden mellan dessa två begrepp. Vi kommer även att presentera lite 
om friluftslivets historia samt vilka föreningar det finns i Sverige som idkar friluftsliv. Under 
rubriken tidigare forskning har vi valt att fokusera på forskning som argumenterar för 
friluftsliv, samt även de som argumenterar för friluftsliv på förskolan. I styrdokumentet dyker 
det även upp en del aspekter som berör friluftsliv, vilket vi också presenterar här nedan. 
 

2.1 Definitioner 
 
I samband med all litteraturgenomgång inför denna studie har vi stött på några olika begrepp 
som vi anser kan vara bra att förklara närmare. För en i ämnet ej insatt läsare kan begreppen 
annars vara svåra att särskilja.  
 

2.1.1 Definition av Friluftsliv 
 
Enligt National encyklopedin är friluftsliv verksamheter ute i det fria vanligen för längre tid 
och i vildare natur.1  
   För Friluftsfrämjandet är friluftsliv att vistas i naturen på ett sådant sätt att det ger 
naturupplevelser, rekreation och motion. Vidare anser de att friluftsliv ska bedrivas i harmoni  
med naturen och andra människor enligt allemansrätten.2  
 

                                                 
1 Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006: Friluftsliv. (15.04.2006.) 
     http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O156233&i_word=friluftsliv 
2 Friluftsfrämjandet, 2006: Friluftspolitisktprogram. (15.04.2006.) 
     http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=friluftspolitisktprogram 

http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O156233&i_word=friluftsliv
http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=friluftspolitisktprogram
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   Naturvårdsverket definierar friluftsliv som: Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskap för 
välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.3  
   Frisam, de ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan, beskriver friluftsliv som vistelse 
och fysisk aktivet utomhus för att uppnå rekreation, miljöombyte och naturupplevelse utan 
något krav på prestation eller tävling.4  
   Thordsson anser att huvudsyftet med friluftsliv är upplevelser och erfarenheter som man får 
genom färdsel och liv den fria naturen.5  
   Eskilson, Magnusson och Carlquist definierar friluftsliv på följande sätt: Friluftsliv är ett 
övergripande begrepp för en mängd aktiviteter ute i skog och mark, till fjälls och på sjön; 
vandringar, skidturer, exkursioner, lekar, lägerliv mm. 6  
   Kullander och Widegren beskriver friluftsliv som en möjlighet till avkoppling genom 
primitiva förhållanden, där man får tillfälle att njuta av naturen och samtidigt möjlighet att lära 
sig mer om miljö, blommor och djur. 7  
   Den officiella norska definitionen på friluftsliv lyder enligt följande: opphold og fysisk på 
aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevesle.8  I avsaknad av en 
entydig svensk definition har den av regeringen tillsatta friluftsgruppen utgått ifrån den norska 
definitionen när de gjort sin arbetsdefiniton.9 I rapporten Statens stöd till friluftsliv och 
främjandeorganisationer skriver den tillsatta friluftsgruppen att friluftsliv bör definieras som: 
vistelse och fysisk aktivitet utomhus under fritid för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse 
utan krav på prestation och tävling. 10 
 

2.1.2 Definition av Utomhuspedagogik 
 
Dahlgren har tillsammans med Szczepanski skrivit en rapport där de försöker definiera 
utomhuspedagogik. De beskriver utomhuspedagogiken som ett handlingsinriktat lärande där 
man kommer i kontakt med natur, kultur och samhälle. De centrala målen i lärandet är att 
förespråka varsamhet mot vår natur- och kulturmiljö och till ett ansvar för allt levande.11 
Vidare beskriver Dahlgren och Szczepanski att utomhuspedagogiken är en metod som skapar 
möjligheter att förena begreppskunskap, teoretiskkunskap, erfarenhets- och 
förtrogenhetskunskap.12 Enligt dem bedrivs utomhuspedagogik på platser i autentisk miljö där 
man kommer i kontakt med materialet. Dessa platser kan t.ex. vara på skolgårdar, i parker och 

                                                 
3 Notisum, 2006: SFS 2003:133. (15.04.2006.) 
     http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030133.HTM 
4 Frisam, 2006: Friluftsliv. (15.04.2006.) 
     http://www.svensktfriluftsliv.se/media/Frisamrapport.pdf 
5 Tordsson, Björn. Perspektiv på friluftslivets pedagogik. Örebro: Friluftsprofilen natur och hälsa, Institutionen för  
   idrott och hälsa, 1994,  s. 32. 
6 Eskilsson, Sven Olov, Ninel, Magnusson  & Ebba, Carlqvist. Friluftsverksamhet för alla. Stockholm: Liber  
   Utbildningsförlag, 1981, s. 8. 
7 Kullander, Ammi & Pia,Widegren. Natur och friluftsliv. Stockholm: Bonnier utbildning, 1997, s. 35. 
8 Miljoverndepartementet, 2006: Stortingsmelding nr. 39. (15.04.2006.)  
    http://odin.dep.no/md/norsk/dok/regpubl/stmeld/022001-040009/hov001-bn.html 
9 Kulturdepartementet. Statens stöd till friluftsliv och främjandeorganisationer. Stockholm: Kulturdepartementet, 
  Ds 1999:78, 1999, s. 20. 
10 Ibid.,s. 7. 
11 Dahlgren, Lars-Owe, & Anders, Szczepanski. Utomhuspedagogik: Boklig bildning och 
    sinnlig erfarenhet. Linköping: Linköpings Universitet, 1997, s. 11. 
12 Ibid., s. 23. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030133.HTM
http://www.svensktfriluftsliv.se/media/Frisamrapport.pdf
http://odin.dep.no/md/norsk/dok/regpubl/stmeld/022001-040009/hov001-bn.html
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trädgårdar, i stadsmiljöer (industrilandskap och kulturhistoriska miljöer). Dessutom kan 
utomhuspedagogik äga rum under stadsvandring, besök på en lantgård, i en djurpark eller ett 
naturreservat. 13 
   Kullander och Widegren beskriver utomhuspedagogiken som ett relativ nytt begrepp i 
Sverige. Pedagogiken, att vara och lära i naturen, har tidigare funnits och finns hos bl.a. 
hembygdsrörelsen, Friluftsfrämjandet och Fältbiologerna, men inom skolan har den inte riktigt 
godtagits.14 Kullander och Widegrens beskrivning av utomhuspedagogik skiljer sig inte så 
mycket ifrån Dahlgrens och Szczepanskis. Här följer deras beskrivning av utomhuspedagogik:  
 

Det vi som utomhuspedagoger vill ha, är ett arbetssätt, där man ser ängen, 
stengärdesgården och spåren av naturens krafter och människans aktiviteter som lika 
viktiga läromedel som det natur- och kulturarv vi har i skriftlig form. Utomhuspedagogik 
kan utövas av alla, i alla åldrar och på olika nivåer. Den kan bedrivas nästan var som 
helst, vid ett vattendrag, i en skog, på ett berg, men också i stadsparken eller på zoo. Det 
handlar om direkt upplevelser i en autentisk (äkta och verklig) miljö.15 

 

2.1.3 Vår definition av friluftsliv och utomhuspedagogik 
 
Vår definition av begreppet friluftsliv är att under relativt enkla förhållanden vistas ute i 
naturen för att få miljöombyte, frisk luft, motion, äventyr och möjlighet att lära känna vår 
natur. Vi vill även lyfta fram en viktig aspekt som Stenberg framhåller i sitt examensarbete och 
det är att friluftsliv ger livskvalité.16 Vilket även vi liksom säkert många andra med oss 
upplever, men som vi liksom Stenberg konstigt nog inte funnit i någon annans definiton. 
Engström är dock lite inne på samma spår då han skriver att: tävlingsidrott, motion och 
friluftsliv ger möjligheter till social samvaro, avkoppling och livsglädje och är därmed av stor 
betydelse för många människors livskvalitet.17 
   När det gäller utomhuspedagogik anser vi att det är ett lite vidare begrepp. Utomhus-
pedagogiken kan bedrivas på förskolegården, skolgården, stadsvandringar, parker, djurparker 
men också ute i det fria. Det handlar om att vistas i en miljö som är autentisk, där man får 
komma i kontakt med materialet.  
   Vi anser att den största skillnaden mellan friluftsliv och utomhuspedagogik är att friluftsliv 
bedrivs ute i naturen, i skog och mark, med avstånd till bebyggelse och bekvämligheter, medan 
utomhuspedagogik kan bedrivas i stort sett var som helst så länge man är i en autentisk miljö. 
 

2.2 Historia 
 
Under denna rubrik berättar vi om friluftslivets historia samt hur friluftsliv haft sin framväxt 
inom olika svenska föreningar. Vi presenterar även I Ur och Skurs pedagogik och dess 
framväxt.  

                                                 
13 Dahlgren, Lars-Owe, & Anders, Szczepanski. Utomhuspedagogik: Boklig bildning och 
    sinnlig erfarenhet. Linköping: Linköpings Universitet, 1997, s. 26. 
14 Kullander, Ammi & Pia,Widegren. Natur och friluftsliv. Stockholm: Bonnier utbildning, 1997, s. 126. 
15 Ibid., s. 127. 
16 Stenberg, Kerstin. Ett fritt liv!. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, kultur och  
    lärande, 2005, s. 6. 
17 Engström, Lars-Magnus. Idrott som social markör. Stockholm: HLS Förlag, 2002, s. 14. 
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2.2.1 Friluftshistoria 
 
I ett stycke ur dikten ”Paa Vidderne” skriven av Henrik Ibsen år 1859 dyker ordet friluftsliv 
upp för första gången i ett litterärt sammanhang.18  
   Sandell och Sörlin tar upp friluftslivets framväxt som social och kulturell företeelse. 
Författarna beskriver även våra äldsta friluftsorganisationer och deras olika fostrande syften. 
Scouternas främste grundare, Robert Baden-Powell, ansåg att friluftsliv och naturkontakt var 
en bra metod för att åstadkomma personlig mognad och ansvarstagande. Genom att ungdomar i 
mindre grupper tillsammans får leva vildmarksliv tränar de ansvarskänsla, samarbetsförmåga 
och praktiska färdigheter som t ex matlagning och orientering. Även 4H- rörelsen har 
uppfostran som ett av sina mål, dock med en starkare koppling till skogs- och jordbruk. 
Friluftsfrämjandet har, trots att de förnekat till att de tillhör idrottsrörelsen, ändå spelat en viss 
roll i idrottsrörelsens uppbyggnadsskede i Sverige.19 Vidare i boken kan man läsa om hur 
naturen och friluftsliv används som metod för hälsa, välbefinnande, kondition och andliga 
värden.20 
   I Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift har de i ett av sina nummer fokuserat 
sig på att skriva om Friluftsliv, Framtid och Folkhälsa. Där kan man läsa att friluftslivets 
utveckling tog fart under mitten av 1800-talet då samhället började förändras. Befolkningen 
började flytta ut från landsbygden till städerna. Jordbruksarbete ersattes av jobb inom service 
och industri.21 
   Många av de organisationer som finns kvar än idag, bildades. Svenska turistföreningen 
bildades 1885, strax därefter kom Friluftsfrämjandet följt av Scouterna och Naturvården. På 
den tiden var det bara den högre samhällsklassen som hade möjlighet att ägna sig åt friluftsliv, 
och de sökte sig till fjällvärlden och skärgårdarna.22  
   På 1930-talet började även kvinnor, barn och familjer att ägna sig åt friluftsliv. Även det 
tätortsnära, kulturpräglade landskapet började fånga folkets intresse. Behovet av en naturnära 
fritid upptäcktes. Men fortfarande fanns det dem som sökte det mer avlägsna och okända. 
Vandrarhemsrörelsen började växa fram i rask takt. Tack vare vandrarhemmen kunde även 
arbetarbefolkningen ha råd att ta sig ut i landskapen.23  
   På 1960-talet var välfärdssamhället etablerat. En stor del av befolkningen skaffade bil, 
fritidshus, husvagn eller fritidsbåt. Det blev lättare att förflytta sig, men det medförde även 
miljöproblem vilket gjorde att den sociala naturvården etablerades. Vandringsleder anlades och 
informationsmaterial producerades.24 
   Idag finns det traditionella friluftslivet kvar och intresset ökar från samhällets sida. FRISAM, 
friluftsorganisationer i samverkan, bildades år 2000 och Friluftsrådet bildades år 2003. Utbudet 
av aktiviteter har utökats rejält. Idag finner man diverse äventyrsanläggningar med allt från 

                                                 
18 Isberg, Roger. Färd – möte – människa – natur. Avesta: Centrum tryck AB, 1995, s. 102. 
19 Sandell, Klas & Sverker, Sörlin. Friluftshistoria- från "härdande friluftslif" till ekoturism och miljöpedagogi.  
     Stockholm: Carlssons bokförlag AB, 1999, s. 27 ff, 78 ff. 
20 Ibid., s. 34 ff, 78 ff, 102. 
21 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, nr 8 2005, årgång 144, s. 10.  
      http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=734 
22 Ibid., s. 16.  
23 Ibid., s. 18. 
24 Ibid., s. 19. 

http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=734
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forsränning och klättring till skidåkning av olika slag. Kommunikationer, media, 
kommersialism och kulturell mångfald gör det mesta möjligt idag.25 
 

2.2.2 Friluftsliv i svenska föreningar 
 
Friluftsfrämjandet bildades 1892. Föreningens syfte då var att främja skidlöpningen och de 
ansåg att vistelse utomhus var bra för hälsan och fostran, därför blev även ungdomen en viktig 
målgrupp. Föreningen insåg möjligheterna till avkoppling ute i naturen, därför tonades 
tävlings- och idrottsinriktningen ner. Istället bildades 1908 Svenska Skidförbundet som tog 
över all tävlingsverksamhet. Skidfrämjandet ägnade sig istället åt skidfärdighet och skidteknik, 
att få fram en funktionell utrustning och aktiviteter främst på skidor. Så småningom kom 
verksamheten att äga rum året om. År 1938 bytte Skidfrämjandet namn till ”Skid- och 
Friluftsfrämjandet” och 1975 blev namnet ”Friluftfrämjandet” med mottot ”Friluftsliv åt alla - 
året om”.26  
   Idag är Friluftsfrämjandet en riksorganisations vars mål är att understödja aktiv fritid via 
skidåkning och annat friluftsliv och därmed arbeta för folkhälsa och livsglädje. De erbjuder 
diverse aktiviteter med anknytning till friluftsliv året om. Organisationen arbetar för att skydda 
områden för friluftsliv samt att skydda och vårda naturen. De representerar allemansrätten, 
friluftslivets intressen och jobbar med att sprida sin kunskap om friluftsliv, miljö, utrustning 
etc. till människor i alla åldrar över hela landet.27 
  Svenska Turistföreningen, STF, bildades 1885. Målet var att hjälpa den svenska turismen 
samt att sprida kunskap om land och folk, vilket än idag är en av grundpelarna i verksamheten. 
Föreningens tillväxt gick fort och blev en folkrörelse inom natur- och kulturturism. Idag är 
Svenska Turistföreningen en av Sveriges största ideella organisationer med ungefär 330 000 
medlemmar.28  
  Ebbe Liberath bildade Svenska Scoutförbundet 1912 och det blev en verksamhet för pojkar. 
Året efter, 1913, bildades Sveriges Flickors Scoutförbund. Ända fram till 1960 levde de två 
olika förbunden vid sidan om varandra, då de sedan genom röstning slogs samman.29  
   Idag är Svenska Scoutförbundet en av Sveriges största ungdomsorganisationer med ungefär 
60 000 medlemmar. Verksamheten bygger på att man får sin kunskap och erfarenhet genom att 
göra saker tillsammans. Scouterna får bl.a. skapa sina egna äventyr och lära sig nya saker, 
utveckla sitt ledarskap och samarbete, åka på läger i Sverige och till andra länder, träffa 
kompisar och först och främst ha roligt.30 
 

                                                 
25 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, nr 8 2005, årgång 144, s. 17.     
       http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=734 
26 Friluftsfrämjandet, 2006: Historia. (20.04.2006) 
       http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=historia 
27 Friluftsfrämjandet, 2006: Friluftspolitisktprogram. (15.04.2006.) 
       http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=friluftspolitisktprogram 
28 Svenska Turistföreningen, 2006: Om STF � STF-fakta. (20.04.2006.) 
       http://www.stfturist.se/    
29 Svenska Scoutförbundet, 2006: Historia. (20.04.2006.) 
       http://www.ssf.scout.se/o.o.i.s/224 
30 Svenska Scoutförbundet, 2006: Om oss. (20.04.2006.) 
       http://www.ssf.scout.se/o.o.i.s/37 

http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=734
http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=historia
http://www2.frilufts.se/flf/flf.dsp?dsp=friluftspolitisktprogram
http://www.stfturist.se
http://www.ssf.scout.se/o.o.i.s/224
http://www.ssf.scout.se/o.o.i.s/37
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2.2.3 I Ur och Skur 
 
Susanne Drougge och Siw Linde, två förskolelärare, startade 1985 den första ”I Ur och Skur” – 
förskolan på Lidingö i Stockholm.  Idag finns det ett 90-tal I Ur och Skur. Drougge och Linde 
har båda ett stort intresse för naturen och förskoleverksamheten I Ur och Skur bygger på den 
friluftsverksamhet som utvecklats av friluftsfrämjandets. 31 
   Drougge och Navlet ger en grundläggande beskrivning av i ur och skurs metoder. De skriver 
om att pedagogiken går ut på att tillfredställa barnens behov av kunskap, rörelse och 
gemenskap genom att vistas i naturen.32 Förskolan ska integrera områdena natur, kultur och 
samhälle på ett naturligt sätt i verksamheten.33 De vill att barnen ska få en förståelse om vår 
delaktighet i naturen kretslopp och att barnen genom sin kunskap skapar en naturkänsla, de lär 
sig trivas i naturen året om och värna om miljön.34 Drougge och Navlet beskriver att det är upp 
till ledaren att utifrån varje barns förutsättning utnyttja naturens mångfald för att lägga grunden 
till ett livslångt lärande. Vidare skriver de:  
 

Vårt mål är att förmedla kunskap till barnen genom lek, undersökande arbetssätt och genom 
våra olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen, samt genom att följa årstiderna. 
Genom detta arbetssätt ska ledarna stimulera till gemenskap i barngruppen och aktivt 
medverka till att varje enskilt barn utvecklar sin motorik.35 

 
Något som Drougge och Navlet även poängterar är föräldrarnas och ledarnas gemensamma 
intresse för friluftsliv, natur och miljö då detta knyter samman barnets två världar, hemmet och 
barnomsorgen.36 Enligt dem är grundfilosofin för I Ur och Skur:  
 

      - att vi tycker det är roligt att vara ute 
- att vi tycker det är viktigt och roligt att arbeta med barn 
- att vi kan förmedla känslan för naturen till barnen  
- att vi använder leken och olika uttrycksmedel som metod 
- att vi lär barnen om natur och friluftsliv 
- att vi använder oss själva- som metod - som förebild  
- att vi ger barnen naturupplevelser 
- att vi är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande 
- att vi inte avbryter barnen i sin lek, i sitt arbete, med onödiga rutiner 
- att vi låter friluftsliv och natur genomsyra vårt arbete med barnen.37 

 

                                                 
31 Friluftsfrämjandet, 2006: I Ur och Skur. (20.04.2006) 
       http://www.frilufts.se/iuroskur/bakgrund.html 
32 Drougge, Susanne, & Frida, Navlet. Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. Stockholm:    
    Friluftsfrämjandet/Utebol, 1996, s. 25. 
33 Ibid., s. 108. 
34 Ibid., s. 51. 
35 Ibid., s. 25. 
36 Ibid., s. 69. 
37 Ibid., s. 68. 

http://www.frilufts.se/iuroskur/bakgrund.html


   7  

2.3 Tidigare forskning 
 
Här sammanfattar vi de undersökningar och arbeten vi kunnat finna som rör friluftsliv inom 
förskolan och till viss del inom skolan. 
 

2.3.1 Varför friluftsliv? 
 
Dahlgren och Szczepanski menar att människors kontakt med naturen måste öka om inte vi vill 
att vår hälsa försämras ytterligare. De påpekar att vistelse utomhus bl.a. kan förebygga fetma 
och benskörhet.38   
   Drougge och Navlet skriver att:  Naturen skapar en miljö som balanserar trygghet och 
utmaning. Lek och vistelse i naturen skapar dessutom en känsla för naturen och ger sinnliga 
erfarenheter för livet. 39 
   Läkarna Söderström och Blennow har jämfört sjukfrånvaron i vanliga förskolor med ”I Ur 
och Skur”-förskolor. Studien visade att barn på uteförskolor hade markant lägre sjukfrånvaro 
och blev fortare friska än barn på andra förskolor. Förklaringen som ges till utebarnens bättre 
hälsa var den friska luften kombinerat med utemiljöns mindre trängsel, vilket bidrar till att 
smittspridningen minskar och barnen blir mindre stressade.40  
   Grahn, Mårtensson, Lindblad och Ekman har kommit fram till att utomhusvistelse inte bara 
främjar barnens hälsa utan även ger starkare fysik, bättre motorik, vighet samt ökad 
koncentrationsförmåga.41 Denna tes styrkes ytterligare av Boldemanns et al. studie kallad 
SCAMPER. De konstaterar även att en lummig förskolemiljö ger ett bra skydd mot UV-
strålning. Detta medför att risken för hudcancer hos förskolebarnen minskar.42  
   Braute och Bang har båda omfattande erfarenhet från projekt med daghem och förskolor. De 
skriver att människor som inte har något förhållande till naturen inte kommer att visa något 
intresse för att bevara den. Här citerar vi dem: Det är här som arbetet med barn och natur bli 
viktigt. Det är i barndomen som attityder och inställningar lättast formas och det är ju i hög 
grad på den enskildes attityder som naturvården bygger.43 Vidare skriver de att det är särskilt 
viktigt att förskolorna och skolorna tar sitt ansvar eftersom det nu för tiden faktiskt är de som 
råder över den största delen av barnens tid.44 
 
 

                                                 
38 Dahlgren, Lars-Owe, & Anders, Szczepanski. Utomhuspedagogik: Boklig bildning och 
    sinnlig erfarenhet. Linköping: Linköpings Universitet, 1997,  s. 46-47. 
39 Drougge, Susanne, & Frida, Navlet. Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. Stockholm:  
    Friluftsfrämjandet/Utebol, 1996, s. 16. 
40 Blennow, Margareta, & Margareta, Söderström. ”Barn på utedagis hade lägre sjukfrånvaro”, Läkartidningen,  
    95, 1998, s. 1670-1672. 
41 Grahn, Patrik. Ute på dagis: hur använder barn daghemsgården? : utformningen av daghemsgården och dess  
    betydelse för lek, motorik och koncentrationsförmåga. Alnarp: MOVIUM, 1997, s. 85. 
42 Boldemanns, Cecilia, et al. Scamper: Förskolemiljöer och barns hälsa. Stockolm: Stockholms läns landsting,  
    2005, s. 18. 
43 Braute, Jorunn, & Christofer, Bang. Följ med ut!. Stockholm: Universitetsförlaget, 1997, s. 19. 
44 Ibid., s. 20. 
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2.3.2 Varför friluftsliv på förskola? 
 
Drougge och Navlet skriver att regelbunden aktivitet ute i naturen stärker musklerna och tränar 
barns rörlighet samt att det grundlägger goda fritidsvanor.45 De nämner även att det är lättare 
att skapa en aktivitet hos barn som är utomhus och att den friska luften och ljuset är bra för 
skelettet, kroppen och hjärnan.46 Vidare skriver de att för att barn ska utvecklas och få nya 
intryck behöver de en stimulerande miljö, naturen är en sådan miljö som balanserar trygghet 
och utmaning hos barnen. Naturen stärker barnens fantasi och skapande förmåga och den ger 
kunskap om och för livet, då barnen kommer närmare det som växer och lever.47 
   Eskilsson, Magnusson och Carlquist skriver att friluftsverksamheten i naturen bjuder på 
synintryck, hörupplevelse och fysiska kontakt. Dessa upplevelser skapar kunskap och vana 
med naturen. Vidare skriver de att dessa upplevelser är viktiga led i barns och ungdomars 
utveckling, både emotionellt och socialt. De menar att naturen bjuder på trygghet, sinnesro och 
balans som vi människor idag är i behov av.48  
   Braute och Bang talar om att barn har lättare att få luftvägs sjukdomar än vuxna, då deras 
motståndskraft är svagare. Därför anser de att det är viktigt att möjligheterna för barns 
utevistelse är goda och att en förbättring av inomhusklimatet bör ske.49 Vidare skriver de att 
barnens aktiviteter bör bestå av konkreta saker och upplevelser för att deras mentala utveckling 
ska stimuleras. Naturen är en miljö som erbjuder massvis av konkreta inslag.50 
   Granberg beskriver naturen som en oändlig källa att ösa upplevelser och inspiration ur.51 
Vidare skriver hon att utevistelsen stimulerar barn till kropp och själ, de blir inte bara 
avkopplade utan får även motorisk och intellektuell träning52. Barnen får både praktisk och 
teoretisk kunskap och utvecklar olika färdigheter. De får uppleva både fysiska och estetiska 
erfarenheter samt upplevelser som bidrar till vidare upptäckter. Granberg skriver även att 
utomhusvistelse bidrar till att barnen blir mer aktiva, undersökande och utforskande.53 
   Fiskum nämner i sin avhandling om studier som visar på att det finns ett sammanhang mellan 
friluftsaktiviteter och barns motoriska utveckling och inlärning. I den ena studien, utförd i 
Sverige, är undersökningen gjord på barn från olika förskolor. Den ena förskolan är omgiven 
av naturligt landskap, som även hade en del av det naturliga landskapet som uteområde. Den 
andra förskolan låg i ett område nära stan, där utemiljön var planlagd av landskapsarkitekter. 
Studien visade på i flera av motoriktesterna att barn från förskolan som var omgiven med det 
naturliga landskapet, signifikant hade bättre resultat än de barn från den andra förskolan som 
låg nära stan.  
Den andra studien, utförd i Norge, som Fiskum nämner är en ingripande 9 månaders studie i 2 
förskolor. Studien gick ut på att den ena förskolan skulle ägna 1-2 timmar åt frilek och 
varierade aktiviteter ute i skogen varje dag, medan den andra förskolan skulle ägna 1-2 timmar 

                                                 
45 Drougge, Susanne, & Frida, Navlet. Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. Stockholm:  
    Friluftsfrämjandet/Utebol, 1996, s. 9. 
46 Ibid., s. 10. 
47 Ibid., s. 16. 
48 Eskilsson, Sven Olov, Ninel, Magnusson  & Ebba, Carlqvist. Friluftsverksamhet för alla. Stockholm: Liber  
    Utbildningsförlag, 1981, s. 13. 
49 Braute, Jorunn, & Christofer, Bang. Följ med ut!. Stockholm: Universitetsförlaget, 1997, s. 36. 
50 Ibid., s. 155. 
51 Granberg, Ann. Småbarns utevistelse: naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: Liber, 2000, s. 17. 
52 Ibid., s. 27. 
53 Ibid,. s. 29. 
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i den traditionella utelekplatsen varje dag och bara några få gånger vistas i skogen. Båda 
barngrupperna testades i balans och koordinationsfärdigheter både före och efter aktionen. Det 
visade sig att barnen som vistats regelbundet ute i skogen hade signifikant större framgång än 
de barn som vistats på sin traditionella utelekplats. Utifrån resultatet drog man slutsatsen att 
landskapsstrukturen och vegetationen leder till en allsidig grovmotorisk aktivitet och lek som i 
sin tur främjar den motoriska utvecklingen.54 
   Eklunds och Wikströms har undersökt om friluftsliv i tidig ålder kan leda till ett bibehållet 
intresse som vuxen. Studien visade på att samtliga medverkande elever är aktiva i någon form 
av friluftsliv eller fysisk aktivitet idag men att omfattningen är väldigt olika. De viktigaste 
faktorerna som bidragit till att personerna har bibehållit intresset för friluftsliv är föräldrarnas 
intresse och påverkan samt tiden på förskolan. 55 
 

2.4 Förankring i styrdokument 
 
Förskolan har inte haft någon egen läroplan innan den nuvarande Läroplanen för förskolan 
1998, Lpfö98, infördes. Förskoleklasserna går efter Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet 1994, Lpo94. Vi har valt att lyfta ut de viktiga punkter som rör friluftsliv ur båda 
läroplanerna. Varför vi valt att titta på även grundskolans läroplan är för att vi vill se hur den 
röda tråden, det livslånga lärandet, löper genom förskolan och grundskolan. I båda läroplanerna 
betonas vikten av att arbeta mot de olika åldersstadierna.  
 

2.4.1 Lpo94 
 
I den nuvarande läroplanen, Lpo94, förespråkas att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att få 
känna medvetenhet och delaktighet i det gemensamma kulturarvet, vår miljö och vad som kan 
göras för en hållbar utveckling. Även hälso- och livsstilsfrågor uppmärksammas. Några 
speciella hänvisningar för just friluftsliv finns inte att läsa, utan det är en tolkningsfråga utifrån 
lärarens egen kunskap om ämnet. Vi finner heller inget angivet antal friluftsdagar, utan det är 
numera upp till den lokala skolan att frigöra resurser till detta ändamål.56 
   I kursplanen för ämnet idrott och hälsa finns däremot friluftsliv, tillsammans med idrott, 
angivet i bl. a ämnets syfte och mål att sträva mot.  Under ämnets karaktär och uppbyggnad kan 
man läsa att:  
 

Ämnet anknyter också till de starka kulturella traditioner som finns i Sverige när det gäller 
att vistas i naturen. Genom friluftsverksamhet och vistelse i skog och mark får eleverna 
upplevelser, kunskaper och erfarenheter som kan stimulera ett fortsatt intresse för friluftsliv, 
natur och miljöfrågor. Ämnet bidrar på så sätt till att väcka engagemang för betydelsen av 
att skydda och vårda natur och miljö. 

 

                                                 
54 Fiskum, Anita. Effekt av barnehagemiljø på motorisk og spatsial kompetanse hos barn. Høgskolen i Nord- 
    Trøndelag, 2004, s. 35-36. 
55 Uppsatser.se, 2007: I Ur och Skur. (21.12.2007.) 
        http://www.uppsatser.se/uppsats/b7075ec070/ 
56 Skolverket, 2007: Publikationer �Lpo94. (07.01.2008.)  
        http://www.skolverket.se 
 

http://www.uppsatser.se/uppsats/b7075ec070
http://www.skolverket.se
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Det finns även angivna mål för vad eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte och nionde 
skolåret.57 
 

2.4.2 Lpfö98 
 
I Lpfö98 kan man under rubriken ”förskolans uppdrag” läsa att: Förskolan skall lägga grunden 
för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar. Vidare kan man läsa att: Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. 
Slutligen kan man läsa att: Verksamheten skall 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. Även här ser 
man respekten för miljön som ett viktigt uppdrag, vilket även anges i målen. Att barnen ska få 
bekanta sig med det lokala kulturlivet anses också som viktigt.58 
 

3 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att beskriva, analysera och förstå förskolans syn på friluftsliv. Det 
syftet kommer vi försöka uppnå genom att undersöka, dels hur friluftsliv behandlats i tidigare 
forskning, i läroplaner, i vissa skoldokument och i facktidskrifter, men framförallt genom en 
enkätundersökning riktad mot förskolor inom Luleå och Piteå kommun. Utifrån vårt syfte 
ställer vi oss följande frågeställningar: 
 

• Vilken inställning har förskolorna till friluftsliv? 
• Vilket syfte har förskolorna med sin friluftslivspedagogik/utomhuspedagogik? 
• Är det någon skillnad mellan kommunerna i ovanstående frågor? 
 

4 Metod 
 
Nedan presenterar vi vår datainsamlingsmetod, urval, datainsamling, etiska överväganden och 
slutligen en grundlig beskrivning av vårt tillvägagångssätt.  
 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
 
Patel och Tebelius beskriver att den kvalitativa metoden, dvs. intervjuer och observationer, är 
en lämplig metod då man söker kunskap som man ska uttyda och förstå. Det gör man i form av 
verbala beskrivningar och textanalyser. Men eftersom vi i vår studie söker kunskap som vi 
skall beskriva och förklara råder de att välja en kvantitativ metod, dvs. enkäter.59 

                                                 
57 Skolverket, 2007: Publikationer �Grundskolan, Kursplan, Idrott och hälsa. (21.12.2007.)  
       http://www3.skolverket.se 
58 Skolverket, 2007: Publikationer �Lpfö98. (07.01.2008.)  
       http://www.skolverket.se 
59 Patel, Runa & Ulla, Tebelius. Grundbok i forskningsmetodik : kvalitativt och kvantitativt. Lund: 
    Studentlitteratur, 1987, s. 43-44. 

http://www3.skolverket.se
http://www.skolverket.se
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Enligt Svenning innebär en kvantitativ studie att man bryter ned verkligheten i variabler, alltså 
omvandlar data till siffror.60 Genom att använda sig av en kvantitativ metod vill man bevisa 
tänkbara resultat. När man vill ta reda på åsikter, tyckanden, uppfattningar, kunskaper och så 
vidare hos en population så använder man sig i forskningssammanhang av intervjuer eller 
enkäter.  
   Fördelarna med en kvantitativ metod är att vi får ett större urval än om vi hade valt att utföra 
en intervjuundersökning. Ju fler respondenter som besvarar våra frågor desto större validitet får 
undersökningen. Enligt Svenning är god validitet och reliabilitet en förutsättning för att resultat 
skall kunna generaliseras till att även gälla andra än de som är undersökta. 61Med validitet 
menar Ejvegård att man mäter det tilltänkta och med reliabilitet att resultaten är tillförlitliga. 
Detta ska i sin tur alltså, om ingen förändring i populationen sker, utmynna i att en likadan 
undersökning som har samma syfte och metod kommer fram till samma resultat.62  
   Frågeformuleringarna i vår enkät är till största del standardiserade vilket innebär att vi valt 
fasta svarsalternativ. Enligt Trost anses standardiserade enkätfrågor öka reabiliteten och risken 
med vår enkäts öppna frågor är att bortfaller kan bli större vid dessa. 63  
 

4.2 Urval 
 
Vi valde att genomföra vår empiriska undersökning på samtliga förskolor inom både Luleå och 
Piteå kommun. Varje arbetsledare på samtliga förskolor har valts ut som respondent för vår 
undersökning. 
 

4.3 Datainsamling 
 
Inom Luleå kommun fick vi tillgång till internposten och därför valde vi att gå ut via brev till 
samtliga förskolor inom Luleå Kommun. I samband med att breven skickades ut tog vi kontakt 
med förskolorna per telefon och informerade dem om undersökningen samt deras rättigheter. 
Det var 8 stycken som internposten inte nådde ut till som vi istället personligen besökte. I hopp 
om att få fler förskolor att svara på enkäten valde vi att gå ut med en påminnelse per telefon. 
Trost rekommenderar påminnelse per brev då det uppfattas som mindre påtryckande, men då vi 
hade ont om tid fick det bli per telefon.64 Inom Piteå kommun har vi personligen valt att besöka 
varje förskola. Vi lämnade ut och samlade in enkäterna vid olika besökstillfällen. Vid 
utlämningstillfället fick respondenterna information om undersökningen samt deras rättigheter. 
 

4.4 Etiska överväganden 
 
Tillsammans med varje frågeformulär som vi delat ut till de olika förskolorna har vi bifogat ett 
följebrev som utformas delvis enligt rekommendationer av Ejlertsson.65 I brevet gav vi 

                                                 
60 Svenning, Conny. Metodboken, Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och nya metoder i  
    IT-samhället. (4:e upplagan). Eslöv: Lorentz förlag, 2003, s. 188.  
61 Ibid., s. 64. 
62 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 70-74. 
63 Trost, Jan. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 1994,  s. 53. 
64 Ibid., s. 98-99. 
65 Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 34-41. 
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information om vårt undersökningssyfte samt vad resultatet kommer att användas till. Vi 
informerade även både skriftligt och muntligt om deras rättigheter vid undersökningen. 
Rättigheterna innefattade frivilligt deltagande, respondenterna hade möjlighet att avbryta 
enkätundersökningen samt att de garanterades anonymitet.    
   Att respondenterna är anonyma innebär enligt Patel och Davidson att det varken finns namn, 
nummer eller annan möjlighet till identifiering.66 Vi kommer alltså att förvara enkäterna så att 
ingen obehörig kan få tillgång till dem. Numreringen av enkäter kommer endast vara till för 
vårt eget bruk för att vi skall kunna urskilja vilka som tagit del av den, detta kommer ej att 
framgå i resultatet.  
 

4.5 Tillvägagångssätt 
 
Vi började med att göra en litteratursökning, utifrån det område vi valt att forska inom. Efter att 
ha fått ett godkännande från våra handledare, av det formulerade syftet samt frågeställningarna 
med studien, fortsatte sökandet av litteratur. Litteraturen som kom att ingå i studien, har vi 
hittat på både Universitets- och stadsbiblioteket samt via Internet. Utifrån alla sökträffar via 
Internet har vi försökt att sålla fram rapporter och avhandlingar samt annan information som 
har varit relevant för studien. Denna litteratur har vi använt som grund för den teoretiska 
utgångspunkten i bakgrunden samt även till viss del i utformandet av enkäterna och 
följebrevet.  
   Nästa steg kom att utforma en enkät som hade relevanta frågor med dels fasta svarsalternativ 
men även med några enstaka öppna. Vid utformandet av enkätfrågorna har vi utgått ifrån syftet 
och frågeställningarna med studien och alla relevanta frågor som väcktes antecknades ned. 
Efter att vi fått respons från handledaren gjorde vi några justeringar i enkäten och skrev ett 
följebrev.  
   Efter att enkäten och följebrevet var utformade och klara delade vi upp förskolorna och tog 
en kommun var som ansvarsområde. Som tidigare nämnt lämnade vi ut och samlade in enkäten 
vid olika besökstillfällen inom Piteå kommun. Där gjorde vi en muntlig beskrivning av studiens 
syfte och frågade om de ville ta del i den. Inom Luleå kommun informerade vi respondenterna 
via telefon, med undantag för de 8 förskolor vi personligen besökte. Detta genomfördes under 
veckorna 16-19 (2006) på de aktuella förskolorna inom både Luleå och Piteå kommun. De 
delar som vi valt att lyfta fram av enkäten finns redovisade under resultatdelen, dels i form av 
tabeller och figurer samt även i sammanfattad beskrivande text.  

 

4.6 Bortfall 
 
Bortfallet i den här undersökningen ligger på ungefär 13 %. Enligt Ejlertsson ger 
enkätundersökningar i regel större bortfall än vad intervjuundersökningar gör.67 Möjligheten 
finns att bortfallet skulle ha blivit annorlunda om vi istället gjort en intervjuundersökning. 
   Patel och Davidson skriver att om bortfaller närmar sig 20 % eller mer bör man försöka ta 
reda på anledningen till detta bortfall.68 Vi gjorde en bortfallsanalys och ringde runt till de 

                                                                                                                                                           
 
66 Patel, Runa & Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 63. 
67 Ejlertsson, Göran. Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 11. 
68 Patel, Runa & Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 110. 
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förskolor som inte svarat för att få vetskap och tyngd till vårt arbete. Anledningen visade sig 
vara att de inte ansåg sig ha tid samt att några inte var intresserade. Att tilläggas bör att Piteå 
kommun visade ett större intresse till att svara på enkäten då vi där endast saknar en enkät av 
de totalt 53 utdelade. Det innebär att större delen av bortfallet ligger inom Luleå kommun där 
det saknas 15 enkäter av de totalt 72 utdelade. Bortfallet kan tänkas ha blivit större inom Piteå 
kommun om vi även där istället valt att gå ut med enkäten via post. 
 

5 Resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa det resultat som berör våra frågeställningar. Vi har utgått 
från enkäterna som vi har sammanställt i statistikprogrammet , Statistical Package for the 
Social Sciences, SPSS. De delar som vi anser varit relevanta har vi valt att lyfta fram bland 
annat i form av beskrivande text, men även genom diagram då Patel och Davidson anser att det 
är ett överskådligt sätt att redovisa resultat på.69  
   För att ta reda på om det fanns något statistiskt samband mellan kommunerna använde vi oss 
av chi-2 metoden.  Signifikansnivån valdes till 5 %, dvs i 5 fall av 100 finns en risk att vi drar 
felaktiga slutsatser. Utifrån resultatet av chi-2 kan vi inte påvisa något statistiskt signifikant 
samband mellan de olika kommunerna på någon utav enkätfrågorna. 
   Innan vi går in på resultaten vill vi ge en kort redogörelse för hur de olika kommunerna ser ut 
vad gäller befolkning, yta och politik. Vi ger även en kort information om hur förskolorna såg 
ut vad gäller antal avdelningar, antal barn/avdelning samt personalens utbildningar. Vi 
redovisar även för förskolornas eventuella profileringar. 
   År 2006 bestod Luleå kommun av ca 73000 invånare eller ca 40 invånare/km2. Politiskt så 
har socialdemokraterna majoritet i kommunen.70 Piteå kommun hade ca 41000 invånare eller 
13 invånare/km2 under samma år och även där är socialdemokraterna i majoritet i kommunen.71 
  I Luleå finns det förskolor med allt från en till sju avdelningar. Det vanligaste förekommande 
är dock mindre förskolor med endast en avdelning (17 st) tätt följt av förskolor med två 
avdelningar (14 st). I Piteå finns det förskolor med allt från en och upp till fyra avdelningar. 
Det vanligaste förekommande är även där mindre förskolor med endast en avdelning (19 st), 
därefter är det i princip lika vanligt med förskolor som har både två (15 st) och tre (14 st) 
avdelningar. Barnantalet per avdelning är i Luleå varierade från 7-26 barn där 18 barn är det 
vanligaste förekommande. I Piteå är motsvarande siffra 9-36 barn men med 14-16 barn som 
vanligast förekommande. 
  Personalen på förskolorna har olika utbildningar. I Luleå arbetar sammanlagt 505 personer 
som personal på de förskolor som är med i undersökningen. Av dem har 315 personer 
förskolelärareutbildning, 165 personer har barnskötarutbildning, 5 personer har utbildat sig som 
lärare för tidigare år och 1 person är fritidspedagog. Ytterligare 19 personer är elevassistent, 
resurs eller saknar helt eftergymnasialutbildning. I Piteå arbetar sammanlagt 356 personer som 
personal på de förskolor som är med i undersökningen. Av dem har 209 personer 
förskolelärareutbildning, 131 personer har barnskötarutbildning, 8 personer har utbildat sig som 

                                                 
69 Patel, Runa & Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 95. 
70 Wikipedia, 2007: Luleå Kommun. (21.12.2007.) 
       http://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5_kommun 
71 Wikipedia, 2007: Piteå Kommun. (21.12.2007.)  
       http://sv.wikipedia.org/wiki/Pite%C3%A5_kommun 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5_kommun
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pite%C3%A5_kommun
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lärare för tidigare år och 1 person som lärare för senare år. Ytterligare 6 personer har 
fritidspedagogutbildning och 1 person har annan högskoleutbildning. 
  I Luleå kommun så har ca 44% angett att de har särskild profilering på sin förskola. Av de 
förskolor som har angett att de har särskild profilering har 6 stycken angett att de har någon typ 
av friluftsprofilering. Även i Piteå kommun har ca 44% av förskolorna särskildprofilering. Där 
är det däremot något fler, 11 stycken, som angett att de har någon typ av friluftsprofilering. 

   

5.1 Redovisning av enkätfrågor om utevistelse 
 
Här nedan kommer vi att redovisa de enkätfrågor som berör utevistelse i form av tabeller, 
diagram samt löpande text.   
 

Tabell1. Visar hur förskolans närmiljö ser ut i Luleå och Piteå. Allting visas i antal procent. 

 
Tabell 1 visar hur stor del av förskolorna inom Luleå och Piteå som har nära tillgång till 
naturen.  Här hade förskolorna möjlighet att svara på mer än ett svarsalternativ. Resultatet visar 
på att förskolorna verkar ha bra tillgång till natur och de flesta ligger ej centralt belägna. Detta 
visar sig vara giltigt inom båda kommunerna. Den enda aspekten där de två kommunerna 
tydligt skiljer sig är tillgången till djurliv. Enkäten visar att det är mindre förekommande i 
Luleå än i Piteå att förskolorna har tillgång till djurliv.  
   På frågan om hur ofta förskolorna i Luleå och Piteå bedriver förskoleverksamheten utomhus 
med barnen, kunde vi inte se någon skillnad mellan kommunerna. Totalt svarade 98% inom 
båda kommunerna att de bedriver förskoleverksamheten utomhus varje dag och 2% svarade att 
de bedriver förskoleverksamheten utomhus mindre än 1 gång/vecka. 
   På frågan om det fanns några målbeskrivningar som berörde utevistelse och friluftsliv kunde 
vi se en tydlig skillnad. I Luleå svarade 44% att de inte fanns några målbeskrivningar medan 
56% ansåg att det fanns det. I Piteå svarade endast 18% att det inte fanns några 
målbeskrivningar medan resterande 82% ansåg att det fanns. Inom Piteå kommun var det 
vanligast förekommande svaret läroplanen eller lokala arbetsplanen bland dem som angett att 
det fanns målbeskrivningar. Inom Luleå kommun var det endast några enstaka (6st) som 
uppgav samma svar.  
 
 
 
 
 
 

   Skog 
Grönomr
åde 

Vatten Djurliv Lekplats Centrum Kulturliv 

Luleå  
n = 57 

88       97 62 53 83 39 25 

Piteå  
n = 52 

100 94 71 80 98 29 31 
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   Ja, vi är ute 
längre med 
de äldre 
barnen 

Ja, vi är ute 
längre med 
de yngre 
barnen 

Nej, åldern 
har ingen 
betydelse, 
det är 
barnens 
intresse som 
styr 

Nej, åldern har 
ingen 
betydelse, det 
är personalens 
intresse som 
styr 

Luleå 
n = 57 

28 0 68 4 

Piteå 
n = 52 

39 0 57 4 

 
Tabell 2. Ålderns betydelse för hur länge förskolor i Luleå och Piteå är ute med barnen. Allting visas i antal 
procent.  
 

Tabell 2 visar hur stor roll ålderns betydelse har för hur länge barnen på förskolorna vistas 
utomhus inom de båda kommunerna. Enkäten visade att ingen var ute längre med de yngre 
barnen, däremot var det en liten del som lät de äldre barnen vara ute längre. Denna andel var 
ungefär lika stor inom Luleå och Piteå kommun. I de fall där barnens ålder inte hade någon 
betydelse svarade större delen inom båda kommunerna att det var barnens intresse som styr 
tiden för utevistelse gentemot personalens intresse. Även här var andelen ungefär lika stor för 
de båda kommunerna. 
   Vad gäller köldgräns för utevistelse så visade enkäten en liten skillnad mellan Luleå och 
Piteå kommun. 49% av förskolorna i Luleå svarade att de inte hade någon gräns, medan 
motsvarande procentsats för förskolorna i Piteå var 55%. Det var alltså ungefär hälften som 
svarade att de hade en köldgräns och hälften som svarade att de inte hade någon inom 
kommunerna. Inom de båda kommunerna var den vanligast förekommande köldgränsen -20oC, 
med ett spann på -15 oC till -25 oC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Visar den genomsnittliga tiden för utomhusvistelse för förskolor i Luleå och Piteå. 
 

Figur 1 visar hur lång tid förskolebarnen i de två kommunerna genomsnittligt vistas utomhus. 
Enkäten visade en viss skillnad mellan kommunerna. I Piteå var det 61% som svarade att 
barnen vistades ute 1-2 timmar per dag, medan motsvarande procentsats i Luleå var 70%. 39% 
i Piteå svarade istället att de är ute mer än 3 timmar per dag och i Luleå var motsvarande 
procentsats 30 %. Däremot svarade ingen att de är ute 30 minuter per dag i varken Piteå eller 
Luleå. Det vanligast svaret inom de båda kommunerna var alltså att barnen var ute 1-2 timmar 
per dag. 
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   Ja, vi är ute 
oftare på 
våren 

Ja, vi är ute 
oftare på 
sommaren 

Ja, vi är ute 
oftare på 
hösten 

Ja, vi är ute 
oftare på 
vintern 

Nej 

Luleå 
n = 57 

25 28 20 0 28 

Piteå 
n = 52 

27 30 22 0 21 

Tabell 3. Årstidens betydelse för hur ofta förskolor i Luleå och Piteå är ute. Siffrorna står för antal förskolor. 

 
Tabell 3 visar hur stor roll årstiden har för hur ofta förskolorna inom de båda kommunerna är 
utomhus. Här hade förskolorna möjlighet att markera flera alternativ. Enkäten visar en viss 
skillnad inom de båda kommunerna där det är färre inom Piteå kommun än i Luleå kommun 
som svarat att årstiden inte har någon betydelse för hur ofta förskolorna vistas utomhus. 
Förutom detta är andelen svar relativt jämt fördelade mellan de olika årstiderna i de båda 
kommunerna. Dock är det vanligast förekommande svaret för båda kommunerna att 
förskolorna är ute oftare på sommaren. Ingen av förskolorna har angett att de är ute oftare på 
vintern. 
 
   Ja, vi är ute 

längre på 
våren 

Ja, vi är ute 
längre på 
sommaren 

Ja, vi är ute 
längre på 
hösten 

Ja, vi är ute 
längre på 
vintern 

Nej 

Luleå 
n = 57 

38 48 30 0 9 

Piteå 
n = 52 

45 47 36 0 4 

Tabell 4. Årstidens betydelse för hur länge förskolor i Luleå och Piteå är ute. Siffrorna står för antal förskolor. 
 

Tabell 4 visar hur stor roll årstiden har för hur länge förskolorna inom de båda kommunerna är 
utomhus. Även här hade förskolorna möjlighet att markera flera alternativ. Resultatet visar en 
liten skillnad mellan de båda kommunerna där en större andel av förskolorna i Piteå är ute 
längre på våren gentemot förskolorna i Luleå kommun. Man kan även se att andelen förskolor 
som är ute längre på hösten är något större i Piteå. Ingen av förskolorna har svarat att de är ute 
längre på vintern. I Luleå är andelen förskolor som svarat att årstiden inte har någon betydelse 
något större än i Piteå men för båda kommunerna är ändå antalet av detta svarsalternativ 
relativt liten. Trots att skillnaden mellan kommunerna är liten samt att svaren fördelar sig 
relativt jämt mellan de olika årstiderna så kan man ändå urskilja att det är vanligast att 
förskolorna är ute längre på sommaren.  
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             Figur 2. Visar påståendet om att vid dåligt väder är barnen på förskolor i Luleå och Piteå sällan ute. 
 
Figur 2 visar vilken roll vädret har för utevistelse på förskolorna inom de olika kommunerna. 
Enkäten visar att det vanligast förekommande svaret i Luleå var att dåligt väder inte alls har 
någon påverkan på utevistelsen, hela 47% svarade detta. I Piteå däremot var det vanligast 
förekommande svaret att dåligt väder hade en liten påverkan, totalt 49% svarade detta. 
Resultatet visar också att 35% av förskolorna i Piteå svarade att dåligt väder inte hade någon 
som helst påverkan på utevistelsen, medan 39% av förskolorna i Luleå ansåg att dåligt väder 
hade en liten påverkan.  
 

   Stämmer   bra Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mindre bra 

Stämmer inte 
alls 

Luleå 
n = 57 

23 56 19 2 

Piteå 
n = 52 

20 65 12 3 

Tabell 5. Visar påståendet om att barnen på förskolorna i Luleå och Piteå har tillräckligt med kläder för 
utevistelse i alla väder. Allting visas i procent. 

 
Tabell 5 visar huruvida barnen har med sig tillräckligt med kläder för utevistelse till förskolan 
inom de olika kommunerna. Enkäten visar att de båda kommunerna har väldigt likvärdig svar, 
det vanligast förekommande svaret är att barnen inom de båda kommunerna är ganska bra 
utrustade för att kunna vistas utomhus i alla väder. På de övriga alternativen kan vi se en 
relativt jämn spridning i svaren.   
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   Stämmer   bra Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mindre bra 

Stämmer inte 
alls 

Luleå 
n = 57 

0 0 18 82 

Piteå 
n = 52 

0 0 10 90 

Tabell 6. Visar påståendet om att förskolorna i Luleå och Piteå väljer att inte vara ute om barnen är ”griniga”. 
Allting visas i procent. 

 
Tabell 6 visar huruvida förskolorna inom Luleå och Piteå kommun väljer att stanna inomhus 
om barnen är griniga. Ingen förskola i Luleå eller Piteå har angett att det stämmer bra eller 
ganska bra att barnen får stanna inomhus ifall de är griniga. Dock visar enkäten att det är 
vanligare i Luleå än i Piteå att grinigheten har en liten inverkan på utevistelsen. Det vanligast 
förekommande svaret för de båda kommunerna är att grinigheten inte har någon som helst 
påverkan för huruvida barnen är ute eller inte. I Piteå kommun är andelen något större än i 
Luleå.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Visar påståendet om att förskolorna i Luleå och Piteå  väljer att inte vara ute om lärarna ”inte är på  
humör”. 

 

Figur 3 visar huruvida förskolorna inom Luleå och Piteå kommun väljer att stanna inomhus om 
lärarna inte känner för att vara ute. Enkäten visar på en liten skillnad mellan kommunerna. 
Ingen av förskolorna har angett att påståendet stämmer helt, däremot har 2% inom Luleå 
kommun svarat att det stämmer ganska bra gentemot Piteå där ingen angett detta alternativ. Det 
mest vanligast förekommande svaret är att lärarnas humör inte har någon som helst påverkan 
på utevistelsen och man kan se att andelen svar är något större i Piteå än i Luleå kommun. En 
liten andel av förskolorna inom de båda kommunerna har svarat att lärarnas humör har en liten 
påverkan.  
   På frågan om förskolorna i Luleå och Piteå väljer att inte vara ute om barngruppen är för stor 
visar resultatet att det absolut vanligast förekommande svaret är att barngruppens storlek inte 
alls har någon påverkan, andelen svar är dock något större inom Piteå kommun, 96%, än inom 
Luleå, 93%. En liten andel av förskolorna har angett att barngruppens storlek har en liten 
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påverkan och andelen svar här är en aning större inom Luleå kommun gentemot Piteå. Ingen av 
kommunerna har angett att påståendet skulle stämma helt eller delvis. 
   På frågan om förskolorna inom Luleå och Piteå kommun tror att barnen håller sig friskare 
genom att vistas mycket utomhus visade enkätsvaren på att i princip samtliga förskolor anser 
att det finns ett samband. Andelen svar är något större inom Piteå kommun, 98%, än inom 
Luleå, 95%. Ingen av kommunerna har angett att påståendet inte alls stämmer eller att det 
stämmer mindre bra. En liten andel inom båda kommunerna har svarat att det stämmer relativt 
bra, här är dock andelen svar en aning större i Luleå kommun än inom Piteå. 
 

   100% 90% 80% 70% 50% 30% 10% 0% 
Luleå 
n = 57 

18 40 25 9 5 3 0 0 

Piteå 
n = 52 

8 35 33 16 4 2 2 0 

Tabell 7. Visar uppskattningen i procent av barnen på förskolorna i Luleå och Piteå som är fullt utrustade för 
utevistelse i alla väder och årstider. 

 
Tabell 7 visar förskolornas uppskattning på antalet barn i procent som kommer fullt utrustande 
för utevistelse i alla väder och årstider. Resultatet tyder på att det finns en skillnad mellan 
kommunerna. Inom Luleå kommun faller en större andel barn inom de tre största 
procentsatserna än inom Piteå kommun. Inom Piteå kommun är andelen barn som är fullt 
utrustade förskjutet till de tre näst största svarsalternativen. Det mest förekommande 
svarsalternativet är att 90 % av barnen är fullt utrustade för utevistelse. Detta gäller för båda 
kommunerna. Ingen av förskolorna har angett att 0% av barnen är fullt utrustade.   
   På frågan om huruvida personalen på förskolorna inom Luleå och Piteå kommun är fullt 
utrustade med kläder för utevistelse i alla väder och årstider visar enkäten på att 90% av 
personalen i de båda kommunerna är fullt utrustade. Endast 10% av förskolorna har svarat att 
de flesta ur personalen är fullt utrustade. Svaren från de båda kommunerna är identiska.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Visar om personalen på förskolorna i Luleå och Piteå blir sponsrade med någon typ av utrustning från 
deras arbetsgivare. 

Figur 4 visar huruvida personalen på förskolorna inom de båda kommunerna får någon slags 
sponsring i form av utrustning från deras arbetsgivare. Resultatet visar på att en väldigt liten del 
i både Luleå och Piteå kommun blir sponsrade, dock är andelen större inom Piteå kommun.  
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   På frågan om förskolornas inställning till att vistas utomhus inom de olika kommunerna är 
svaret entydigt. Samtliga förskolor har angett att de har en positiv inställning oavsett kommun. 
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Figur 5. Visar hur förskolelärarna i Luleå och Piteå uppfattar att barnen upplever utevistelsen. 

 
Figur 5 visar förskolornas tolkning av hur barnen upplever att få vara utomhus inom Luleå och 
Piteå kommun. Ingen av kommunerna har angett att barnens upplevelser skulle vara negativ 
eller delvis negativ. Resterande resultat tyder på att det finns en skillnad mellan kommunerna. 
Inom de båda kommunerna är det vanligast förekommande svaret att barnen upplever 
utevistelsen som någonting positivt och andelen svar är större inom Piteå kommun än inom 
Luleå. Inom Luleå kommun är det fler som angett att barnens upplevelse är delvis positiv än 
inom Piteå kommun. 
 

5.2 Redovisning av enkätfrågor om friluftsliv 
 
Här nedan kommer vi att redovisa de enkätfrågor som berör friluftsliv i form av tabeller, 
diagram samt löpande text.   
   Vi bad förskolorna om deras egen definition av friluftsliv och gav dem möjligheten att 
besvara frågan med helt fria ord. När vi jämförde resultatet från förskolorna i Luleå och Piteå  
kommun såg vi att de definierat friluftsliv väldigt lika. Genomgående tycks den gemensamma 
nämnaren för just friluftsliv vara utflykter, matsäck samt upptäcka naturen i skog och mark. De 
flesta förskolorna inom de båda kommunerna verkar vara överrens om att friluftsverksamhet är 
något som bedrivs utanför förskolegården i en naturmiljö. Dock har ett fåtal (3st) inom Piteå 
kommun angett friluftsliv lika gärna kan bedrivas på förskolegårdens lekplats. Några förskolor 
utmärkte sig i sina definitioner av vad friluftsliv är, dessa har vi valt att lyfta fram genom att 
citera dem nedan: 
 

Äventyr i olika miljöer, naturupplevelser av olika slag. 
 

En medveten livsstil. 
 

Friskluft, avstressande atmosfär, äventyr. 
 

Natur, känna väderväxlingar, studera årstidsväxlingar, leka i ”större rum” etc. 
 

Upplevelser av vad naturen har att erbjuda. 
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Därefter bad vi dem beskriva deras syfte med friluftsliv och även här vill lyfta fram några svar 
genom citat: 
 

Många barn kommer sällan ut i naturen. 
 

Att upptäcka naturens skiftningar, att hitta det positiva med utevistelse i alla väder. 
 

Ljudnivån sänks, innestunder lugnare, mer ro att jobba inne. 
 
När vi jämför förskolornas svar så ser vi att det även här finns en gemensam nämnare och det 
är frisk luft, motion och motorisk träning. Tätt därefter anges anledningar som friskare barn, 
upptäcka, utforska och lära sig om naturen och miljön. Ytterligare några anledningar som anges 
är att leka på större yta, att ha roligt samt att barnen får utlopp för sin fantasi.  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 6. Visar hur ofta förskolorna i Luleå och Piteå bedriver friluftsliv. 

Figur 6 visar hur ofta förskolorna inom Luleå och Piteå bedriver friluftsliv. Enkäten visar på att 
de flesta förskolor inom de båda kommunerna bedriver friluftsliv varje vecka. Väldigt få 
förskolor har angett att de aldrig bedriver friluftsliv. Resterande svar fördelar sig relativt jämt 
mellan varje dag, en gång i månaden och 1 gång per termin. Svaren är också relativt lika 
mellan kommunerna. Den största skillnaden ser man dock på andelen förskolor som bedriver 
friluftsliv en gång i månaden. Detta alternativ har fler förskolor inom Piteå kommun angett än 
inom Luleå. Fler förskolor inom Luleå kommun har angett att de bedriver friluftsliv en gång 
per termin än Piteå kommun. 
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   Ja, vi gör det 
oftare på 
våren 

Ja, vi gör det 
oftare på 
sommaren 

Ja, vi gör det 
oftare på 
hösten 

Ja, vi gör det 
oftare på 
vintern 

Nej 

Luleå 
n = 57 

24 24 21 0 27 

Piteå 
n = 52 

37 30 33 1 15 

Tabell 8. Visar om årstiden har betydelse för hur ofta förskolor i Luleå och Piteå bedriver friluftsliv. Siffrorna står 
för antal förskolor. 

 

Tabell 8 visar huruvida årstiden har någon betydelse för hur ofta förskolorna inom de två 
kommunerna bedriver friluftsliv. Här hade förskolorna möjlighet att ange flera svarsalternativ. 
Enkäten visar på en tydlig skillnad mellan kommunerna. Inom Piteå kommun är det vanligast 
förekommande svaret att förskolorna oftare bedriver friluftsliv på våren, medan det inom Luleå 
kommun är en relativt jämn spridning mellan de olika alternativen med undantag för vintern. 
Även i Piteå är det väldigt få som svarat att de oftare bedriver friluftsliv på vintern. Inom Luleå 
kommun har 47% angett att årstiden inte har någon inverkan på hur ofta förskolorna bedriver 
friluftsliv medan motsvarande procentsats i Piteå är mycket lägre, endast 28%.    
 
   Dåligt väder Barnen är inte 

rätt klädda 
Brist på 
utrustning 

Brist på 
kunskap 

Brist på tid 

Luleå 
n = 57 

22 11 4 3 23 

Piteå 
n = 52 

19 15 1 1 20 

Tabell 9. Visar vilka hinder förskolelärarna i Luleå och Piteå anser att der eventuellt skulle finnas för friluftsliv 
på förskolan.  Siffrorna står för antal förskolor. 

 

Tabell 9 visar om förskolelärarna inom kommunerna anser att det finns några hinder för att 
bedriva friluftsliv och vilka hindren är. Förskolorna har här haft möjligheten att markera flera 
alternativ. Resultatet visar på att förskolorna inom de båda kommunerna är relativt entydiga 
med sina svar. Det mest förekommande alternativet är att förskolorna inom de båda 
kommunerna har dåligt med tid till att kunna bedriva friluftsliv men nästan en lika stor orsak är 
dåligt väder. Andelen svar mellan kommunerna på dessa två svarsalternativ är i princip lika 
stora. Den tredje största orsaken har förskolorna angett vara att barnen inte är rätt klädda. Brist 
på utrustning eller brist på kunskap är inte några betydande orsaker, trots att några få förskolor 
inom de båda kommunerna har angett detta.  
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Figur 7. Visar vilken inställning förskolorna i Luleå och Piteå har till att bedriva friluftsliv. 

 
Figur 7 visar hurdan inställning förskolorna inom de två kommunerna har till att bedriva 
friluftsliv. Det övervägande svaret inom de båda kommunerna är att förskolorna har en positiv 
inställning till friluftsliv. Några få förskolor har angett att de har en delvis positiv inställning till 
friluftsliv, medan andelen som svarat att de har en delvis negativ inställning är försvinnande 
liten. Ingen av förskolorna har angett att de har en negativ inställning till friluftsliv. Svaren är 
relativt jämt fördelade inom de båda kommunerna. 
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Figur 8. Visar hur förskolelärarna i Luleå och Piteå upplever att barnens inställning till att bedriva friluftsliv är. 
 
Figur 8 visar förskolelärarnas tolkning av hurdan inställning barnen har till friluftsliv. Enkäten 
visar på att övervägande svaren inom de båda kommunerna är att barnen har en enbart positiv 
inställning till friluftsliv. Andelen svar är något större inom Luleå kommun gentemot Piteå. 
Ingen av förskolorna har angett att barnen har en negativ eller delvis negativ inställning, dock 
har några svarat att barnen har en delvis positiv inställning. Här är andelen svar något högre 
inom Piteå kommun än inom Luleå.  
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Figur9. Visar om personalen på förskolorna i Luleå och Piteå har fått någon utbildning i friluftsliv. 

Figur 9 visar huruvida personalen på förskolorna inom de två kommunerna har någon 
utbildning inom friluftsliv eller ej. Enkäten visar på att det finns en skillnad mellan 
kommunerna. Inom Luleå har ungefär hälften utbildning inom friluftsliv medan nästan hälften 
har angett att de inte har det. Inom Piteå kommun är det något fler som angett att de inte har 
någon utbildning i friluftsliv. Till de som angett att de har någon utbildning inom friluftsliv 
frågade vi vilken utbildning de har. Den vanligast förekommande utbildningen inom de båda 
kommunerna är Friluftfrämjandets Mulleutbildning. Tätt därefter anges Friluftsfrämjandet 
utbildningar i skridskor, skidor, Knytte samt I ur och skur. Scout, Outdoor education, 
miljöutbildning, äventyrspedagogik samt idrottsutbildning är övriga utbildningar som anges, 
men det är endast enstaka förskolor som har personal med den utbildningen.  

   

6 Diskussion 
 
Här nedan kommer vi att diskutera hur tillförlitlig vår undersökning är. Vi kommer även att ta 
upp intressanta resultat som vår undersökning visat på. Vidare har vi spekulerat lite grand i 
eventuella orsaker till resultatet och vi avslutar med förslag på framtida forskning.  
 

6.1 Undersökningens tillförlitlighet 
 
Patel och Davidson skriver att god validitet uppnås genom att man verkligen undersöker det 
som är avsett att undersökas. Vidare skriver de att det innebär att själva undersökningen också 
måste ske på ett tillförlitligt sätt., det vill säga vara av reliabilitet72.  
  Vi valde att göra en enkätundersökning där vi riktade oss till personalen på de förskolor som 
fanns i Luleå och Piteå kommun under våren 2006. Det blev sammanlagt 125 förskolor, 72 
stycken i Luleå kommun och 53 stycken i Piteå kommun. Av dem svarade sammanlagt 109 
stycken, 57 stycken i Luleå kommun och 52 stycken i Piteå kommun. Det ger ett sammanlagt 
bortfall på 13% vilket medför att vår undersökning kan anses som mycket tillförlitlig. Väljer vi 
att titta enbart på Luleå kommun så blir bortfallet större, 22%, medan bortfallet blir betydligt 
mindre om vi väljer att titta på enbart Piteå kommun där bortfallet var endast 2%.  
  Vårt syfte med studien var att beskriva, analysera och förstå hur förskolan arbetar med 
friluftsliv, vilket vi anser att vi uppnått. Vi har även valt att jämföra resultaten från de båda 

                                                 
72 Patel, Runa & Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 98. 
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kommunerna för att se om det är någon skillnad mellan dem. Eftersom vi fick svar från ungefär 
lika många förskolor från de båda kommunerna så går det bra att jämföra dem och få ett 
tillförlitligt resultat 
  Om vi hade haft mer tid på oss skulle vi kunnat öka tillförlitligheten genom att även göra 
intervjuer och observationer. Enligt Patel och Davidson kan fler insamlingskällor ge 
undersökningen en större tillförlitlighet eftersom de kan förtydliga verklighetsbilden73.  
  Resultatet på vår undersökning anser vi vara högst trovärdigt. Däremot tror vi att resultatet 
skulle ha sett annorlunda ut om vi hade valt två andra kommuner eller möjligtvis kanske fler 
kommuner, norr, söder eller väster ut i Sverige. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Vår undersökning var kvantitativ och har redovisats kvantitativt genom resultaten vi fått genom 
enkäten. Med enkäten ville vi få fram om förskolan arbetar med friluftsliv, vilken inställning 
förskolorna har till friluftsliv och vilket syfte dem har med sin friluftslivspedagogik /utomhus-
pedagogik. Vi ville även se om det var någon skillnad på resultatet mellan de två kommunerna. 
Efter att ha sammanställt enkäterna såg vi att förskolornas svar i de respektive kommunerna 
inte skiljde sig åt särskilt markant. Detta har medfört att det har varit svårt att dra några direkta 
slutsatser. Men vissa skillnader har vi ändå kunnat urskilja. 
   Enligt vår definition av friluftsliv är friluftsliv något som ger livskvalite genom att man under 
relativt enkla förhållanden vistas ute i naturen för att få miljöombyte, frisk luft, motion, äventyr 
och möjlighet att lära känna vår natur. Det vi kan utläsa från resultatet är att de flesta förskolor 
ansåg att friluftsliv var utflykter utanför förskolegården med matsäck, främst i skog och mark. 
Däremot fanns det några få som ansåg att friluftsliv var när de var ute i lekparken på 
förskolegården och att de därmed utövade friluftsliv dagligen. Jämför vi vår definition av 
friluftsliv med förskolornas så kan vi säga att den gemensamma nämnaren är naturen.  
   Förskolornas syfte med att bedriva friluftsliv var relativt gemensamt inom de båda 
kommunerna. De flesta har angett svaren som motorisk träning, naturupplevelser, frisk luft och 
motion. Ytterligare några har även angett friskare barn, större lekyta, fantasi samt att ha roligt. 
Dessa svar stämmer bra överrens med Fiskums teori om sambandet mellan friluftsaktiviteter 
och barns motoriska utveckling och inlärning.74 Den motoriska träningen styrks även utav 
Drougge och Navlet75. Att uppleva och utforska naturen var anledningar som förskolorna gav, 
vilket även Granberg är inne på då hon beskriver naturen som en oändlig källa att ösa 
upplevelser och inspiration ur.76 Söderströms och Blennows studie visar att barn som vistas 
mycket ute har lägre sjukfrånvaro och blir fortare friska.77  
   Enligt resultatet av frågan över hur förskolornas närmiljö ser ut så visade det sig att samtliga 
förskolor har tillgång till naturen. Tittar vi vidare på resultat över hur länge förskolorna är ute 
så ser vi att det vanligast förekommande svaret är 1-2 timmar per dag, enkäten visade också att 

                                                 
73 Patel, Runa & Bo, Davidson. Forskningsmetodikens grunder, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 99-100. 
74
Fiskum, Anita. Effekt av barnehagemiljø på motorisk og spatsial kompetanse hos barn. Høgskolen i Nord- 

    Trøndelag, 2004, s. 35-36. 
75 Drougge, Susanne, & Frida, Navlet. Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. Stockholm:  
    Friluftsfrämjandet/Utebol, 1996, s. 9. 
76 Granberg, Ann. Småbarns utevistelse: naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: Liber, 2000, s. 17. 
77 Blennow, Margareta, & Margareta, Söderström. ”Barn på utedagis hade lägre sjukfrånvaro”, Läkartidningen,  
    95, 1998,  s. 1670-1672. 
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98% av förskolorna är ute varje dag. Inom de båda kommunerna hade årstiden en viss 
betydelse för hur ofta samt hur länge förskolorna är ute med barnen. Främst vinter tid hade en 
negativ inverkan, då ungefär hälften av förskolorna inom de båda kommunerna hade en 
köldgräns på ca – 20oC. För övrigt angav de båda kommunerna att dåligt väder inte hade någon 
eller liten påverkan på utevistelsen. Förutom dessa anledningar så visade resultatet även på att 
barnens ålder hade en viss betydelse för hur länge barnen vistades ute. De flesta var ute längre 
med de äldre barnen. I uppskattningen på hur många procent av barnen som är fullt utrustade 
med kläder i alla väder anges 90% som det vanligast förekommande svaret inom de båda 
kommunerna. Utifrån dessa resultat borde förskolorna ha goda förutsättningar till att kunna 
bedriva friluftsliv. Detta leder oss in på frågan vad förskolorna anser att det finns för hinder för 
att bedriva friluftsliv. Där kommer skälet brist på tid som största orsak tätt följt av dåligt väder. 
Att barnen inte är rätt kläder anges som det tredje största hindret för att bedriva friluftsliv, 
vilket förbryllar oss något eftersom de tidigare angett att barnen skulle vara bra utrustade när 
det gäller att ha tillräckligt med kläder. Personalen menar även att vädret inte avgör huruvida 
de går ut eller inte, men ändå är det den näst största anledningen till att de inte bedriver 
friluftsliv.  
   På frågorna om vilken inställning personalen har till friluftsliv samt vilken uppfattning 
personalen upplever att barnen har till friluftsliv, svarade majoriteten att de har en positiv 
inställning och resterande svarade delvis positiv. Ingen svarade att de hade en negativ 
inställning. Resultatet fördelade sig lika över de båda kommunerna och det var ungefär som vi 
hade förväntat oss. På frågan om hur ofta förskolorna bedriver friluftsliv var det vanligast 
förekommande svaret inom de båda kommunerna varje vecka och 1 gånger i månaden den näst 
vanligaste. 
   Personalen på förskolorna borde vara väl insatta i att det finns målbeskrivningar som berör 
utevistelse. Alla som jobbar inom förskolan ska enligt Skolverket känna till de styrdokument 
som gäller för verksamheten, i det här fallet Lpfö98. I den framgår att förskolans miljö ska 
inspirera barnen att utforska omvärlden och att verksamheten ska vara förlagd både inom- och 
utomhus för att ge utrymme för aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.78 Vi ställde 
dem frågan: finns det några målbeskrivningar som berör utevistelse eller friluftsliv? Av 
resultatet att döma så ser vi en stor brist bland personalen när det gäller deras medvetenhet om 
styrdokumenten, främst inom Luleå kommun. Inledningsvis i enkäten frågade vi vilken 
utbildning personalen har. Där framkom att förskolepersonalen inom Luleå kommun består av 
62% förskolelärare, 33% barnskötare och 5% övriga (som består av personer med eller utan 
pedagogiskutbildning). Inom Piteå kommun var 59% förskolelärare, 37% barnskötare och 4% 
övriga (som består av personer med pedagogiskutbildning). Eftersom ca 60 % av personalen 
inom de båda kommunerna har förskolelärarutbildning, hade vi förväntat oss att samtliga 
förskolor skulle ha reflekterat till läroplanen när de besvarade frågan. 
   Något som vi också frågade var om personalen fått någon utbildning i friluftsliv eller ej. 
Resultatet visade att många har fått utbildning, däremot långt ifrån all personal på förskolorna. 
Den vanligaste utbildningen var Friluftsfrämjandets Mulleutbildning tätt följt av 
Friluftsfrämjandets övriga utbildningar (skridskor, skidor, Knytte samt I ur och skur). Vi ser 
inte att det finns någon större skillnad mellan svaren från de båda kommunerna. Det vi däremot 

                                                 
78 Skolverket, 2007: Publikationer �Lpfö98. (07.01.2008.) 
       http://www.skolverket.se 
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kan se är att Luleå kommun i större utsträckning än i Piteå kommun fått någon typ av 
utbildning.    
   Utifrån det resultat vi fått fram kan vi konstatera att de flesta förskolorna inom de båda 
kommunerna verkar arbeta med friluftsliv allt från 1 gång i veckan till 1 gång i månaden. 
Utifrån förskolornas definitioner kan vi se att de verkar vara ganska överrens om vad friluftsliv 
innebär. Begreppen som de nämnt kan intressant nog även knytas samman till vissa delar utav 
vår egen definition. Både personalen och barnen på förskolorna inom de båda kommunerna är 
positivt inställda till att bedriva friluftslivs verksamhet. Det som utgör ett hinder för förskolorna 
inom både Luleå och Piteå kommun är bristen på tid, väder och dåligt klädda barn. 
Förskolornas gemensamma syfte med friluftsliv är motorisk träning, naturupplevelser, frisk luft 
och motion vilket kan sammankopplas med målbeskrivningen i Lpfö98. Dessa aspekter vill vi 
lyfta fram då vi utifrån våra egna efterforskningar har hittat flera studier som vi tagit upp i 
bakgrunden som styrker friluftslivets positiva inverkan på barn.   
Med utgångspunkt från de frågeställningar som vi hade anser vi att vi har uppnått syftet med 
vår undersökning. Frågorna har legat till grund för enkäten och har varit den röda tråden genom 
hela vårt arbete. Utifrån svaren på enkäten anser vi att vi fått ett bra underlag att bygga vidare 
på för att kunna slutföra detta examensarbete. 
 

6.3 Egna reflektioner 
 
Under arbetets gång så har vi funderat över olika orsaker till det resultat vår undersökning har 
visat. Vi kommer under den här rubriken att framföra våra funderingar. 
   I följebrevet valde vi att ge vår egen definition på begreppen friluftsliv och 
utomhuspedagogik. Detta för att alla förskolor skulle ha samma förutsättningar att förstå att vi 
upplever att det finns en skillnad mellan de båda begreppen. I och med vår definition kan det 
hända att vi omedvetet har påverkat hur förskolorna svarat.  
  Vi tycker oss även ha märkt att hur vi gick tillväga när vi delade ut enkäten spelade stor roll 
för hur svarsfrekvensen blev. Den personliga kontakten i samband med utlämnandet har haft 
stor betydelse. Det ser vi för att bortfallet blev betydligt mindre i Piteå kommun där samtliga 
enkäter lämnades ut personligen.  
   När det gäller personalens kännedom om målbeskrivningar i styrdokumenten tror vi att 
resultatet påverkas av personalens olika utbildningar. Vi vet att förskolelärarna får utbildning 
om styrdokumenten i sin förskolelärarutbildning. Vad vi däremot inte känner till är om 
barnskötarna får utbildning om styrdokumenten under sin barnskötarutbildning på gymnasiet. 
Om så inte är fallet kan det vara en möjlig förklaring till personalens bristfälliga kunskaper om 
de målbeskrivningar som finns i styrdokumenten. En annan möjlig tes är att det handlar om en 
tolkningsfråga om den text som står skriven i styrdokumenten.  
   Våra egna erfarenheter talar för att Piteå kommun håller hårt på att personalen som arbetar 
inom förskolan ska ha rätt utbildning, dvs. förskolelärarexamen eller barnskötarutbildning från 
gymnasiet. Detta har vi fått erfara då en av oss sökt jobb inom barnomsorgsvakansen hos 
kommunen. Lärarutbildning räckte inte som kvalifikation för att få arbeta som vikarie inom 
förskolan och trots att vederbörande har egna barn så krävdes gymnasial utbildning från barn- 
och fritidsprogrammet.  Inom Luleå kommun däremot så är kraven på vikarier inte lika höga, 
det har den andra av oss fått erfara då hon sökte och fick jobb inom barnomsorgsvakansen där. 
Vi hade i det läget som vi båda sökte jobb samma utbildning, skillnaden mellan oss var åldern 
samt att en av oss hade barn, den andra inte. Om detta har någon betydelse för hur förskolans 
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verksamhet fungerar eller inte är svårt att säga men tål att spekulera i. Undersökningen visar 
endast den fasta personalens erfarenheter av utevistelse och friluftsliv, den säger inget om 
vikariers erfarenheter. Det som vi däremot sett bland de övriga kommentarerna i enkäten är att t 
ex förskolepersonalen inte anser att deras tillfälliga vikarier alltid är rätt utrustade för 
utomhusvistelse i alla väder. Beror vikariernas bristfälliga ytterkläder på att personalen är dålig 
på att informera dem om vad som behövs för dagen? Eller är det vikarierna som är oerfarna och 
har inte en aning om vad som förväntas? Eller bryr de sig helt enkelt inte om att ta med rejäla 
kläder? 
   När det gäller frågan om personalens friluftsutbildning kan vi tänka oss att resultatet vi fick 
har ett samband med ovanstående spekuleringar om innehållet i de olika utbildningarna. 
Förskolelärarutbildningen innehåller någon typ av friluftsutbildning, men hur är det med 
barnskötarutbildningen? För att alla ska ha samma förutsättningar till att bedriva 
friluftsverksamhet inom förskolan, anser vi att personalen är i behov av utbildning i högre grad 
än de har idag.  
   Piteå kommun har i större utsträckning än Luleå kommun, nära till skog, vatten, djurliv men 
även till lekplatser och kulturliv. Förskolorna i Luleå kommun har närmare till centrum. Vad 
detta beror på kan tänkas ha att göra med att Piteå kommun har färre invånare/km2 än Luleå 
kommun. Undersökningen visar också att barnen i Luleå kommun till viss del är bättre 
utrustade när det gäller kläder än barnen i Piteå kommun. Vad det beror på kan ha att göra med 
invånarnas inkomster. I Luleå kommun är medelinkomsten 202900 kr79 medan den i Piteå 
kommun är 199600 kr80, men det är så pass liten skillnad så det är föga troligt.  
   Det gläder oss att så många förskolor har syften med sina friluftslivs aktiviteter. Något som 
gläder oss ännu mer är att en del av de syften som förskolorna har, stärks av de studier vi tagit 
upp i vår bakgrund, exempelvis motorisk träning, frisk luft och motion. Vi skulle dock gärna se 
att förskolorna bedrev friluftsliv i större utsträckning än vad de gör idag. Förutom att 
utevistelse främjar hälsan så visar studier (se bakgrunden) på att det även ger barnen starkare 
fysik, bättre motorik, vighet samt ökad koncentrationsförmåga. Något annat som också talar för 
att bedriva friluftsliv är att den lummiga miljön medför att hudcancern hos barnen minskar. 
Dessutom visar Eklunds och Wikströms studie att intresset för friluftsliv kan bibehållas om 
man leds in i det i en tidig ålder. Med tanke på alla positiva aspekter som friluftslivet bidrar 
med så förstår vi inte varför förskolorna inte vistas utomhus mer än 1-2 timmar per dag, varför 
inte nyttja naturens resurser? Vi anser att skälen inte är rimliga till varför förskolorna inte kan 
bedriva friluftsliv. Brist på tid var den största anledningen, där vi vill påpeka att allting handlar 
om planering. För en del förskolor kan det kanske vara en fråga om kostnad och 
transportsvårigheter för att kunna idka friluftsliv dagligen, men i den här undersökningen 
angav alla förskolorna att de låg placerade nära till naturområden. Den andra och tredje 
anledningen till att de inte idkar friluftsliv oftare än det gör var dåligt väder och barnens kläder. 
De två orsakerna går lite hand i hand och då tänker vi främst på ett ordspråk som vi tycker 
stämmer så bra: Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Med de orden avslutar vi det 
här stycket.  

 

                                                 
79 Dagspress.se, 2007: Fakta Luleå Kommun. (21.12.2007.)     
      http://www.dagspress.se/tidningskarta_region.jsp?region=68 
80 Dagspress.se, 2007: Fakta Luleå Kommun. (21.12.2007.)   
      http://www.dagspress.se/tidningskarta_region.jsp?region=67 

http://www.dagspress.se/tidningskarta_region.jsp?region=68
http://www.dagspress.se/tidningskarta_region.jsp?region=67
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6.4 Fortsatt forskning 
 
Tanken vi hade när vi satte igång med den här undersökningen var att så småningom kunna 
göra en uppföljning av den och då främst vända oss till de förskolor som använder sig mycket 
av friluftsliv i sitt vardagliga arbete. Vår erfarenhet efter att ha talat med personal på de skolor 
vi gjort praktik på samt med vänner och bekanta, är att ju högre upp i skolåldrarna eleverna 
kommer desto mer avtar intresset för friluftsliv. Vi skulle vilja ta reda på om det är någon 
skillnad för huruvida intresset bibehålls i vuxen ålder om barnen eller eleverna får fortsätta att 
gå i en skola med friluftsprofilering jämfört om de går i en vanlig skola. När vi satte igång med 
vårt arbete våren 2006, fann vi inga studier inom det området. Idag, två år senare, har det 
kanske hänt mer på den fronten. Om inte så kanske det är något för oss att ta tag i… 
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Bilaga 1 
Piteå/Luleå April 2006 

Hej! 
 
Vi är två lärarstuderande vid Luleå Tekniska Universitet som under vår utbildningstid 
läst 60 poäng av inriktningen Idrott och hälsa med friluftsprofil. Under utbildningens 
gång har vårt intresse för friluftsliv stärkts och våra tankar om vår framtida 
undervisningssituation väckts. När vi nu kommit så långt i vår utbildning att det är dags 
för examensarbete så är det en självklarhet för oss att undersöka och skriva om något 
som håller oss varmt om hjärtat, nämligen friluftsliv. Friluftsliv kan beskrivas på olika 
sätt men vi har valt att i denna studie inrikta oss på ”hur förskolan arbetar med 
friluftsliv”. Detta för att man i förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Vi 
hoppas att vi kan få fram intressant information så att vi och även andra inom vår 
kommande verksamhet ska kunna utveckla de redan befintliga metoder och kanske 
även finna nya intressanta arbetssätt. För att kunna genomföra vårt examensarbete 
som vi tänkt oss behöver vi er hjälp! Det vore väldigt snällt av er om ni kunde tänka er 
att svara på enkäten som vi bifogar med detta brev, och sedan returnera den till oss 
snarast möjligt. 
   För att redogöra för begreppen friluftsverksamhet och uteverksamhet i enkäten har 
vi gjort en egen definition av dessa. 
 
Friluftsverksamhet= Något som sker utomhus i naturen, med avstånd till bostadshus 
och bekvämligheter. En naturupplevelse med miljöombyte. 
 
Uteverksamhet= Något som sker utomhus, men vanligen i närheten av bostadshus. 
 
 
Vi tackar för att ni tagit er tid att läsa detta brev och hoppas som sagt på svar från er! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
__________________                   ____________________ 
   Josefine Wennberg                           Jenny Wennberg 
 
 
P.S  Om ni har några frågor eller funderingar så är ni välkomna att vända er till oss. Ni 
når oss på följande adresser och telefonnummer. 
 
Josefine Wennberg  Jenny Wennberg 
Vänortsvägen 5:15  Torsgatan11 
977 54 Luleå  94139 Piteå 
0920-17933   0911-73410 
070-2462414  0733-327335 



  

     Bilaga 2 
     Enkätundersökning 

Förskolan, utevistelse och friluftsliv 
 

Om Förskolan 
 

1. Hur många anställda lärare har ni på er förskola? ____________________ 
 
2. Hur många avdelningar är det på er förskola? _______________________ 

 
3. Hur många barn är det per avdelning? _____________________________ 

 
4. Hur är barnen indelade i åldersgrupper på er förkola? 

______________________________________________________________ 
 

5. Hur många barn ansvarar varje lärare för?  _________________________ 
 
6. Vilken utbildning har personalen på er förskola? (Kryssa i flera alternativ 

om det behövs och ange antal.) 
� Förskolelärare ____stycken 

� Barnskötare ____ stycken 

� Fritidsledare ____stycken 

� Lärare, Tidigare år ____stycken 

� Lärare, Senare år ____stycken 

� Lärare, Gymnasiet ____stycken 

� Annan högskole-/universitetsutbildning ____stycken 

� Ingen eftergymnasialutbildning ____stycken 
  

7. Har er förskola någon särskild profilering? 
� Nej 

� Ja 
 

           Om ni svarat Ja, vad för profilering? _______________________________ 
  

8. Hur ser förskolans närmiljö ut? Kryssa för de alternativ ni har 
gångavstånd till. 

� Skog 

� Grönområden 

� Vatten 

� Djurliv 

� Lekplats 

� Centrum 

� Kulturliv (sevärdigheter, teater, etc.) 
 



  

Om Uteverksamhet 
 

9. Hur ofta uppskattningsvis bedriver ni förskoleverksamheten utomhus 
med barnen? 

� Varje dag 

� 3-4 ggr/vecka 

� 1-2 ggr/vecka 

� Mindre än 1 gång per vecka 
 

10. Finns det några målbeskrivningar som berör utevistelse och friluftsliv?  
� Nej  � Ja, __________________________________________ 
 

11. Har barnens ålder betydelse för hur länge ni är ute? 
� Ja, vi är ute längre med de äldre barnen. 

� Ja, vi är ute längre med de yngre barnen. 

� Nej, åldern har ingen betydelse, det är barnens intresse som styr. 

� Nej, åldern har ingen betydelse, det är personalens intresse som styr. 
 

12. Har ni någon köldgräns för utevistelse? 
� Nej  � Ja:_________°C 

 
13. Vilka typer av aktiviteter har ni utomhus tillsammans med barnen? 

� Fri lek 

� Arrangerad lek 

� Utflykter 

� Annat:___________________________________________________ 
 

14. Vilket syfte har ni med er utomhusvistelse? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
15. Hur lång tid i genomsnitt bedrivs utomhusvistelsen?  

� 30 minuter 

� 1 –2 timmar 

� mer än 3 timmar 
 

16. Har årstiden betydelse för hur ofta ni är ute? 
� Ja, vi är ute oftare på våren 

� Ja, vi är ute oftare på sommaren 

� Ja, vi är ute oftare på hösten 

� Ja, vi är ute oftare på vintern 

� Nej 
 
 
 



  

17. Har årstiden betydelse för hur länge ni är ute? 
� Ja, vi är ute längre på våren 

� Ja, vi är ute längre på sommaren 

� Ja, vi är ute längre på hösten 

� Ja, vi är ute längre på vintern 

� Nej 
 

18. Några påståenden. Kryssa i det svarsalternativ som stämmer för er 
förskola. 

Vid dåligt väder (blåst, kyla, regn) är barnen sällan ute. 
� Stämmer bra 

� Stämmer ganska bra 

� Stämmer mindre bra 

� Stämmer inte alls 
 
Barnen har tillräckligt med kläder för utevistelse i alla väder. 
� Stämmer bra 

� Stämmer ganska bra 

� Stämmer mindre bra 

� Stämmer inte alls 
 
Om barnen är ”griniga” väljer vi att inte vara ute. 
� Stämmer bra 

� Stämmer ganska bra 

� Stämmer mindre bra 

� Stämmer inte alls 
 
Om lärarna ”inte är på humör” väljer vi att inte vara ute. 
� Stämmer bra 

� Stämmer ganska bra 

� Stämmer mindre bra 

� Stämmer inte alls 
 
Om barngruppen är för stor väljer vi att inte vara ute. 
� Stämmer bra 

� Stämmer ganska bra 

� Stämmer mindre bra 

� Stämmer inte alls 
 
Vi tror att barn som vistas mycket utomhus håller sig friskare än de 
barn som vistas mycket inomhus. 
� Stämmer bra 

� Stämmer ganska bra 

� Stämmer mindre bra 

� Stämmer inte alls 



  

  
19. Uppskattningsvis hur många procent av era barn är fullt utrustade för 

utevistelse i alla väder och årstider? 
� 100%  � 50%   

� 90%  � 30% 

� 80%  � 10% 

� 70%  � 0% 
 

20. Är personalen fullt utrustade med kläder för utevistelse i alla väder och 
årstider? 

� Ja 

� Ja, de flesta 

� Någon enstaka person är fullt utrustad 

� Nej 
 

21. Blir ni sponsrade med någon typ av utrustning av er arbetsgivare? 
� Ja 

� Nej 
 

22. Vilken inställning har er förskola till utevistelse? 
� Positiv 

� Delvis positiv 

� Delvis negativ 

� Negativ 
 

23. Hur uppfattar ni att barnen upplever utevistelsen? 
� Bara positivt 

� Delvis positivt 

� Delvis negativt 

� Negativt 
 

Om Friluftsliv 
 

24. Hur definierar ni friluftsliv? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
25. Hur ofta bedriver ni friluftsliv? 

� Varje dag 

� Varje vecka 

� 1 gång i månaden 

� 1 gång/termin 

� Aldrig 
 



  

Om du svarat aldrig på den här frågan ber vi dig kort beskriva varför ni 
inte bedriver friluftsliv på er förskola? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
26. Vilket syfte har ni med er friluftsverksamhet? (Har ni svarat Aldrig på 

fråga 25 ber vi er hoppa till fråga 28.) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
27. Har årstiden någon betydelse för hur ofta ni bedriver friluftsliv? 

� Ja, vi gör det oftare på våren 

� Ja, vi gör det oftare på sommaren 

� Ja, vi gör det oftare på hösten 

� Ja, vi gör det oftare på vintern 

� Nej 
 

28.  Vilka hinder anser ni att det eventuellt skulle finnas för friluftsliv på er 
       förskola? 

� Dåligt väder 

� Barnen är inte rätt klädda 

� Brist på utrustning 

� Brist på kunskap 

� Brist på tid 
 

29. Vilken inställning har er förskola till att bedriva friluftsliv? 
� Positiv 

� Delvis positiv 

� Delvis negativ 

� Negativ 
 

     30. Hur upplever ni barnens inställning till att bedriva friluftsliv? 
� Majoriteten av barnen är enbart positiva 

� Majoriteten av barnen är delvis positiva 

� Majoriteten av barnen är delvis negativa 

� Majoriteten av barnen är negativa 
  
3311..  HHaarr  nnååggoonn  ii  ppeerrssoonnaalleenn  ffååtttt  uuttbbiillddnniinngg  ii  ffrriilluuffttsslliivv??  

��  NNeejj    ��  JJaa  

  
OOmm  NNii  ssvvaarraatt  JJaa,,  vviillkkeenn  uuttbbiillddnniinngg??  
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________  



  

3322..  VViillkkeenn  äärr  eennlliiggtt  eerr  ddeenn  ssttöörrssttaa  sskkiillllnnaaddeenn  mmeellllaann  uutteevviisstteellssee  oocchh  
ffrriilluuffttsslliivv??____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________  
  
3333..  ÖÖvvrriiggaa  ssyynnppuunnkktteerr  oocchh  kkoommmmeennttaarreerr::  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

TTaacckk  fföörr  eerr  mmeeddvveerrkkaann!!  
                          Josefine och Jenny 

 
 


