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Abstract 
 
Syftet med vår studie är att belysa utevistelsens pedagogiska roll i förskolans alla 

utomhusmiljöer och det medvetna förhållningssättets betydelse för verksamheten. 

Litteraturen utgår från forskares åsikter om utomhuspedagogik som kopplas till 

styrdokumenten. I undersökningen används intervjumetod. Intervjuer har gjorts med 

åtta förskollärare från olika förskolor med så lika förutsättningar som möjligt för 

utevistelse. Vi vill få en inblick i det medvetna pedagogiska förhållningssättets och 

helhetstänkandets betydelse vid utevistelsen på förskolan. I undersökningen 

framkom det att förskollärarna har liknande uppfattning om vad som är viktigt att 

barn utvecklar utomhus. Motoriken, naturupplevelser och frisk luft utgör viktiga inslag 

i utevistelsen. Det finns viktiga aspekter med de olika förmågorna förskollärarna 

nämner som utevistelsen har en positiv inverkan på. Många av förskollärarna 

belyser naturupplevelser eftersom naturen på så sätt upplevs i sin autentiska miljö. 

Vad barnen utvecklar i samband med de aktiviteter som förekommer stämmer inte 

alltid överens med det förskollärarna vill att barnen ska utveckla. Detta resultat 

synliggör det medvetna förhållningssättets betydelse, att det måste fungera från 

tanke till handling för att barnen ska kunna utvecklas i den riktning pedagogerna 

anser att de behöver. Den pedagogiska utevistelsen på förskolan är viktig eftersom 

barns olika utvecklingsområden stimuleras på ett sätt som enbart utevistelsen kan.  

 

Ämnesord: förskola, utomhuspedagogik, barn, förskollärares förhållningssätt 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Kristianstad som skriver vårt examensarbete 

om utomhuspedagogik. Vårt intresse för utomhuspedagogik har vuxit fram under 

utbildningen i samband med VFU-perioderna (verksamhetsförlagda utbildnings-

perioderna). Vi upplever att användningen av utevistelsen som pedagogisk 

verksamhet ser olika ut från förskola till förskola. Vårt intresse av utomhuspedagogik 

ledde fram till att vi båda läste kursen Att upptäcka i naturen. Kursen fördjupade våra 

kunskaper om hur vi som blivande lärare kan arbeta och se möjligheter med 

utomhuspedagogik.  

 

Utevistelsens betydelse för barn är en aktuell samhällsfråga. Det är viktigt att barn får 

möjlighet att skapa sig ett intresse för naturen. Samhället ser idag ut på så sätt att 

många barn sällan vistas utomhus och avståndet mellan människan och naturen 

växer (Nyhus Braute & Bang, 1997). Förskollärarna har inflytande på barn och deras 

utveckling under deras första levnadsår. De kunskaper och erfarenheter barnen får 

präglar deras synsätt och agerande, det är därför av vikt att undersöka hur 

förskollärarna arbetar med utevistelsen. Vi vill bidra till forskningen med nya 

infallsvinklar, sätt att tänka och arbeta med utevistelse på förskolan. Vår studie bidrar 

förhoppningsvis till att väcka nya tankar om utevistelse för alla som arbetar inom 

skolväsendet eller bedriver annan pedagogisk verksamhet. Vi har i vår studie gjort ett 

medvetet val att undersöka vilka områden som utevistelsen kan ha en positiv 

inverkan på. När utevistelsen blir pedagogisk får den en fördjupad positiv inverkan på 

barns utveckling. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den 

stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Förskolan ska uppmuntra lek 

och lärande utomhus, både i planerad miljö och i naturmiljö. (Läroplanen för 

förskolan Lpfö 98). Vår studie synliggör hur förskollärarna arbetar med utevistelse 

från tanke till handling. Vi vill undersöka om utevistelsen ses som en pedagogisk 

verksamhet och vilken funktion den fyller för barns utveckling. Studien styrs av 

förskollärarnas syn på utevistelsen.  
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1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att belysa förskollärarnas syn på utevistelsens pedagogiska 

roll i förskolan och det medvetna förhållningssättets betydelse för verksamheten. Det 

medvetna förhållningssättet innebär att det löper en röd tråd genom förskollärarnas 

tankesätt, planering, genomförande och utvärdering.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 
Vi har valt en struktur på uppsatsen där det löper en röd tråd genom alla avsnitten för 

att synliggöra förskollärarnas syn på utevistelsens pedagogiska roll i förskolan. 

Avsnitten utgår från förskollärarnas sätt att använda sig av utevistelsen. 

Förskollärarna i undersökningen lyfter fram motoriken, sinnena, naturupplevelser, att 

värna om naturen, leken, utomhusmiljöns stora utrymme och den friska luftens 

betydelse för den pedagogiska verksamheten.  
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2 Forskningsbakgrund 
Det finns mycket litteratur och forskning om de positiva effekterna av 

utomhuspedagogik. Forskningen och litteraturen fokuserar på möjligheterna, för att 

bidra med en utveckling inom ämnet. Forskningsbakgrundens avsnitt belyser ur olika 

synvinklar utomhuspedagogikens betydelse för barns utveckling. I forsknings-

bakgrunden belyses även förskollärarens roll i barns utveckling utomhus. Forsknings-

bakgrunden innehåller de områden som förskollärarna i undersökningen lyfter fram 

som betydelsefulla för utomhuspedagogiken. De områden som avhandlas i de olika 

avsnitten bygger på varandra och bildar i slutändan en helhet. I uppsatsen använder 

vi ordet utevistelse, med det ordet avser vi all aktivitet som sker utomhus. 

 

2.1 Variationen i den levande naturen 
Barnens utevistelse ska erbjuda en variation av naturupplevelser som även tränar 

barnens olika färdigheter och begreppsuppfattning. Naturen ger ständigt nya 

utmaningar som en lekpark aldrig kan erbjuda. Naturen erbjuder en variation av 

svårigheter som innebär att barnet kan utvecklas i sin egen takt och erbjuds nya 

utmaningar. Naturen ställer större krav på barnen, den kräver att barn kan samordna 

kroppens olika funktioner (Nyhus Braute & Bang, 1997). Barn har behov och lär sig 

av att uppleva naturen i en icke-konstlad miljö. Miljöns utformning påverkar barnens 

lek och kreativitet (Grahn et al., 1997). I förskolan ska utrymme ges för barnens egna 

planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus (Lpfö 

98). Utrymmet är betydelsefullt för barnen vid utevistelsen, de behöver ett tillräckligt 

stort utrymme att röra sig fritt på. Den fysiska miljön ska erbjuda lugn så barnen kan 

få möjlighet att samla kraft på nytt. I naturen sker förändringar och föremålen i 

naturen skiljer sig från varandra. Upptäckaren blir fokuserad och intresserad när det 

finns variationer att undersöka (Grahn et al., 1997). Naturens uppbyggnad och 

skiftningar erbjuder en variation av upplevelser att stimulera de olika färdigheterna 

och barns olika sinnen. Vissa färdigheter och kunskaper utvecklas enbart hos barnen 

när de vistas i naturen eftersom den erbjuder en variation i sin uppbyggnad och 

väderskiftningar. I närområdets natur till exempel skogen eller ett grönområde finns 

möjlighet för barnen att erövra kunskaper. Ett naturföremål direktupplevs varierat 

med synen, hörseln, känseln, doften och smaken (Nordlund et al., 1997).   
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2.2 Uppleva genom sinnena 
Naturen är en stor kunskapskälla som ger möjligheter till att stimulera olika sinnen 

och erbjuder en stor variation. Att vistas i naturen med alla upplevelser som det 

innebär stimulerar fantasin. När barn får undersöka med alla sina sinnen kan de 

upptäcka det stora i det lilla, på så sätt får barn en helhetssyn av naturen. När synen, 

hörseln, doften, smaken och känseln interagerar förstärks upplevelsen som gör 

intrycket starkare (Leicht Madsen, 1999). Helhetslärandet får barn när sätten att 

uppleva kunskap varieras, detta är betydelsefullt eftersom barn lär på olika sätt. Barn 

får större förståelse för lärandeobjektet om de får uppleva objektet i sin rätta miljö 

istället för att få småbitar som kräver att de själva kan pussla ihop bitarna till en 

helhet (Lundegård et al., 2004). Den fysiska miljön har inverkan på vad barnet lär och 

hur det lär i situationen. När barnen är små är de öppna för nya intryck (Thulin, 

2006). En grund för barns inre utveckling är många varierade sinnliga kontakter med 

omgivningen. De utforskar miljön med sinne, tanke och kropp. Små barn behöver en 

nära verklighetsförankring för att de ska kunna skapa sig förståelse för ett objekt eller 

en händelse (Andersson et al., 1993). De sinnesupplevelser som är centrala för 

barnet bör uppmärksammas och uppmuntras, på så sätt utvecklar barnet sin förmåga 

att uppleva och lära genom sina sinnen (Leicht Madsen, 1999). Barnen ska få 

stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 

och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika 

språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet 

(Lpfö 98). De intryck barnen får genom sina sinnen hjälper barnet att förstå hur 

verkligheten ser ut. Helhetsintrycket, kunskaperna och känslorna barnen får när de 

vistas i naturen bildar tillsammans erfarenheter som de bär med sig. Doften av skog 

kan till exempel få barnet att tänka på den dagen han/hon såg ett rådjur. Naturmiljön 

erbjuder varierade intryck och oregelbundenheter där barnen använder sina sinnen. 

Om barnets vardagsmiljö inte erbjuder en variation av nya intryck blir barnets 

begrepp och föreställningar inte lika utvecklade. Stimulerande miljöer är en 

förutsättning för att nya intryck utvecklas (Andersson et al., 1993). Naturen ger hela 

tiden nya perspektiv på olika objekt och på så sätt stimuleras alla sinnena. Den är full 

av dofter, färger och upplevelser som väcker olika känslor, barns nyfikenhet och 

förstärker inlärningsprocessen. I naturen finns stor rörelsefrihet och detta bidrar även 

till att barns tankar kommer i rörelse (Brügge et al., 2007).    
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2.3 Barn möter ny kunskap 

Små barn får olika intryck och kan inte direkt skilja på vad som är jag och vad som är 

omgivningen. Det är grundläggande för barns utveckling att kunna göra denna 

åtskiljning mellan jaget och omgivningen. Vuxna kan förstärka barnens sinnesintryck 

genom att vara medupptäckare. Det är viktigt att barn får tillfällen att utforska olika 

miljöer för sin personliga utveckling (Andersson et al., 1993). Barns kunskaps-

sökande utgår från det konkreta, först när deras kunskaper utvecklas kan de börja 

tänka abstrakt. Händelserna barnet konfronteras med ställs i relation till barnets 

erfarenheter, vilken utveckling som sker beror på avståndet mellan händelsen och 

erfarenheterna (Leicht Madsen, 1999). Enligt Piaget utvecklas barnet genom 

assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att barnet handlar enligt den 

handlingsrepetoar som den besitter. Ackommodation innebär att när barnet ställs 

inför en okänd situation utvecklar den nya sätt att agera och handlingsrepetoaren 

vidgas. En förståelse för ett lärandeobjekt skapas när ett objekt upplevs och belyses 

ur flera synvinklar. Utvecklingen sker enligt ett bestämt utvecklingsförlopp över tid 

(Stensmo, 1994). Objektet för lärande och hur lärandet sker är båda viktiga aspekter 

vid inlärning (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Barn har möjlighet att vidga 

sina erfarenheter kring ett ämne som de har förkunskap om, de ämnen som ligger 

utanför deras erfarenhetsvärld kan de inte skapa sig en erfarenhet av. De 

erfarenheter barnet har med sig påverkar hur barnet uppfattar nya situationer, 

erfarenheter och kunskaper. Erfarenheterna utvecklas i interaktionen med andra 

människor. Barn skapar sig en förståelse för sin omvärld genom sinnliga upplevelser. 

Barn sätt att erfara en situation är beroende av de yttre och inre omständigheterna. 

De nya erfarenheterna barnet får vidgar dess erfarenhetsvärld som förändrar barnets 

sätt att erfara (Pramling, 1994). Den kunskapssökande får nya kunskaper när den 

kan urskilja att kunskapen skiljer sig från den kunskap de besitter. Erfarenhets-

världen vidgas när upplevelserna varieras och belyses ur olika synvinklar (Carlgren & 

Marton, 2003). ”Variation är lärandets källa genom att den ger barn förutsättningar för 

att: 

• urskilja, 

• erfara mångfalden, 

• ha beredskap för att möta nya situationer.” 

 (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 94). 
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De flesta intryck får barn när de är aktiva. Barns aktiva upplevelser utgör grunden för 

deras kunskapsutveckling (Leicht Madsen, 1999). Ett intresse för naturen skapas 

genom positiva upplevelser där barnen är aktiva i utevistelsen. Naturen ger ständigt 

nya utmaningar för barnen i deras aktiva kunskapssökande. Den erbjuder en 

variation av svårigheter som utmanar barnen utifrån sina förutsättningar (Nyhus 

Braute & Bang, 1997). Utomhuspedagogik bidrar till att levandegöra de abstrakta 

begreppen genom ett tematiskt arbetssätt där de olika områdena integreras till en 

helhet (Brügge et al., 2007). Förskolan ska erbjuda en allsidig kunskapsutveckling 

där de olika ämnena integreras med varandra. Förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande (Lpfö 98). Objektet för lärande måste vara relaterat till barnens 

erfarenhetsvärld och vardag. Pedagogen utmanas att skapa en verksamhet där alla 

barns behov kan tillfredställas (Ahlberg, 2001).  

 

2.4 Barns helhetsutveckling 
”Människan är skapad så att hon finner nöje i saker som främjar hjärnans utveckling” 

(Nyhus Braute & Bang, 1997, s. 30). Balanssinnet, nervbanorna och musklerna 

utvecklas i samband med att barnen rör sig i den oregelbundna naturen över stock 

och sten. Barn måste använda sig av sina sinnen, arbeta med muskler och nerver för 

att hjärnan ska utvecklas. Alla rörelser som upplevs som lustfyllda för barn är 

livsviktiga för hjärnans utveckling, de yttre och inre sinnesintrycken samordnas i 

hjärnan (Andersson et al., 1993). Barn får sinnesintryck genom rörelse, och genom 

dessa sinnesintryck utvecklas hjärnan. Hjärnan organiserar de olika sinnesintrycken 

som bäst när barn är 3-7 år. Barn som inte fått dessa möjligheter till utveckling av och 

automatisering av sina rörelser kan senare i livet få inlärnings- och beteendeproblem 

eftersom de rörelser som inte är automatiserade måste barnet styra med viljan. 

Barns utveckling måste ses som en helhet, motoriken är en del av helhets-

utvecklingen (Nyhus Braute & Bang, 1997). Genom att uppleva med hjälp av olika 

uttrycksformer skapas en mer levande kunskap som bildar en helhet (Brügge et al., 

2007).   

 

Brügge et al. (2007) belyser människans relation till miljön och att barns 

koncentrationsförmåga, motoriska utveckling, hälsa och lekbeteende påverkas 
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positivt av variationsrik utevistelse. Det ställs andra krav på barnen när de vistas i 

naturen, en varierad naturmiljö erbjuder utmaningar och kräver ett helt annat 

samarbete där den sociala kompetensen utvecklas mer än i inomhusmiljön. I 

utemiljön sker mycket oförutsett vilket leder till en flexibel inlärning. Upplevelser 

genom de olika sinnena ger en mer aktiv kunskap, när tanke, känsla och handling 

förenas. Utevistelsen är väsentlig för barns behov av rörelse och sinnliga 

erfarenheter (Brügge et al., 2007).  Det är först när barnet klarar av en utmaning som 

utveckling sker. De utmaningar barnen tar sig an bemästras mer med de motoriska 

än de mentala färdigheterna barnet har (Nyhus Braute & Bang, 1997). Barn måste få 

målinriktade och meningsfulla utmaningar och detta ska pedagogerna ha med sig i 

planeringen av uteverksamheten. Miljön har inverkan på barns inlärning. Människans 

hjärna utvecklas på olika sätt eftersom vänster hjärnhalva utvecklar andra kunskaper 

än vad höger hjärnhalva utvecklar. Tolkning av synintryck, språk och matematik är 

några förmågor som utvecklas i vänster hjärnhalva. Förmågan att se mönster, 

helheter, att fantisera, vara kreativ och utveckla sin konstnärliga sida utvecklas i 

höger hjärnhalva. En mångsidig inlärning sker när båda hjärnhalvorna är aktiva 

(Nordlund et al., 1997). 

 

2.5 Barns fysiska aktivitet  
Daglig utevistelse som stimulerar motoriken ger barn möjlighet till en allsidigare 

rörelseutveckling. Förmågan att förstå ett abstrakt begrepp skapas när kroppen får 

konkreta upplevelser genom lek och rörelse där den fysiska ansträngningen utmanar 

barnen utifrån sina förutsättningar. Motorisk förmåga har en positiv inverkan på 

inlärningsförmågan i stort (Nordlund et al., 1997). Barns förmåga att samordna sina 

sinnen är betydelsefull för deras utveckling, de olika utvecklingsområdena bygger på 

varandra. Barn är i behov av fysisk aktivitet där de får utlopp för sin energi för att 

kunna utvecklas även på andra plan som kräver koncentration. Förskolan har en roll i 

barns grovmotoriska utveckling eftersom barnen de sju första åren grundlägger sin 

grovmotoriska utveckling (Ellneby, 1991). Barns fysiska aktivitet är viktig för deras 

utveckling. Den fysiska aktiviteten stimulerar koncentrations- och inlärningsförmågan, 

förmågan att följa en instruktion, tålamodet, kroppskontrollen, välbefinnandet och den 

sociala kompetensen. I utövandet av en aktivitet utvecklas de fysiska färdigheterna 

vilket i sin tur stimulerar barnens självförtroende (Grindberg & Langlo Jagtoien, 
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2000). Barnen får naturlig motorisk träning i skogen. När barnen utvecklas motoriskt 

utvecklas även deras inlärningsförmåga. Barnen får en känsla för naturen genom att 

vistas i och lär sig att värna om den. Motoriken hänger samman med kreativiteten 

hos barn, därför är det viktigt att det finns naturliga tillfällen till motorikträning. 

Stressen och ljudnivån minskar utomhus och barn blir även friskare av att vistas ute, 

frisk luft är bra för hjärnan och kroppen (Lärarförbundet, 2005). När barn börjar vara 

fysiskt aktiva och röra på kroppen har pedagogen en viktig roll att fylla i dessa 

aktiviteter. Pedagogens agerande påverkar barnens inställning till rörelser, både 

psykiskt och fysiskt. Barnen behöver ges möjlighet att skapa ett livslångt intresse för 

olika former av rörelser. Kroppens olika funktioner är beroende av motorisk färdighet, 

deras beroendeställning till varandra är nära knuten. Då funktionerna utvecklas har 

motoriken en viktig roll, brist på motoriska färdigheter kan i detta stadie vara 

hämmande för barnets totala utveckling. Ett barns inlärningssvårighet kan mycket väl 

grunda sig på att barnet saknar en annan färdighet som är avgörande för att kunna 

utföra momentet. Grovmotoriken erbjuder ständigt nya utmaningar för att barnet ska 

få kontroll över sin kropp. Rörelsemöjligheterna, naturupplevelsemöjligheterna såväl 

som lekmöjligheterna ska tas i betänkande när pedagogerna planerar och genomför 

utomhusaktiviteterna (Lundegård et al., 1997). Förskolans utformning inbjuder 

framför allt utomhus till fysisk aktivitet. Utomhusmiljön erbjuder varierade sätt att 

utveckla barnens motorik och att tillgodose deras rörelsebehov. Utomhusmiljön har 

utrymmet till att låta barnen få utlopp för sitt behov av vilda lekar och andra rörelser 

som kräver rörelseutrymme. Rörelserna behöver varieras för att barnet ska utveckla 

god fysik, istället för att slita ut kroppen av ensidig motorisk träning. God fysik 

grundar sig på personens rörlighet, snabbhet, uthållighet, styrka och kroppsstorlek. 

Motoriken främjas av sinnliga upplevelser (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000). 
 

2.6 Leken i utemiljön  
Barns lek är viktig och verksamheten på förskolan anpassas efter den. I leken 

stimuleras lek- och fantasiförmågan. Utevistelse erbjuder stora möjligheter till lek och 

fantasi (Andersson et al., 1993). Utomhus får barn variera sina lekar, fantisera och ha 

inflytande på miljön eftersom utomhusmiljöns utformning inte bestämmer aktiviteten 

(Grahn et al, 1997). Barn leker friare i miljöer som inte är formade och tillgjorda utan 

är naturliga (Andersson et al., 1993). Orsakerna till att konflikter blir mindre när 
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barnen får leka i skogen är att där finns inga leksaker att bråka om. Skogen erbjuder 

även en stor yta att leka på. Leken blir med hjälp av dessa två anledningar mer 

kreativ i skogen (Lärarförbundet, 2005). Barns fantasilek sker ofta i mindre 

gruppkonstellationer och i miljöer där det finns gott om olika utrymmen att leka i 

(Andersson et al, 1993).  Tid är en viktig aspekt när det handlar om barnens lek. Det 

är viktigt att de får leka ostört. I leken utvecklas kommunikationen, motoriken och 

språket. De vuxna kan se barnens behov genom att observera dem i leken 

(Lärarförbundet, 2005). I leken utvecklas även barnets handlingar, känslor, 

färdigheter och kunskaper där alla sinnen involveras (Nordlund et al., 1997). Barnen 

utvecklas i leken trots att de inte har det för avsikt när de leker. När barnen provar 

nya infallsvinklar förändras lekens innehåll, därmed utvecklas både leken och 

deltagarna (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000).  

 

I leken uppstår situationer som är oväntade och främmande för barnen. Den 

främmande situationen utforskas i leken, den införlivas med de befintliga 

kunskaperna och barnen får nya kunskaper. Barnet uttrycker sina erfarenheter med 

både språk och kropp för att förstå sin omvärld. Lek och lärande är oskiljaktiga. Barn 

lär sig genom sin skapande- och inlevelseförmåga. Barnets lekvärld utvecklas genom 

mångfald och variation. I helheten, barns samlade erfarenheter av både fiktiva och 

verkliga, finns mångfalden. Variationen finns i lekens förmåga att involvera alla 

sinnena. Barn skapar sin förståelse genom att uppleva med sina sinnen. Barn får 

förståelse för något i variationen, de lär sig urskilja ett föremål från ett annat när de 

upptäcker att föremålen skiljer sig från varandra på något sätt till exempel genom 

leken (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Naturmiljön ger barn en 

möjlighet att uttrycka sig själva och uppleva en åtskillnad mellan sig själv och 

omgivningen (Andersson et al., 1993). Kunskaper kan nås när det för-givet-tagna i 

omgivningen lyfts fram och synliggörs, det osynliga kan studeras konkret. Läraren 

ska synliggöra vad lärandets objekt är och få barn fokuserade på objektet. 

Temaarbete är ett sätt att synliggöra de för-givet-taganden, helheten av fenomenet 

studeras. Variationen är betydelsefull för belysa ett fenomen ur olika synvinklar och 

för att synliggöra barns olika sätt att tänka. Leken är oplanerad och hur den utvecklas 

sker i processen, det kan inte bestämmas i förväg. Leken är en social aktivitet där 

deltagarna tränar sin självkontroll, turtagande och samarbete. I leken konfronteras 

barnens tankar med varandra, på så sätt får barnen syn på sina egna tankar och kan 
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bearbeta dem (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Förskolan skall 

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. Leken är viktig för barns utveckling 

och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 

lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets 

olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande 

och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter (Lpfö 98). 

 

2.7 Uppleva och värna om naturen 
Naturen är betydelsefull för leken, koncentrationsförmågan, motoriken och hälsan. 

Utemiljön är unik när det handlar om att stimulera barns alla sinnen: synen, hörseln, 

känseln, doften och smaken (Nyhus Braute & Bang, 1997). Naturupplevelser skapar 

ett fysiskt och psykiskt välbefinnande hos de människor som är vana att vistas i 

naturen från tidig ålder. Utevistelsen erbjuder en varierad miljö som även utvecklar 

barns inlevelse, fantasi och skapandeförmåga (Drougge, 1996). Utomhusvistelsen 

bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. 

Barnen ska växla mellan olika aktiviteter under dagen (Lpfö 98). Barn bibehåller sin 

nyfikenhet om de vuxna i deras närhet uppmuntrar och värdesätter den. 

Pedagogerna kan använda sig av vardagssysslor och göra dem till upplevelse för att 

fånga barnens intresse, vägen till sopstationen kan bli en upptäcktsresa. Det är 

viktigt att tänka på lärandet i vardagen eftersom detta lärande är mycket 

betydelsefullt för barnens kunskapsutveckling. Utevistelsen ger barnen en möjlighet 

till förståelse för ekologi och skapa miljömedvetenhet. Om barnen trivs i och upplever 

glädje av naturen skapar det en vilja hos dem att värna om den (Drougge, 1996). 

Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran 

och lärande bildar en helhet. Förskolan ska lägga stor vikt på miljö- och 

naturvårdsfrågor. Pedagogerna ska ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och 

de funktioner som har betydelse för det dagliga livet. Ett ekologiskt förhållningssätt 

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska 

medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 

och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (Lpfö 98).  

 14



I skogen får barn konkreta upplevelser där deras förmåga att ta hänsyn gentemot 

varandra och gentemot naturen ställs på prov. De lär sig värna om djur och natur i 

konkreta aktiviteter (Nordlund et al., 1997). Barns attityder blir formade av deras 

handlingar, om barn är med i aktiviteter som främjar miljön såsom till exempel 

sopsortering så utvecklar de goda vanor. Det är viktigt att barn får möjlighet att skapa 

sig ett intresse för naturen. Samhället ser idag ut på så sätt att många barn sällan 

vistas utomhus, utan får sina kunskaper genom media vilket leder till att media 

bestämmer vilka kunskaper barnen får ta del av. Förr levde människan efter naturens 

villkor men idag har det blivit en förskjutning till att människan istället styr naturen, 

avståndet mellan människan och naturen växer (Nyhus Braute & Bang, 1997). Barn 

som tidigt får vistas i och uppleva naturen får möjlighet att utveckla en livslång 

respekt för miljön och viljan om att värna om den istället för att förstöra den. En 

förskolemiljö som tillfredsställer aktivitetsbehoven och är pedagogiskt utformad 

möjliggör för barnen att utveckla en miljömedvetenhet. När barn vistas i naturen får 

de möjlighet att skapa sig ett intresse, engagemang för och kunskap om naturen. 

Förskolan har en viktig roll i barnens sökande efter respekten för naturen. Det möte 

barnen får med naturen lägger grunden för deras syn på naturen, de bör utmanas 

utifrån de redskap barnen och förskolan har. Barn som ser naturen som en lustfylld 

och naturlig del av sitt liv utvecklar med tiden kunskaper om människans påverkan 

på miljön. Barnen skapar sig även på så vis en kännedom om, en beredskap för och 

en trygghet i naturen (Nordlund et al., 1997). Barnen finner glädje i att återkomma till 

en speciell plats och känna igen sig. När barnen känner till en miljö väl, så upptäcker 

de nya möjligheter med den. Erfarenheterna lyfts fram med hjälp av våra sinnen och 

befästs genom upprepning. Barnet utvecklas i en stimulerande miljö. Den miljö 

barnen vistas i påverkar deras möjligheter att känna och tänka både i nuet och i 

framtiden (Andersson et al., 1993). 

 

2.8 Pedagogens roll i naturundervisningen  
Även på de mest otänkbara platser finns natur att upptäcka, oavsett om det är i 

skogen eller vägkanten. Förskollärarna måste skaffa sig kunskap om närmiljön för att 

de ska kunna se de möjligheterna som närmiljön erbjuder och utnyttja dem. 

Förskolläraren måste ständigt se närmiljön som en resurs med ett öppet sinne. Det är 

upp till pedagogerna att skapa eller välja den utomhusmiljö till barnen som stämmer 
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överens med verksamhetens arbetssätt och syfte. Det har stor betydelse hur 

pedagogerna arbetar på förskolan eftersom under dessa år läggs grunden för 

barnens möjligheter till framtida lärande. Pedagogens inställning till aktiviteten 

påverkar den bild barnen får, en engagerad pedagog gör barnen engagerade. 

Barnens utevistelse ska erbjuda en variation av naturupplevelser som även tränar 

barnens olika färdigheter och begreppsuppfattning. Pedagogerna måste vara väl 

medvetna om barnens kunskaper för att kunna utföra aktiviteter som passar och 

utmanar barnen i det stadie de befinner sig (Nyhus Braute & Bang, 1997).  

 

Barn har en vilja att utveckla sin förståelse för sin omvärld. Det ställer krav på 

pedagogerna i deras omgivning att utveckla en interaktion mellan pedagog och barn 

som får uttrycka sig efter sin förmåga. Barnens förförståelse för ett objekt blir 

utgångspunkten för lärprocessen (Thulin, 2006). När förskolläraren gör en aktivitet 

med barnen får de inte ta för givet att barnen förstår varför de ska göra denna 

aktivitet utan syftet måste synliggöras för att det ska bli en lärandesituation. Det krävs 

att pedagogerna har kunskap och ett reflekterande förhållningssätt för att de ska 

kunna bygga vidare på de erfarenheter barnen redan har (Lärarförbundet, 2005). 

Pedagogen ska belysa de ämnen som är angelägna för barngruppen. Utifrån det 

område som barnen behöver utveckla sina kunskaper inom ska de få kommunicera i 

ett öppet klimat. När individens för-givet-taganden ifrågasätts kommer gruppen till 

nya insikter, ett fenomen blir på så sätt begripligt (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 

1997). I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Lärandet 

skall baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra (Lpfö 98). När barn får uttrycka sig och prova sig fram erhåller de nya 

kunskaper. En kunskap som är väl förankrad blir också bestående. Förskolan ska 

utgå från barnens behov, intressen och förutsättningar. Med hjälp av kreativitet kan 

barnet utmanas eftersom det innebär att skapa något nytt utifrån sina styrkor och 

förutsättningar. Pedagogen kan även välja att utgå från de tänkbara utvecklings-

möjligheterna, vilket innebär att utgå från det barnet är på väg att lära sig (Leicht 

Madsen, 1999). Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras 

och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Verksamheten ska utgå från barnens 

erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper (Lpfö 98). 

Pedagogen John Dewey förespråkar en utbildning där individens intresse och 
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aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där lärarna aktivt stimulerar, 

breddar och fördjupar elevens utveckling (Dewey, 1991).  

 

2.9 Planering av utevistelsen 
När barn vistas i naturen är de sysselsatta med att utforska saker och ting, det 

händer alltid något i naturen som är värt att studera närmare. Barn är naturligt 

nyfikna och det är upp till pedagogerna att ta tillvara på deras nyfikenhet och bygga 

vidare på den i planeringen av utevistelsen. Det krävs mycket kunskap, förarbete och 

ett pedagogiskt förhållningssätt till utevistelsen för att kunna göra en god planering 

utifrån barnens intressen (Nyhus Braute & Bang, 1997).  
 
Barnets förnuft, känslor och praktiserande är de viktigaste inslagen i deras 

utveckling. När barnet får uppleva ett fenomen blir det möjligt för barnet att se 

samband mellan den enskilda situationen och de allmängiltiga kunskaperna. 

Utemiljön erbjuder möjligheten att med alla sina sinnen skapa en helhetsförståelse, 

istället för lösryckta kunskaper. Utomhuspedagogiken ska ställas i relation till 

inomhuspedagogiken för att lyfta fram de situationer som bör praktiseras i de olika 

miljöerna. Planeringen är viktig för utomhuspedagogiken. I planeringen ska följande 

frågor belysas: var, vad, hur, när och varför. Denna metod möjliggör barnens 

kunskapsutveckling (Dahlgren et al., 2007). Planering är viktigt för barns utveckling. 

Planering, genomförande, dokumentering och utvärdering är oskiljaktliga för att nå 

insikter i den pedagogiska verksamheten (Rosenqvist, 1995). Om lärarna inte i 

förväg detaljbestämmer utomhusaktiviteten blir det möjligt att se barnen och utveckla 

aktiviteten utifrån de intryck barnen får. Om läraren upptäcker tillsammans med 

barnen utifrån barnens perspektiv, reglerar ramarna och gör barnen uppmärksamma 

på ett fenomen kan deras kunskaper utvecklas (Thulin, 2006). 

 

Ett produktinriktat arbetssätt innebär att mätbara kunskaper överfyller det passiva 

barnet. Processinriktat arbetssätt innebär däremot att söka sina egna kunskaper 

genom kreativitet och kritiskt förhållningssätt över tid. En planering blir pedagogisk 

om den är flexibel för barnen, bestämmer metoden och syftet med utevistelsen över 

en tid. Förskolans uppdrag är att förena intellektet med praktiken. Kunskaperna inom 

ett område fördjupas när det kommer i fokus och belyses ur ett nytt perspektiv. 
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Medvetenheten nås med tiden när utforskaren kommer till nya insikter. Interaktionen 

är viktig för att behålla fokus och inte komma in på fel spår. En viktig insikt för 

arbetslaget att uppnå är att se vilka resurser och brister de har inom arbetslaget för 

att kunna utveckla verksamheten (Rosenqvist, 1995). Det krävs att alla pedagoger 

arbetar tillsammans, planerar verksamheten och inspirerar barnen i sitt ledarskap för 

att barnen ska få en pedagogisk uppväxtmiljö (Andersson et al., 1993). Förskolan 

skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden 

i begreppen kunskap och lärande (Lpfö 98).  

 

2.10 Utvärdering av förskolans verksamhet 
Planering är en viktig faktor för att förskollärarna ska uppnå de mål som satts upp för 

uteaktiviteterna. Vid planering av utevistelsen är det viktigt att pedagogerna är väl 

införstådda med hur man genomför och slutför planeringen. Reflektionen på 

förskolan är avgörande för både barnen och verksamhetens utveckling eftersom den 

bestämmer hur utevistelsen vidareutvecklas (Lundegård et al., 2004). Det är viktigt 

att som pedagog ha ett medvetet förhållningssätt, att vara analytisk och reflekterande 

i sitt arbete med barn. När vi reflekterar över en händelse är det centralt att vi går 

tillbaka till händelsen både med hjälp av dokumentation och känslomässigt för att få 

en så korrekt bild som möjligt av händelsen. Pedagogerna funderar efter händelsen 

på vad som var bra, varför det var bra, vad som inte var bra och varför det inte var 

bra. Reflektion bör inte enbart ske individuellt eftersom det är en social handling, att 

reflektera i grupp innebär att perspektivet i reflektionen vidgas. Reflektion över sitt 

och barnens lärande leder till en ökad professionalitet hos pedagogen. När 

pedagogen reflekterar över sina egna kunskaper och erfarenheter kan det hända att 

uppfattningarna förändras, därför är det viktigt att reflektion sker. Om reflektion sker i 

samband med utvärderingen av till exempel en aktivitet eller ett tema, så blir den ett 

redskap för att kunna förbättra kommande projekt. Det är även viktigt att reflektera i 

stunden när ett problem uppstår eller en händelse inträffar (Brusling & Strömqvist, 

2007). Barn får möjlighet att reflektera över vad som händer i samband med olika 

upptäckter eller aktiviteter om pedagogen ställer frågor till dem. Barn lär genom att 

upptäcka och reflektera (Andersson et al., 1993).  
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Observation är en form av utvärdering och en förutsättning för att kunna se var varje 

barn befinner sig i sin kunskapsutveckling. I observationen studeras barnet för att 

urskilja hur barnet agerar (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000).  
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3 Metod 
3.1 Problemformulering 
Syftet är att belysa hur förskollärarna ser på utevistelsens pedagogiska roll i 

förskolans alla utomhusmiljöer. Syftet är även att belysa det medvetna förhållnings-

sättets betydelse för verksamheten. Det medvetna förhållningssättet innebär att det 

löper en röd tråd genom tankesätt, planering, genomförande och utvärdering. Detta 

syfte har mynnat ut i problemformuleringarna nedan.  

• Vilka av barns utvecklingsområden anser förskollärarna att utevistelsen har en 

positiv inverkan på? 

• Varför är utevistelsen viktig för barns utveckling enligt förskollärarna?  

• Vilken roll har det medvetna förhållningssättet (från tanke till handling) i 

utevistelsen?  

 

3.2 Metodval  
I undersökningen studeras förskollärarnas tankesätt och om/hur detta i praktiken 

genomförs. Syftet är att undersöka om förskollärna har ett medvetet förhållningssätt 

som genomsyrar uteverksamheten. Undersökningen genomförs i form av intervjuer 

där förskollärarna får svara fritt utifrån förbestämda öppna frågor, detta är en 

individuell semistrukturerad intervjumetod. Intervjumetod väljs för att kunna ha en 

öppenhet för förskollärarnas svar. Frågorna är av öppen karaktär som möjliggör att 

redovisa data där förskollärarnas spontana svar är i fokus. (Denscombe, 2000). 

Intervjun är uppbyggd på ett sätt som försöker belysa förskollärarnas tankesätt, 

planering, utevistelsen i praktiken och utvärdering. Följdfrågor ställs om svaren 

förskollärarna delger är otydliga. De får utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor av 

denna karaktär: ”Hur tänker du då? Kan du förtydliga detta?” Utifrån de fyra 

områdena (tankesätt, planering, utevistelsen i praktiken och utvärdering) som 

uppsatsen bygger på får förskollärarnas svar styra uppsatsens utformning. Vårt syfte 

med intervjun är att lyfta fram de centrala områden som varje förskollärare belyser. 

En djupstudie görs och därför används kvalitativ intervjumetod. Frågorna utarbetas 

efter syftet och för att undersöka om det finns mönster och någon form av struktur 

mellan förskollärarnas arbetssätt. Förskollärarnas arbetssätt jämförs även utifrån 

vilka åldrar de arbetar med: de som arbetar med 1-3-åringar och de som arbetar med 
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3-5-åringar. Pilotintervjuer görs för att utveckla intervjufrågor som är relaterade till 

syftet för uppsatsen och för att få klara och tydliga frågor.  

 

Intervjuerna genomförs på den tid och plats som varje förskollärare får välja för att de 

ska känna sig bekväma. Alla intervjuerna genomförs i ett lugnt, avskilt rum på deras 

arbetsplats. Under intervjuerna närvarar förskollärarna och vi två studenter. Mp3-

spelare används vid intervjuerna för att lagra deras exakta svar och kunna bearbeta 

dem i uppsatsen. Vid varje intervju har en av oss huvudansvaret för intervjun, medan 

den andra är delaktig i att inflika följdfrågor om något svar behövs förtydligas. Vid 

intervjutillfället är det första gången förskollärarna delges frågorna, detta för att ge en 

spontan bild. De delger och utvecklar sina personliga svar där de inte kan samspråka 

med arbetslaget eller liknande.  

 

3.3 Urval 
Förskollärarna är utvalda med syftet att deras arbetsplatser är belägna på olika 

platser inom en och samma kommun, där alla har tillgång till varierad utomhusmiljö, 

både närhet till lekplats och natur. Detta urval görs för att undersöka hur de arbetar 

på olika geografiska platser med liknande förutsättningar oberoende av varandra.  

Förskolorna är utvalda eftersom de inte är styrda av någon inriktning och har därför 

inte någon yttre påverkan, förutom styrdokumenten, som styr deras verksamhet vilket 

är betydelsefullt för syftet med undersökningen. I undersökningen har enbart förskol-

lärare intervjuats eftersom de har det pedagogiska ansvaret på förskolan.   

 

3.4 Etiska överväganden  
I samband med att kontakt tas med förskollärarna får de information om vår 

bakgrund som lärarstudenter vid Högskolan i Kristianstad och att vi skriver vårt 

examensarbete. De informerades om tidslängden på intervjun och urvalet för 

undersökningen. Förskollärarna tillfrågades om de ville delta i en frivillig intervju och 

upplystes om att deras svar behandlas strikt konfidentiellt vilket Kvale (1997) belyser. 

I uppsatsen används fingerade namn för förskollärarnas anonymitets skull. Intervju-

objekten ska få kännedom om syftet med undersökningen (Kvale, 1997). 

Förskollärarna delgavs syftet för att få dem fokuserade, för att de ska veta under 
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vilka premisser de intervjuas och ta ställning till om de vill delta i undersökningen. 

Syftet beskrivs inte i detalj eftersom detta kan påverka och styra deras svar. 
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4 Resultat och analys  
Resultatdelen är en sammanfattning av förskollärarnas svar i intervjuerna. Intervju-

frågorna finns på bilagan. Undersökningen ska belysa de positiva centrala effekterna 

som utevistelsen kan ge enligt förskollärarna. Förskollärarnas svar tolkas för att få ett 

sammanhang och för att kunna jämföra intervjuerna med varandra. Förskollärarnas 

svar tolkas genom att de svar där det finns en gemensam nämnare omformuleras till 

nyckelord. Data redovisas nedan områdesvis: Yrkesbakgrund, tankesätt, planering, 

utevistelsen i praktiken, utvärdering och barns ålders betydelse för planering och 

genomförande. När varje förskollärare presenteras för sig ges en tydlig helhetsbild 

var fokus läggs i de områden som uppsatsen avser. Upplägget är valt för att det ska 

vara tydligt och lättöverskådligt. Det innehåll som framkommit ur svaren är vad som 

gick att få fram kring områdena då följdfrågor ställts i ett försök att få en tydlig bild av 

deras förhållningssätt. Analysresultaten presenteras i tabellform för att ge en tydlig 

översikt.  

 

4.1 Intervjuer 
4.1.1 Intervju med Klara 
Yrkesbakgrund: Klara har arbetat som förskollärare i 2 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 1-3-åringarna.  

 

Tankesätt: Klara handleder barnen genom att utgå från dem och arbetar för att få 

företagssamma barn. Klara utmanar barnen utifrån sina förutsättningar. Klara säger 

att utevistelsen har en positiv inverkan på följande: Motorik, värna om naturen, att 

barnen ska få naturupplevelser, utemiljöns stora utrymme är viktigt för den motoriska 

utvecklingen och att frisk luft är viktig för barnens energibehov.  

 

Planering: Arbetslaget har en grovplanering och planerar även individuellt från gång 

till gång. Arbetslagets övergripande syfte är att utgå från barnens intresse, 

arbetslagets tankar och vad arbetslaget vill att barnen ska lära sig av aktiviteten.  

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är oftast ute två gånger varje dag. Barnen får 

motorisk träning, får uppleva kretsloppet, djur och natur i sin autentiska miljö. 

Barnens intryck och kunskaper fördjupas när de konkret får uppleva med sina 
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sinnen. ”Vi går till ett ställe och på vägen dit finns många djur till exempel grisar, 

hästar och kor. Vi tittar på vad de äter. Barnen får mata dem och klappa dem. Det är 

viktigt att de får se dem i sin naturliga miljö.” Arbetslaget arbetar utomhus för att i ett 

försök främja varje barns utveckling genom mångsidighet där alla individers behov 

och intressen står i centrum.  

 

Utvärdering: Förskollärarna observerar och dokumenterar den spontana situationen. 

Arbetslaget utvärderar genom samtal med varandra i situationen hur barnen upplever 

aktiviteterna och även i samband med terminsplaneringen.  

 

Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Klara istället hade utgått 

från de äldre barnen (3-5 år) när hon besvarade intervjun säger hon att hon skulle 

planera lite mer och ha fler syften med verksamheten. Barnens befintliga kunskaper 

fördjupas med andra utmaningar.   

 

Analys av intervjun med Klara 
I Klaras förhållningssätt förekommer inga motsättningar. Arbetslagets planering 

möjliggör att realisera Klaras tankesätt vilket också görs i praktiken. Utevistelsen i 

praktiken visar att barnen får en mångsidig utveckling. Samtalet i situationen och 

observationen möjliggör att även mindre detaljer synliggörs som kan vara 

betydelsefulla för barnens utveckling.  De har däremot inte en löpande utvärdering, 

under terminens gång, som är ett sätt att fånga upp det centrala för barnen som 

händer i processen.  

 

4.1.2 Intervju med Alva 
Yrkesbakgrund: Alva har arbetat som förskollärare i 5 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 1-3-åringarna. 

 

Tankesätt: Alva utgår från barnen och arbetar för att få företagssamma barn.  

”Barnen förstår mer än vad man tror. Vi serverar inte barnen allt.” Alva säger att 

utevistelsen har en positiv inverkan på följande: Motorik, utvecklingen av en kreativ 

lek, utemiljöns stora utrymme är viktigt på grund av små lokaler, utomhus är det 

accepterat med en högre ljudnivå och frisk luft motverkar sjukdomar. 
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Planering: Arbetslaget planerar en månad i taget. Arbetslagets övergripande syfte är 

att utgå från barnens intresse och att få uppleva livscykeln.  

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är ute två gånger varje dag. Barnen får 

uppleva inomhusaktiviteter utomhus, till exempel flera gymnastiska aktiviteter, bygga 

med lego och måla med olika nyplockade växter på papper. Arbetslaget arbetar 

utomhus i ett försök att främja varje barns utveckling genom att se alla barn och 

motverka hämningar hos barnen.  

 

Utvärdering: Arbetslaget delar upp sig i olika grupper och utvärderar skriftligt en 

gång i veckan.  
 

Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Alva istället hade utgått 

från de äldre barnen (3-5 år) när hon besvarade intervjun säger hon att planeringen 

inte skulle ha påverkats, däremot skulle aktiviteterna fördjupas.  

 

Analys av intervjun med Alva 
I Alvas förhållningssätt stämmer de olika områdena överens med varandra, förutom 

att livscykeln endast belyses i planeringen, men inte i vare sig tankesättet eller 

praktiken. Hennes genomförande av planeringen visar att barnen får en mångsidig 

utveckling. Arbetslagets veckoutvärdering är ett sätt som kan fånga upp det centrala 

för barnen som händer i processen.  

 

4.1.3 Intervju med Tina 
Yrkesbakgrund: Tina har arbetat som förskollärare i 18 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 1-3-åringarna. 

 

Tankesätt: Tina inspirerar barnen genom att utgå från dem och arbetar för att få 

företagssamma barn. Tina utmanar barnen utifrån sina förutsättningar. ”Det är viktigt 

att erbjuda barnen olika aktiviteter, eftersom de små har ju inte så mycket erfaren-

heter så man måste visa dem vad som finns.” Tina säger att utevistelsen har en 

positiv inverkan på följande: Motorik, värna om naturen, att barnen ska få 
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naturupplevelser, ljudvolymen blir lägre, frisk luft är viktig för barnens energibehov 

och motverka smittspridning.  

 

Planering: Arbetslaget planerar från gång till gång. Arbetslagets övergripande syfte 

är att barnen ska få intressanta och lustfyllda naturupplevelser.  

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är oftast ute två gånger varje dag. Barnen får 

grovmotorisk träning, får uppleva både djur och natur i sin autentiska miljö. 

Arbetslaget arbetar utomhus för att i ett försök främja varje barns utveckling genom 

att ge dem lustfylld sinnlig inspiration utan krav, som uppmuntrar deras naturintresse.  

 

Utvärdering: Arbetslaget utvärderar genom observation. Utvärdering sker en gång i 

veckan i samband med utedagen, de barn som kan prata för arbetslaget även en 

dialog med.  

 

Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Tina istället hade utgått 

från de äldre barnen (3-5 år) när hon besvarade intervjun säger hon att hon skulle ha 

planerat mer eftersom de kan uttrycka sina intressen verbalt i större utsträckning än 

1-3-åringarna.  

 

Analys av intervjun med Tina 
Arbetslagets planering möjliggör att realisera Tinas tankesätt och i praktiken 

realiseras planeringen. Hon belyser vikten av att värna om naturen men detta är 

inget som syns i praktiken. Hennes genomförande av planeringen visar att barnen får 

en mångsidig utveckling. Samtalet i anslutning till situationen och observationen 

möjliggör att även mindre detaljer synliggörs som kan vara betydelsefulla för barnens 

utveckling. Arbetslaget emellan har däremot inte en löpande utvärdering under 

terminens gång, som är ett sätt att fånga upp det centrala för barnen som händer i 

processen. Barnen får inflytande på sin verksamhet när de får uttrycka sina åsikter 

vid utvärdering.  
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4.1.4 Intervju med Pia 
Yrkesbakgrund: Pia har arbetat som förskollärare i 18 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 1-3-åringarna. 

 

Tankesätt: Pia inspirerar barnen genom att utgå från dem och arbetar för att få 

företagssamma barn. Pia säger att utevistelsen har en positiv inverkan på följande: 

Motoriken som är viktig för inlärningen, värna om naturen, att barnen ska få 

naturupplevelser, frisk luft är viktig för barnens energibehov och för att motverka 

sjukdomar. 

 

Planering: Pia säger att de har en grundplanering, men detaljplanerar även från 

gång till gång. Arbetslagets övergripande syfte är att utgå från barnens intresse.  

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är ute två gånger varje dag. Barnen får 

finmotorisk träning, får uppleva och lära sig om naturen ur ett helhetsperspektiv till 

exempel genom temaarbete. ”Vattentema. Vi har tagit in snö, vi har sått och vattnat. 

Så barnen får så många upplevelser av vattnet som möjligt. Så de får uppfattning hur 

saker och ting fungerar.” Arbetslaget arbetar utomhus för att i ett försök främja varje 

barns utveckling genom sinnliga upplevelser och intryck.  

 

Utvärdering: Arbetslaget observerar barnen när en utveckling går att urskilja, även 

föräldrarna delger arbetslaget sina observationer de sett i hemmiljön. Arbetslaget 

emellan utvärderar genom samtal, de samtalar och reflekterar även med barnen.  

 

Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Pia istället hade utgått 

från de äldre barnen (3-5 år) när hon besvarade intervjun säger hon att planering och 

genomförande skulle bli mer avancerade.   

 

Analys av intervjun med Pia 
Arbetslagets planering möjliggör att realisera Pias tankesätt och i praktiken realiseras 

planeringen. Hon belyser vikten av att värna om naturen men detta är inget som syns 

i praktiken. Hennes genomförande av planeringen visar att barnen får en mångsidig 

utveckling. Observationen möjliggör att även mindre detaljer synliggörs som kan vara 
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betydelsefulla för barnens utveckling. Arbetslagets kontinuerliga utvärdering är ett 

sätt som kan fånga upp det centrala för barnen som händer i processen. Barnen får 

inflytande på sin verksamhet när de får uttrycka sina åsikter vid utvärdering.  

 
4.1.5 Intervju med Mona 
Yrkesbakgrund: Mona har arbetat som förskollärare i 23 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 3-5-åringarna. 

 

Tankesätt: Mona utgår från barnen och arbetar för att få företagssamma barn. Mona 

säger att utevistelsen har en positiv inverkan på följande: Motorik, barnen utvecklar 

tillsammans en kreativ lek, utemiljöns stora utrymme är viktigt för barnens samspel 

och att barn lär av varandra. ”Barnen leker lättare i större grupper utomhus, inne så 

leker de mest två och två. Det blir ett helt annat samspel ute eftersom de leker fler. 

Utomhus är det lättare att finna nya lekar, om ett barn sitter i sandlådan och ett barn 

cyklar förbi hoppar den på cykeln. Man kan leka på fler olika sätt utomhus, det är 

mindre styrt och mer utrymme för fantasin.” 

 

Planering: Arbetslaget planerar från gång till gång eftersom deras övergripande 

syfte är att utgå från var barnen befinner sig för tillfället och beroende av vad som 

händer i verksamheten för övrigt. 

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är oftast ute två gånger varje dag. Barnen får 

motorisk träning och får uppleva naturen genom sina sinnen i sin autentiska miljö. 

”Leken är viktig för barns fantasi som till exempel när de leker i ett snår i skogen eller 

bygger kojor.” Arbetslaget arbetar utomhus för att i ett försök främja varje barns 

utveckling genom att tillgodose barnens behov utifrån deras förutsättningar.  

 

Utvärdering: Arbetslaget observerar barnen och utvärderar målen genom samtal 

terminsvis.  

 

Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Mona istället hade utgått 

från de yngre barnen (1-3 år) när hon besvarade intervjun säger hon att det inte 

skulle ha påverkat planeringen och genomförandet.   
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Analys av intervjun med Mona 
I Monas förhållningssätt finns inga motsättningar. Hennes genomförande av 

planeringen visar att barnen får en mångsidig utveckling. Observationen möjliggör att 

även mindre detaljer synliggörs som kan vara betydelsefulla för barnens 

utvecklingen.  De har däremot inte en löpande utvärdering, under terminens gång, 

som är ett sätt att fånga upp det centrala för barnen som händer i processen.  

 

4.1.6 Intervju med Elsa 
Yrkesbakgrund: Elsa har arbetat som förskollärare i 33 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 3-5-åringarna. 

 

Tankesätt: Elsa inspirerar barnen genom att utgå från dem och arbetar för att få 

företagssamma barn. ”Naturen är en inspirationskälla där alla sinnen tränas. På 

gården leker barnen med leksakerna som finns där och i skogen får de använda sin 

fantasi och det som finns tillgängligt.” Elsa säger att utevistelsen har en positiv 

inverkan på följande: Värna om naturen, att barnen ska få naturupplevelser, 

stimulera sinnena, utvecklar en kreativ lek, barn lär av varandra, utemiljöns stora 

utrymme ger färre konflikter och frisk luft är viktig för barnens energibehov.  

 

Planering: Deras övergripande syfte är att utevistelsen inte planeras eftersom det är 

viktigt att den grundar sig på barns spontana lek och inte alltid är planerad. ”Viktigt att 

den inte alltid är planerad utan själva kommer igång med leken.” 

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är ute två gånger varje dag. Barnen får 

motorisk träning, får uppleva kretsloppet, djur och natur i sin autentiska miljö. 

Arbetslaget arbetar utomhus för att i ett försök främja varje barns utveckling utifrån 

deras förutsättningar.  

 

Utvärdering: Arbetslaget utvärderar målen genom samtal terminsvis. De granskar 

om de uppnått målen för den lokala arbetsplanen.  
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Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Elsa istället hade utgått 

från de yngre barnen (1-3 år) när hon besvarade intervjun säger hon att verk-

samheten innehåll inte skulle ha påverkats.  

 

Analys av intervjun med Elsa 
Arbetslagets planering möjliggör att realisera Elsas tankesätt och i praktiken 

realiseras planeringen. Hon belyser vikten av att uppleva med sinnena men detta är 

inget som syns i praktiken. Elsa anser att det är viktigt att utgå från barnen, att 

tillvarata det som sker i nuet och planerar därför inte utevistelsen. Elsa är 

inkonsekvent i sina tankar med planeringen vilket gör det svårt att få en klar bild av 

hur de arbetar med planering. De har inte en löpande utvärdering, under terminens 

gång, som är ett sätt att fånga upp det centrala för barnen som händer i processen.  

 

4.1.7 Intervju med Karin  
Yrkesbakgrund: Karin har arbetat som förskollärare i 3 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 3-5-åringarna. 

 

Tankesätt: Karin medupptäcker med barnen och arbetar för att få företagsamma 

barn. Karin utmanar barnen utifrån sina förutsättningar. Karin säger att utevistelsen 

har en positiv inverkan på följande: Motorik, värna om naturen, utvecklar en kreativ 

lek och frisk luft är viktig för barnens energibehov. ”Motoriken, det kommer naturligt 

ute.” 

 
Planering: Arbetslaget planerar från gång till gång eftersom deras övergripande 

syfte är att utgå från barnens tankar, behov och utmana dem.  

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är ute två gånger varje dag. Barnen får 

motorisk träning och får uppleva samarbete i deras fria lek som ter sig liknande från 

dag till dag. Pedagogen utgår från barnens tankar när hon berättar om kretsloppet. 

Barnen har en plats i skogen som de återvänder till där de känner sig trygga, här är 

pedagogen osäker på syftet. ”Det är viktigt att barnen har ett ställe i skogen som man 

återvänder till där barnen känner sig trygga, det är väl bra väl?” Arbetslaget arbetar 
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utomhus för att i ett försök främja varje barns utveckling genom att tillgodose barnen 

med både en teoretisk och praktisk verksamhet.  

 

Utvärdering: Arbetslaget observerar barnen och utvärderar målen genom samtal 

terminsvis. 

 

Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Karin istället hade utgått 

från de yngre barnen (1-3 år) när hon besvarade intervjun säger hon att planering 

och genomförande skulle ha utmanat barnen efter deras utvecklingsnivå.  

 

Analys av intervjun Karin 
Arbetslagets planering möjliggör att realisera Karins tankesätt. Hon belyser vikten av 

att värna om naturen men detta är inget som syns i praktiken. Det framgår inte i 

genomförandet hur de arbetar för att främja den kreativa leken eller för att tillgodose 

mångfalden av barns behov eftersom leken de ägnar sig åt dagligen ter sig liknande 

från dag till dag. Karin är osäker med syftet på en punkt i genomförandet. 

Observationen möjliggör att även mindre detaljer synliggörs som kan vara betydelse-

fulla för barnens utveckling. De har däremot inte en löpande utvärdering, under 

terminens gång, som är ett sätt att fånga upp det centrala för barnen som händer i 

processen.  

 

4.1.8 Intervju med Lisa 
Yrkesbakgrund: Lisa har arbetat som förskollärare i 13 år. Hon svarar på frågorna 

utifrån hennes arbete med 3-5-åringarna. 

 

Tankesätt: Lisa medupptäcker med barnen genom att utgå från dem och arbetar för 

att få företagsamma barn. Lisa säger att utevistelsen har en positiv inverkan på 

följande: Motorik, att barnen ska få naturupplevelser, stimulera sinnena, barnen 

utvecklar en gemenskap genom den kreativa leken, att barn lär av varandra och 

utvecklar jaget i samspel med naturen. ”Ute finns inget rum som avgränsar, de hittar 

mer ro och rum ute vilket gör att det blir mindre konflikter. Leken blir mer fri.” 
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Planering: Någon gång förekommer det att arbetslaget planerar. Deras över-

gripande syfte är att utevistelsen inte planeras eftersom det är viktigt att den utgår 

från barnen och att deras intresse får styra utevistelsen. ”Vissa saker så som 

motoriken, hälsan och fler rum, har väl vi alla med oss i bakhuvudet när vi är ute. Vi 

har ingen planering för vad vi ska göra ute” 

 

Utevistelsen i praktiken: Avdelningen är ute två gånger varje dag. Barnen får 

uppleva naturen i sin autentiska miljö. Arbetslaget arbetar utomhus för att i ett försök 

främja varje barns utveckling utifrån deras förutsättningar.  

 

Utvärdering: Arbetslaget samtalar med barnen genom att kontinuerligt intervjua 

dem. Arbetslaget utvärderar målen genom samtal terminsvis.  

 

Ålderns betydelse för planering och genomförande: Om Lisa istället hade utgått 

från de yngre barnen (1-3 år) när hon besvarade intervjun säger hon att hon har 

samma tankesätt oberoende av barnens ålder.  

 

Analys av intervjun med Lisa 
Arbetslagets planering möjliggör att realisera Lisas tankesätt och i praktiken 

realiseras planeringen. Hon belyser vikten av att uppleva med sinnena och genom 

leken men detta är inget som syns i praktiken. Det framgår inte i genomförandet hur 

de arbetar för att tillgodose mångfalden av barns behov eftersom utevistelsen i 

praktiken är ensidig. Lisa anser att det är viktigt att utgå från barnen och deras 

intresse, därför planeras inte utevistelsen. Hon är inkonsekvent i sina tankar med 

planeringen vilket gör det svårt att få en klar bild av hur de arbetar med planering. De 

kontinuerliga samtalen med barnen möjliggör att även mindre detaljer synliggörs som 

kan vara betydelsefulla för barnens utveckling. Arbetslaget har däremot inte en 

löpande utvärdering, under terminens gång, som är ett sätt att fånga upp det centrala 

för barnen som händer i processen. Barnen får inflytande på sin verksamhet när de 

får uttrycka sina åsikter vid utvärdering.  
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4.2 Jämförelse mellan förskollärarna  
De områden som redovisas i diagrammet nedan är mätbara och undersöks för att få 

en överskådlig bild om förskollärarnas tankesätt realiseras i praktiken och tvärtom. 

 

Tabell 1 
Förskollärarnas tankar om vad som utevistelsen har en positiv inverkan på 

 Motorik Värna 

om 

naturen 

Naturupp-

levelser 

Stort 

utrymme

Frisk luft Lek  Sinnena 

Klara X X X X X   

Alva X   X X X  

Tina X X X X X   

Pia X X X  X   

Mona X   X  X  

Elsa  X X X X X X 

Karin X X   X X  

Lisa X  X   X X 

 

Tabell 2  
Utevistelsen i praktiken   

 Motorik Värna 

om 

naturen 

Naturupp-

levelser 

Stort 

utrymme

Frisk luft Lek Sinnena 

Klara X X X  X X X 

Alva X  X  X X X 

Tina X  X  X  X 

Pia X  X  X  X 

Mona X  X  X X  

Elsa X X X  X X  

Karin X  X  X X  

Lisa X  X  X   

 

 33



Fem av åtta säger att utemiljöns stora utrymme är en bidragande faktor till att det är 

positivt med utevistelse, därför är det väsentligt att redovisa i diagrammet. Det har 

inte framkommit i undersökningen hur det stora utrymmet är betydelsefullt i praktiken. 

De avdelningar som intervjuobjekten arbetar på är vanligtvis ute två gånger varje dag 

vilket medför att barnen får frisk luft oavsett om intervjuobjekten nämner att det är en 

positiv effekt av utevistelsen.  

Tabell 3  
Planeringen utgår från 

 Barnen Arbetslagets 

tankar 

Livscykeln Naturupplevelser Utmaningar till 

barnen 

Klara X X    

Alva X  X   

Tina    X  

Pia X     

Mona X     

Karin X    X 

Elsa och Lisas arbetslag planerar inte utevistelsen eftersom de utgår från barnen och 

deras spontanitet. 

 

Tabell 4  
Utgångspunkter för utvärdering  

 Observa-

tion 

Samtal i 

situationen 

arbetslaget 

emellan 

Samtal 

kontinuerligt 

med barnen 

Samtal 

kontinuerligt 

arbetslaget 

emellan 

Samtal 

terminsvis 

arbetslaget 

emellan  

Styr-

dokument 

Klara X X   X  

Alva    X   

Tina X  X    

Pia X  X X   

Mona X    X  

Elsa     X X 

Karin X    X  

Lisa   X  X  
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4.3 Analys av jämförelserna mellan förskollärarna  
Enligt tabell 1 och 2 har följande resultat framkommit. Utevistelsen belyses både i 

tanke och i handling som en viktig miljö att utveckla motoriken i, eftersom det är den 

punkt som förskollärarna totalt sett belyser mest. Fem förskollärare belyser vikten av 

att värna om naturen, men endast två av dem nämner aktiviteter de har gjort som 

innebär att värna om naturen. Fem av åtta säger att naturupplevelser finns med i 

deras tankar, däremot framgår det att alla åtta gör aktiviteter med barnen där de får 

naturupplevelser. Sex av åtta nämner att utvistelsen har en positiv inverkan på leken, 

däremot har inte två av dem nämnt dem i både tanke och handling. Sex av åtta 

belyser utvistelsens betydelse för utveckling av sinnena (syn, hörsel, smak, känsel, 

lukt) däremot uppger ingen av dem att de kopplar ihop tanke och handling. 

Resultaten visar, enligt tabell 3, att förskollärarna har barnen som utgångspunkten för 

verksamheten. Två av dem saknar däremot planering för sin verksamhet eftersom de 

anser att planering styr barnen. Ingen nämner att planeringen utgår från styr-

dokumenten. Enligt tabell 4 har följande resultat framkommit. Sex av åtta utvärderar i 

situationen i någon form. Tre av åtta samtalar med barnen. Sju av åtta samtalar 

arbetslaget emellan, två av dem utvärderar under terminens gång. Endast en förskol-

lärare utvärderar om de har uppnått målen i styrdokumenten.  

 

4.4 Analytisk jämförelse av de två åldersgrupperna 
Alla förskollärarna säger att deras förhållningssätt är detsamma oberoende av vilken 

åldersgrupp de arbetar med på förskolan. Enligt tabell 1 och 2 har följande resultat 

framkommit. Motoriken är betydelsefull för alla förskollärarna, resultaten visar inga 

direkta skillnader åldersgrupperna emellan. Flera av förskollärarna som nämner 

vikten av att värna om naturen realiserar inte detta i praktiken, oberoende av ålders-

grupp. I området naturupplevelser går det inte att urskillja några direkta skillnader 

åldersgrupperna emellan. Resultaten visar att leken är mer betydelsefull för den äldre 

åldersgruppen, både i tanke och handling.  Utvecklingen av sinnena visar sig vara 

mer betydelsefull i tanke för den äldre åldersgruppen, men mer betydelsefull i 

praktiken för den yngre åldersgruppen. Enligt tabell 3 har följande resultat fram-

kommit. Resultatet visar inga direkta skillnader mellan åldersgrupperna i vad förskol-

lärarna har som utgångspunkt för verksamheten. Hälften av den äldre åldersgruppen 
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saknar planering för sin verksamhet, medan alla i den yngre åldersgruppen har 

planering för sin verksamhet. Enligt tabell 4 har följande resultat framkommit. I den 

äldre åldersgruppen sker utvärderingen terminsvis, medan i den yngre åldersgruppen 

sker utvärderingen övervägande kontinuerligt. Den yngre åldersgruppen har fler 

varierade sätt att utvärdera på än den äldre åldersgruppen. 

 

4.5 Slutsatser av studien 
Enligt vår studie kan vi dra följande slutsatser:  

• Förskollärarna anser att utomhusmiljön på ett positivt sätt möjliggör att 

utveckla ett flertal av barns olika förmågor. Motoriken, naturupplevelser och 

frisk luft tar stort utrymme i utevistelsen och nämns som de viktigaste 

fördelarna. Lek, värna om naturen, sinnenas utveckling och det stora utrymm-

et nämns även som viktiga fördelar med utevistelsen. 

• Det finns viktiga aspekter med de olika förmågorna (se ovan) förskollärarna 

nämner som utevistelsen har en positiv inverkan på. Förskollärarna belyser 

framför allt leken eftersom utomhusmiljön ger möjligheter till en kreativ lek och 

ett gynnsamt samspel. Många av förskollärarna belyser naturupplevelser 

eftersom det är ett sätt att uppleva naturen i sin autentiska miljö.  

• Undersökningen visar att alla områden inte förankras med varandra. Vissa 

områden som belyses i avsnittet tankesätt förankras inte i praktiken och vice 

versa. Detta resultat visar att förskollärarna inte har ett medvetet 

förhållningssätt på vissa punkter, medan de på andra punkter har det. Alla 

förskollärarnas syfte är att utgå från barnen, de flesta av dem har inget mer 

syfte utöver detta.  

• Förskollärarna, generellt sett, utvärderar på två olika sätt. De flesta utvärderar 

när en situation uppstår och genom samtal en gång varje termin.  

• Alla förskollärarna säger att deras förhållningssätt är detsamma oberoende av 

vilken åldersgrupp de arbetar med på förskolan. Resultaten visar däremot att 

det på flera punkter går att se skillnader åldersgrupperna emellan. Utifrån 

denna undersökning går det däremot inte att bevisa att de här förskollärarna 

skulle ha arbetat annorlunda med utevistelsen.  
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5 Diskussion 
5.1 Metoddiskussion  
En felkälla i vår studie kan vara valet av metod. Vi valde intervjuform, ur tidsaspekten 

är den en nackdel eftersom det tar tid att genomföra och sammanställa intervjuerna. I 

undersökningen har åtta förskollärare intervjuats vilket är en liten undersökning att 

dra slutsatser av, samtidigt som det ger en bild av hur förskollärare arbetar med 

utomhuspedagogik.  

  

En möjlig felkälla kan vara att resultatdelen är vår sammanfattning av förskollärarnas 

svar i intervjuerna. När en sammanfattning görs finns det en risk att data omtolkas. Vi 

anser däremot att för att få en jämförbar data behöver intervjusvaren ha gemen-

samma rubriker och nyckelord.  

 

Det kan finnas en risk att förskollärarna i intervjuerna inte har nämnt allt som är 

väsentligt i deras förhållningssätt vilket kan ge en felaktig/ofullständig bild av hur de 

är som förskollärare. Undersökningen ska belysa de positiva centrala effekterna som 

utevistelsen kan ge enligt förskollärarna och därför anser vi att detta inte påverkar 

vårt syfte med uppsatsen.   

 

5.2 Resultatdiskussion 
Vi har valt att inleda diskussionsavsnittet med att belysa vad som är viktigt med 

utevistelsen och varför utevistelsen är viktig? De olika områdena (se nedan) be-

handlas i olika avsnitt där det löper en röd tråd från början till slut. I processen med 

att skriva den här uppsatsen framgår det att de olika områdena och det medvetna 

förhållningssättet knyter an till varandra. Områdenas inverkan på varandra belyses i 

både teoriavsnittet och empiriavsnittet. Ibland är det därför svårt att dra gränserna för 

vad som ska belysas i de olika avsnitten. De olika delarna bildar tillsammans en 

helhet. Bilden visar vilken positiv effekt de olika områdena får på andra utvecklings-

områden när de praktiseras i utomhusmiljö. Det medvetna förhållningssättet 

behandlas till en början i de olika områdena.  Diskussionsavsnittet avslutas med det 

medvetna förhållningssättets betydelse för utevistelsen på förskolan.  
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5.2.1 Frisk luft  
Utevistelsen är positiv för barns inlärningsförmåga. Utomhus finns frisk luft som är 

betydelsefullt för inlärningen, både psykiskt och fysiskt (Lärarförbundet, 2005). 

Förskollärarna, i undersökningen, lyfter fram den friska luften som ett av de viktigaste 

skälen till utevistelse. De säger att den friska luften som barnen får, av att vanligtvis 

vistas utomhus två gånger varje dag på förskolan, har en positiv effekt både för att 

motverka sjukdomar och för att ge energi till barn. Vi anser att den friska luften, som 

barn får genom att vistas utomhus, är ett av de viktigaste skälen till utomhus-

pedagogik. Den friska luften, framgår det av litteraturen, stimulerar det mest 

grundläggande för utvecklingen, nämligen hjärnverksamheten. Vi ser det som ett bra 

argument för att bedriva förskolans verksamhet utomhus och gärna låta utomhus-

verksamheten få större utbredning under dagen på förskolan.  

 

5.2.2 Förskolans stora uterum  
Naturens stora öppna ytor har en positiv inverkan på barns ljudnivåer (Lärar-

förbundet, 2005). Detta överensstämmer med undersökningen där toleransen är 

högre utomhus vad gäller ljudnivåer enligt ett par av förskollärarna. Vi anser att en 

hög tolerans motverkar hämningar. En hög ljudtolerans kan vara betydelsefull för 

barns lek, där de få utagera de känslor som leken innefattar utan att bli avbrutna för 

att de är för högljudda.  

 

Det stora fysiska utrymmet ger utrymme för en varierad utomhusmiljö där olika för-

mågor kan utvecklas (Grahn et al., 1997). De flesta förskollärarna anser att det stora 

uterummet är betydelsefullt. Den stora ytan har betydelse enligt de flesta av förskol-

lärarna för utomhuslekens kreativitet, några säger att den är positiv för barns 

samspel och en säger att antalet konflikter därför minskas. Vi anser att en mångsidig 

verksamhet är grundläggande för barns interaktion, för att utveckla och tillgodose alla 

barn vilket även Lpfö 98 belyser. Vi ser ytans storlek som betydelsefull eftersom den 

avgör hur mycket variationer och stimulans miljön kan inrymma. Enligt en av 

förskollärarna möjliggör det stora utrymmet att stimulera motoriken, med tanke på 

rörelsefriheten som medföljer. Utemiljön erbjuder ett stort fysiskt utrymme för barns 

olika aktiviteter. Den fysiska aktiviteten ger utlopp för energin vilket i sin tur stimulerar 

koncentrationsförmågan (Brügge et al., 2007).  
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5.2.3 Motorik 
Det stora utrymmet är betydelsefullt för motoriken. Enligt undersökningen är 

motoriken den viktigaste förmågan att utveckla utomhus, förskollärarna belyser den 

både i tanke och handling. En av dem säger till exempel att motoriken utvecklas 

naturligt utomhus. Inbjudan till fysisk aktivitet sker framför allt utomhus eftersom den 

erbjuder barns behov av motorisk variation (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000). 

Variationen är för oss en anledning att förlägga motoriska aktiviteter utomhus. Om 

miljön studeras ur ett motoriskt perspektiv är det möjligt att se den variation 

utegården eller naturen erbjuder. Motoriken stimuleras om miljön utomhus erbjuder 

variation, förändras för att erbjuda variation eller förflyttas till en plats som erbjuder 

variation. Motorik är ett begrepp som inrymmer många funktioner.  

 

Motorisk förmåga har en positiv inverkan på inlärningsförmågan. Förståelsen skapas 

genom lek och rörelse där den fysiska ansträngningen utmanar barnen utifrån sina 

förutsättningar (Nordlund et al., 1997). Motorikens betydelse för inlärningen nämner 

även en av förskollärarna i undersökningen som en positiv anledning till att arbeta 

mot en förbättrad motorik hos barnen. Motorikens betydelse för inlärning gör att vi ser 

motoriska aktiviteter som en viktig grund för den pedagogiska verksamheten. 

Motoriken är ett sätt att undersöka och skaffa förståelse för sin omvärld.  

 

5.2.4 Lek 
Utomhus får barn variera sina lekar, fantisera och ha inflytande på miljön eftersom 

utomhusmiljöns utformning inte bestämmer aktiviteten (Andersson et al., 1993). 

Avsaknaden av barnens leksaker i naturen gör leken mer kreativ (Lärarförbundet, 

2005). De flesta av förskollärarna belyser utemiljöns betydelse för leken. Utomhus-

leken är positiv för barns interaktion eftersom fler deltar i leken, de lär av varandra 

och utvecklar en gemenskap i den kreativa leken. Några av förskollärarna anser att 

miljön utomhus är positiv eftersom den är friare och lämnar utrymme för fantasin. 

Leken är inte nyskapande i sin natur visar vår studie, miljön och interaktionen 

påverkar kreativiteten. Vi anser att kreativitetsbristen gör leken slentrianmässig vilket 

kan bero på förskollärarnas passivitet. Förskollärarna borde förändra sitt förhållnings-

sätt till leken för att utveckla barnen anser vi. Ett medvetet bruk av leken främjar 

barns utveckling och lärande. Förskolan ska uppmuntra fantasi och kreativitet i lek 
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och lärande utomhus, både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö 98). Lek och 

lärande är oskiljaktiga (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

 

5.2.5 Sinnena 
Två av förskollärarna belyser sinnena som något viktigt att arbeta med vid 

utevistelsen. Det framkommer däremot av aktiviteterna att fyra av de förskollärare 

som inte nämnt dem som viktiga i samband med utevistelsen jobbar omedvetet med 

sinnena. Vi menar att sinnena utvecklas även om pedagogerna inte arbetar medvetet 

med dem, men om dessa förskollärare hade arbetat medvetet med barnens 

sinnesutveckling så hade barnen fått godare möjligheter till utveckling inom detta 

område. De förskollärare som enbart i teorin belyser sinnenas utveckling under 

utevistelsen tar för givet att sinnena utvecklas i barnens aktiviteter. Konsekvensen av 

detta blir att barnen inte utvecklar sina sinnen i den utsträckning som förskollärarna 

har för avsikt. Det är positivt för barn att vistas i naturen eftersom en variation av 

naturupplevelser stimulerar de olika sinnena. Naturens uppbyggnad och skiftningar 

erbjuder en variation av upplevelser som stimulerar de olika färdigheterna och barns 

olika sinnen (Nordlund, et al., 1997). Om vi utgår ifrån vad litteraturen säger om 

naturens positiva påverkan på utvecklingen av de olika sinnena hade vi önskat att 

fler av förskollärarna medvetet arbetade för att utveckla barnens sinnen i samband 

med utevistelsen. Barn får sinnesintryck genom rörelse och genom dessa sinnes-

intryck utvecklas hjärnan. Hjärnan organiserar de olika sinnesintrycken som bäst när 

barnen är i 3-7-årsåldern (Nyhus Braute & Bang, 1997). Vi anser att eftersom barn 

ofta vistas på förskolan mellan 1-5 års ålder är det positivt för barnen om pedagog-

erna arbetar medvetet för att främja barnens sinnesutveckling. 

 

5.2.6 Naturupplevelser 
De flesta förskollärarna i undersökningen säger att naturupplevelser finns med i 

deras tankar när de vistas utomhus med barnen. Det framgår av undersökningen att 

alla förskollärare gör någon form av aktivitet med barnen som innebär att barnen får 

naturupplevelser. Det är positivt om barnens utevistelse innehåller naturupplevelser 

eftersom dessa tränar deras olika färdigheter och begreppsuppfattning (Nyhus 

Braute & Bang, 1997). Vi anser att det är positivt att mer än hälften av pedagogerna i 

undersökningen medvetet försöker ge barnen positiva naturupplevelser, utöver det 

som de får i samband med andra syften. Naturupplevelser skapar ett psykiskt och 
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fysiskt välbefinnande hos de människor som är vana att vistas i naturen från tidig 

ålder (Drougge, 1996). Vi anser med tanke på detta att om barn ska lära sig att tycka 

om och värna om naturen så behöver de så många positiva upplevelser av naturen 

som möjligt. Även om inte alla pedagoger i undersökningen nämnde att de arbetar 

medvetet för att barnen ska få naturupplevelser så är det positivt att alla ändå får in 

det i samband med utevistelsen.  

 

5.2.7 Värna om naturen 
Fler än hälften av förskollärarna i undersökningen belyser vikten av att lära barnen 

värna om naturen, men däremot så är det endast ett få tal som faktiskt gör det. 
Förskolan ska lägga stor vikt på miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt för-

hållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 

ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 

och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (Lpfö 98). Vi anser att det är viktigt att 

pedagogerna lär barnen att värna om naturen för att vi i framtiden ska få en hållbar 

miljöutveckling. Om barnen trivs i och upplever glädje av naturen skapar det en vilja 

hos dem att värna om den (Drougge, 1996). Vi menar att för att barnen ska kunna 

trivas i naturen måste de få vistas i den, de måste kunna känna sig trygga där och få 

en helhetsupplevelse av hur vi på verkar naturen och hur den påverkar oss.  

 
5.2.8 Det medvetna förhållningssättet 
Ett fåtal förskollärare i undersökningen saknar planering för sin verksamhet vilket gör 

att de inte kan styra över sin verksamhet för att realisera målen och saknar kontroll 

över vad barnen utvecklar.  En utvärdering av utevistelsen leder i de fall där det finns 

en planering, till en ytterligare utveckling av uteverkssamheten. Eftersom det inte 

finns någon planering och pedagogerna utgår ifrån vad barnen vill så kan de inte 

garantera att barnen får en möjlighet till en allsidig utveckling. I förskolans styr-

dokument ingår det att ge barn möjlighet till en mångsidig utveckling (Lpfö 98). Vi 

anser att möjligheterna till utveckling inom olika områden är större om pedagogen 

har en planering och ett medvetet tankesätt. Vi menar att barn inte har kunskap om 

vad som är viktigt i deras utveckling och kan därför inte på egen hand ansvara för 

den. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet 

öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. (Lpfö 98). Vi anser att 

det är positivt att förskollärarna utgår från barnen eftersom barnet ska vara i centrum 
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för sitt kunskapssökande. Begreppet att utgå ifrån barnen är diffust, intetsägande och 

ej mätbart om det inte relateras till styrdokumentens mål vilket endast en av 

förskollärarna uttrycker att hennes arbetslag gör. De andra förskollärarna nämner 

dock några punkter som finns i styrdokumenten, men inte att styrdokumenten är 

deras utgångspunkt. Vi anser att de förlorar en del av helheten om inte 

styrdokumenten förankras till utevistelsen eftersom den bidrar till en större variation. 

Objektet för lärande och hur lärandet sker är båda viktiga aspekter vid inlärning. 

(Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997).  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och där med får möjlighet att påverka sin situation (Lpfö 98). En del av 

förskollärarna i undersökningen samtalar med barnen i samband med utvärderingen 

av utevistelsen, vilket medför att barnen får inflytande över sin verksamhet. Ut-

värderingen är nödvändig för att få en bild av vad barnen lärt, och hur pedagogen 

ska arbeta vidare. Vi anser att kontinuerliga observationer, närliggande samtal med 

barnen och arbetslaget är viktigt. Pedagogerna kan på så sätt utveckla det centrala 

för verksamheten i rätt riktning och för att alla pedagoger ska vara överens om de 

förändringar som ska ske och kunna sträva mot samma mål. Barns tankar och 

intressen ska tillvaratas och vidareutvecklas (Nyhus Braute & Bang, 1997).  

 

Naturens uppbyggnad och skiftningar erbjuder en variation av upplevelser att 

stimulera de olika färdigheterna och barns olika sinnen (Nordlund et al., 1997). Ingen 

av förskollärarna nämner naturens variation som betydelsefull för barns utveckling. 

En tydlig skillnad syns mellan vad litteraturen behandlar och vad förskollärarna i 

undersökningen belyser.  Vi menar att utevistelsen får en fördjupad betydelse för för-

skolans verksamhet om förskollärarna är medvetna om variationens roll i barns 

utveckling.  

 

5.3 Tänkbar vidareutveckling av uppsatsen 
Uppsatsen har gett oss en djupare förståelse för utomhuspedagogikens betydelse för 

barns utveckling. Utevistelsens variation erbjuder barn en allsidig utveckling om 

förskollärarna arbetar medvetet med ett syfte. Detta arbete skulle kunna 

vidarutvecklas genom att belysa betydelsen av variationen i naturen. Om miljön 
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studeras är det möjligt att se den variation som lekplatsen eller naturen erbjuder. En 

fördjupning hade även kunnat innebära att studera skillnaden mellan utomhus-

pedagogik på lekplats och i naturen. En intressant synvinkel och fördjupning skulle 

kunna vara att jämföra med förskolor som inte har närheten till en varierad 

utomhusmiljö. En sådan undersökning hade kunnat synliggöra hur förskollärarna 

tillvaratar förskolans närmiljö.  

 

Förskollärarna i undersökningen nämner flera kunskapsområden som är viktigt att 

barnen utvecklar i samband med utevistelsen. Uppsatsen kan vidarutvecklas genom 

att mer ingående undersöka vad det är i de olika kunskapsområdena som är viktiga 

att utveckla i utevistelsen.  

 

Undersökningen har baserats på enbart intervjuer med förskollärarna. En större 

undersökning skulle kunna ge en mer rättvisande bild eftersom intervjuerna kan 

ställas i relation till observationer som möjliggör att få en helhetssyn av förskol-

lärarnas arbete med utevistelsen. Undersökningen har inte för avsikt att studera 

lösryckta aktiviteters betydelse utan studerar medvetenheten i utevistelsen. En 

observation i detta syfte kräver en längre tids observation vilket en större under-

sökning har utrymme för.  
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6 Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att belysa utevistelsens pedagogiska roll på förskolan och 

det medvetna förhållningssättets betydelse för verksamheten. I litteraturstudien 

behandlas de områden som förskollärarna i undersökningen anser är viktiga att 

barnen lär sig i samband med utevistelsen på förskolan. Litteraturen behandlar även 

hur barn lär och det medvetna förhållningssättets roll vid utevistelsen. Förskolans 

styrdokument finns med i litteraturen för att tydligt visa vad förskolan måste sträva 

efter och leva upp till vid utevistelse. Vi har utgått ifrån Piagets utvecklings-

psykologiska teori om att barn utvecklas och vidgar sin handlingsrepertoar i samband 

med olika upplevelser av samma situation (Stensmo, 1994).  

 

I undersökningen används en semistrukturerad individuell intervju som metod för att 

få svar på våra frågeställningar. Intervjuer har gjorts med åtta förskollärare från olika 

förskolor med så lika förutsättningar som möjligt för utevistelse, både på lekplatsen 

och i naturen. Vi vill få en inblick i det medvetna pedagogiska förhållningssättets och 

helhetstänkandets betydelse vid utevistelsen på förskolan. Ett fåtal av förskollärarna i 

undersökningen planerar inte utevistelsen vilket tyder på att de inte har kontroll över 

vad barnen utvecklar i den pedagogiska verksamheten. Ur undersökningen framkom 

det även att förskollärarna har ungefär samma uppfattning om vad som är viktigt för 

barn att utveckla i samband med utevistelsen. Motoriken, naturupplevelser och frisk 

luft tar stort utrymme i utevistelsen och nämns som de viktigaste fördelarna. Det finns 

viktiga aspekter med de olika förmågorna förskollärarna nämner som utevistelsen har 

en positiv inverkan på. Många av förskollärarna belyser naturupplevelser eftersom 

det är ett sätt att uppleva naturen i sin autentiska miljö. Vad barnen utvecklar i 

samband med de aktiviteter som förekommer stämmer sedan inte alltid överens med 

det förskollärarna vill att barnen ska utveckla. Detta resultat är intressant eftersom 

det synliggör det medvetna förhållningssättets betydelse och att det måste fungera 

från tanke till handling för att barnen ska få en möjlighet till utveckling i den riktning 

pedagogerna anser att de behöver. 

 

Den pedagogiska utevistelsen på förskolan är viktig eftersom barns olika utvecklings-

områden stimuleras på ett sätt som enbart utevistelsen kan. Naturens skiftningar, 
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dess påverkningar på barns utveckling och de upplevelser som barn får kan de 

enbart få genom utevistelse (Nordlund et al., 1997).   
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Bilaga  

 

Intervjufrågor  
Har du några frågor innan intervjun börjar?  

1. Vilken åldersgrupp arbetar du med för tillfället? 

2. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

3. Är förskolan inspirerad av någon speciell inriktning? 

4. Hur ofta är ni utomhus?  

5. Kan du berätta hur ser du på din ledarroll i samspel med barnen på förskolan?  

6. Vad anser du är viktigt att barnen utvecklar i samband med utevistelsen? 

7. Vilka är dina viktigaste skäl till utevistelse?  

8. Kan du berätta om några uteaktiviteter ni gjort med barnen och vilka tankar ni 

haft med dem?  

9. Har ni en övergripande planering för utevistelsen? 

Om respondenten svarar ja: Vad utgår ni ifrån när ni planerar utevistelsen?    

Om respondenten svarar nej: Finns det en tanke med att utevistelsen inte är 

planerad? 

10. Med tanke på att barn har olika sätt att lära. Hur använder ni er av utevistelsen 

för att försöka främja varje barns utveckling? 

11. Hur gör ni för att ta reda på om målen uppnåtts?  

12. Om du hade tänkt utifrån den andra målgruppen skulle dina svar på något sätt 

blivit annorlunda än för din målgrupp? 

Har du något mer att ta upp eller fråga innan vi avslutar intervjun?  
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