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Abstrakt 
Outdoor environment as an educational environment in preschool 

 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur utomhusmiljön kan 

användas för att främja barns lärande i förskolan. Utomhusmiljöer erbjuder barnen 

tillfälle att upptäcka och utveckla sin inlärning inom olika ämnen. I studien används 

också fem vetenskapliga artiklar som lyfter fram förskollärarens roll för barns lärande 

samt hur utomhusmiljön främjar barnens kommunikativa förmågor.  

 

Studien är baserad på empiriskt material med sex förskollärare från södra Sverige. I 

studien användes intervjuer som undersökningsmetod eftersom det är lättare att ställa 

följdfrågor och få en djupare förståelse och kunna konkretisera förskollärarnas svar. 

Materialet har sedan blivit transkriberat, analyserat och rubricerat med 

forskningsfrågorna i fokus.  

 

I analysen lyfts två centrala begrepp fram som vi anser spelar en stor roll för studiens 

betydelse. De två centrala begreppen är Planerade och oplanerade aktiviteter samt 

Autentiska situationer. Planerade och oplanerade aktiviteter i en utomhusmiljö främjar 

barns lärande och ökar barns positiva känslor från naturen. I Autentiska situationer får 

barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper om sin omgivning genom att lärandet 

flyttas ut i naturen.  

 

Resultatet visar att utomhusmiljön ger möjlighet till bland annat ämnesrelaterad 

kunskap, såsom språkutveckling, naturvetenskap och matematik, genom att knyta an 

barns upplevelser med deras nyfikenhet och intresse i en utomhusmiljö. Det är 

gynnsamt om det finns varierande och öppna miljöer som också ger möjligheter för 

barns samspel med varandra. Förskollärarna som deltog i vår studie såg utomhusmiljön 

som en plats för lek och lärande. 

 

 

Nyckelord 
Barns lärande, Förskola, Förskollärare, Utomhusmiljö, Autentiska situationer 
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1 Inledning 
Studien handlar om hur förskollärare använder sig av utomhusmiljön i förskolan, som 

en lärmiljö för förskolebarn. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) står det att 

verksamheten ska ge utrymme för att utveckla barnens egna kreativitet, idéer och 

fantasier i lek och lärande, både inomhus och utomhus. Utomhusmiljön ger barnen 

möjlighet att utveckla varierande aktiviteter genom att utnyttja gårdens och naturens 

resurser (ibid.). Utomhusmiljön bidrar till barns lärande och utveckling och den har en 

social, emotionell och kulturell dimension genom att den väcker minnen och tankar hos 

människor. Genom utelek och uteaktiviteter får barnen olika erfarenheter, känslor, 

tankar, idéer, relationer och nya kompisar. Barnen får i en utomhusmiljö, exempelvis på 

förskolegården, i skogen eller i parker, tillfälle att utveckla och förbättra olika 

färdigheter och beteenden (Sandberg och Vuorinen, 2008). Begreppet utomhusmiljö 

som lärmiljö kan ses som tillfällen när barnen är utomhus, där förskolläraren främjar 

barns lärande genom att ta tillvara på naturens resurser. I en utomhusmiljö får barnen 

möjligheter till förståelse för naturen, där får barnen tillgång till varierande aktiviteter, 

exempelvis fri lek, fysiska- och planerade aktiviteter. 

 

I en utomhusmiljö får barnen kontakt med naturen, vilket hjälper dem att förstärka deras 

upptäckter, upplevelser och inlärning i autentiska situationer. Förskollärarna kan göra 

olika aktiviteter för barnen i en utomhusmiljö, vilket gör att det kan bli stimulerande och 

utvecklande för både barn och förskollärare (Ericsson, 2009). Aktiviteterna kan vara 

stimulerande om förskollärarna skapar spännande utomhusvistelser där barnen 

exempelvis kan följa naturväxlande processer. Detta kan bidra till barnens inlärning och 

förståelse för vad de lär sig. Ericsson (2009) skriver också att utomhuspedagogiken bör 

vara vanligt förekommande och inte en extra process i verksamheten. Vi förklarar 

begreppet autentiska situationer som situationer som sker i verkligheten och inte 

framför en skärm eller i en bok. Ett exempel på detta kan vara när det sker en snöstorm, 

vilket barnen kan ha sett på tv. Det sker i en autentisk situation när barnen är utomhus 

och upplever naturfenomenet med alla sina sinnen. 

 

Szczepanski (2008) nämner att utomhuspedagogik är en undervisning som ger utrymme 

så att barn kan få kunskap på ett annat sätt än de traditionella sätten inomhus. 

Utomhuspedagogiken är en källa för barns betydelsefulla och kreativa lärprocesser. 

Författaren hänvisar även till Vygotskijs idéer som belyser att direkta fysiska kontakter 

med natur och naturfenomen ökar trovärdigheten och tillförlitligheten i barns lärande. 

Barnen får i en utomhusmiljö möjlighet att utveckla sina kunskaper om naturen i den 

verkliga miljön och inte bara inomhus. Brügge och Szczepanski (2011) påpekar att 

lärmiljön kan flyttas ut till utomhusmiljön, exempelvis till skogen liksom till landskap 

och samhälle. Utomhuspedagogik kan vara en komplementär pedagogik till den 

traditionella pedagogiken, i vilken lärandet förekommer inom de fyra väggarna. Grahn 

(2007) nämner att utomhuspedagogik finns i trädgården, förskolegården, parken, skogen 

och i naturen. Barnets tidiga kontakter med världen som finns utanför hemmet och 

förskolan grundar sig på hur barnen ser, uppfattar och lär om den fantastiska naturen.  

 

I studien problematiseras förskollärarnas perspektiv kring användning av utomhusmiljö 

och hur den kan tillämpas för att främja barns lärande. Även förskollärarnas syn på 

utomhusmiljöns lärpotential problematiseras i studien.  
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1.1 Syfte  

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur utomhusmiljön kan 

användas  för att främja barns lärande i förskolan. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur kan utomhusmiljön främja barns lärande enligt några förskollärare? 

 

Hur kan utomhusmiljön användas som lärmiljö enligt några förskollärare? 
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2 Bakgrund 
I följande kapitel redovisas Stöd av läroplanen, Utomhusmiljö som lärmiljö, 

Förskollärarens roll för barns lärande i en utomhusmiljö samt Barns ämnesutveckling 

utomhus. 

 

2.1 Stöd av läroplanen  

I läroplanen finns det många anledningar till varför utomhusmiljön är viktig för barn i 

förskoleåldern, den lyfter bland annat upp utomhusmiljöns betydelse för barns 

inlärning. Det står att barnen med förskolans hjälp ska få en djupare förståelse för olika 

sammanhang i naturen. Även naturens tillgångar, såsom djur, växter och fysiska 

fenomen står det att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar ett kunnande om 

under sin tid på förskolan (Lpfö 98, rev 2016). 

 

Det framkommer också i läroplanen att utomhuspedagogik ska ses som ett komplement 

till inomhusmiljön. Genom sitt tematiska och ämnesövergripande arbete kan 

förskollärarna göra att uterummet bli ett förskolerum och en lärmiljö för barnen. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) står det att: 

 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 

ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.  

(Lpfö 98, rev 2016:7) 

 

2.2 Utomhusmiljö som lärandemiljö 

I kommande avsnitt redovisas utomhusmiljöns betydelse för Barnens välbefinnande och 

samspel, Lek och lärande samt Att förena teori och praktik i en utomhusmiljö. 

 
2.2.1 Barns välbefinnande och samspel utomhus 

När barnen har kontakt med omväxlande utomhusmiljöer utvecklar de sin 

koncentrationsförmåga. Det gör barnen lugnare och konflikter mellan dem minskar. 

Utomhusmiljö stimulerar barnens positiva känslor, skapar harmoni och främjar till en 

bra hälsa (Quennerstedt, Öhman och Öhman, 2011). För att öka barnens livskvalitet 

behöver barnen möjlighet att vara delaktiga och aktiva i utomhusmiljön. Barnen kan 

också få tillfälle att utveckla en upptäckarlust om friluftslivet i sin närmiljö (Sandell, 

2011). Utomhusmiljön och den friska luften kan öka barns och vuxnas livskvalitet och 

förbättra deras framtid som “Deltagande i samhällslivet med huvudintresse att arbeta för 

en bättre harmoni i förhållandet mellan natur och människa, såväl som människor 

emellan” (Brüge och Szczepanski, 2011:35).  

 

Uterummet och naturmiljön beskrivs av Brodin och Lindstrand (2008) som en arena för 

socialt samspel. Lekplatsen ute på gården och i naturen ses som en informell miljö för 

barns lek och lärande. Författarna tar också upp att den sociala världen och 

kommunikationen mellan barn och vuxna inkluderar kommunikation om den materiella 

världen. Barnens lek och lärande i en utomhusmiljö kan främja till en brobyggande 

kommunikation och samspel i ett mångkulturellt perspektiv, genom att barnen med 

olika kulturer leker tillsammans. Dahlgren (2007) hänvisar till att barnen i en 

utomhusmiljö kan sätta ord på sina känslor och ha tillgång till vila, ro och egen 

reflektion. Genom förskollärarens handledning får barnen möjlighet att bearbeta 

upplevelser och få begrepp i verkligheten om vad de ser, känner och upplever. 
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Barnen ute i naturen samspelar mer med varandra, kommunicerar mer med varandra 

och utvecklar sin koncentrationsförmåga bättre än i en inomhusmiljö. I en naturmiljö får 

barnen socialisera och får nya fantasier, ideer och åsikter (Ernst, 2014). I utomhusmiljön 

får barnen även nya erfarenheter, nya vänskaper och de skapar nya lekar tillsammans. 

Med stöd av vuxna utvecklar barnen i sina lekar social interaktion med andra barn. 

Kulturen i en utomhusmiljö spelar ingen roll, barnen leker tillsammans oavsett vilket 

kultur de kommer ifrån. De kan behöva vuxnas stöd eller hjälp för att barnen ska 

förstärka sina vänskaper och relationer med varandra. Aktiviteter och lekar i en 

utomhusmiljö utvecklar barns sociala och kognitiva sida. I en utearena kan barnen 

utvecklas på ett bättre sätt, de blir då mer sociala, känsliga, kognitiva och språkliga än i 

en inomhusmiljö (Perry och Branum, 2009). 

 
2.2.2 Lek och lärande i utomhusmiljöer 

Szczepanski (2007) belyser att utomhuspedagogik grundar sig på upplevelser, 

reflektion, erfarenheter och autentiska situationer. Förskolläraren flyttar läranderummet 

ut till naturen. Barnen har tillgång till nyskapande, kreativa och produktiva lärprocesser 

och får fysisk kontakt med natur och naturfenomen. Det finns mellan lärande, lek och 

hälsa ett samband som främjar barns utveckling och lärande. Ute i naturen blir närmiljö 

därmed lärmiljö för barnen, där landskapet är en arena och den fysiska verkligheten blir 

en lärmiljö för barnen. Förskollärarna och barnen använder uterummet som instrument 

och som en plats för lärande. Utomhusmiljön erbjuder barnens nya upplevelser och 

erfarenheter i naturen, där barnen skapar lust att lära. 

 

Utomhuspedagogiken, skriver Dahlgren (2007), bygger på kunskaper och färdigheter 

som kan utvecklas i en utomhusmiljö. Inne i  förskolan kan väggarna begränsa olika 

situationer för barns utveckling och lärande. Utomhuspedagogik skapar olika situationer 

i en utomhusmiljö som ger barnen möjligheter att uppleva olika situationer. Barnen kan 

få nya kunskaper tack vare språkliga eller fysiska handlingar. Lärandet kan jämföras 

med ett växelspel mellan erfarenhet och reflektion, mellan iakttagelse och teoretiserande 

och mellan handling och tanke. Genom utomhuspedagogik utvecklar barn sin inlärning, 

lek och fantasi i ett autentiskt sinnligt lärande baserat på barnens egna erfarenheter och 

upplevelser. Utomhuspedagogiken bygger på lärande i autentiska miljöer och på 

kvaliteter hos kunskaperna som måste vara komplexa, konstruktiva och värdefulla. 

 

Brodin och Lindstrand (2008) påpekar att leken i utomhusmiljöer erbjuder olika 

möjligheter för barn att utforska omgivningarna utifrån sina egna förutsättningar och 

utifrån sin utvecklingsnivå. Det är nödvändigt att barnen får tillgång till en kreativ lek, 

då får barnen tillfälle att testa sina förmågor och får nya idéer och söka utmaningar på 

ett annat sätt än i en inomhusmiljö. Dahlgren (2007) nämner att lärande i naturmiljöer 

sker i sammanhang med utveckling av kunskaper och färdigheter. När barnen är ute i 

naturen skapar de uppfattningar som sedan styr deras handlande i utomhusmiljön. 

 

Barnen behöver leka i naturen och att ha sina egna fantasilekar utan gränser. Barnen kan 

använda naturmaterial i sina konstruktioner, exempelvis med stenar och stubbar som 

blir hus eller hemliga platser (Ohlsson, 2015). I en utomhusmiljö har barnen möjlighet 

att leka och använda naturmaterial som sand, vatten, stenar och kottar. Naturen är en 

rikedom som erbjuder stora möjligheter till lärande för barn och vuxna. Leken utomhus 

stimulerar barnets sinnen, tankar, idéer och främjar till det informella lärandet (Brodin 

och Lindstrand, 2008). Brügge och Szczepanski (2011) belyser att i en utomhusmiljö, 

exempelvis i skogen har barnen möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och fantasier. 
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Barnen använder sin fantasi när de har sina egna förklaringar på vad de ser och 

upplever, exempelvis genom att sätta egna namn på olika arter eller på vissa platser ute i 

naturen. 

 

Kiewra och Veselack (2016) skriver att utomhusmiljöer stödjer barnens kreativitet och 

fantasi. Författarna har tagit fram fyra faktorer i naturliga utomhusklassrum som 

förbättrar barns kreativitet och fantasi; avslöjade utrymmen, konsekvent tid, öppna 

material och en vuxen som stödjer kreativ lek och inlärning. Ute i naturen kan barnen 

bli kreativa genom att konstruera och göra sin egen värld och sin egen arena för lek som 

främjar sitt lärande. Ernst (2014) nämner att barns lek och aktiviteter är grunden för 

lärande i en utomhusmiljö. Variationen genom barnens lekar och fysiska aktiviteter i en 

utomhusmiljö främjar till barns utveckling och lärande. Barnens lekar och aktiviteter i 

naturen ökar deras utveckling och kvalitet på lärande. Ute i naturen får barnen möjlighet 

att konstruera sin egen värld. Uterum kan bli ett rum för barns lek, lärande och 

kreativitet. Perry och Branum (2009) påpekar att leken utomhus ger barnen möjlighet att 

erfara olika upplevelser och att få uppleva naturvärlden. Barnen behöver lära sig om sin 

utomhusmiljö, då de kan få nya kunskaper och lära sig på ett annat sätt än i en 

inomhusmiljö. 

 

Niklasson och Sandberg (2010) har gjort en undersökning där barnen fick bedöma sina 

leksaker på gården med olika poäng, och de leksaker som fick mest poäng var saker 

som barnen kunde klättra på, formbara material och vindskydd. Dessa material var 

också de som användes mest av barnen. Det barnen tycker bäst om är när 

utomhusmiljön är formad och erbjuden av någon, exempelvis en lärare. Utomhusmiljön 

var formad för att inspirera barnens erfarenhet, kunskap och kultur. Utomhusmiljön var 

också formad så att barnens intresse för utomhusaktiviteter och natur skulle väckas. 

 

Ärlemalm-Hagser (2008) lyfter upp barnens perspektiv på skogen i naturen. Barnens lek 

genom olika aktiviteter och fria lekar i skogen och i annan utomhusmiljö bidrar till en 

bättre förståelse av naturen i förskolan. Barns förståelse och kunskap för natur och 

utomhusmiljö bygger på barnens egna upptäcker, utforskande och reflektioner i naturen 

med leken som grund för lärande. Det finns mycket att lära och utforska kring barnens 

lek ute i naturen. Barnen fördjupar sina kunskaper genom lek och lärande i olika 

pedagogiska rum och kontexter som främjar barnens lärande om sig själva, om andra 

och om sin omvärld. 

 

Utomhusmiljön är ur ett lärandeperspektiv en plats där barnen skapar naturliga 

relationer mellan tanke och känsla, mellan kunskaper och åsikter och mellan den fysiska 

platsen i naturen och sin egen identitet (Dahlgren, 2007). Utomhusmiljön, skriver 

Ericsson (2009) kan ge barnen en mer okontrollerad situation. Barnets upplevelse och 

upptäckter är mer oförutsägbara i en naturmiljö och barnets nyfikenhet och spontana 

frågor formuleras utifrån tidigare kunskap och erfarenheter. 

 

Sammanfattningsvis nämner Szczepanski (2007) att läranderummet kan flyttas ut i 

naturen där närmiljö blir lärmiljö för barnen. Det finns mellan lärande och lek ett 

samband som väcker barnens lust att lära. Dahlgren (2007) påpekar att i en 

utomhuspedagogik finns inga väggar som kan begränsa barns utveckling och lärande. I 

en utomhusmiljö får barnen kunskaper och färdigheter. Lärande kan ses som ett 

växelspel exempelvis mellan erfarenhet och reflektion. Brodin och Lindstrand (2008) 

skriver att utomhusmiljön erbjuder barnen olika möjligheter till lek och aktivitet, vilket 

passar till deras utvecklingsnivå. Dessa aktiviteter bidrar till barns ökade kreativitet i lek 
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och till tillfällen att skapa nya idéer och testa nya förmågor. Både Ohlsson (2015), 

Brodin och Lindstrand (2008) och Brügge och Szczepanski (2011) nämner att leken 

utomhus, exempelvis i skogen, stimulerar barnens tankar, idéer och fantasier när de 

använder naturmaterial i sina lekar. Det främjar till barnens informella lärande. 

Ärlemalm-Hagser (2008) och Ericsson (2009) lyfter fram barns perspektiv och 

beskriver att barnen i en utomhusmiljö får en bättre förståelse av naturen i sitt lärande 

och naturmiljön ökar barns nyfikenhet och spontana frågor. Dahlgren (2007) beskriver 

slutligen utomhusmiljön som en dynamisk arena för barns lek och en plats där barnen 

skapar naturliga relationer mellan tanke och känsla, och sin egen identitet. 

 

Alla ovanstående författarna belyser på olika sätt att utomhusmiljön ökar barns kvalitet 

på lärande, lek och samspel med andra barn. Utomhusmiljön är platsen som tillåter 

barnen att leka, fantisera och utforska genom att använda olika naturmaterial utan att bli 

begränsade av trånga utrymmen. Alla författarna har utomhusmiljö som lärmiljö i fokus. 

Dahlgren (2007) och Brügge och Szczepanski (2011) skriver till exempel om friluftsliv, 

lek och lärande och fysiska aktiviteter. Ohlsson (2015) har däremot naturvetenskap och 

andra ämnen i fokus. 

 
2.2.3 Att förena teori och praktik utomhus 

Dahlgren (2007) belyser att det inom utomhuspedagogiken framkommer olika 

perspektiv på vad barn kan lära sig mer om i en utomhusmiljö, exempelvis 

naturkunskaper, färdighetsträning och barnens individuella personliga utveckling. 

Barnens lärande i fysiska och sociala sammanhang bör utvecklas i harmoni för att 

barnen ska förstärka sina konkreta kunskaper, insikter och synsätt i den naturliga 

utomhusmiljön. 

 

I en utomhuspedagogik kan förskolläraren skapa möjligheter att förena begreppen 

kunskap, teoretisk kunskap och erfarenhet kring kunskap. Utomhuspedagogiken kan ses 

som aktivitetsskapande genom att barnen kan skapa nya förutsättningar, tydliga och 

påtagliga upplevelser, vilket i sin tur kan verka inlärningsfrämjande för barn. Att skapa 

verkliga och tydliga upplevelser är den grundläggande idén i en utomhuspedagogik. Om 

barnen lär sig i en utomhusmiljö skapar de i sina kunskaper positiva erfarenheter av 

naturkontakt (Dahlgren och Szczepanski, 1997). 

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) hänvisar till John Dewey som levde åren 1859 - 1952 

och som var en amerikansk psykolog och pedagog. Hans tankar utgick från barns 

lärande och att lärandet ska ses som en del av en social handling. Barnen lär sig utifrån 

kunskap i handlingsperspektiv samt learning by doing, vilket betyder att lära genom att 

göra. Dewey lyfte också fram handens kunskap i en utomhusmiljö. När barnet får röra 

vid saker och göra saker får barnet praktiska erfarenheter, vilket gör att de minns och lär 

bättre. Författarna hänvisar även till Jean Jacques Rousseau som ansåg det 

betydelsefullt för barns lärande att lämna barnen att möta verkligheten ute i naturen. 

 

Grahn (2007) skriver om Fröbel och hans idéer om att det är naturen som gör barnen till 

starka och friska personer. Det var med den inställningen som han skapade 

barnträdgården, förskolan, på 1800-talet. Fröbel var en religiös man och han hoppades 

att barnen i förskolegården skulle uppleva olika fenomenen i naturen så att de kunde få 

kunskap om världen, sig själva och framför allt om Gud. 
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2.3 Förskollärarens roll för barns lärande i en utomhusmiljö 

I följande avsnitt redovisas varför förskollärarens roll är betydelsefull i den pedagogiska 

verksamheten och exempel på hur pedagogen kan arbeta i en utomhusmiljö för att 

främja barns lek och lärande. 

 
2.3.1 Att utforska naturen på ett varierat sätt 

Förskolan bör erbjuda barnen olika typer av friluftsliv och lärandeaktiviteter på gården 

eller i utomhusmiljön, exempelvis ett skogsparti. Förskollärarna ska se till att barnen får 

uppleva och lära sig något i naturen, tillsammans med andra barn och även med 

förskollärarna (Ohlsson, 2015). Förskollärarna kan skapa en kultur om naturen i sina 

aktiviteter med barn som utgår utifrån ett utforskande och undersökande sätt att se på 

kunskap inom utomhusmiljön. Förskollärarna kan bidra till att barnens kunskaper om 

naturen och omgivningen fylls, breddas och fördjupas i utomhusmiljön. Genom att 

väcka barnens nyfikenhet för utomhusmiljön får barnen möjlighet att undersöka 

naturfenomen. Barnen ska få chansen att prova, tolka, dra slutsatser, uttrycka sina 

åsikter och tankar om det observerade fenomenet (Elfström, Nilsson, Sterner och 

Wehner-Godée, 2014). 

 

Det räcker inte, enligt Ohlsson (2015) att bara vara ute med barnen, förskollärarna som 

är med barnen ska också vara delaktiga och tillgängliga. Genom att vara aktiv och 

delaktig i samspel med barnen höjs kvaliteten på utomhusvistelsen. En förskollärare kan 

hjälpa barnen att bygga upp en fantasivärld, att göra naturvistelser mer spännande, att 

hitta på nya lekar och att ge olika träd eller platser speciella namn. Barnen får 

möjligheter till sociala och fysiska möten i en grön miljö. Förskolläraren behöver 

stimulera barns nyfikenhet och de kan tillsammans upptäcka vad som finns i naturen. 

Vidare bör förskolläraren undersöka naturen tillsammans med barnen och leta efter nya 

kunskaper. Författaren belyser även att förskolläraren behöver stimulera barnen att få en 

positiv upplevelse av utomhusvistelsen. 

 
2.3.2 Stöd till lärandeaktiviteter utomhus 

Ärlemalm- Hagsér (2008) skriver att förskolans roll är att förmedla en positiv 

framtidstro till barnen genom att barnen ska få möjligheter att utveckla kunskaper och 

medvetenhet kring naturen. Ohlsson (2015) nämner att förskollärarna genom olika 

aktiviteter i en utomhusmiljö ska stimulera barnens nyfikenhet och intresse för vad 

naturen har att erbjuda och de vuxna kan därmed skapa en roligare utomhusvistelse för 

barnen. Grahn (2007) betonar att om förskollärarna stimulerar barnens hela potential 

kan deras känslor, kommunikation och intellekt få utrymme. Barnen behöver tid att 

bearbeta sina känslor, tid, att kunna utmana verkligheten, försöka, undersöka och till sist 

fundera och reflektera. 

 

Ärlemalm-Hagsér (2008) tar upp förskolans utomhusmiljö och förskollärares fokus på 

hur miljön kan möta och utmana ett kompetent, kunnigt, aktivt och kunskapsskapande 

barn. Barnens röster kan bli värdefulla bidrag till deras kunskapsutveckling. Om barnen 

får möjligheter att berätta om och beskriva olika fenomen i sin vardag blir vardagens 

lärande tydligare. Szczepanski (2007) skriver om Kaplan och Kaplans forskning om 

barns aktiviteter i naturen. De nämner att naturaktiviteter kan öka förskollärarens 

arbetsglädje. Förskolläraren ska möta barnen som individer, som kompetenta barn och 

ge barnen möjligheter att lära på ett rikt nyanserat sätt. 

 

Ericsson (2009) betonar att förskollärarna ska hjälpa barnen att utmana sina tidigare 

erfarenheter i den tidigare inlärda situationen och överföra kunskapen till den nya 
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situationen. Författaren skriver även om Deweys teorier att genom en direkt upplevelse 

får barnen möjlighet att utveckla sin observationsförmåga, påhittighet, 

fantasiproduktion och logiska tankeförmåga. Förskolans miljö är en plats där barnen 

växer, leker och lär genom att leva. I en utomhusmiljö öppnar sig begränsningar till en 

komplex naturmiljö. 

 

Kiewra och Veselack (2016) belyser att när förskollärarna är kunniga och har utbildning 

inom sitt yrke får förskolebarnen ett professionellt stöd i sin utveckling och i sitt 

lärande. En stor roll i barns aktiviteter är att de ska få variationer i lek och aktiviteter. 

Barnen måste få stöd och stimulans för att känna sig trygga i en utomhusmiljö och få 

möjlighet att lära känna naturen och världen i verkligheten. Ernst (2014) betonar vikten 

av att barnen blir observerade under olika aktiviteter och under fria lekar ute på 

förskolegården eller i naturen som en del av den pågående dokumentationen. 

Förskollärarna vet att för att utveckla barns lärande behövs mycket jobb och många 

aktiviteter utomhus med barnen. I en utomhusmiljö har barn tillgång till frisk luft och 

till varierande aktiviteter. Dessa aktiviteter hjälper barnen att byta teoretiska kunskaper 

med praktiska kunskaper. 

 

Barnen på förskolegården får oftast leka fritt, vilket kan vara både positivt och negativt. 

Det är positivt eftersom barnen då får utforska och experimentera på egen hand. Det kan 

vara negativt eftersom förskollärarna då inte alltid hinner förklara för barnen om 

naturliga fenomen med ord (Klaar och Öhman, 2014). 

 

Ärlemalm - Hagsér (2008) och Ohlsson (2015) nämner att förskollärarens roll är att 

hjälpa barnen att skapa en positiv känsla till naturen. Detta sker genom att stimulera 

barnens nyfikenhet och intresse genom lärorika och roliga aktiviteter som kan främja till 

barns naturmedvetenhet. Även Gran (2007) betonar att barnets känslor kan stimuleras i 

en utomhusmiljö. Barnen ska bli uppmärksammade i hela sin potential genom att deras 

kommunikation och funderingar får utrymme. Ärlemalm - Hagsér (2008) belyser också 

förskollärarens roll genom hur de i en utomhus miljö bemöter och utmanar ett 

kunskapande barn. Ericsson (2009) tar upp att barnen ska få hjälp av förskollärarna att 

utmana sina tidigare erfarenheter. Författaren lyfter också upp Deweys teorier att barnen 

ska få möjligheter att utveckla sina observationsförmåga och logiska tankeförmåga i en 

utomhusmiljö.  

 

Alla författarna antyder att barnen ska få en positiv känsla och relation med naturen och 

det är förskollärarnas ansvar att stimulera barnens nyfikenhet och intresse. Författarna 

anser också att förskollärarna ska skapa en roligare utomhusvistelse för barn som bidrar 

till en bra atmosfär för lärandeaktiviteter utomhus. 

 

2.4 Barns ämnesutveckling utomhus 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur utomhusmiljön kan 

användas  för att främja barns lärande i förskolan. När barnen i en utomhusmiljö leker 

kan deras lärande främjas inom många olika saker. Exempel på ämnen som barnen kan 

utveckla ett lärande om kan vara Naturvetenskap, Matematik, Språk och Dans och 

musik. I följande avsnitt framträder olika sätt att tydliggöra barnens ämnesrelaterade 

lärande i en utomhusmiljö. 

 
2.4.1 Utomhusleken lockar fram naturvetenskap 

Elfström et al. (2014) belyser att barnen undersöker naturliga fenomen på samma sätt 

som många naturvetenskapliga forskare. Barnen visar nyfikenhet, undersöker, upptäcker 
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genom att observera olika fenomen och därefter uttrycker de sina åsikter, tolkar 

fenomenet på olika sätt, reflekterar, utbyter idéer med andra och till sist drar de 

slutsatser. Författarna beskriver att barnen själva ska planera sin undersökning och ska 

ställa sina frågor. Naturvetenskaplig kunskap är en produkt av fantasi kreativitet och 

lärande inom utomhusmiljö. 

 

Barnen får nya kunskaper om djuren och naturen genom utomhusaktiviteter. Detta 

hjälper dem att följa årstidernas växlingar och på så sätt uppfattar de en del av naturen. 

Förskollärare kan genom sina aktivitetsplaneringar koppla samman sagor och myter 

med aktiviteter för att utveckla och främja barns lärande, vilket gör samspelet med 

naturen mer begripligt. När förskollärarna är med i leken kan de följa barnens intresse i 

aktiviteterna, exempelvis deras hanterande av vattenhämtare eller byggande av 

vindskydd och hur de följer naturliga växtprocesser. Barnen får möjlighet att se 

verkligheten genom att se och höra djuren, lära sig fåglarnas utseende och att höra hur 

djur och fåglar låter (Sandell, 2011). 

 

Utomhusmiljön är fantastisk och spännande, skriver Ohlsson (2015), om barnen få 

möjlighet att vara i naturen under de olika årstiderna. Barnen får lära sig vad de olika 

djuren äter under alla årstiderna och vilken färg olika växter har eller vad olika blommor 

kallas. Det är viktigt att barnen lär sig att några bär och svampar kan vara giftiga. 

Barnen får möjligheter att upptäcka naturens hemligheter under hela året. Under alla 

årstiderna får barnen möjligheter att lära något nytt genom att vara i naturen och 

experimentera och upptäcka olika fenomenen. Förskolläraren kan bidra till barnens 

äventyr eftersom ett äventyr innehåller spänning, utmaning, samarbete och inlärning. 

 

Ärlemalm-Hagser (2008) skriver att under utflykter i naturmiljöer utvecklar barnen sina 

kunskaper och naturorientering som är en grundläggande aktivitet i verksamheten. 

Barnen behöver på ett naturligt sätt uppleva samvaro med växter, djur och fåglar i syfte 

att utveckla, konkretisera och betona sin förståelse för naturliga fenomen. Barnen 

behöver få möjligheter till rika naturupplevelser för att de ska kunna utveckla en positiv 

känsla för naturen. Känslan för naturen är en väsentlig del i den svenska kulturen.  

 

Elfström et al. (2014) belyser att barn undersöker naturliga fenomen på samma sätt som 

naturvetenskapliga forskare, exempelvis genom att visa nyfikenhet, undersöka, 

upptäcka och observera naturfenomen. Sandell (2011) beskriver att barnen genom sitt 

samspel med naturen utvecklar ett intresse och utvecklar sina kunskaper om naturens 

årstider, växter och djur. Även Ohlsson (2015) nämner att barnen ska vara utomhus i de 

olika årstiderna för att kunna uppleva olika naturfenomen. Ärlemalm-Hagsér (2008) 

betonar att barnen i en utomhusmiljö ska ha tillgång till rika naturupplevelser och 

utvecklar en positiv känsla för naturen. Alla författarna lyfter fram fördelar med natur 

och naturvetenskap som en del av barnens utveckling av naturmedvetenhet. 

 
2.4.2 Utomhusleken lockar fram matematik 

Ohlsson (2015) skriver att barnen kan träna matematik genom att använda sig av 

naturmaterial såsom stenar, kottar och pinnar när de gör cirklar, trianglar eller kvadrater. 

Matematiken funkar att lära sig praktiskt och passar bra att träna med barnen utomhus. 

På så sätt använder barnen alla sina sinnen, tränar sin koncentrationsförmåga och lär 

därmed utan gränser. 
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2.4.3 Utomhusleken lockar fram språk 

Ohlsson (2015) betonar att naturen inbjuder till språkligt skapande och många 

intressanta samtal, sagor och berättelser. Barnen ute i naturen kan träna språket genom 

att använda naturmaterialen och exempelvis göra ord och bokstäver med hjälp av 

exempelvis stenar eller pinnar.  

 

Strid (2007) tar upp språkets betydelse i en utomhusmiljö och hur den kan skapa olika 

nyanser genom att barnen få möjlighet att lära sig nya ord i naturmiljö. Språk och kultur 

samspelar med varandra och språket är ett socialt fenomen. Barnen får möjligheter att 

uppleva nya erfarenheter ute i naturen som kan ge nya ord samtidigt som gamla ord får 

nya betydelser eller betydelsenyanser. Dahlgren (2007) ger ett exempel på hur barnen 

kan träna språkutveckling, genom att lära sig namn på olika djur och växter i sin 

närmiljö. 

 
2.4.4 Utomhusleken lockar fram dans och musik 

Ohlsson (2015) beskriver att alla årstider har sina ljud och sina fantastiska sånger. 

Förskolläraren måste lära barnen att musiken är en del av naturen och att sånger är ett 

internationellt språk. Genom sånger kan barnen binda ihop olika kulturer och skapa 

förståelse utan gränser. Barnen kan bli stimulerade att göra sina egna sånger med sina 

egna ord och fantasi. De kan också sjunga och dansa, då tränar de både sin motorik och 

sina muskler. Barnen kan träna alla sina sinnen, exempelvis sin hörsel ute i naturen 

genom att blunda och lyssna på olika ljud från naturen. 
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3 Metod 
I följande kapitel redovisas vilken metod som har använts i studien, den Kvalitativa 

metoden och vilka Urvalsramar som använts. Sedan framkommer också 

Databearbetning, Metoddiskussion samt vilka Etiska överväganden som stått i fokus i 

arbetet med studien. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

I vårt arbete genomfördes kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod, vilket styrks 

av Kihlströms (2007) förklaring av begreppet. Författaren nämner att kvalitativa 

intervjuer kan beskrivas som samtal med ett specifikt syfte. Den som blir intervjuad får 

helt svara utifrån sina egna erfarenheter, eftersom intervjuaren inte ställer några ledande 

frågor. Respondenten får chansen att ge mer utvecklade och konkreta svar i kvalitativa 

intervjuer än i kvantitativa. Vid kvalitativa intervjuer är det lättare att ställa följdfrågor 

för att  kunna konkretisera, nyansera, fånga komplexiteten med exempel samt få en 

djupare förståelse av respondentens svar. Vi samlade genom intervjuerna in ett varierat 

samt nyanserat material som svarade på undersökningens frågeställningar. 

 

Denscombe (2016) beskriver att semistrukturerade intervjuer ofta är användbara i 

forskningar eftersom intervjuaren har ett färdigt ämne och svaren behöver vara mer 

detaljerade. Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod i 

detta arbete eftersom vi hade ett ämne i fokus och ville ha mer detaljerade svar från våra 

respondenter. 

 

3.2 Urval 

Sex stycken utbildade förskollärare från fem olika förskolor i södra Sverige har blivit 

intervjuade till studien. De arbetar allihop på olika sätt efter sina kunskaper och 

erfarenheter med utomhuspedagogik. Alla sex förskollärarna har mer än sju års 

arbetslivserfarenhet av att arbeta i förskola. Alla förskolorna har en utegård i olika 

storlekar och alla förskollärare sa att de har tillgång till skog i närmiljön, som de har 

möjlighet att besöka. Två av förskollärarna har mer erfarenhet av utomhuspedagogik än 

de andra. Kihlström (2007) belyser att förskollärare ska ha erfarenhet kring det ämne 

som studien handlar om. Denscombe (2016) tar upp att de intervjuade personerna ska 

vara relevanta till det innehåll som ska undersökas, samt ska hålla sig till ämnet. 

 

Genom syftet fångas komplexiteten på det valda ämnet. Det varierade materialet ger en 

djupare förståelse kring hur utomhusmiljön kan främja barns lärande i förskolan. 

Anledningen till att vi har valt fem olika förskolor är att få åsikter från förskollärare 

med olika tillgångar till utomhusmiljöer. Vi vill också veta förskollärares syn på barns 

möjlighet till lärande i varierade utomhusmiljöer. Eftersom vårt syfte är att bidra med 

kunskap om hur utomhusmiljön kan användas för att främja barns lärande i förskolan 

behövs olika miljöer för att bevisa att det verkligen är utomhusmiljön som är en 

bidragande faktor för barnens utveckling av lärande. 

 

3.3 Databearbetning 

Denscombe (2016) beskriver att kvalitativ forskning grundar sig på analyser och 

slutsatser som baseras på empiriskt material. Studiens analys är grundad på materialet 

som samlades in under intervjuerna. Vår styrande forskningsstrategi var att intervjua 

förskollärare med hjälp av öppna och relevanta frågor som framhävde frågeställningens 

viktiga områden. Kihlström (2007) rekommenderar att den som genomför intervjuer bör 
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ta anteckningar eller ljudinspelningar för att inte glömma vad informanten berättar. 

Efter våra intervjuer transkriberades materialet och det bearbetades som kvalitativ data. 

Alla analyser, slutsatser och resultat grundas på det transkriberade materialet. Kihlström 

(2007) beskriver att bearbetning av intervjuer kan genomföras genom att använda 

intervjuanteckningarna eller skriva ner ljudinspelningen av intervjun. Vi identifierade 

efter upprepade läsningar kategorier som svarar på alla forskningsfrågor och utgör 

studiens resultat. 

 

3.4 Metoddiskussion 
3.4.1 Trovärdighet 

I studien visas trovärdighet genom att utgångspunkten är datainsamlingen och empirin. 

Det är en fördel att ställa relevanta frågor till relevanta personer. Vi argumenterade för 

varje steg i undersökningen. Även Denscombe (2016) skriver att för att forskningen ska 

vara trovärdig behöver den bevisa att resultaten grundar sig på metoder och 

tillvägagångssätt som kommer från en god forskning. Studien ska ha ett relevant och 

trovärdigt material och en logisk och begriplig tolkning av materialet. Hermeren (2011) 

beskriver att trovärdighet i en studie ökar undersökningens kvalitet genom öppenhet i 

redovisningen. 

 
3.4.2 Tillförlitlighet 

Genom att genomföra intervjuerna på rätt sätt visas tillförlitlighet i studien. Intervjuerna 

genomfördes i en bra atmosfär baserade på tillit. Öppna och relevanta frågor och 

följdfrågor användes under intervjuerna. Efter intervjuerna transkriberades intervjun och 

vi gjorde en logisk tolkning av materialet. Vid användning av citat styrks tolkningens 

och kategoriseringens rimlighet. Tack vare detta har studien fått ett konkret material, 

vilket gjorde att materialet kunde analyseras på ett begripligt sätt. Denscombe (2016) 

skriver att forskningen bör analyseras på rätt sätt enligt materialet. Resultaten i studien 

baseras på materialens analys. Hermeren (2011) beskriver begreppet tillförlitlighet som 

en bedömning av resultatet. Genom tillförlitlighet beskrivs också om studien utförts på 

ett korrekt sätt. 

 
3.4.3 Överförbarhet 

Denscombe (2016) beskriver överförbarhet av resultatet som läsarens möjlighet att 

använda informationen i andra kontexter, miljöer eller situationer. Studiens 

överförbarhet kan övervägas om läsaren får tillräcklig information. Genom en utförlig 

redovisning av studiens alla steg kan ett resultat som går att använda i andra kontexter 

upptäckas. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Hermerén (2011) beskriver fyra etiska krav som alla forskare behöver följa. Dessa heter 

Konfidentialitetskravet, Informationskravet, Samtyckeskravet och Nyttjandekravet och i 

kommande avsnitt går vi igenom vad var och ett av de olika kraven betyder. Vi använde 

fiktiva namn och verksamheterna förblir anonyma. 

 
3.5.1 Konfindentialitetskravet 

Enligt konfidentialitetskravet får vi absolut inte sprida vidare något av informationen vi 

får och vi måste skriva fiktiva namn på förskollärarna och förskolorna. Genom 

konfidentialitet skyddas individens integritet. Det ska inte gå att spåra varifrån svaren 

kommer (Hermerén, 2011). 
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I vetenskapsrådet (2012) står det att: 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

(Vetenskapsrådet, 2012:12). 

 

3.5.2 Informationskravet 

Denscombe (2016) skriver om etiska krav som måste tas hänsyn till innan intervjuerna 

genomförs. Informanterna ska få information innan intervjun om vad forskningen ska 

handla om. Detta kallas informationskravet. Informanten måste få information om vad 

arbetet ska användas till.   

 

I vetenskapsrådet (2012) står det att “forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2012:7). Vi var 

tydliga mot våra informanter om vad forskningen skulle handla om. Ett sätt att 

förtydliga det på är att ta med ett papper med information på som informanterna kunde 

läsa innan intervjun för att på så vis avgöra om de ville vara med på intervjun. 

 
3.5.3 Samtyckeskravet 

Denscomde (2009) skriver att enligt samtyckeskravet ska intervjuaren vara noga med att 

få samtycke till intervjuerna. Informanternas deltagande måste vara frivilligt och även 

att avbryta intervjun innan den är färdig är frivilligt och informanten ska känna sig trygg 

och ha förtroende för intervjuaren. När vi hade utfört intervjuerna fick informanterna 

möjlighet att läsa igenom materialet och ändra eller lägga till något om de ville i 

efterhand. 

 
3.5.4 Nyttjandekravet 

I vetenskapsrådet står det “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forsknings-ändamål” (Vetenskapsrådet, 2012:14). Det innebär att 

forskningen kan delas vidare till andra forskare som har samma syfte med forskningen. 

De forskare som övertar forskningen måste följa samma regler som de första forskarna 

lovat informanterna. Forskningen får inte delas till obehöriga och får inte användas i 

annat syfte än det var meningen från början (Vetenskapsrådet, 2012). Vi gav inte ut 

någonting av forskningen till någon obehörig under tiden vi skrev arbetet. Allt 

materialet som samlades in under intervjuerna förstördes och slängdes så fort arbetet 

blev färdigt, så att det inte kunde spridas till obehöriga. 
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4 Resultat 
Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur utomhusmiljön kan 

användas  för att främja barns lärande i förskolan. Frågeställningarna är: Hur kan 

utomhusmiljön främja barns lärande enligt några förskollärare och Hur kan 

utomhusmiljön användas som lärmiljö enligt några förskollärare? I följande kapitel 

redovisas förskollärarnas svar på intervjufrågorna utifrån Utomhusmiljö och barns 

lärande och Hur förskollärare använder utomhusmiljön som lärmiljö. Trots 

intervjufrågornas utformning kom en del av de intervjuade förskollärarna in på barns 

välbefinnande i en utomhusmiljö, vilket gjorde att studien fick ett avsnitt om även detta. 

 

4.1 Utomhusmiljö och barns lärande 

Förskollärarna kom fram till att utomhusmiljön är en stor arena som bidrar till barnens 

utveckling och lärande. Om barnen får tillgång till öppna miljöer kan barnen öka sina 

kunskaper och inlärning genom att lära känna naturen och genom att använda 

naturmaterialen i deras aktiviteter och i den fria leken. Barnen får möjlighet i en 

utomhusmiljö att lära sig om naturen och dess olika årstider, om djuren, fåglarna och de 

olika naturfenomen som finns i naturen, exempelvis regnvatten och snödroppar som 

smälter i kontakt med solens strålar. I en utomhusmiljö har barnen möjlighet att 

upptäcka, undersöka, och lära sig på ett naturligt sätt. 

 
4.1.1 Ämnesrelaterat lärande i en utomhusmiljö 

Utomhusmiljön erbjuder, enligt de intervjuade förskollärarna, rikligt med möjligheter 

för barnen att utveckla ämnesrelaterade kunskaper.  

 
Barnen i en utomhusmiljö får möjlighet att lära sig om naturvetenskap, 

exempelvis genom naturen, djuren och växter (Mia).  
 

Barnen får också i utomhusmiljön möjligheter att använda naturmaterial i sina lekar och 

i planerade aktiviteter. De får använda exempelvis kottar, pinnar, stenar, löv, sand och 

andra material som de kan hitta ute i naturen. Naturmaterial kan också användas som 

stöd till olika ämnen som exempelvis matematik, språk, artkunskap och musik. Barnen 

ska få tillgång till en utomhusmiljö under årets alla årstider.  

 
Det är viktig att barnen ska kunna se skillnader som händer i naturen under de 

olika årstiderna. Det är också viktigt att de kan sätta ord på vad de ser och tänker 

(Emma). 

 

Alla sex förskollärarna sa att det har en stor betydelse att barnen kan se att naturen är 

spännande under vår, sommar, höst och vinter. De får möjlighet att följa 

naturprocesserna genom att exempelvis plantera en solros och följa blommans 

växtprocess. Barnen kan också leta efter mask och upptäcka mer om maskens liv och 

utseende. 

 
Barnen har möjlighet att se ute på förskolegården en fågeln som matar sina 

ungar. Barnen får möjlighet att lära sig om naturen, djuren, växter och känna sig 

trygga i vår utomhusmiljö (Mia).   

 

Alla de intervjuade förskollärarna nämnde att naturmaterial har en stor betydelse i 

barnens lärande. Två av förskollärarna nämnde att barnen kan lära sig på ett bättre sätt 

om matematik genom att räkna kottar, kastanjer eller pinnar. Mia påpekade att barnen 

kan göra olika geometriska figurer med hjälp med stenarna, pinnarna och kottarna. De 
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kan lära sig mäta med hjälp att stenar och kottar, exempelvis hur många stenar eller 

pinnar de behöver på en distans mellan två träd. Även Katrin pratade om hur 

naturmaterial kan utveckla barnens matematikförmåga.  

 
Barnen kan exempelvis med hjälp av pinnar eller kottar försöka mäta avstånd 

och mäta hur många som behövs för att göra längden på ett barn (Katrin).  

 

Fyra av förskollärarna var överens om att barnen borde få möjlighet att träna språket 

genom rim och ramsor och genom olika berättelser från egna erfarenheter eller sagor. 

Mia sa att barnen ska få möjlighet att beskriva och uttrycka vad de ser i naturen.  

 
Det har en stor betydelse att barnen kan sätta ord på vad de ser och hör ute i 

naturen. Barnen lär sig att sätta ord på vilket ljud som de hör när de är ute i 

naturen som exempelvis fåglarnas sång eller vinden i träden. (Mia).   

 
Barnen kan i en utomhusmiljö också sjunga sånger som handlar om naturen, 

fåglar och djuren. Vi kan skapa olika aktiviteter i både inom- och 

utomhusmiljöer som främjar barnens inlärning (Emma).  
 

Två av förskollärarna berättade att de brukar använda kamera och surfplatta i 

utomhusmiljön. Då får barnen möjligheter att se olika bilder med blommor, svampar, 

djur, fåglar, insekter, fjärilar och växter.  

 
Barnen får se alla dessa saker i naturen och kan också få lära sig mer om dessa 

genom att leta information på surfplatta (Anna). 

 

Att fotografera i naturen kan bli lärorikt, säger två av förskollärarna. Barnen kan genom 

att titta på bilderna komma ihåg de olika situationerna och träna sina minnen. Ute i 

naturen får barnen möjlighet att se naturen i verkligheten. De får veta hur olika 

blommor, växter, träd, djur och fåglar ser ut och de kan lära sig att sätta namn på allt 

som finns i naturen. Med hjälp av bilder och digitala verktyg får barnen möjlighet att 

följa naturens utveckling samt växter och djur under årets alla månader. De kan använda 

dokumentationen och därefter samarbeta med den inomhus.  

 

Fyra av förskollärarna sa att barnen i en utomhusmiljö kan lära sig om natur, djur, fåglar 

och växter. Genom olika planerade aktiviteter lär sig barnen, med hjälp av 

förskollärarna att laga mat ute, att grilla att tända en eld, men också att släcka elden. 

Barnen lär sig också att ta hand om naturen genom att inte kasta skräp utomhus, det kan 

bli farligt för djuren som finns i naturen. 

 
Det är bra om barnen kan sätta namn på alla saker som finns i naturen och att de 

lär sig att ta hand om djur och natur (Mia). 

 
4.1.2 Barns välbefinnande 

Två av förskollärarna berättade att barnen i en utomhusmiljö får möjlighet att röra 

mycket mer på kroppen än vad de gör i en inomhusmiljö. Kroppen tränas på olika sätt 

genom olika aktiviteter.  

 
Om barnen sitter inne och kollar på tv för mycket kan de kanske få en övervikt 

och då mår de inte bra i längden (Mia). 
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Emma sa att när barnen kan springa av sig mår de bra och får mer energi som de kan 

utnyttja senare. Sofia sa att barnen i direkt kontakt med frisk luft och utomhusmiljö 

utvecklar sin koncentrationsförmåga. Genom utomhusaktiviteter utvecklar barnen 

positiva känslor om naturen och ökar barnens livskvalitet och hälsa. Barnens lek 

utomhus ger positiva känslor i relation till andra barn och bidrar till en bra harmoni och 

atmosfär. 

 

4.2 Hur förskollärare använder utomhusmiljön som lärmiljö 

I följande avsnitt framkommer vad förskollärarna berättade angående Att utgå från 

barns intresse i en utomhusmiljö, Varierande och öppna utomhusmiljöer samt Barns 

samspel i en utomhusmiljö. 

 
4.2.1 Att utgå utifrån barns intresse i en utomhusmiljö 

Fyra förskollärare pratade om att de tänker utifrån barns perspektiv och har barns 

intresse i fokus. Två av förskollärarna nämnde att de såg barnen som det kompetenta 

barnet. Förskollärarna kan tänka utifrån barns intresse och tillåta barnen att utveckla sin 

fantasi, kreativitet, sina tankar och sin berättelseförmåga. Barnen får möjlighet att 

utforska naturen, utveckla nya kunskaper eller sätta nya ord på nya kunskaper som de 

får i en utomhusmiljö. Tre av förskollärarna att barnen ofta visar stort intresse för 

växter, blommor, fåglar eller för olika naturfenomenen som händer ute i naturen. Då 

måste förskollärarna stödja dem i sin nyfikenhet genom att hjälpa dem att få nya 

kunskaper av vad de är intresserade av. Förskollärarna sa också att det ingår i deras 

arbetsuppgifter att stödja barnens nyfikenhet och vilja genom att hjälpa dem skaffa nya 

kunskaper. Alla tre förskollärarna planerar olika aktiviteter ute och inne och har barns 

intresse och nyfikenhet i fokus. Dessa typer av aktiviteter främjar barns delaktighet 

genom att barnen blir mer aktiva och engagerade i vad de gör eller lär om. 

 
När jag går till skogen utanför förskolegårdens område brukar barnen bli så 

intresserade av att undersöka själva, vilket gör att de inte vill ha planerade 

aktiviteter (Katrin).  
 

Katrin försökte ibland att göra någon planerad aktivitet med barnen i skogen, men deras 

intresse svalnade efter en kort stund eftersom de själva ville undersöka, leka och klättra 

när de var i skogen, vilket Katrin inte tyckte var någonting negativt. Tre av 

förskollärarna berättade  att målen från läroplanen lyfter upp utomhuspedagogikens 

betydelse för barnens utveckling och lärande i en utomhusmiljö på förskolan. Fyra av 

förskollärarna kopplade målet från läroplan med barns perspektiv. De hade barnens 

intresse och vilja att få nya kunskaper i fokus. 

 
4.2.2 Varierande och öppna utomhusmiljöer 

Fyra av förskollärarna förklarade att barnen får tillgång till varierande och öppna 

miljöer. Förskolorna har tillgång till öppna miljöer. Barnen från alla förskolorna har 

tillgång till utomhusmiljöer, exempelvis till förskolegården, parken och skogen.  

 
I förskolegården har barnen möjlighet att träna motorik genom att cykla och 

springa (Emma).  

 
Barnen får också leka i sandlådor, gunga, klättra i träd, eller leka i lekstuga 

(Anna). 
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I skogen har barnen tillgång till olika växter, blommor och svampar. Barnen får bygga 

korgar eller fågelbon. De kan klättra, hoppa, gå, och plocka svamp. Barnen har också 

planerade aktiviteter och fria lekar i skogen.  

 
Barnen kan exempelvis ta med sina gosedjur till skogen och bygga en stuga eller 

ett bo till dem (Mia).  

 

Sofia berättade om sin förskolegård där det finns en skogsdel med träd och ojämnt 

underlag där många av barnen brukar lekar. Det finns också en cykelslinga som barnen 

kan cykla på. Ibland går de ut och hittar på saker i skogen utanför staketet och ibland 

går de på gatorna i samhället.  

 

Två av förskollärarna pratade om barnens möjlighet att lära sig om trafiken eller att lära 

sig att handla i affären. Barnen lär sig i en utomhusmiljö om trafiken. De lär sig 

exempelvis att gå över gatan på rätt plats. Barnen får också möjligheter att gå och 

handla i affären och på så sätt lär barnen sig att leta efter olika varor i affären och att 

räkna hur mycket pengar de behöver för att betala vad de har köpt. Sofia pratade också 

om att stadsmiljö är utomhusmiljö. 

 
Kanske till biblioteket, man går vägen dit, det är ju ett sätt att lära sig att gå på 

led och hålla varandra i handen och hålla ihop (Sofia).  
 

Fyra av förskollärarna förklarade att när barnen får tillgång till en utomhusmiljö ska de 

också få möjlighet att konstruera sina egen lekrum. Förskollärarna sa också att de brukar 

konstruera olika lekrum i en utomhusmiljö där barnen kan leka eller göra olika 

aktiviteter som främjar till barns utveckling och lärande.  

 
Det kan exempelvis bli en lek på gräsmatta där barnen kan spela fotboll, bygga 

något eller måla något som finns i naturen (Mia).  
 

På Sofias förskola har en bana satts upp för att barnen ska få bland annat klättra och 

krypa. Det är pedagogerna som har sett till att den kommer upp och den är väldigt 

uppskattad av barnen.  

 
Den behövs egentligen inte, eftersom vi har en sån fantastisk förskolegård, det 

finns andra verksamheter som hade behövt den bättre, men jag är glad att vi har 

den... för barnens skull (Sofia).  

 

Tre av förskollärarna sa att barnen ska få tillgång till olika material i sin lek och sitt 

lärande utomhus. De tycker att barnen ska få möjlighet att flytta ut inomhusmaterial. 

Vidare sa alla de tre förskollärarna att när barnen får möjligheter att använda 

inomhusmaterial utomhus kan barnens lek och lärande främjas.  
 

Barnen borde få variation i sin lek och i sitt lärande genom att ha tillgång till 

olika material (Elsa).  

 

Barnen ser ofta olika växter, fåglar, djur och insekter ute på förskolegården eller i 

skogen. Då vill de gärna rita eller måla vad de ser.  
 

Det är betydelsefullt att barnen får möjligheter att måla och rita ute, där de kan 

flytta vattenfärger, pennor och papper (Mia).  
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Tre av förskollärarna nämnde att barnen blir mer engagerade i vad de gör när de får 

använda inomhusmaterial utomhus och det hjälper dem att bli kreativa i vad de gör. Den 

typ av aktiviteter främjar barns lärande och frihet eftersom barnen då får visa sin fantasi 

och engagemang i vad de gör och säger. 

 

Katrin berättade att när hon väl kom ut till skogen med barnen fick de oftast leka fritt, 

men att hon ibland hade med sig saker från förskolan för att göra en planerad aktivitet. 

Det kunde exempelvis vara bilder på djur, växter och  naturmaterial som barnen kunde 

leta efter under aktiviteten. 

 
4.2.3 Barns samspel i en utomhusmiljö 

Fyra av förskollärarna berättade att utomhusmiljön erbjuder barnen frisk luft och en stor 

arena för lek och lärande. 

 
Det finns några barn som lär mer och leker mer i en utomhusmiljö än i en 

inomhusmiljö på förskolan (Mia).   
 

Mia sa att barnen är mer aktiva och engagerade i sina lekar och är mer nyfikna i en 

utomhusmiljö. Tre av förskollärarna berättade att barnen leker tillsammans i en 

utomhusmiljö utan att tänka på andra barns kulturer eller på andra barns ålder. Ute i 

naturen spelar leken en stor betydelse i barnens värld. Barnen leker med varandra, 

samspelar och byter sina idéer och tankar och är mer engagerade i sin lek och sitt 

lärande. De tre förskollärarna nämner också att barnen lär sig av varandra och 

samarbetar med varandra mer i en utomhusmiljö på förskolegården eller i skogen. 

Barnen leker mer när de är i skogen eller på förskolegården. 

 

Katrin sa att när hon gick ut i skogen med sin barngrupp var det svårt att göra planerade 

aktiviteter eftersom barnen hellre ville utforska på egen hand. Vissa gånger kom de inte 

ens till den platsen hon hade planerat att de var på väg till eftersom barnens intresse 

drog åt ett annat håll. Barnen fick en stor delaktighet till att välja var de skulle vara och 

vad de skulle göra. Fyra av förskollärarna sa att de skapar nya och spännande uterum 

som kan väcka barnens intresse och nyfikenhet för naturen.  

 

Det är viktigt att barnen får tillgång till att flytta inomhusmaterial ut på 

gården för att kunna utveckla sina tankar, kreativitet i lek och lärande 

(Mia). 

 

Tre av förskollärarna nämnde att det är bra om det blir en koppling mellan 

utomhusmiljön och inomhusmiljö genom att barnen får tillgång till både inom - och 

utomhusmaterial. Fyra av förskollärarna sa att barnen ska trivas i sin utomhusmiljö. Det 

är viktigt att barnen får känna sig trygga i utomhusmiljön, exempelvis i skogen eftersom 

den kan vara läskig och obehaglig för en del barn och därför behöver barnen få en 

positiv känsla av den.  

 

Fyra av förskollärarna kämpade för att barnen ska känna sig trygga i förskolans 

utomhusmiljö och för att utearenan ska bli ett spännande rum för alla barnen. 

Förskollärarna sa också att barnen bör ges möjlighet att bli aktiva och socialisera med 

varandra, att de ska kunna skapa nya vänskaper som kan främja till barns relationer med 

varandra. Barnen ska ha roligt med varandra och förskollärarna ska kunna sprida glädje 

i barnens lek och lärande. Förskollärarna  skapar en positiv atmosfär i en utomhusmiljö. 
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Det kan främja till positiva resultat i barns vänskap, samspel, lek och lärande säger alla 

fyra förskollärarna.  
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5 Analys 
Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur utomhusmiljön kan 

användas för att främja barns lärande i förskolan. I analysen utgår vi utifrån två centrala 

och teoretiska begrepp som vi anser är intressanta och relevanta mot bakgrund och 

tidigare forskning. De centrala begrepp som framkommer i analysen är Barns lärande i 

planerade och oplanerade aktiviteter och Barns lärande i autentiska situationer. 

 

5.1 Planerade och oplanerade aktiviteter i en utomhusmiljö 

Resultatet visar att förskollärarna som deltog i vår studie ser utomhusmiljön som ett 

fantastiskt lärtillfälle. Förskollärarnas ambition är att kunna erbjuda barnen en 

spännande och lärorik utomhusvistelse utifrån barns intresse som kan främja till deras 

lärande. Genom planerade aktiviteter har förskollärarna ämnenas betydelse för barns 

inlärning i fokus. De menar att de kan skapa en bra koppling mellan naturen, 

utomhusmiljön samt olika ämnen i deras planerade och oplanerade aktiviteter. I deras 

ambition grundades idén att barnen ska ha möjlighet att vara medsökande av 

erfarenheter och kunskaper i en växtrik utomhusmiljö. Ericsson (2009) skriver att 

barnen som vistas i en utomhusmiljö aktivt kan bli medsökare av kunskaper i sin 

lärmiljö. Det innebär också att barnen får möta en ny omgivning. Barnen får ta sina 

egna initiativ och får även vägledning från sin förskollärare. Tre av förskollärarna 

berättade att i en utomhusmiljö får barnen möjlighet att lära sig på ett naturligt sätt, 

exempelvis om naturfenomen, alla årstider, djur och växter. Även Ohlsson (2015) 

nämner att barnen bör få tillgång till naturen under de olika årstiderna för att kunna 

känna och se naturens ändringar (ibid.). Barnen kan i en utomhusmiljö exempelvis följa 

naturens ändringar under olika årstider och genom förskollärarnas intresse och 

medverkan kan barnens lärande utvecklas ännu mer. Barnen får under aktiviteter 

exempelvis möjlighet att plantera växter utomhus och följa växternas växtprocess från 

frö till färdig planta. På så vis kan barnens kunskaper och färdigheter utvecklas i en 

utomhusmiljö, sa förskollärarna. Szczepanski (2008) betonar att förskollärare kan ta 

tillvara på naturens resurser i autentiska situationer, vilka kan främja till barnens 

kreativa lärprocesser genom lek och planerade aktiviteter utomhus.  

 
Resultatet visar att utomhuspedagogik är en väg till kreativ lärmiljö för förskolebarnen. 

Alla de intervjuade förskollärarna sa att barnen genom olika planerade och oplanerade 

aktiviteter ska få använda och prova olika naturmaterial i sin lek och i lärandeaktiviteter. 

Perry och Branum (2009) tar upp att genom barnens lek utomhus utvecklar de sin 

fantasi genom att bygga med naturmaterial och då får de också möjlighet att utforska 

naturen. De intervjuade förskollärarna nämnde att utomhusmaterialet kan användas på 

olika sätt, det kan i barnens ögon bli en korg, ett fågelbo eller ett bo till gosedjuret. 

Även Elfström et al. (2014) belyser att barnen i en utomhusmiljö utforskar, undersöker 

och experimenterar för att kunna komma fram till olika begrepp och se hur världen 

fungerar. Författarna påpekar också att naturvetenskap handlar om fantasi och 

kreativitet inom utomhusmiljön. Dahlgren och Szczepanski (1997) hänvisar till Deweys 

teori att barnen ute i naturen lär sig att göra olika saker på egen hand, exempelvis att 

bygga något med hjälp av naturmaterial. Då får barnen möjlighet att lära nya saker eller 

att utveckla sina kunskaper genom att skapa någonting själva. Även Klaar och Öhman 

(2014) hänvisar till att barnen ska få olika planerade eller oplanerade aktiviteter i en 

utomhusmiljö, där barnen får möjlighet att experimentera på egen hand. 

 

Några av förskollärarna ansåg att inomhusmaterial kunde tas med utomhus för att på så 

vis ge barnen möjligheter att visa sina fantasier och kreativiteter. Kiewra och Veselack 
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(2016) lyfter upp att ute i naturen får barnen möjlighet att konstruera sin egen värld. 

Niklasson och Sandberg (2010) belyser att  utomhusmiljön ska vara formad av en lärare 

och den ska erbjuda och inspirera barnen att ta fram sina erfarenheter och uttrycka sina 

kunskaper.  

 

Ärlemalm-Hagsér (2008) belyser att genom olika aktiviteter ute i naturen utvecklar 

barnen en bättre förståelse för naturen och naturens fenomen. De intervjuade 

förskollärarna anser att barnen lär om naturen, de olika årstiderna och naturfenomen i en 

utomhusmiljö. Även Brügge och Szczepanski (2011) skriver att barnen ska få tillgång 

till en utomhusmiljö för att utveckla sina kunskaper om naturen i den verkliga miljön. 

Förskollärarna behöver stimulera barns intresse för utomhusmiljö, friluft och 

lärandeaktiviteter i naturen. Sandell (2011) lyfter upp att barnen genom olika aktiviteter 

ute i naturen får möjlighet att lära sig nya saker om natur, växter och djur. I en växtrik 

miljö får barnen möjlighet att se verkligheten genom att se olika djur och fåglarnas 

utseende, höra på deras läten och se olika växter. De intervjuade förskollärarna nämnde 

att barnen i en växtrik miljö kan följa blommornas livsprocesser och se och lära om 

olika smådjurs liv och utseende.  

 

De intervjuade förskollärarna säger att de använder matematik som ämne och använder 

också naturmaterial som stöd i en utomhusmiljö. Barnen får möjlighet att träna sina 

kunskaper genom matematik som exempelvis att räkna med hjälp av exempelvis kottar, 

pinnar och löv. Ohlsson (2015) beskriver att barnen kan träna matematik på ett annat 

sätt ute i naturen genom att använda kottar och pinnar och försöka göra olika 

geometriska figurer, exempelvis cirklar, trianglar och kvadrater. 

 

De intervjuade förskollärarna nämnde att de i en utomhusmiljö skapar aktiviteter på 

olika platser som kan erbjuda barnen nya kunskaper. Därefter kan barnen kanske sätta 

ord på vad de har sett och lärt sig om, som en del av språkutvecklingen. Ohlsson (2015) 

lyfter upp att naturen inbjuder barnen till många intressanta samtal, spännande sagor 

och berättelser. Strid (2007) tar upp att i en utomhusmiljö får barnen möjlighet att lära 

sig nya ord, få nya erfarenheter och de gamla orden kan få nya betydelser för barnet. 

Ernst (2014) nämner att barnen ute i naturen får lära sig att socialisera, kommunicera 

och få nya tankar och åsikter. De intervjuade förskollärarna försökte skapa positiva 

atmosfärer i utomhusmiljön som främjade till barnens sociala relationer. I sina lekar 

utvecklar barnen vänskapsrelationer. Dahlgren (2007) skriver att barnen ute i naturen 

skapar olika situationer, kommunicerar mer med varandra, sätter ord på sina fantasier 

och känslor. Dahlgren och Szczepanski (1997) hänvisar till John Deweys teori som 

lyfter fram att barnen i en naturmiljö utvecklar sin förmåga att sätta ord på sina tankar 

och på sina erfarenheter. Klaar och Öhman (2014) påpekar att barnen också har 

möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter till andra barn eller vuxna och att visa sitt 

intresse för naturen och för sin omgivning.  

 

Några av förskollärarna påpekade att barnen utomhus och i naturen uppfinner nya lekar 

och hittar nya namn på naturens platser, som de tror att är mystiska eller hemliga. 

Barnen uppfinner också nya berättelser och sagor om hemliga platser. Det bevisar att 

barnen utvecklar sin fantasi, kreativitet och kommunikation. Brodin och Lindstrand 

(2008) skriver att barnens lekplats i en utomhusmiljö borde vara stimulerande och ge 

barnen utmaningar som främjar till deras utveckling och lärande. Szczepanski (2007) 

nämner att utomhusmiljön är en väg till barnens utveckling och lärande. Inomhusmiljö 

och utomhusmiljö tillsammans bildar en stor arena som hjälper barnen i sitt lärande och 

väcker barns intresse och nyfikenhet för utomhusmiljön. Ericsson (2009) nämner att 
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förskollärarna ska hjälpa barnen att utmana sina tidigare erfarenheter, genom att skapa 

tidigare initiativ att få barnen att ställa spontana frågor och visa nyfikenhet för det de lär 

och gör.  

 

Förskollärarna berättade att genom vissa aktiviteter som görs ute i naturen väcks 

barnens intresse för naturens årstider i koppling med musik och andra ämnen. Det finns 

sånger som förskollärarna kan lära barnen som handlar om naturfenomen, djur och 

växter. Ohlsson (2015) nämner att naturen kan stimulera barnen genom dans och musik. 

Förskollärarna ska skapa en utomhusmiljö som erbjuder barnen till sång, dans och 

musik. Denna aktivitet kan förskollärare göra och koppla till alla årstider, eftersom alla 

årstider har sina fantastiska sånger. 

 

De intervjuade förskollärarna säger att de i deras yrke behöver att tänka utifrån barns 

perspektiv och utifrån barns intresse när de planerar sina lärandeaktiviteter på förskolan. 

De ska lyssna på barnens åsikter och på vad barnen visar intresse för. Barnens ska ses 

som kompetenta medmänniskor. Förskollärarna ska stimulera barns intresse och tankar 

genom utomhusaktiviteter och fri lek. Det kan främja till barns utveckling och lärande. 

Grahn (2007) påpekar att förskollärarna ska stimulera barnens potential inom 

exempelvis kommunikation, känslor och intellekt när de gör olika aktiviteter både 

inomhus och i en utomhusmiljö. De intervjuade förskollärarna tar upp barnens naturliga 

behov av upplevelse ute i naturen som betydelsefull. Där barnen har tillgång till 

variationer i sina lekar får de större möjligheter att utveckla bland annat sina tankar, sitt 

lärande, sin koncentrationsförmåga, sin minneskapacitet, sin motorik och sitt samspel 

med andra barn. 

 

5.2 Autenstiska situationer i en utomhusmiljö 

Inne i förskolan kan barnen exempelvis inte leta efter maskar. På gården kan det bli en 

upplevelse för barnen att leta efter maskar och få en erfarenhet av maskarnas livsform, 

på vilket sätt och på vilka platser de lever. Barnens aktiviteter och undersökningar kan 

vägledas av förskollärare genom att barnen exempelvis får möjlighet att filma eller 

fotografera vad som händer i utomhusmiljön. Tack vare förskollärarna kan barnen sen 

gå igenom dokumentationen inomhus för att på så vis öka sin förståelse för 

utomhuspedagogiken. Szczepanski (2007) lyfter upp att utomhusmiljön blir en plats för 

barns utveckling och lärande i autentiska situationer. Ute i naturen får barnen 

möjligheter till nya kunskaper och sammanhang och närmiljö blir därmed lärmiljö. 

 

En av de intervjuade förskollärarna gav exemplet att barnen kan få plantera en solros 

och observera växtprocessen när den växer upp till en färdig planta. Szczepanski (2007) 

skriver att i naturen får barnen tillgång till nyskapande ideer, de kan ta nya initiativ och 

vara fantasirika och det kan främja till ett produktivt lärande hos barn. Förskolläraren 

kan använda utomhusmiljön i olika aktiviteter med barnen. Då får både förskolläraren 

och barnen möjlighet till kunskapsutveckling i de autentiska situationerna. Dahlgren och 

Szczepanski (1997) betonar att förskolläraren skapar olika lärandeaktiviteter i 

utomhusmiljön med barnen, eftersom det är genom dessa aktiviteter barnen ökar sin 

förståelse, kunskap och sitt lärande om naturen. Dahlgren (2007) belyser att barnen 

tillsammans med förskolläraren i en utomhusmiljö har möjligheter till fysiska och 

sociala sammanhang som kan bringa i harmoni med varandra. Barnen får också 

möjlighet att skapa nya kunskaper, bli delaktiga, reflektera och dra slutsatser. Några av 

de intervjuade förskollärarna sa att det kan vara inspirerande att använda sig av 

inomhusmaterial i en utomhusmiljö, exempelvis att ta med så att barnen får möjlighet 

att måla eller rita ute i naturen. Då har barnen möjlighet att rita eller måla vad de ser i 
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naturen i verkligheten. Dessa aktiviteter kan bidra till att öka barnens utvecklingsnivå 

genom att testa, känna och lära sig på andra sätt. Några av förskollärarna nämner att 

variationen i barns aktiviteter påverkar barns potential till lärande positivt. Dahlgren 

(2007) hänvisar till att förskollärarna har möjlighet att använda utomhusmiljön som 

lärmiljö för att främja barnens utveckling. Förskollärarna kan skapa lärandeaktiviteter i 

autentiska miljöer. Kvaliteten på barnens kunskaper ska vara konstruktiva, komplexa, 

värdefulla, initiativrika, idérika och fantasirika. Dahlgren och Szczepanski (1997) 

nämner att barnen i en utomhusmiljö kan skapa förutsättningar för konkreta upplevelser 

i naturen. Författarna hänvisar till Jean Jacques Rousseaus tankar som lyfter fram att 

barns lärande i en utomhusmiljö hjälper barnen att lära sig att möta verkligheten ute i 

naturen. En förskollärare berättade att en dag när de var utomhus såg barnen en fågel 

som hade sitt fågelbo i ett litet träd på förskolegården. De såg också att fågeln kom med 

mat i sin näbb för att mata sina små ungar som ropade efter henne. Det är en konkret 

upplevelse i naturen, sa förskolläraren och var glad att barnen hade möjlighet att se det i 

en autentisk situation. 

 

Några av förskollärarna sa att många av barnen känner sig trygga i en utomhusmiljö och 

är mer delaktiga och engagerade och vågar att lyfta fram sina idéer och dra slutsatser än 

i en inomhusmiljö. Förskollärarna sa också att barnen leker och samspelar med varandra 

i en utomhusmiljö, vilket utvecklar barnens sociala kompetens. Brodin och Lindstrand 

(2008) nämner att utomhusmiljö är en stor arena för barns samspel. Lekplatsen ute i 

naturen är en spännande plats för barns lek och lärande. Tre av förskollärarna nämnde 

att barnen har ett bättre samspel i utomhusmiljön. De lär sig då bättre av varandra samt 

att de samarbetar och tar egna initiativ bättre än i en inomhusmiljö. I lekarna utomhus, 

sa några av de intervjuade förskollärarna, utvecklas barn socialt, känslomässigt, 

intellektuellt och fysiskt. Barn kan få möjligheter att utforska sin omvärld, samspela och 

kommunicera med varandra, och bearbeta erfarenheter genom olika aktiviteter. Perry 

och Branum (2009) påpekar att barnen ska få förskollärarens stöd att utveckla sina lekar 

och sin sociala interaktion med andra barn. Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) 

påpekar att barnen i kontakt med omväxlande utomhusmiljöer utvecklar sina sinnen, 

men också sin kommunikationsförmåga och koncentrationsförmåga. Utomhusmiljön 

skapar en harmoni som stimulerar barnet till positiva känslor och tankar i relation med 

andra barn, vuxna och sig själva. Förskollärarna nämnde att barnen i en utomhusmiljö 

utvecklar sina positiva känslor och relationer med andra barn och får tillfälle att njuta av 

den friska luften, som främjar till en bra hälsa och till en bra livskvalitet. Grahn (2007) 

refererar till Fröbels idéer som tar fram att utomhusmiljö och frisk luft gör barnen till 

starka och friska individer. 

 

Under arbetets gång har vi kommit fram till att många författare och även de intervjuade 

förskollärarna är positivt inställda till utomhusmiljö som lärmiljö på olika sätt. 

Utomhusmiljön ses som en stor arena som erbjuder barnen möjligheter genom att 

barnen kan utveckla nya kunskaper på ett annat sätt än i en inomhusmiljö. 

Utomhusmiljön bidrar till en ökad potential för barns lärande och till en ökad 

miljömedvetenhet. Förskollärarna har en arbetsuppgift att utvärdera och planera barns 

vardagsaktiviteter. De ska också skapa glädje och variation i barnens aktiviteter samt att 

de har ett ansvar att kunna välja en fantastisk och lärorik utomhusvistelse i autentiska 

miljöer.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel dras slutsatser av studiens undersökning, resultat och analysens betydelse. 

Vi sammanfattar också resultat och analys utifrån syfte och frågeställningar. Syftet med 

undersökningen är att bidra med kunskap om hur utomhusmiljön kan användas  för att 

främja barns lärande i förskolan. Frågeställningarna är: Hur kan utomhusmiljön främja 

barns lärande enligt några förskollärare och Hur kan utomhusmiljön användas som 

lärmiljö enligt några förskollärare? 
 

6.1 Metodkritik 

Under vår kvalitativa undersökning använde vi intervjuer med specifikt syfte som 

metod. Vi intervjuade sex förskollärare från fem olika verksamheter. Respondenterna 

fick genom våra konkreta och öppna frågor chansen att att ge svar som främjar till en 

kvalitativ intervju och till en hedervärd undersökning. Genom våra konkreta 

intervjufrågor fick vi möjlighet att fånga komplexiteten och få en djupare förståelse av 

förskollärarnas svar. Under vår undersökning fick vi chansen att samla nyanserat, 

varierat och intressant material som svarar konkret och påtagligt på våra 

undersökningsfrågor. Förskollärarna förstärker och belyser sina perspektiv med fokus 

på barns lärande inom utomhusmiljö med direktkontakt med naturen. De tänker också 

utifrån barns perspektiv och utifrån barns intresse under sina planeringar av lärmiljöer 

och aktiviteter i förskolan. Efter intervjuerna transkriberade vi dem för att det skulle bli 

lättare att arbeta med. Därefter använde vi allt material som vi samlade under 

intervjuerna för att göra analyser och dra slutsatser. Under vår transkribering använde vi 

citat som visar förskollärarnas tankar, åsikter och direkta svar och dessa förstärker vårt 

material och deras position.  

 

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att vi ville ha möjlighet att intervjua och 

ställa följdfrågor till förskollärarna. Vi ville ha en mer konkret beskrivning av ämnet 

som vi hade valt. Hade vi haft mer tid på oss till vår undersökning kunde vi ha haft 

möjlighet att intervjua många flera förskollärare från olika förskolor, vilket kunde gett 

förskollärarna möjligheter att ge oss mer information om sina kunskaper av olika 

aspekter av utomhusmiljöns användning som lärmiljö i de olika förskolorna. De kunde 

också beskrivit och förklarat hur stor tillgång barn har till utomhusmiljö i förskolan. Vi 

kunde ha använt videoinspelningar under våra intervjuer och filmat förskollärarens 

intervjuer, för att på så vis exempelvis få syn på kroppsspråk som vi annars kanske 

missat. Vi kunde eventuellt filma barnen under olika aktiviteter i en lärmiljö på 

förskolorna, då kunde vi se barnens sätt att visa sitt intresse och sitt lärande i en 

utomhusmiljö. När vi sedan kollade på filmen skulle vi kunna se eventuella 

utvecklingsmöjligheter för miljön och öka barnens potential för lärande. 

 

I studien finns det fem vetenskapliga artiklar omnämnda. Dessa handlar om barns 

lärande i en utomhusmiljö och hur förskollärare planerar aktiviteter utefter barnens 

behov och intresse. När intervjufrågorna utformades var det artiklarnas innehåll som låg 

som grund. I resultatets analys låg fokus på två centrala begrepp som är viktiga inom 

ämnet utomhusmiljö. De vetenskapliga artiklarna har inte styrt utformningen av de båda 

centrala begreppen, men de är likväl relevanta för ämnet.  

 

Under intervjuerna gav alla förskollärarna positiva svar på intervjufrågorna vilket har 

gjort att studien har fått en sida som inte delger nackdelarna av utomhusvistelser för 

barn. De intervjuade förskollärarna kommer från olika förskolor, vilket är ett val vi 

gjorde eftersom vi ville ha olika perspektiv på utomhusvistelse. Förskollärarnas syn på 
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utomhusmiljö innefattar bland annat natur, glädje och välbefinnande utöver lärandet. 

Om någon av respondenterna hade svarat på ett annorlunda, mer negativt sätt, hade 

studien kanske fått en mer jämförande struktur. Vi hade fått nackdelar till studien om 

någon av förskollärarna exempelvis hade varit kritisk till utomhusmiljöns lämplighet 

och betydelse för barnens lärande. 

 

Intervjufrågorna som ställdes till informanterna utarbetades med de vetenskapliga 

artiklarna som grund. Artiklarna väckte tankar och åsikter kring utomhuspedagogiken 

som vi ville veta om förskollärarna delade. Vi var intresserade av att få veta hur 

förskollärarna uppfattar utomhuspedagogik i relation till barns lek, lärande och samspel 

i en utomhusmiljö. Intervjufrågorna är anledningen till svaren som respondenterna gav 

oss och vi har i efterhand kommit på andra sätt som de kunde varit formulerade på. 

Exempel på detta är att vi i en fråga undrar hur förskollärarna “måste” utforma 

lärmiljöer för att främja barns lärande i utomhusmiljön, men i efterhand har vi kommit 

på att svaret kanske hade blivit annorlunda om vi tagit bort ordet “måste”. 

Förskollärarna kanske tolkade efter läroplan och andra styrdokument och inte efter egna 

kunskaper och erfarenheter. Ett annat exempel är frågan “Vad är förskollärarens roll i 

lärprocessen utomhus?”. Vid en närmare läsning av frågan kan den tolkas som att 

lärprocesser är en självklarhet i utomhusmiljön, men i studien undersöks om det finns 

lärprocesser utomhus och vilka möjligheter utomhusvistelsen erbjuder och gynnar till 

barns lärande.  

 

6.2 Framtida forskning 

Under studiens gång har frågor och intressanta tankar väckts hos oss. Vi vill veta mer 

om barns möjligheter till lärande i en utomhusmiljö. Genom denna studie vill vi också 

veta barns möjligheter till samspel, lek och lärande utomhus. Det är intressant att veta 

mer konkret varför några barn lär sig mer och samspelar mer med andra barn när de är i 

en utomhusmiljö än i en inomhusmiljö. Det var också intressant att veta varför en 

varierad utomhusmiljö påverkar mer och främjar på ett positivt sätt barns lärande i 

förskolan.  

 

Frågor som har väckts hos oss är exempelvis om barnens ålder spelar in på deras 

inlärning i en utomhusmiljö, och i sådana fall hur mycket? Alla barn lär sig på olika sätt 

och i olika takt, men vi har inte kunnat ta reda på om deras ålder spelar in. Små barn 

kanske inte känner sig tillräckligt trygga i utomhusmiljön för att kunna utvecklas på 

samma sätt som de äldre barnen?  

 

En annan fråga som vi har fått under arbetets gång är föräldrarnas syn på barns lärande 

och lek utomhus? Det är också intressant att veta vad verkligen händer i de planerade 

och oplanerade aktiviteterna utomhus på alla förskolor som vi skrivit om i studien. 

 

6.3 Slutsatser 

Förskollärarna bör ha kunskaper, erfarenheter och lämplig utbildning inom sitt yrke. 

Studien visar att barn ska få tillgång till kreativa lärprocesser utomhus och få fysisk 

kontakt med naturen. På så vis, i samband med naturen får barnen i sitt lärande 

möjlighet att skapa kunskaper i autentiska situationer. Utomhuspedagogik ses som en 

koppling mellan upplevelse och reflektion genom konkreta erfarenheter som barnen 

upplever i autentiska situationer (Szczepanski, 2007). Genom utomhuspedagogiken 

lämnar barnen den trygga inomhusmiljön för att utveckla nya och mer kreativa 

lärprocesser i naturen. Barnen möter i en utomhusmiljö naturen och ser olika naturliga 



  
 

26 

fenomenen i verkligheten. Genom olika planerade eller oplanerade aktiviteter utomhus 

har barnen möjlighet att förstärka sina intressen för naturen och känna sig mer trygga i 

en utomhusmiljö. Ohlsson (2015) hänvisar att barnens intellektuella förmåga utvecklas 

bättre om barnen är i direkt kontakt med naturen samt skapar en trygg social miljö 

utomhus. Ernst (2014) nämner att barnen genom lekar, fysiska aktiviteter och variation 

av utomhusmiljö främjar sitt lärande. Barnens lekar och aktiviteter i naturen är grunden 

för barns lärande och ökar deras kvalitetslärande. Uterum kan bli ett kreativt rum, där 

barnen kan skapa sin egen värld. 

 

När barn och vuxna är utomhus, oavsett om de är på förskolegården, i skogen eller i 

stan befinner de sig i en utomhusmiljö. Där kan det hända något spännande och 

intressant för barnen i deras lekar och fantasier. I en inomhusmiljö kan väggarna 

avgränsa området och barnen lär sig då kanske mer naturligt i autentiska situationer i en 

utomhusmiljö. I de autentiska situationerna utomhus kan barnen få möjligheter till olika 

upplevelser och reflektioner som ger nya och konkreta erfarenheter. I en utomhusmiljö 

får barnen möjligheter att vara i en lärmiljö som erbjuder dem ett nytt sätt att lära på. 

Läroplanen nämner att för att förstärka förskollärarens roll i barnens lärande, kan de 

arbeta tematiskt med fokus på ämnets betydelse och att det ska kunna bidra till barnens 

utveckling och lärande (Brügge & Szczepanski, 2011).  

 

En av förskollärarna nämnde att hon hade svårt att få till planerade aktiviteter med 

barnen när de var utanför förskolegården eftersom barnens intresse var mer att upptäcka 

och leka fria lekar. En reflektion av detta kan vara att hon hade svårt att få barnens 

fokus eftersom de hade så mycket att utforska när de väl var utanför gården. En annan 

reflektion är att förskolläraren kunde ha försökt hitta på aktiviteter som byggde på 

barnens intresse, så att hon fick mer uppmärksamhet av barnen. I de planerade 

aktiviteterna har förskolläraren en möjlighet att utveckla och synliggöra barnens lärande 

inom ett för henne valfritt område. 

 

6.4 Didaktiska konsekvenser 

Studien visar hur förskollärare från olika förskolor uppfattar utomhusmiljö som 

lärmiljö. Genom vår studie hoppas vi kunna bidra med ökad medvetenheten kring hur 

utomhusmiljön kan användas som lärmiljö till barnen. Detta kan ha en stor betydelse för 

förskolans barn, förskollärare och för samhället. Det kan hjälpa barnen och 

förskollärarna att öka aktiviteter i en utomhusmiljö som kan bidra till barnens nya 

kunskaper. Barnens föräldrar som är en del av samhället kan upptäcka naturens 

betydelse eftersom den är så viktig i barnens utveckling och lärande. Brügge och 

Szczepanski (2011) belyser att samhällets människor ska kämpa och samarbeta för en 

bättre harmoni mellan deras tankar och upplevelser i relation med naturmiljö, friluftsliv 

och livskvalitet inom utomhusmiljön. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2016) står 

det att det har en stor betydelse att förskolan ska erbjuda barnen ett ekologiskt 

förhållningssätt. Barnen ska kunna förstå sitt vardagsliv och kunna få ett positivt 

tankesätt om både natur och miljö i nutid och i framtid. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjufrågor 

1. Vad innebär begreppet utomhuspedagogik för dig?  

2. På vilka sätt måste du som förskollärare utforma specifika lärmiljöer för att 

främja barnens lärande i en utomhusmiljö?  

3. Vilka miljöer kan vara mer gynnsamma för att främja barns lärande?  

4. Vilka kunskaper och färdigheter kan barnen utveckla genom 

utomhuspedagogiken?  

5. Hur använder du utomhusmiljön som pedagogiskt verktyg?  

6. Vad är förskollärarens roll i lärprocessen utomhus?  

7. Vilka faktorer kan påverka barns lärande?  

8. Hur kan miljön bli lärande med både planerade och oplanerade aktiviteter?  

9. Hur kan lek i utomhusmiljön användas för att stödja barns kreativitet och 

lärande? 

 


