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Abstract

 
Emma Stridh och Therese Yngvesson 

 

Barns utveckling och lärande utomhus - En studie av hur förskollärare upplever barns 

utveckling och lärande utomhus 

Childrens development and learning outdoor - A study how pre-schoolteachers 

experience childrens development and learning outdoor 

     Antal sidor: 35 

 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur förskollärare upplever att barns 

utveckling och lärande främjas, hur de upplever sin roll samt vilka fördelar och hinder 

de upplever i utomhusverksamheten. För att ta reda på detta genomfördes semi-

strukturerade, kvalitativa intervjuer med fem stycken förskollärare med utgångspunkt 

från en intervjuguide. Resultatet vi kom fram till var att alla förskollärarna hade en 

positiv inställning till utomhusverksamhet och att barns utveckling och lärande främjas 

på ett annat sätt utomhus än inomhus. Förskollärarna såg olika på sin roll och nämnde 

flera olika egenskaper bl.a. att vara vägledande. De såg många fördelar med 

utomhusverksamhet bl.a. större ytor, lägre ljudnivå samt miljöombyte vilket gynnar 

barns utveckling och lärande. Däremot hade de svårt att se hinder, de få de upplevde var 

för stora barngrupper och för lite personal. 
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1 Inledning 
Under vår utbildning på lärarprogrammet vid Växjö universitet har vi kommit i kontakt 

med lärare och personer som arbetat med utomhusmiljö som lärandemiljö, vilket har 

varit intressant och givande. Dessa personers intresse smittade av sig på oss och vi valde 

båda att läsa Utomhuspedagogik som specialisering. Den gav oss goda kunskaper hur vi 

kan använda utomhusmiljön i vårt kommande arbete med barnen i förskolan. Det var 

framförallt den kursen som fick oss att vilja arbeta vidare med området i denna uppsats. 

 

Vi har upplevt att förskolor inte alltid tar den chans de har att utveckla barns utveckling 

och lärande utomhus trots att möjligheterna finns. Istället för att flytta ut verksamheten 

och använda materialet i sin rätta miljö så flyttas naturen ofta in i förskolorna. Arbetet 

med barnen i förskolan delas upp på flera tillfällen vilket vi anser avbryter upplevelsen 

och fantasin hos barnen och helheten försvinner. Vi tycker att det är bättre att påbörja 

och avsluta aktiviteten utomhus för att barnen ska få en helhet i sina upplevelser och 

lärande.  

 

2 Bakgrund 
I förskolan tillbringas varje dag tid utomhus och den senaste tiden har det fokuserats 

mycket på fördelarna med att vara utomhus med barnen. I utomhusmiljön utvecklas 

fantasin, motoriken, den sociala utvecklingen, barn har färre sjukdagar och inte minst 

utvecklas deras lärande. Dessutom stimuleras alla sinnen och dessa förstärker 

inlärningsprocessen. Att barn lär sig bäst genom upplevelser och att naturen är en 

utmärkt plats för detta konstaterades redan i slutet av 1700-talet. (Quennerstedt m.fl., 

2002) Utomhusmiljön är en kunskapskälla som ständigt är aktuell. Utomhuspedagogik 

används som ett komplement till den vanliga pedagogiken där upplevelser i sin rätta 

miljö utgör en grund för inlärning. (Linköpings universitet a) 

 

Idag flyttar alltfler förskolor ut sin verksamhet utanför förskolans väggar och förskolor 

öppnas med syfte att vara utomhus hela dagarna. Det är inte bara de ute i verksamheten 

på förskolorna som insett vikten av utveckling och lärandet utomhus, även högskolor 

och universitet runt om i Sverige har utökat sitt kursutbud med kurser inom detta 

område. Kurserna finns både för de som läser på en utbildning och för de som vill 
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vidareutbilda sig. Syftet med kurserna är bl.a. öka medvetandet, kunskapen och 

förståelsen om hur lärare i sin undervisning kan utnyttja utemiljön och därigenom få en 

upplevelsemässig inlärningsprocess utomhus. Genom naturkontakt och 

upplevelsebaserat lärande, med utgångspunkter från leken och rörelsens betydelse för 

barns utveckling, utvecklas praktiska friluftsfärdigheter i förskola och skola. 

(Linköpings universitet b, Växjö universitet) 

 

Det finns både engagerade personer, föreningar och forskare som visar på att 

utomhusverksamhet i förskolan är ett bra och på flera sätt främjande arbetssätt för barns 

utveckling och lärande. Riksdagsledamoten Mikaela Valtersson vill i en motion till 

riksdagen att naturskolor, d.v.s. skolor som bedriver sin verksamhet utan att begränsas 

av skolans fyra väggar, med statligt stöd ska utvecklas och få höjd status. Hon vill också 

att lärare bör få kunskap om utomhuspedagogik samt att det finns ett behov av att 

utomhuspedagogikens ställning i läroplanen stärks. Det finns även behov, anser 

Valtersson, att information och kunskap sprids om naturskolor och utomhuspedagogik 

och att vikten av detta betonas. (Valtersson, 2006) 

 

Även föreningen Friluftsfrämjandet anser, att eftersom intresset för friluftsliv och dess 

betydelse för hälsa har ökat ska det fokuseras mer på detta i olika verksamheter ute i 

samhället, bl.a. inom förskolan. Våra politiker bör ha en friluftspolitik att arbeta efter. 

Friluftsfrämjandet har tagit fram ett politiskt program som skulle kunna var en grund för 

den sortens politik. Samhället bör stödja utomhuspedagogik i förskolan och för att 

lättare kunna känna sig trygg i sin närmiljö som vuxen är det viktigt att som barn i 

förskolan få de färdigheter och kunskaper de behöver. Friluftsfrämjandet anser att det är 

viktigt att även lärarutbildningen bör inrikta sig på lärandet utomhus. 

(Friluftsfrämjandet) 

 

Det har även bedrivits forskning i ämnet. Forskningen Ute på dagis, berör förskolors 

utemiljö. I den kom det fram att naturen har positiva effekter på barns utveckling samt 

att barns motorik och koncentrationsförmåga utvecklas bättre när de får vistas i en 

naturlig miljö än i en planerad utemiljö, t.ex. lekplats. (Björklid, 2005) 
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Dessa exempel visar att utomhusvistelse i förskolan just nu är aktuellt och har positiva 

effekter på barns utveckling och lärande. Frågan är hur förskollärarna upplever att barns 

utveckling och lärande främjas i utomhusverksamheten. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är hur förskollärare på olika förskolor ser på hur barns 

utveckling och lärande främjas i utomhusverksamheten. Utifrån detta har vi formulerat 

följande frågor: 

 

• Hur upplever förskollärare att barns utveckling och lärande främjas genom 

utomhusverksamhet? 

• Hur upplever förskollärare sin roll i utomhusverksamhet? 

• Vilka fördelar och hinder upplever förskollärare i utomhusverksamhet? 

 

2.2 Begreppsförklaringar 

Här presenteras förklaringar till begrepp som förekommer i uppsatsen. 

 

Utomhusverksamhet: Verksamheten som bedrivs utomhus och som har ett syfte.   

                                                                                                                                                                      

Utomhusvistelse: Vistelse utomhus utan någon speciell planering. 

 

Naturmiljö: Den miljö utomhus som inte är planerad, t.ex. skogen. 

 

Lärare/Förskollärare: De lärare och förskollärare som arbetar i en pedagogisk 

verksamhet. 

 

Pedagoger: Begreppet används när vi syftar tillbaka på någon av de tre pedagoger vars 

teorier vi använt i uppsatsen. 
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2.3 Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

Vikten av barns utveckling och lärande utomhus berörs även i styrdokumenten. 

Läroplanen för förskolan ska ligga till grund för verksamheten inom förskolan. Den är 

uppbyggd i två delar, ”Värdegrund och uppdrag” samt ”Mål och riktlinjer”.  

 

I första delen tas det upp att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och att 

lärandet grundas på samspelet mellan både vuxna och barn samt mellan barn och barn. 

Arbetet i förskolan ska präglas av omsorg om barnets trygghet, utveckling och lärande 

och de vuxna ska stimulera och uppmuntra barns intresse och lust att lära. De vuxna ska 

även vägleda barnen i deras aktivitet så att de ökar sin kompetens och utvecklar nya 

kunskaper. Barns erfarenheter, intresse och drivkraft att söka kunskaper ska ligga till 

grund för verksamheten. 

 

Under dagen i förskolan ska barnen kunna växla mellan olika aktiviteter och miljöer.  

 

”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

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

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Lpfö 98, 2006 s. 7)  

 

Barnen ska också i verksamheten inspireras att utforska omvärlden samt att förskolan 

ska medverka till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.  

 

I den andra delen av läroplanen står mål och riktlinjer utifrån det som står i första delen. 

Förskolan ska utveckla en respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö hos varje 

barn samt att de förstår sin delaktighet i naturens kretslopp och utvecklar sitt kunnande 

om djur och växter. Barnens förskolemiljö såväl inomhus som utomhus ska vara öppen, 

inbjudande och innehållsrik samtidigt som den ska erbjuda en god miljö för utveckling, 

lek och lärande. Verksamheten ska sträva efter att barnen bl.a. utvecklar sin motorik, 

kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. Barnen ska uppleva att det är roligt och 

meningsfullt att lära sig nya saker och det är verksamhetens uppgift att fånga upp och 

stimulera barnens intresse så att de erövrar nya erfarenheter och färdigheter.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur förskollärare upplever att barns utveckling 

och lärande främjas, hur de upplever sin roll samt vilka fördelar och hinder de upplever 

i utomhusverksamheten. Begreppen utveckling och lärande återkommer flera gånger i 

denna uppsats. En presentation av olika sätt att tänka kring dem upplevs därför 

nödvändig. För att se om resultatet kan förankras och jämföras med några teorier, tas 

här upp två olika pedagoger vars teorier kan kopplas till utveckling och lärande 

utomhus.  

 

3.1 Utveckling och lärande 

Lärandet är nödvändigt för utvecklingen och den spelar en allt större roll i utvecklingen. 

Utvecklingen är beroende av olika inlärningsprocesser och kännetecknas av den sociala 

och kulturella verkligheten. När det pratas om barns utveckling och lärande fordrar det 

att utifrån de sociala och de pedagogiska situationerna, se i vilka förhållande som 

barnen befinner sig i. (Kärrby, 1990) Ofta när det pratas om barns utveckling är det den 

spontana utvecklingen hos barnen som nämns, vilket betyder att barn utvecklas trots att 

inte omgivningen medvetet tränar på olika saker. Den spontana utvecklingen kommer 

inifrån barnen och bygger på deras inre kapacitet, medan inlärningen kommer utifrån 

via övning, medveten träning och omgivningens påverkan. (Doverborg m.fl., 1990) 

Utveckling och lärande ses inte som ett färdigt tillstånd eller produkt utan mer som en 

ständigt pågående process. Vad som har kommit fram i olika forskning är att utveckling 

och lärande är beroende av varandra. För att utveckling ska ske måste det ske en 

förändring genom inlärning.  Därmed ligger lärandet ett steg före utvecklingen. (Kärrby, 

1990) 

 

Barn erövrar lärande genom kunskap, som sker på olika sätt och i olika sammanhang. 

De lär sig med hela kroppen och inte bara med hjärnan. Lärandet handlar om att göra 

det till en del av sig självt, genom att utföra en prövning. Lärande är dessutom något 

som inte enbart kan skapas av sig själv utan sker i samarbete med andra. I samarbete 

med barn och vuxna ses barnen som en aktiv medskapare med sin kunskap. (Skolverket, 

1998) Lärande är en inre process som ligger som stöd av erfarenheter och upplevelser. 

Det ger en ökad styrka att uppfatta, känna, uppleva, tycka och handla. 
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Lärandeprocesserna hör ihop med minne, perception och utveckling av personliga 

åsikter. (Fagerli m.fl., 2001) En människa som är på väg någonstans med lekfullhet, 

engagemang men även med tvivel och frustration är en människa i en läroprocess. 

Läroprocessen handlar om tankar, uttryck och prövningar i experiment i samspel med 

andra barn och vuxna. I varje läroprocess vi går igenom, lär vi oss hur vi gör när vi lär 

oss. Lärandet sker igenom hela livet och överallt, det är alltså aldrig för sent att lära sig 

nya saker. (Jonstoij, 2000) 

 

Barn lär sig genom konkret handlande d.v.s. göra saker praktiskt. Ofta glömmer barnen 

bort det som sägs till dem och många pedagoger anser just att barnen lär sig genom att 

imitera händelser. Vad barn lär sig avgörs av vad syftet eller poängen är med innehållet. 

Barns utveckling och lärande handlar om att barn utvecklar olika kompetenser i olika 

områden för att bli en medlem i samhället och klara av sin vardag. Exempel på områden 

kan vara det motoriska, emotionella, sociala och intellektuella. Kompetenserna kan 

delas in i tre olika områden, allmän-, specifik- och vardagskompetenser. Den allmänna 

innebär de kompetenser alla bör ha för att fungera i ett samhälle. Den specifika handlar 

om alla specialintressen barn har. Kompetenserna är till för att de ska kunna något 

speciellt t.ex. olika blommors namn. Vardagskompetenserna handlar om att barnen 

använder sig av de båda andra kompetenserna för att klara av olika saker. (Doverborg 

m.fl., 1990) 

 

3.2 Learning by doing 

John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som levde mellan 1859-1952. Han 

anses vara en av huvudpersonerna för den moderna pedagogiken. Vid 35-års ålder blev 

Dewey professor i filosofi vid University of Chicago och två år senare startade han 

tillsammans med sin fru en progressiv försöksskola vid universitetet. I anslutning till 

denna försöksskola skrev Dewey sina mest kända arbeten, bl.a. My Pedagogic Creed. 

1905 tillträdde han som professor i filosofi vid Columbia University i New York. 

(Dewey, 1980) 

 

I Deweys pedagogiska arbeten som skrevs runt sekelskiftet 1900 framhåller han behovet 

av en förändring av den traditionella skolan som i USA rådde då. Det traditionella 

synsättet på utbildning ville bilda människan och bevara en bild av det förgångna, 
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reproducera det som varit medan det nya synsättet ville skapa, producera, en framtid. 

Detta nya synsätt kallas för den progressivistiska traditionen och här står Dewey som 

obestridd grundare. Progressivismen hade bl.a. som syfte att undervisningen skulle utgå 

från elevernas egna erfarenheter. (Lundgren, 2003) 

 

Deweys filosofiska grundsyn var pragmatismen, eller som Dewey själv valde att kalla 

den, instrumentalism. Poängen i pragmatismen är att vi genom att omsätta i praktiken 

får svar på våra frågor. Genom att använda ting och begrepp som instrument byggs 

undervisningen upp. (a.a.) Kunskap uppstår i arbete och handling och för att kunskapen 

ska bli meningsfull för den som lär måste den komma till användning. På frågorna ”Vad 

är sant?” och ”Vad har värde?” svarar pragmatikern ”Det som har nytta.”, d.v.s. 

kunskapens värde bestäms av nyttan av den. (Dewey, 1980) Dewey ansåg att om 

kunskapen inte tillkommit genom aktivt sökande så blir den död. Kunskap är alltså 

något som alltid är relativt och inget som är fullständigt eller givet. (Maltén, 1988) 

 

Uttrycket learning by doing kan förklaras så som att människan är aktiv mot sin 

omvärld och att utveckling är en arbetsuppgift för människan (Dewey, 1980). ”Genom 

att vi gör något i och med världen kan vi förstå dess mening och mäta dess värde.” 

(Egidius, 2002 s. 65) Utgångspunkten i utbildningen bör vara individerna, deras intresse 

och aktivitet samt att de ska ges möjlighet att prova, experimentera och observera sin 

omgivning, det är då kunskapen växer (Dewey, 1980). Eleverna får en aktiv roll då 

utgångspunken ligger i det de redan vet och blir inspirerade att söka vidare kunskap 

utifrån deras erfarenheter (Maltén, 1988). Krav på lärarnas pedagogiska kunskaper är 

höga då de ska stimulera och fördjupa elevernas utveckling samt vägleda, styra och 

organisera samspelet mellan en växande individ och en omgivning som städigt är 

föränderlig (Dewey, 1980).  

 

Deweys teorier kan kopplas till utveckling och lärande utomhus. Praktisk kunskap är 

lika mycket värd som teoretisk kunskap och i utomhusverksamheten uppnås denna 

praktiska kunskap genom aktiviteter i utomhusmiljön. Handlandet utgör en 

kunskapsform som den teoretiska kunskapen inte kan förmedla. (Brügge & 

Szczepanski, 2004)  
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3.3 Verkligheten som lärobok 

Célestin Freinet (1896-1966), var en fransman som levde och arbetade som lärare i 

Sydfrankrike. Han var ingen teoretiker utan en experimentell pedagog som arbetade 

med barn i åldrarna 5-14 år. Freinet ville, likt Dewey, förändra den traditionella och 

föråldrade skolan, men i detta fall i Frankrike. I förhållande till den skola som han ansåg 

vara alltför teoretisk, började han erbjuda en aktiv skola med en pedagogik som gick att 

överföra till praktiskt arbete. Lusten ska vara den drivande kraften i allt lärande och 

barnen ska känna lust att vilja lära genom att se, upptäcka och undersöka den verklighet 

som finns omkring dem. Barnen ska ha rätt att utveckla sin fantasi och skaparlust samt 

deras nyfikenhet och vilja att lära. Den benämning Freinet använder sig av för att 

beskriva barns inlärnings- och utvärderingsprocess är ”den trevande forskningen”. De 

prövar sig fram och är nyfikna av naturen, de försöker upptäcka saker och om de 

misslyckas försöker de igen, de lyckas och de lär sig. (Isaksson, 1996) 

 

För att ett växande ska ske hos barnen måste miljön utomhus vara väl utformad. Freinet 

ville att barnen skulle vara utomhus så mycket som möjligt och att det skulle finnas 

möjligheter att t.ex. klättra i träd, experimentera med vatten, ta hand och djur och mark 

att odla. Dessa miljöer bidrar till en positiv utveckling och barnens fantasi stimuleras. 

(Nordheden, 1995) 

 

Freinets pedagogik brukar kallas ”arbetets pedagogik”. Barnen får åka på utflykter där 

de får upptäcka, ta reda på och få kunskap om saker de är intresserade av. När de 

kommer tillbaka till skolan dokumenterar barnen själv ner det de varit med om. Barnen i 

Freinets skola hade ett eget litet tryckeri där de fick trycka sina egna texter om saker de 

upptäckt och tagit reda på i samhället eller ute i naturen. Att se sina upplevelser tryckas 

ut på papper, av dem själva ökade motivationen och glädjen för arbetet. Arbetet kan 

även stå för det arbete som sker i skolan och som barnen känner att de har nytta av 

utanför skolan. (a.a.)  

 

Lärarens roll är att få barnen att söka vidare, att framkalla ett lärande. En lärare måste 

visa att hon har en lust att lära ut, en lust att vara en lärare. Viktigt är också att som 

lärare visa barnet respekt och att ge dem en självkänsla. (Isaksson, 1996) 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Barns möte med utomhusmiljön 

Barnen i förskolan bör, när de är ute, möta både planerad miljö och naturmiljö. I en 

läroprocess används både kroppen och alla sinnena genom att tidigt möta utmaningar. 

(Danielsson m.fl., 2001) Miljön måste vara trygg men inte vara så enkel att barnen 

tröttnar på den och den inte längre ger några utmaningar (Norén-Björn m.fl., 1993). 

Många barn känner sig osäkra och rädda första gången de kommer till t.ex. skogen och 

det är bra om de får gott om tid att bekanta sig med området genom att besöka samma 

plats regelbundet. När väl barnen känner till området och känner sig trygga behöver de 

inte lång tid innan de börjar leka eller vi vuxna kan komma igång med någon aktivitet 

med barnen. (Braute & Bang, 1997) Utomhusvistelsen bör vara en naturlig del av 

verksamheten och för att få en regelbunden och sammanhängande utomhusverksamhet 

är det bra att börja i närmiljön t.ex. gården eller en närliggande skogsdunge (Ericsson, 

2002).  

 

För ett lärande utomhus är utgångspunkten de direkta upplevelserna. Upplevelserna 

berör alla sinnen, tankar och känslor och ett lärande grundar sig på att upplevelser ger 

varaktiga kunskaper. (Ericsson, 2002) Det är därför viktigt att låta barnen få uppleva 

naturen, då den erbjuder ständiga variationer där barnen alltid finner nya saker att 

upptäcka och intressera sig för. Detta intresse är en viktig del och grunden för ett 

fortsatt lärande och utveckling. Upplevelser, erfarenheter och nyfikenhet styr barns lek 

och ju mer stimulerande miljön är desto mindre behöver de vuxna ingripa och barnen 

försöker själva klara av utmaningarna. Barn får mer att prata om och de lär sig fler ord 

och begrepp när de upplever. För barn med dåligt ordförråd blir leken i naturen viktig 

då den ger orden innehåll. Begrepp behövs för att uttrycka sin vilja men även för att 

kunna kommunicera med varandra. (Braute & Bang, 1997) 

 

De sinnesintryck vi ständigt får kopplar vi samman med det vi upplever och då sker ett 

lärande. Sinnesintryck som barn får utomhus skiljer sig från de intryck de får inomhus 

på så vis att det är andra dofter, smaker, ljud, känslor och andra saker att se på i 

utomhusmiljön. (Braute & Bang, 1997)  
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Utomhusmiljön erbjuder större ytor där det finns fler alternativ på olika platser, barnen 

behöver inte konkurrera om dessa på samma sätt som inomhus där ytorna är mer 

begränsade (Ericsson, 2002). Det har visat sig att det uppstår färre konflikter mellan 

barnen utomhus, de leker med andra barn än vad de annars brukar göra samt att de 

hjälper varandra när de stöter på nya utmaningar (Braute & Bang, 1997). I utmaningar 

får barn använda sin kreativitet och förmåga att lösa problem. I den oplanerade 

terrängen får de dessutom fysisk träning vilket leder till ökat balanssinne och 

koordinationsförmåga. (Brügge & Szczepanski, 2004) Idag är barns utemiljö kring 

förskolan och bostadsområdet väldigt tillrättalagd och plan och för att barn ska få träna 

upp sin motorik, koordination och kroppsuppfattning bör de regelbundet vara i 

naturmiljö. Kroppskontroll och kroppsuppfattning är förutsättningar för lärandet. 

(Ericsson, 2002) I naturen finns det många utmaningar bl.a. ges möjlighet att klättra i 

träd. Klättring i träd är mer variationsrik medan det i klätterställningen används samma 

rörelser under hela klättringen. (Braute & Bang, 1997) 

 

4.2 Uteplatsen 

Utomhusmiljön är en ständigt aktuell kunskapskälla och om den är utmanande och 

inbjudande motiveras barnen att lära sig olika saker (Norén-Björn m.fl., 1993). Till den 

traditionella pedagogiken borde lärandet utomhus ses som ett viktigt komplement. Lars 

Owe Dahlgren och Anders Szczepanski menar att det är viktigt, framförallt för barn, att 

lärandet får ske i olika sammanhang och situationer. De anser också att det mesta kan 

tillämpas i utomhusmiljö, det kan vara på gården, parken, eller naturlandskapet som 

ligger i närområdet. Det som kan uppnås med att använda utomhusmiljön som 

lärandemiljö är att en inlevelse, konkreta upplevelser och ett sammanhang skapas vilket 

ofta blir begränsat till att stanna vid en beskrivning, inom rummets fyra väggar 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004)  

 

En vanlig plats förskolor går till är skogen. Ofta finns det skog eller en liten skogsdunge 

i närheten av förskolan dit det är lätt att gå med barnen. Här får barnen nära kontakt 

med en stor mängd växter och djur och det finns möjligheter för dem att uppleva och 

upptäcka. I vissa fall kan det räcka med att bara gå ut på förskolegården för att skapa 

dessa möjligheter. Gården i sig kan bli utmanande om den är utformad så att det finns 

möjligheter för utveckling t.ex. att klättra, balansera och hänga för motorikens skull 
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samt att det finns sandlåda att gräva och bygga i. Markbeläggningen bör vara 

varierande, både i form av naturlig mark samt sådan som är bearbetad t.ex. gräsmattor, 

asfalt och grus. Dessa är på olika sätt bidragande till barnens utveckling och lek. (Braute 

& Bang, 1997) 

 

P.g.a. minskad personaltäthet i förskolan har förskolor blivit begränsade i möjligheterna 

att ta med barnen till platser utanför förskolans område t.ex. parker och andra 

grönområden. Samtidigt har inte förskolegårdarna utvecklats så att barnen erbjuds 

liknande miljöer där. I de miljöer som inte är organiserade av vuxna sker mycket av 

barns lärande, medvetet eller omedvetet. Utemiljön är barns utvecklingsmiljö och det är 

en källa till lärande och utveckling. De aktiviteter barn gör i utemiljön t.ex. 

kurragömma, cykla, hänga och klättra är ett bra sätt att utforska omgivningen och hur 

den fungerar. (Björklid, 2005) 

 

4.3 Lärarens roll 

Vad är då den vuxnes, lärarens roll när det gäller barns utveckling och lärande? En 

viktig sak är att kunna bevara barnens nyfikenhet och spinna vidare på den istället för 

att strikt hålla sig till sin planering. Lärarna bör också vara trygga och känna till miljön 

på den plats de befinner sig men även ha kunskaper om naturen för att kunna göra den 

spännande för barnen. Barn lär sig genom konkreta aktiviteter, med saker som finns i 

omgivningen och som barnen får pröva och undersöka med händerna. Läraren ska vara 

en aktiv med-upptäckare och uppleva tillsammans med barnen på deras förutsättningar 

och ställa nyfikna frågor. (Braute & Bang, 1997) Även barnen ställer frågor, ofta utifrån 

tidigare kunskap och erfarenheter och det är lärarens uppgift att utmana dessa i en ny 

miljö och situation. Som lärare är det viktigt att lyssna på barnens tankar, känslor och 

reaktioner samt bemöta barns ev. rädslor med respekt. Barns självkänsla stärks i 

aktiviteter där alla upptäckter är värdefulla och där barnen tillåts vara dem de är. 

(Ericsson, 2002) Genom att låta barnen vara sig själva och att som pedagog observera 

gruppen, kan nya upptäckter göras. Barn som har vissa egenskaper inomhus har kanske 

helt andra utomhus när förutsättningarna ändras, när de själva får uppleva. (Brügge & 

Szczepanski, 2004) 
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4.4 Ute på dagis 

Den främsta forskning som finns om förskolans utemiljö har bedrivits av forskare vid 

Movium i Alnarp. Ute på dagis heter projektet där en jämförelse gjorts mellan en 

förskola med Ur och skur-inriktning och en innerstadsförskola. De tittade på barns lek, 

motoriska förmåga, koncentrationsförmåga samt sjukfrånvaro. Det fanns stora 

skillnader mellan dessa förskolors gårdar, Ur och skur-förskolans gård var en gammal 

trädgård med bl.a. fruktträd och ett skogsparti och runt omkring fanns hästhagar. 

Innerstadsförskolans gård var en avgränsad yta med påkostad utemiljö i form av 

lekredskap, gräsmattor, plattlagda gångar, bänkar, bord men inga buskage och endast 

låga planteringar. (Björklid, 2005) 

 

Ur och skur-förskolan visade sig ha bättre resultat i alla avseenden. Lägre sjukfrånvaro, 

bättre balans, utvecklad motorisk förmåga och koncentrationsförmåga var de resultat 

som kom fram. Barnen på innerstadsförskolan fick inte samma slags utrymme att leka 

de lekar de ville och lekredskapen som fanns på gården sysselsatte få barn. Det uppstod 

även mer konkurrens om lekutrustningen än på Ur och skur-förskolan då de hade den 

oändliga mängden naturmaterial. (a.a.) 

 

Forskningen visar dessutom att för att bibehålla vår hälsa och vårt välbefinnande, 

behöver vuxna och barn dagsljus, motion och naturupplevelser. Att barn som vistas 

utomhus i kontakt med naturen var betydligt mer lugna och harmoniska än barn som 

vistats mycket inomhus framhävs också i forskningen. (Danielsson m.fl., 2001)  

 

5 Metod 

5.1 Val av metod 

Uppsatsen baseras på semi-strukturerade, kvalitativa intervjuer med en intervjuguide (se 

bilaga) som stöd så att förskollärarnas syn och uppfattningar om hur barns utveckling 

och lärande främjas utomhus kommer fram på bästa sätt. 

Bryman (2001) skriver att tyngden i en kvalitativ intervju ligger på intervjupersonernas 

egna uppfattningar, synsätt och inställningar till ämnet och frågorna. Detta är syftet med 

uppsatsens intervjuer. Det är viktigt att vara öppen och lämna plats för det som 

intervjupersonen anser var relevant och viktigt, vilket Bryman tar upp. (a.a.) I en 
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kvalitativ intervju krävs det att intervjuaren är uppmärksam och kan utveckla och följa 

upp svaren. Kvalitativa intervjuer är oförutsägbara och det kan uppstå många 

överraskningar. (Svensson & Starrin, 1996)  

 

I en semi-strukturerad intervju har det i förväg formulerats särskilda teman som 

intervjuaren utgår ifrån vilket kallas för intervjuguide. I denna typ av intervju får 

intervjupersonerna fritt utrymme att formulera sina svar. Frågorna behöver inte ställas i 

den ordning som står i intervjuguiden och det finns möjlighet att ställa frågor, utöver de 

i intervjuguiden, utifrån det som intervjupersonen svarat. (Bryman, 2001) 

 

Denna metod valdes då syftet var att ta reda på hur förskollärarna upplever och har för 

uppfattningar kring området. För att kunna vara öppen för vad intervjupersonerna anser 

vara viktigt i ämnet var denna metod lämpligast för undersökningen. Eftersom det fanns 

en färdig frågeställning inför intervjuerna var intervjuformen semi-strukturerad, där 

ämnet gicks igenom med en intervjuguide med öppna frågor som stöd. Denna 

intervjuform var mest lämplig då det intervjuades fem förskollärare och för att på något 

sätt kunna jämföra dessa med varandra krävdes det en viss struktur på intervjun. (a.a.) 

Validiteten bör anses vara hög då förskollärarna som intervjuas, är den grupp av 

människor vars upplevelser uppsatsen bygger på. Det har även funnits en försiktighet 

med generaliseringar. Studien bygger på just dessa fem förskollärares upplevelser kring 

utveckling och lärande utomhus. (Svenning, 2003) 

 

Intervjuerna har spelats in på diktafon och/eller mp3-spelare och sedan skrivits ner, för 

att lätt kunna gå tillbaka och minnas vad som sagts under intervjuerna. Beroende på att 

kvalitén på ljudet kan variera vid inspelningarna har två stycken hjälpmedel använts. En 

annan anledning varför intervjuerna spelades in, var att det är svårt att hinna med att 

skriva ner svar och kommentarer samtidigt som intervjuerna genomförs. (a.a.) Risken 

finns att vissa uttryck försvinner om det endast förs anteckningar under intervjun. Vid 

en semi-strukturerad intervju måste intervjuaren dessutom vara lyhörd och uppmärksam 

på intervjupersonens svar för att lätt kunna följa upp vilket kan vara svårt om 

anteckningar förs under tiden. Att intervjun är inspelad underlättar dessutom analysen. 

(Bryman, 2001) 
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5.2 Urval  

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur förskollärare upplever att barns 

utveckling och lärande främjas, hur de upplever sin roll samt vilka fördelar och hinder 

de upplever i utomhusverksamheten. Intervjuer har gjorts med fem stycken förskollärare 

från tre olika förskolor som vi tidigare haft olika personliga anknytningar till under vår 

utbildning. Trots detta medvetna val av intervjupersoner anser vi att svaren inte har 

påverkats, då vi upplever att ämnet inte är känsligt samt att förskollärarna inte behöver 

känna att de har någonting att dölja. Förskolornas läge och förutsättningar har ingen 

betydelse för undersökningen, detta har möjliggjort att flera förskollärare från samma 

förskola har intervjuats. Däremot har det varit förskollärare från olika avdelningar på 

förskolorna.  

 

5.3 Etiska överväganden 

För att det inte ska vara möjligt att spåra förskollärarna svar till en direkt person, har 

både förskollärare, svar och citat behandlats anonymt. Detta informerades förskollärarna 

om innan intervjun. Förskolorna har beskrivits utifrån läge och omgivning för att få en 

bild av området, däremot har inte namnet på förskolorna skrivits ut. Samtliga 

intervjupersoner godkände att intervjuerna spelades in, vilket samtliga förskollärare 

blev tillfrågade om innan intervjuerna började. 

 

5.4 Genomförande 

Fyra av de fem förskollärare som har intervjuats tillfrågades om de ville ställa upp på en 

intervju, genom besök på förskolorna. En intervju bokades in genom att ringa förskolan 

och fråga om det var någon som ville ställa upp på en intervju. I samband med besöken 

och telefonsamtalet bestämdes även datum och tid för intervjuerna samt att ämnet 

presenterades kort. Det gavs också en tidsangivelse om hur lång tid intervjun kunde 

tänkas ta.  

 

Alla intervjuerna ägde rum under förskollärarens arbetstid, i ett avskilt rum på 

förskolorna där intervjun ostört kunde genomföras. Båda två deltog på samtliga 

intervjuer, utom en, där bara en av oss hade möjlighet att delta. Innan intervjuerna 

bestämdes vem som skulle ha huvudansvaret d.v.s. ställa frågorna i intervjuguiden och 
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vem som satt och lyssnade och ev. antecknade. Ev. följdfrågor ställdes av oss båda, 

dessa skiljde sig dock åt beroende på svaren från förskolläraren. Följdfrågorna ställdes 

för att få så utförliga svar som möjligt. De öppna frågorna i intervjuguiden gav 

intervjupersonerna optimalt utrymme att ge uttryck för sina upplevelser av 

utomhusverksamhet. 

 

Intervjuerna spelades in på diktafon och mp3-spelare så att fokuseringen helt kunde 

ligga på intervjupersonens svar samt att det lättare gick att följa intervjun och ställa 

följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 10-25 minuter. Varje intervju skrevs sedan in på 

dator samma dag för att underlätta bearbetningen av resultatet. 

 

5.5 Beskrivning av förskolorna 

Förskola A 

Förskola A ligger i utkanten av en medelstor stad i södra Sverige. Den ligger i en 

stadsdel som består av både villor och lägenheter. Denna förskola består av fem 

avdelningar med ca 90 barn och i samma byggnad finns det en F-6 skola. Förskolan har 

tillgång till en stor gård med olika miljöer, både en planerad miljö med bl.a. gungor, 

sandlåda och klätterställning och en oplanerad miljö med träd och buskar och en stor 

gräsyta. På baksidan av förskolan har de även tillgång till en mindre gård med bl.a. 

sandlåda, rutschkana, en stor asfaltsyta och lite buskar. De har också tillgång till 

skolgården. Förskolan ligger intill en större skog och en sjö.  

 

Förskola B 

Förskola B ligger i utkanten av centrum i en medelstor stad i södra Sverige. Den ligger i 

ett område med mestadels lägenheter. Förskolan består av två avdelningar med ca 40 

barn. De har tillgång till en stor gård med bl.a. stor gräsyta med en kulle, gungor och 

sandlåda. Förskolan har gångavstånd till en mindre skog. 

 

Förskola C 

Förskola C ligger i ett mindre samhälle i södra Sverige. Samhället består mest utav 

villor. Denna förskola har sex avdelningar med ca 110 barn och i samma byggnad finns 

det en F-6 skola. De har tillgång till en stor gård med både planerade miljöer med t.ex. 

sandlådor, gungor och en oplanerad miljö med en stor gräsyta, en kulle, träd och buskar.
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Förskolan har även tillgång till skolans gård.  Den ligger intill en stor skog och de har 

även gångavstånd till en annan skog, där det rinner en å igenom.   

 

6 Resultat och analys 
Förskollärarnas svar från intervjuerna har sammanställts och grupperats utifrån frågorna 

i intervjuguiden. Svaren har sedan kopplats till de teoretiska utgångspunkterna och 

tidigare forskning som tagits upp. Syftet med citaten i texten är att bekräfta 

förskollärarnas svar och för att poängtera viktiga delar. 

 

Alla förskollärarna svarade att de var ute minst en gång varje dag, en nämnde att barnen 

oftast själv fick välja om de ville vara ute eller inne. Anledningarna till varför de går ut 

är den friska luften, att det blir en bättre ljudnivå och en annan miljö för barnen. Andra 

saker som togs upp var att det är en bättre fantasimiljö, de får möjlighet till fysisk 

aktivitet, de får känna vind, sol och regn samt att den stora ytan gör att barnen kan få 

vara ifred och lättare kan koncentrera sig utomhus. 

 

Alla förskolor går för de mesta ut på gården men de går även till olika lekplatser, 

skogen eller andra platser i närheten av förskolan. När de väl är ute brukar barnen få 

leka fritt men även ha planerade aktiviteter t.ex. rörelselekar, eller tittar de runt i skogen 

och följer de olika årstiderna. 

 

6.1 Syftet med utomhusverksamhet 

Fyra av förskollärarna anser att de bedriver en form av utomhusverksamhet. Det 

nämndes flera olika syften med denna verksamhet. De tog upp att barnen får känna och 

lukta d.v.s. sinnena utvecklas. Detta stämmer överens med både Ericsson (2002) och 

Braute & Bang (1997) som skriver att upplevelserna utomhus berör alla sinnena vilket 

lägger grunden för ett lärande hos barnen.  

 

En annan avsikt som togs upp är att i naturmiljön, där det är en ojämn terräng får barnen 

träna sitt balanssinne då de måste ta sig fram på ett annat sätt än den terräng på gården, 

vilket kan kopplas till Brügge & Szczepanski (2004) som tar upp att den oplanerade 

miljön ger fysisk träning som leder till ett ökat balanssinne.  
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Andra syften som nämndes är att barnen vidgar och lär känna sin närmiljö, men även att 

de lär känna en plats i skogen som de kan ha till sin. Braute & Bang (1997) tar upp att 

barnen ska får bekanta sig med skogen genom att besöka den regelbundet. 

Förskollärarna menar att barnen i naturen lär sig att vara rädd om saker, ta hänsyn till 

det som finns i naturen och de får ta ett annat ansvar när det inte finns några 

avgränsningar runt dem i form av staket. En förskollärare sa: 

 

”… man ska lära sig att vara rädd om saker, ta hänsyn, till det som finns i naturen.” 

 

 De upplever även att barnen leker med andra barn utomhus än vad de gör inomhus, de 

övar upp sitt samarbete, springer omkring, bygger kojor, är nyfikna, de får erfarenheter 

av olika djur och ser sambandet mellan djur och miljö. Även Braute & Bang (1997) tar 

upp att barn leker med andra barn när de är utomhus. En förskollärare svarade att deras 

syfte är bl.a. att barnen kan: 

 

”Bygga kojor, samarbetsövningar, springa omkring och va nyfiken och hitta svamp, va 

är det? Känna, lukta, såna saker.” 

 

En förskollärare har bl.a. rörelselekar med barnen utomhus med syftet att utveckla deras 

kroppskännedom samt använda sig av hela kroppen när de klättrar, kryper, ålar och 

rullar. Det stämmer överens med det Ericsson (2002) skriver, att barns motorik tränas i 

naturmiljö och dessutom att deras utvecklande av kroppskännedom är en förutsättning 

för lärandet.  

 

Ytterligare ett syfte som nämndes var att barnen ska bli individer som ska lyckas bygga 

ett samhälle som lever vidare. Förskollärarens svar går att koppla till Doverborg m.fl. 

(1990) som skriver att barn utvecklar olika kompetenser för att bli en medlem av 

samhället, klara av sin vardag och för att fungera i ett samhälle. 

 

En av förskollärarna anser att de inte aktivt bedriver utomhusverksamhet. När de går till 

skogen och till lekplatser får barnen leka fritt, de har inga planerade aktiviteter, barnen 

har roligt och leker bra tillsammans ändå. 
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6.2 Fördelar och hinder med utomhusverksamhet 

Förskollärarna ser många fördelar med utomhusverksamhet, de nämnde de stora ytorna 

som finns utomhus och barnen får andra upplevelser i utemiljön, den ger dem något och 

utvecklar dem mera. Det kan kopplas till Ericsson (2002) som skriver att miljön 

utomhus erbjuder större yta vilket gör att barnen inte behöver konkurrera om den. 

Braute & Bang (1997) skriver att naturen ger barnen upplevelser och den varierar sig 

ständigt. Det är viktigt att låta dem få upptäcka den för att skapa ett intresse som i sin 

tur är viktigt för barnens lärande och utveckling. 

 

 Förskollärarna tog upp att fördelarna med skogen är många, de får tänka på ett annat 

sätt då miljön där är mer utmanande än den på gården, som är mer tillrättalagd. En 

förskollärare uttryckte det så här om naturmiljön i förhållande till den på gården: 

 

”Barnen får tänka på ett annat sätt, på gården är det så tillrättalagt, det är ingen 

utmaning…”  

 

Detta tar även litteraturen upp. Danielsson m.fl. (2001) skriver att barnen tidigt behöver 

möta utmaningar och Norén-Björn m.fl. (1993) tar upp att miljön behöver vara 

utmanande så att inte barnen tröttnar på den. Barnen ser inga begräsningar, menar en 

förskollärare, de hittar egna möjligheter och sin egen plats i olika miljöer. Det togs upp 

att det finns mycket i miljön att nyttja och att barnen kan plocka med sig naturmaterial 

tillbaka till förskolan och ta fram och skapa något av det. Det förskollärarna sa går att 

koppla till Freinet som ansåg att barnens glädje och motivation ökade när de fick se sitt 

färdiga arbete som de själva gjort (Nordheden, 1995). En annan fördel som togs upp var 

att det inte finns några fabriksgjorda leksaker i naturen. En förskollärare anser att 

utemiljön är en miljö barnen behöver vara i och att den går att använda lika mycket som 

inomhusmiljön, men att göra det på ett annat vis. Hon sa:  

 

”… det är en miljö som barnen behöver vara i mer och mer, tycker jag, än vad vi är. 

Och den kan man använda lika mycket som man kan använda inomhusmiljön, det är 

bara att man gör det på ett annat sätt. Man måste tänka efter.” 
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Andra fördelar som förskollärarna nämnde var att barnen får vara ute mycket och få 

frisk luft samt att ljudnivån inte blir lika hög utomhus. Barnen behöver inte vara nära 

inpå varandra och det blir inte så konfliktbenäget. Även Braute & Bang (1997) skriver 

att det uppstår färre konflikter utomhus. 

 

Förskollärarna sa att de hade svårt att se några hinder i utomhusverksamheten. Trots det 

togs det upp att det är för lite personal och för stora barngrupper, framförallt när de 

lämnar gården. Detta har även kommit fram i forskningen Ute på dagis att p.g.a. 

minskad personaltäthet har förskolorna en begränsad möjlighet att gå med barnen 

utanför förskoleområdet (Björklid, 2005). En annan tog upp tiderna som skulle passas 

och saker som skulle förberedas inför maten som hinder istället för att utnyttja tiden 

med att vara med barnen. En förskollärare upplevde att det blev väldigt halt på gården 

under vintern och att det var jobbigt för de små barnen, men att de trots det gick ut. Men 

som en förskollärare uttryckte det: 

 

”Egentligen finns det inga hinder! Nej, jag tycker inte det, egentligen inte om man vill, 

så finns det inga hinder.”  

 

6.3 Utomhus som lärandemiljö 

Förskollärarna ser utomhusmiljön som lärandemiljö på många olika sätt. Upplevelserna 

blir direkta och konkreta genom att barnen känner t.ex. vinden direkt i huden. Ericsson 

(2002) skriver att de direkta upplevelserna är utgångspunkten för ett lärande utomhus. 

En förskollärare anser att lärandet blir automatiskt i dialogen med barnen, om den utgår 

från barnens nyfikenhet kring saker de hittar utomhus samt att som förskollärare kunna 

svara på barnens frågor. Hon sa att förskollärare ska: 

 

”… utgå ifrån vad barnens nyfikenhet är. Dom kanske hittar något och ställer frågor, 

varför är det såhär, och då spinner man bara vidare på det. […] det blir liksom lärande 

helt automatiskt utan att man egentligen, man bara pratar om det. […] utan här pratar 

man eller man bara går och pratar man lite, mer dialog.   

 

 Detta går att koppla till Dewey teorier. Han menade att kunskapen växer om 

utgångspunkten för lärandet är individernas intresse och aktivitet samt om de får prova 
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och observera sin omgivning (Dewey, 1980). Det går även att koppla förskollärarna 

svar med vad Freinet menar, att lusten ska vara den drivande kraften och barnen vill lära 

sig genom att se, upptäcka och undersöka den verklighet som finns runtomkring dem. 

(Isaksson, 1996).  

 

Barn lär sig mycket på att byta miljö tog en förskollärare upp. Även Dahlgren & 

Szczepanski (2004) samt Skolverket (1998) tar upp att det är viktigt för barn att lärandet 

får ske i olika situationer och sammanhang. Det går att använda naturen som material 

och det går lätt att få in lärandet om olika begrepp, anser förskollärarna. Barnen lär sig 

utan att vara medvetna om det, det blir en lek för dem. Samma förskollärare tog upp att i 

och med att naturen inte är så tillrättalagd utvecklas barnens grovmotorik mer än att 

inomhus sitta i en ring. Eller som hon uttryckte det: 

 

”… jag tror inte dom tänker på att de lär sig så mycket när man gör det utomhus. Det 

blir inte så tillrättalagt, som om man sitter inne och gör nånting i en ring på golvet. […] 

dom tänker inte på att vi har samling fast vi inte sitter i en ring, utan vi rör medan vi lär 

oss. Så på vis tror jag att det är lättare för dom att dom lär sig utan att vara medvetna 

om det på något annat vis ute. Så vi har det i lekform istället…” 

 

Samma förskollärare menar att barnen lättare kan ta in information utomhus när de får 

röra på sig. Hon sa: 

 

”På så vis tycker jag att utomhusmiljön är jättebra som lärandemiljö. […] man får 

rörelse i kroppen samtidigt som man lär sig någonting och det är lättare att ta in 

information då.”  

 

En av förskollärarna anser att barnens sinnen stängs av alldeles för tidigt idag och att de 

missar många sinnesintryck. Förskolläraren menar på att det hade räckt att låta dem vara 

i skogen och svara på deras frågor. Det uttrycktes såhär: 

 

”Jag tänker att vi har missat så otroligt mycket hur mycket kroppen och psyket och om 

man då tar ögon, öron, näsa och mun och känsel till kroppen också alltihopa. Så har vi 

missat så mycket hur de utvecklas. Så vi börjar alldeles för tidigt och stänga av sinnena 

för barnen.” 
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Detta svar kan tolkas på så vis att sinnena stimuleras annorlunda utomhus än inomhus, 

vilket även Braute & Bang (1997) menar. Det togs även upp att det går att använda 

utemiljön på samma sätt som innemiljön. Det går att göra om den så att den fungerar till 

olika lärandesammanhang. Dahlgren & Szczepanski (2004) menar också att det mesta 

kan tillämpas utomhus, i olika miljöer. 

 

6.4 Barns utveckling och lärande utomhus 

Under intervjuerna kom det fram att barnen utvecklar flera olika saker utomhus. Ett par 

förskollärare nämnde att motoriken främjas. Det har visat sig att barn som är ute mycket 

har en bättre utvecklad motorik (Björklid, 2005). En förskollärare uttryckte det såhär: 

 

”det är mycket motoriken som utvecklas, de klättrar ju mycket, springer, hoppar och 

cyklar…” 

 

Hon sa dessutom att barnen lär sig leka, kommunicera och samsas. Förskollärarens svar 

kan kopplas till Braute & Bang (1997) som tar upp att barn utvecklar sitt ordförråd när 

de upplever och leker, så att de kan kommunicera och uttrycka sina viljor. Samma 

förskollärare sa: 

 

”… dom lär ju sig att leka och ge och ta, kommunicera så de måste ju lära sig såna 

saker om man ska vara ute och samsas om olika saker och så. Så där tänker jag att det 

främjas.” 

 

Att samsas om leksakerna togs även upp av en annan förskollärare men även att barnen 

få lära sig att vänta på sin tur samt samarbeta och lära känna andra barn. På denna 

förskola har de planerade utelekar med andra avdelningar där barnen får 

samarbetsträning och barn och vuxna lär känna varandra bättre. Förskolläraren nämnde 

det såhär: 

 

”… utelekarna med avdelningen […] det är också en träning i samarbete och att lära 

känna varandra, lära känna en annan personal…” 
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Det går att koppla till Braute & Bang (1997) som skriver att barn hjälper varandra när 

de stöter på utmaningar. Det nämndes även att det finns mer möjligheter för barnen att 

utvecklas i naturmiljö, de utvecklar balansen och lär sig klättra på andra sätt än på en 

klätterställning. Detta stämmer överens med Braute & Bang (1997) som skriver att 

klättring i träd är mer variationsrik och utmanande än att klättra i en klätterställning där 

samma rörelser används. Naturen ger dessutom andra upplevelser, synintryck och 

begrepp under tiden som saker görs, sa förskollärarna. En förskollärare nämnde även att 

barnen lär sig trafikvett, när de går till t.ex. skogen, vilket ger barnen ett större ansvar 

att ha uppsikt över trafiken och var de är i förhållande till andra. 

 

Lugn och koncentration är en förutsättning för lärandet menar en förskollärare. I 

forskningen Ute på dagis kom de fram till att barn som vistas i naturen blir betydligt 

mer lugna och harmoniska än barn som vistas mycket inomhus (Danielsson m.fl., 

2001). Att naturen gör barnen lugna och när de ska göra saker görs det med hela 

kroppen och psyket samt med deras erfarenheter togs också upp under intervjuerna. I 

litteraturen står det att barn lär sig med hela kroppen och inte bara med hjärnan 

(Skolverket, 1998). Förskolläraren berättade: 

 

”… titta på barnen på vad som händer med dom, hur lugnt det blir, […] lugn och 

koncentration är en förutsättning för lärande och sen tar det en liten stund, sen börjar 

dom göra saker och när dom då gör, då gör dom med kroppen och med psyket och med 

sina erfarenheter.” 

 

 Samma förskollärare menar även att naturen ger barnen möjlighet att behålla och 

utveckla deras sinnen: 

 

”Där finns allt för att dom ska, så att säga, kunna ge sig själv, kunna behålla ska jag 

snarare säga, sina sinnen och utveckla dom istället för att som vi stänger in dom och tar 

bort deras sinnen.” 

 

Barnen får ett lärande i direkta relationer till saker som händer, de lär sig av varandra 

och får ta ett annat ansvar utomhus, sa en förskollärare. Dewey menade att kunskap 

uppstår i handling samt för att den ska bli meningsfull måste den komma till 

användning (Maltén, 1988). Det går även att se kunskap i direkt relation i Freinets 
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pedagogik där barnen får upptäcka och ta reda på det de är intresserade av för att sedan 

dokumentera sina upplevelser när de kommer tillbaka (Nordheden, 1995). Samma 

förskollärare säger också att om vi vuxna är närvarande blir vi delaktiga i barnens 

lärande genom att stötta och ifrågasätta. 

 

”Om man som vuxen är närvarande, så kan man vara delaktig i deras lärande och 

stötta dom och ifrågasätta och fråga och göra dom delaktiga. […] dom lär sig 

jättemycket av varandra när dom är utomhus. Dom lär sig ta ansvar på ett annat sätt, 

för dom leker mer med varandra och jag tror att dom också får ett lärande som är mer 

direkt i relation till saker som händer” 

 

6.5 Skillnader på barns utveckling och lärande inomhus 

respektive utomhus 

Det är ett lättare och roligare sätt att lära sig saker utomhus upplever en förskollärare det 

som. Barnen tänker inte att de lär sig när de är utomhus, lärandet blir mer i form av lek 

utomhus än inomhus. Det blir mer positiva intryck ute där miljön är inte så tillrättalagd, 

anser hon. 

 

”… det är lättare, det blir ett roligare sätt att lära sig saker […] det blir mer positivt 

intryck ute…” 

 

En förskollärare menar att det är lika viktigt att se barns lärande inomhus som utomhus 

och genom att vara lika aktiv på båda ställena lär sig barnen lika mycket. Förskolläraren 

bör vara med i barnens upptäckande både inomhus och utomhus men bör vara mer 

stöttade utomhus. Det går att koppla till att läraren ska vara en med-upptäckare genom 

att uppleva tillsammans med barnen och ställa nyfikna frågor (Braute & Bang, 1997). 

En annan förskollärare menar att det beror på vad barnen ska lära sig.  

 

Det nämndes att utomhus går det att lämna kvar det som barnen byggt, inomhus måste 

det städas undan för att få plats med annat. Flera av förskollärarna tog upp den 

begränsade ytan inomhus och att det är större utomhus där barnen får mer utrymme att 

röra på sig. Förskollärarnas svar går att koppla till Ericsson (2002) som tar upp att det 
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finns större ytor i utomhusmiljön, där barnen har fler alternativ på platser att leka på.  

En förskollärare uttryckte sig på följande vis: 

 

”Ute är det större vyer om man säger så barnen kan få va barn och sträcka ut armarna 

och springa, hoppa, studsa.  Det kan man inte göra inne…”  

 

6.6 Förskollärarens roll i barns utveckling och lärande 

Alla förskollärarna ser olika på sin roll i barnens utveckling och lärande. Att utgå från 

barnens villkor, intressen och vad de gör leder till att det blir friare och roligare, var det 

en förskollärare som sa. Dewey menade att det handlar om att utgå ifrån barnens 

intresse och aktivitet, vilket går att koppla till förskollärarens svar (Dewey, 1980). Att 

berätta saker tydligt och konkret så att barnen förstår, blir det inte tråkigt och barnen 

ställer nyfiket frågor och en dialog uppstår, menar en annan förskollärare. Att vara 

flexibel som förskollärare och kunna avvika från sin planering om det dyker upp något 

barnen tycker är spännande är något hon även tycker är viktigt. Det menar även Braute 

& Bang (1997) som skriver att det är viktigt att bevara barnens nyfikenhet och spinna 

vidare på den istället för att hålla sig strikt till sin planering. En förskollärare berättade 

hur de brukar göra: 

 

”… är det nåt som vi har bestämt som vi ska göra så följer vi det, så visst är det nåt, 

man är väldigt flexibel, om det dyker upp någonting som är mer spännande så kan man 

göra lite avvikelser och fortsätter att återgå tillbaka till den röda tråden man har 

haft…” 

 

I en intervju tog en förskollärare upp att deras roll är att vara vägledande, hjälpa barnen, 

leka lekar, ge barnen möjlighet till rörelse, att vara deras handledare som håller i 

grundtanken för utevistelsen och styr upp det. Att ha ”en pedagogisk handledande 

roll”, som hon uttryckte det. Även Dewey menade att läraren ska stimulera och 

fördjupa elevernas utveckling genom att vara vägledande (Dewey, 1980). En annan 

förskollärare tog upp att det är viktigt att vara lika aktiv ute som inne samt att kunna 

förbereda en miljö som blir både lärorik och utmanande. Förskolläraren uttryckte sig 

såhär:
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”Jag måste vara lika aktiv ute som inne, såklart, alltså både förbereda miljön så att den 

blir lärorik och utmanar dom, samtidigt som jag måste förbereda aktiviteter utomhus” 

 

Även Freinet ansåg att miljön utomhus bör vara väl utformad, om det ska ske ett 

växande hos barnen (Nordheden, 1995). En utav förskollärarna anser att sin roll är att 

vara en kreatör, en idéskapare som kan skapa situationer, tillfällen och möjligheter, 

vilket ger en bra förutsättning för barnen. Freinet menade att miljön skulle vara väl 

utformad och att barnen skulle ges möjligheter till flera olika aktiviteter, vilket han 

ansåg bidrog till en positiv utveckling (Nordheden, 1995). 

 

När barnen har frågor eller har något de vill berätta, kommer de fram och gör det. Det är 

viktigt att vara uppmärksam och finnas där för dem när de behöver det, kom fram i 

intervjuerna. En förskollärare berättade hur de har det: 

 

”Dom kommer att komma att prata med dig när dom behöver det. Så är vår planering, 

vi finns, det är kanske det viktigaste i planeringen, att vi finns och när dom ropar på oss 

står vi inte och pratar.” 

 

Ericsson (2002) anser också att det är viktigt som lärare att lyssna på barnens tankar, 

känslor, reaktioner samt finnas till hands vid deras ev. rädslor. En förskollärare anser att 

hennes roll är att vara uppmärksam men då främst så att barnen håller sams och inte slår 

sig. Samma förskollärare säger att eftersom barnen leker bra själva anser hon att hon 

inte har så stor roll i vad barnen lär sig. 

 

7 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur förskollärare upplever att barns 

utveckling och lärande främjas, hur de upplever sin roll samt vilka fördelar och hinder 

de upplever i utomhusverksamheten. Eftersom vi inte definierade begreppet 

utomhusverksamhet fick förskollärarna själv tolka och svara utifrån vad det innebar för 

dem. Vi tror att svaren blev väldigt varierande p.g.a. av detta. Efter att ha bearbetat 

intervjuerna kan vi konstatera att förskollärarna tycker att utomhusverksamheten har en 

positiv inverkan på barns utveckling och lärande. De tog upp bl.a. att sinnena tränades, 

att balansen utvecklades i den ojämna terrängen samt att deras kroppskännedom ökade. 



Diskussion Barns utveckling och lärande utomhus 

Stridh, Yngvesson  29 

Även motoriken och förmågan att kommunicera med andra kom upp under intervjuerna. 

Många av förskollärarnas svar stämde överens med vad litteraturen säger kring barns 

utveckling och lärande, men även med vad vi själva anser ha en positiv inverkan på 

barnen.   

 

Flera förskollärare ansåg också att det är viktigt att barnen får lära känna sin närmiljö 

och blir trygga i den. Ett bra sätt att få barn att känna sig trygga i utomhusmiljön anser 

vi är att ge barnen tid att bekanta sig med området, vilket också Braute & Bang (1997) 

tar upp. De tar även upp att det är bra att besöka en utvald plats regelbundet vilket vi 

håller med om. Vi anser att det i utomhusmiljön finns många möjligheter att utvecklas, 

barnen får andra upplevelser, utrymmet är mycket större än det är inomhus och barnen 

kan fritt använda sig av hela kroppen i olika sammanhang. Mycket av detta tog även 

förskollärarna upp under intervjuerna. De hade också märkt att barnen leker med andra 

barn utomhus än vad de gör inomhus.  

 

Upplevelserna utomhus blir mer direkta och konkreta för barnen, menar förskollärarna. 

För att fånga intresset hos barn i förskoleåldern håller vi med förskollärarna om att det 

krävs en verksamhet som är tydlig och konkret, att alla barnen förstår oavsett var de 

befinner sig i sin utveckling. Istället för att sitta inomhus och prata om olika träd, varför 

inte gå ut i skogen, titta på träden och löven, känna på stammen och uppleva miljön 

runtomkring. Både förskollärarna och vi tycker att det är viktigt att utgå från barns 

nyfikenhet och deras erfarenheter under utomhusvistelsen. Detta menade även Dewey, 

att barnen blir inspirerade att söka kunskap om läraren utgår från deras erfarenheter 

(Maltén, 1988). 

 

När vi ställde frågan om deras roll i barns utveckling och lärande utomhus fick vi 

väldigt skilda svar, alla förskollärare såg olika på sin roll. De tog upp att det är viktigt 

att vara flexibel och konkret, att vara uppmärksam och utgå från barnens intressen samt 

vara med barnen i deras upptäckande, vilket är egenskaper som vi också tycker är 

viktiga. Freinet anser också att pedagogens roll är att få barnen att söka vidare så att ett 

lärande sker (Isaksson, 1996). Vi fick även andra bra svar på egenskaper som vi inte 

hade tänk på, en av de egenskaper som togs upp av en förskollärare var att som lärare 

ska vi vara lika aktiv utomhus som inomhus. Vi håller med förskolläraren, men vi tror 

att förskollärare är aktiva på olika sätt utomhus än inomhus. Det är olika saker att 
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fokusera på. Vi har märkt när vi har varit ute i verksamheten att personalen i 

barngrupperna är mer aktiva i barns lek inomhus, medan utomhus har de en mer 

observerande roll. Något som vi tycker är viktigt, som inte kom upp under intervjuerna, 

är att det är bra som lärare att känna till platsen vi går till, så att vi känner oss trygga 

med den, det kan vara att ha gått till platsen innan vi går dit med barnen. Är vi otrygga 

med platsen anser vi att det speglar av sig på barnen. Braute & Bang (1997) skriver 

också att lärarnas trygghet på platsen är viktigt.  

 

Alla förskollärarna var positiva till utomhusverksamhet och det märktes när vi frågade 

dem om fördelar och hinder med den. De såg många fördelar men hade svårt att se 

några hinder. Ett par hinder som ändå togs upp var att barngrupperna är för stora och det 

är för lite personal när de ska lämna gården. Exakt detta har kommit fram i forskningen 

Ute på dagis att p.g.a. mindre antal personal blir möjligheterna att lämna förskolegården 

begränsade (Björklid, 2005). Vi tror att det delvis beror på detta men det kan också bero 

på att det finns en osäkerhet hos personalen, att ha ett så stort ansvar för så många barn 

när de ska lämna gården. Barnen kanske känner sig osäkra i den nya miljön, det kan 

vara i skogen eller i trafiken på vägen dit. Många förskolor har inte skogen direkt runt 

hörnet utan behöver ge sig ut i trafiken.  

 

 Stora ytor, den friska luften, ljudnivån blir inte så hög och att det är mindre 

konfliktbenäget eftersom barnen inte behöver vara så nära inpå varandra utomhus, är 

bara några av de fördelar som togs upp under intervjuerna. Även Ericsson (2002) 

skriver att ytorna i utomhusmiljön är större och att barnen inte behöver konkurrera om 

utrymmet. Både förskollärarna och vi anser att det blir färre konflikter utomhus vilket 

även Braute & Bang (1997) menar. Vi tror att dessa är de största anledningarna att de i 

förskolorna går ut varje dag. Det är påfrestande för både barn och vuxna att vistas hela 

dagar inomhus, där ljudnivån ofta är högre, där luften är sämre och ytorna mindre. Vi 

anser att det leder till att vi blir trötta i huvudet och okoncentrerade. Genom att vara 

utomhus med barnen någon gång varje dag anser vi att barnen blir mer pigga, kan 

koncentrera sig bättre och blir mer lugna och harmoniska. Även forskningen Ute på 

dagis visar att barn som vistas utomhus blir lugnare (Danielsson m.fl., 2001). Andra 

fördelar som nämndes var att naturmiljön är mer utmanande för barnen och inte så 

tillrättalagd som gården kan vara, den ger andra upplevelser och barnen hittar sina egna 

favoritplatser att vara på. En förskollärare nämnde att det inte finns några fabriksgjorda 
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leksaker. Detta håller vi med om, vi tycker att naturmaterialet ger barnen en större 

möjlighet att utveckla sin fantasi, ett fällt träd blir snabbt en buss, en kotte blir en bil 

o.s.v.   

 

Under vårt arbete med denna uppsats har vi inte hittat någon pedagog som direkt kan 

anknytas till utomhusverksamhet. Det finns däremot pedagoger vars teorier vi anser går 

att koppla till barns utveckling och lärande utomhus, bl.a. Dewey och Freinet vilka vi 

har tagit upp. Dessa två pedagoger ville båda att lärandet skulle vara konkret och att det 

gick att omsätta i praktiken. De ansåg det också vara viktigt att utgå ifrån barnens 

intresse och lust att lära. Uttrycket ”learning by doing”, anser vi, går att koppla till 

utomhusverksamheten då utgångspunkten bör vara individernas intresse och de ska ges 

möjlighet att prova, experimentera och observera sin omgivning (Dewey, 1980). 

 

Vi tycker att de förskollärare som vi intervjuat gav bra svar på våra frågor. Efter att ha 

bearbetat intervjuerna kan vi se att alla förskollärarna anser att barnens utveckling och 

lärande främjas utomhus. De såg även inomhusmiljön som en bra utveckling och 

lärandemiljö men att det sker på olika sätt i de olika miljöerna. Precis som en 

förskollärare sa, anser även vi, att det går att använda sig av utomhusmiljön lika mycket 

som inomhusmiljön men på ett annat sätt. Inomhusmiljön är mer tillrättalagd där det är 

förutbestämt var barnen ska leka och förflytta sig och där det finns färdiga leksaker. I 

utomhusmiljön är det inte lika bestämt var och hur barnen ska leka, de kan hitta en plats 

att leka på t.ex. i en buske eller i sandlådan samt att när de ska förflytta sig mellan olika 

platser finns det fler möjligheter att ta sig fram på.  

 

Med tanke på att ingen av förskollärarna hade någon utbildning inom området, tycker vi 

att svaren ändå motsvarade både våra tankar och vad som tagits upp i litteraturen kring 

ämnet. Vi trodde dock att det skulle nämnas mer om att motoriken gynnas av att vara 

utomhus, där miljön inte är lika tillrättalagd som den är inomhus och mer om att 

fantasin utvecklas utomhus. Detta tror vi dels kan bero på att vi har förkunskaper och är 

insatta i ämnet då vi läst en kurs i Utomhuspedagogik, dels att förskollärarna inte hade 

sett frågorna innan intervjutillfället och inte haft möjlighet att förbereda sig. Under 

intervjuerna var det ingen av förskollärarna som nämnde läroplanen. Detta kan bero på 

att vi inte hade några direkta frågor kring den, men vi kan ändå se att vissa svar 
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stämmer överens med det som står i den, bl.a. att barnen lär sig att visa respekt för det 

som finns i naturen. 

Denna uppsats har gett oss en bra bild av hur dessa förskollärare upplever barns 

utveckling och lärande utomhus. Resultatet visar att det finns en medvetenhet och 

kunskap i ämnet och de flesta uttryckte att de arbetade aktivt med utomhusverksamhet 

utan att ha det som en speciell inriktning på förskolan. Vi tycker det är positivt att 

förskollärarna såg många fördelar med att vara utomhus. Vi, som blivande förskollärare 

vill gärna använda utemiljön och utevistelsen som en naturlig del i verksamheten och vi 

tycker det är bra att denna medvetenhet om utomhusvistelsens betydelse för barns 

utveckling och lärande finns ute i verksamheten. Att förskollärarna såg så olika på sin 

roll tror vi beror på att alla är olika som individer samt att förskollärarna arbetar i 

barngrupper med olika förutsättningar, där det krävs olika egenskaper hos dem. Vi 

hoppas att vårt resultat inte är en slump utan att det finns andra förskollärare som har 

samma kännedom och positiva inställning till barnens utomhusvistelse som dessa 

förskollärare har. 

 

Vi tycker att det har gått bra under arbetets gång och har inte stött på några större 

motgångar. Om vi hade skrivit uppsatsen idag, med de erfarenheter vi har fått på vägen, 

hade vi valt att intervjua fler förskollärare för att få större bredd på resultatet. Med tanke 

på våra öppna intervjufrågor, hade vi även valt att lämna ut intervjuguiden före 

intervjutillfället, för att förskollärarna skulle kunna förbereda sig innan intervjuerna. 

 

7.1 Vidare forskning 

Frågor som väckts under arbetets gång som också hade varit intressanta att undersöka är 

om det finns någon skillnad på barns utveckling och lärande på en traditionell förskola 

och en utomhusförskola. Det hade även varit intressant att få föräldrarnas perspektiv 

och uppfattningar kring deras barns utveckling och lärande utomhus.
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Bilaga 

 
Intervjuguide 

• Vad har du för utbildning? När gick du utbildningen? Hur länge har du arbetat 

på denna förskola? 

• Kan du beskriva förskolan? Antal barn? Ålder? Personal? 

 

• Bedriver ni aktivt utomhuspedagogisk verksamhet? 

• Ja – vad har ni för syfte med den? 

• Nej – Varför?  

 

• Vad ser ni för fördelar/hinder med utomhusverksamhet? 

 

• Hur ofta är ni utomhus? 

• Varför går ni ut? 

• Vilka platser går ni till? 

• Vad gör ni när ni är utomhus? 

 

• Vad tänker du om utomhus som lärandemiljö? 

• Hur upplever du att barns utveckling och lärande främjas utomhus? I vilka 

situationer och sammanhang? 

• Upplever du någon skillnad på hur barns utveckling och lärande främjas 

inomhus resp. utomhus? Exempel 

• Hur ser du på din roll i barnens utveckling och lärande utomhus? 

 

• Är det något du vill tillägga eller förtydliga? 

 
 


