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1 Bakgrund

Det var efter vår senaste VFU (Verksamhetsförlagda utbildning) som vi ”fick upp 
ögonen” för utevistelsen på förskolorna. På förskolorna förekommer det dagligen prat om 
att barnen ska vistas ute. Då vi började ”spåna” om att skriva om utomhusvistelsen och 
dess påverkan på barns utveckling så kom våra tankar in på ”Ur och skurverksamhet”, 
vilket är en förskola som använder sig av just lärandet i utemiljön som sin metod. Våra 
funderingar gick kring hur mycket barn i en sådan verksamhet vistas ute. Efter hand som 
vårt intresse utvecklats i ämnet, kom vår nyfikenhet åter in på utevistelsen i 
verksamheten. Vi var nu åter på ruta ett. Vi blev mer och mer intresserade för varför man 
i verksamheten tycker det är viktigt att vara ute och vad man säger inom forskningen. Vi 
vill ta reda på uterummets potentialer och hur pedagogerna upplever detta rum. 

I Lpfö 98 (Läroplan för förskolan) skriver man att:

“Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, 
fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 
utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 
andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” 
(Skolverket 2006: 7).

Det står alltså att barnen ska ha tillgång till en utomhusmiljö och en naturmiljö. Meningen 
är att barnen själva ska kunna få använda sin fantasi och kreativitet i sin lek och sitt 
lärande, det både i naturmiljö och i planerad miljö. Det är väldigt intressant att det 
rummets betydelse tas upp i läroplanen. Vi funderar på hur pedagogerna ser på 
uterummet och hur de upplever att det främjar barns utveckling av inlärningen.  Hur 
väljer pedagogerna att använda detta rum? Vad får de för känsla när de använder sig av 
uterummet?   

I samhället diskuteras det relativt mycket att barn ”nu förtiden” inte är ute och leker utan 
bara sitter inne framför datorn. Samtidigt finns det forskning som visar att 
utomhusförskolor/förskolor där barnen vistas mycket ute, har mycket friskare barn. Det 
beror på att det är större ytor utomhus och att bakterierna inte sprider sig lika lätt, även att 
barnen blir mindre stressade ute och att man lättare kan dra sig undan i den miljön 
(Granberg 2000). Många forskare, exempelvis Fredrika Mårtensson (2005), Lars-Owe 
Dahlgren (2006), Bo Lindvall (2006) och Friedrich Fröbel (1995), anser att det är viktigt 
att barn i tidig ålder kommer i kontakt med naturen och får positiva erfarenheter från den. 
Skillnaderna ligger i varför det är viktigt då några anser det för att man senare i livet ska
förstå samspelet och sin plats i naturen och världen. Andra för att om de inte går ut när de 
är små, så lär de inte göra det när de är äldre. Även att de ska känna samhörighet med 
naturen.
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David Ingvar (i Grönvall 1990, Drogge 2002) hjärnforskare beskriver att det är 
nödvändigt för våra hjärnor att vara utomhus. Det för att hjärnan ska stimuleras av alla de 
sinnesintryck man kan få där. Naturen bjuder på ljud, ljus, former och färger som i 
fågelsång, solljus, skuggor, blommor och blad. Det är inte bara för hjärnan vi behöver 
denna utevistelse, utan även för att stimulera vår hörsel, vår syn och vår hud. Denna 
stimulans får vi förutom det ovan nämnda också genom vindsus, fukt, dimma och av 
färgupplevelser hos insekter. All denna särskilda stimulans som naturen har att ge är 
hjärnans tillväxt beroende av. Det särskilt i 3-6 årsåldern då energiflödet i mänskliga 
hjärnan är som störst.

Intresset för utomhuspedagogik tror Dahlgren (2006) kommer att öka, detta på grund av 
flera nedslående rapporter om ungas matvanor, övervikt och brist på motion .

Naturen bjuder på en stor variation av sinnesintryck, något som andra miljöer inte har 
(Dalhgren & Szczepanski 1997). Sinnesintryckens betydelse för minnet och inlärning 
poängterar även Stadler (1998). Minnet har stor betydelse för vår inlärning och det hjälps 
av de associationerna till olika handlingar och tankar vi har. Författaren beskriver att det 
är många funktioner som är inblandade när man ska lära sig något. Även att alla individer 
har olika inlärningsstilar och lär sig bäst genom vad de ser, vad de hör, vad de känner 
eller gör. Man vinner mycket genom att försöka få med så många sinnen som möjligt i 
inlärningen.

Genom den schemalagda undervisningen som finns i de flesta förskolor idag så finns inte 
möjligheten för barnen själva att kunna välja vilken miljö de vill vistas i. Något som de 
borde kunna i större utsträckning enligt Nordin-Hultman (2004). 

Anledningen till att vi vill undersöka om utomhusmiljön bör finnas med i förskolan som 
ett inlärningsredskap. Är för att vi i vår fortsatta yrkesutövning ska veta varför barn bör 
vara ute, om de bör det, så att vi kan tillämpa det i verksamheten. Ytterliggare en 
anledning med detta examensarbete är att vi som blivande pedagoger ska kunna motivera 
den utevistelse som finns i verksamhet för barn och föräldrar. Samt använda utevistelsen 
på ett mer pedagogiskt sätt.

1.2 Avgränsningar och begreppsdefinition

Vi har valt att fokusera på barn i förskolan, det vill säga på barn i 1-6 årsåldern. Vi 
kommer särskilt att fokusera på vad pedagoger anser om utevistelsen. Med 
uterummet/utemiljön menar vi både den planerade utemiljön och den oplanerade 
naturmiljön. Med naturmiljö/icke-redigerad natur menar vi den oplanerade miljön som 
finns utanför förskolegården exempelvis skog, äng, strand o.s.v. Med miljö menar vi både 
inomhus- och utomhusmiljön.
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2 Syfte

Syfte med detta examensarbete är att undersöka vad pedagoger (d.v.s. utbildade 
förskollärare) anser om uterummets betydelse för barns utveckling och 
inlärningsförmåga. Detta för att vi ska få en tydlighet gentemot hur barns inlärning 
påverkas av utomhusvistelse. 

2.1 Frågeställningar 

- På vilket sätt kan utomhus och naturmiljön främja barns inlärning?
- Vilka pedagogiska fördelar kan utemiljön bidra med?
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3 Teori -bakgrund

3.1 Varför ska barn vistas utomhus?

Förr i bondesamhället, fick barnen sina kunskaper om naturen genom direkta 
erfarenheter. Barn och vuxna deltog på samma villkor i det dagliga arbetet. Någon 
undervisning förekom inte utan barnen tog till sig den kunskap de behövde. Idag har 
naturen hamnat på avstånd för de allra flesta människorna. Den kunskap som barnen har 
idag om naturen får de genom skolböcker och TV istället för genom egna direkta 
erfarenheter (Leicht Madsen 1999). Dalhgren och Szczepanski (1997) skriver att det 
postmoderna samhället som har präglat slutet av 1990-talet har lagt större vikt vid teori än 
vid praktik, vilket är något som gör att skolsystemet är mer uppbyggt efter att lära in teori 
än det praktiska. Dahlgren (2006) professor i pedagogik menar att det utbildningssystem 
som vi har är alltför ensidigt och inriktat mot text. Våra sinnligt grundade intryck och 
erfarenheter har vi glömt bort när det gäller lärandet. Den traditionella bokliga 
inlärningen som är mest förekommande i det nuvarande utbildningssystemet är inte 
perfekt. Det har visat sig att den kunskapen man lär in på det sättet är ganska ytlig och 
kortvarig. Det beskrivs också vidare som att den inte ger något tillskott till den 
individuella utvecklingen vilket man vill påvisa att naturmiljön i direkt anslutning till 
undervisningen skulle göra (Dalhgren & Szczepanski 1997). Likt ovan nämnt så stannar 
inte boklig kunskap så länge i minnet. Får barnen istället komma i kontakt med 
sinnesintryck i undervisningen och få erfara det själva så menar man att barnen lättare 
kommer ihåg det, och får också mer behållning av det lärda än på traditionellt vis
(Granberg 2000). 

Barn som vistas mycket ute är fysiskt starkare, har bättre motorik och är vigare än andra 
barn. Koncentrationsförmågan är också bättre hos barn som får tillgång till en 
omväxlande utemiljö. Dessa barn leker mer fantasifullt och med större variation samt att 
det uppstår färre konflikter när de leker (a.a). Det är bra för hälsan att vara ute i naturen. 
Med utomhuspedagogik så förebygger man benskörhet och fetma och den ger oss också 
en god kroppsuppfattning. Naturens dofter och rörelser sätter igång barnens kropp och 
psyke. Det gör att minnena förankras djupare (Dalhgren & Szczepanski 1997).

3.2 Barns utveckling

Fröbel anser att barns utveckling sker i olika stadier. Man uppnår inte ett stadium bara 
genom sin ålder utan för att man mognat till det, man får inte heller hoppa över något 
stadium. Detta för att det kan verka skadligt på barnet då det ligger utanför dess 
erfarenhet och begreppsuppfattning. Han delar in barndomen i olika stadier. De som är 
relevanta för den ålder vi undersöker är distadiet, spädbarnsstadiet, barnstadiet och 
gossestadiet (Fröbel 1995). 
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Under spädbarnsstadiet då använder barnet sin kropp och dess delar och sina sinnen 
främst för övnings skull. Den egentliga meningen med sinnena och delarna vet barnet 
ännu ingenting om. Under spädbarnastadiet har Fröbel också en del förmaningar till 
uppfostraren (föräldrarna) att man inte får lämna barnet för länge ensamt. Sängen får inte 
heller vara för mjuk och täcket bör vara lätt och utsatt för den friska luftens inverkan
(Fröbel 1995).

När barnet kommit så långt i sin utveckling att de tagit kontroll över sina sinnen, kropp 
och lemmar så att de kan ge yttryck för sitt inre liv genom yttre handlingar, så har barnet 
gått från spädbarnastadiet till barnstadiet. Då språket kommer in i barnets liv så sker det 
en stor förändring hos människan. Barnet har då lättare för att ge uttryck för sitt inre. 
Barnet kan inte se språket som något som står för sig själv utan är ett med barnet likt 
armarna, benen, synen o.s.v. Under barnstadiet strävar barnet efter att ge uttryck för det 
inre men också med att försöka förena den inre världen med den yttre. Stadiet är viktigt 
och särkilt viktigt är det hur barnet upplever den yttre världen. Framstår den som något 
lågt, dött och något som bara ska användas och utnyttjas, eller som något högt och 
levande skapad för ett självändamål. I detta stadium är ord och föremål för barnet samma 
sak och alla saker har samma förmåga som barnet självt. Sakerna kan höra, prata och 
känna oavsett om det är en sten eller ett djur. Detta ser man särskilt tydligt i leken. Leken 
i detta stadium är en framställning av det inre och efterliknar oftast det mänskliga livet 
och försöker ge en bild av det (a.a). 

När barnet sedan börjar skilja på ord och föremål så har det nått gossestadiet. Då är det 
slut med att leva efter sina egna krav. Nu ska barnet ta upp yttervärlden i sig och läras 
(a.a).

Waldorfpedagogiken delar in barns utveckling i olika perioder. I den fösta sju års 
perioden, som är den som är relevant för vår undersökning, har miljön och omgivningen 
stor betydelse för barns själsliga såväl som kroppsliga utveckling. Under dessa år lever de 
helt genom sina sinnen och tar omedvetet till sig alla intryck som de ser, hör och känner, 
de är som ett enda sinnesorgan. Barn har inga spärrar, skydd eller fördomar. Färger, 
former, ljus och ljud är en del av barnens värld och går in genom barnets sinnen för att 
verka i deras inre och omedvetna (Ritter 1997). 

Bowlbys anknytningsteori beskriver att barnet redan från början styrs av att ha ett behov 
till anknytning och ett behov till utforskande. Det är tryggheten som gör att de vågar 
utforska och otryggheten som hämmar deras nyfikenhet. Därför behövs det en trygg 
utgångspunkt att utgå ifrån och som de ständigt kan återgå till. Detta är av stor betydelse 
när barnet ska möta omvärlden. Det är viktigt att tänka på att barnet känner sig tryggt vid 
utomhusvistelsen och vet vart det kan söka trygghet om det behöver. Detta för att de ska 
kunna våga ta för sig och prova på allt som finns att erbjuda (Grahn m.fl. 1997).



10

3.3 Miljöns betydelse

Fysiska platser kan öka förståelsen och inlärningen, dessa platser bidrar också till 
stimulans, så att man lättare kan ta in fakta, få nya idéer, kan hantera känslor lättare och 
få en ökad fantasiförmåga. Denna typ av kunskapsinhämtning och utveckling kallar 
professor Francis för interaktiv kreativitet (Grahn 1992). Människor lär sig bäst i 
utemiljön, i det fria landskapet. Där har man möjlighet att använda alla sina sinnen, man 
ser, hör, känner, luktar och förnimmer. Szczepenski trycker även på att det främjar 
nyfikenhet, kreativitet, samarbete, väcker känslor och får oss att bry oss om miljön, natur-
och kulturlandskapet och vår egen historia (Persson 2005). Montessori menar att det är 
bra för själen och det ger näring till oss att studera naturens olika konstverk. Skönheten av 
solnedgång eller soluppgång och de olika ljuden som naturen bjuder på och intryck från 
den yttre världen. Naturen ger en mångfald av ständigt pågående intryck (Montessori 
1998). Upplevelsen är grunden för ett varaktigt lärande. Utomhus involveras hela 
individen via sinnesintryck och sammanhanget blir tydligt (Lundegård m.fl. 2004).

Genom forskning har det framkommit, att barn på en förskola som har en utegård med 
stora ytor och en lummig karaktär, vistas mer ute än barn på andra förskolor. De stora 
ytorna mellan de olika uterummen används inte så flitigt, men behövs för dynamikens 
skull (Mårtensson 2005). De mindre barnen har platser som de erövrar och gör till sina. 
Barnen vill gärna prata om dessa platser och visa dem för de vuxna. Att ge barnen 
tillfällen att skapa uterum som de känner samhörighet med är viktigt att förskolan 
erbjuder (Dahlgren 2006).

Det finns en grundläggande drivkraft hos människan att skapa kontakt med sin fysiska 
omgivning. Genom att få upptäcka hur saker känns och hur de fungerar, så menar hon att 
det läggs en grund för olika lärandekompetenser (Mårtensson 2005). Även Fröbel pekade 
på betydelsen av att barn får undersöka och utforska livet i naturen och trädgården 
(Wallström 1992). Redan vid tidig ålder är det viktigt att en känsla av samhörighet med 
miljön grundläggs. Platser, bekantskaper, trygghet och samhörighet är känslolägen som är 
väldigt gynnsamma för ett kreativt skapande och lärande (Dahlgren 2006). Andersson 
(2001) har tolkat Rousseau som menar att man ska utnyttja barnets egna intressen, deras 
egna lust och den egna viljan till att vilja lära sig saker. Waldorfpedagogiken menar att 
naturen lockar till förundran, upptäckter och äventyr. Alla intryck som barn ser och hör, 
tar de omedvetet till sig och de går rakt in i kroppen och själen (Ritter 1997). Det räcker 
därför inte med åskådning och iakttagelser för att det ska bli någon direkt kunskap. 
Däremot är det en möjlighet till verklig förståelse och kännedom om saker. Det ska finnas 
en växelverkan mellan att göra och att tänka. Det är förutsättningen för en allsidig 
utveckling för barnet (Wallström 1992). Utemiljön innebär att hela människan involveras, 
inte bara handen eller tanken, utan också känslan och alla sinnena (Lundegård m.fl. 
2004).

3.3.1 Barns kontakt med naturen

Skolverket (1998) skriver att när barn ska börja med att utforska miljön så bör de först 
göra det i leken. De bör börja med det i mindre områden, sedan vidare utforskning i olika 
väderlekar och sinnesintryck. De skriver vidare att man i miljöarbetet ska se till så att alla 
barn får utforska och upptäcka på sina egna villkor då man utgår från deras 
utgångspunkter. Det bör också finnas en vuxen tillhands hela tiden.
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Fröbel uppmuntrade barnen att utforska genom en metodik, där han satte barnen både 
symboliskt och konkret i den växande trädgården. I trädgården plockar, ordnar, gräver 
och undersöker de livet i naturen. Med det ville han att barnen skulle bli måna om alla de 
växter och djur som finns i naturen. För att komma så nära naturen och dess upplevelser 
som möjligt så använde han sig av trädgårdsarbete (Wallström 1992). Platser, trygghet 
och samhörighet är sådant som är väldigt fördelaktiga för ett uppfinningsrikt skapande 
och lärande (Dahlgren 2006). Fröbel menar vidare att lever man nära naturen så får man 
kunskaper som har betydelse för sin egen fortlevnad (Wallström 1992). 

Barnet lär sig självt att använda och träna upp sin kropp, det genom att barnet i sig är 
nyfiket och det i samband med egenskaperna hos yttervärldens föremål. Är ett föremål 
bredvid och ligger stilla kan det inbjuda till vila. Är föremålet däremot långt bort eller 
kanske i rörelse så lockar det till rörelse. Detta för att barnet försöker fånga det, eller 
komma närmare det. All denna aktivitet, som föremål runtomkring skapar, får barnet att 
utveckla sin förmåga att sitta och ligga, fatta och gripa, gå och springa (Fröbel 1995). 
Naturen lockar till förundran, upptäckter och äventyr. När barn får leka i naturen sker det 
processer. Processen är mycket viktigare än målet för små barn. Det som engagerar 
barnen i sig är aktiviteten (Ritter 1997).

Det är viktigt att alla får tillgång till en ”icke –redigerad” natur, som både barn och 
vuxen. Är man ute efter nyskapande och påhittigheter ska man ge sig ut i den icke-
redigerade naturen så som äng eller skog. I naturen finns inga anordningar som talar om 
exakt vad man ska göra. Utan här måste barnen skapa möjligheterna själva. Lekplatser 
och parker talar mer om för barnen vad de ska göra (Dahlgren 2006). I naturen får man 
vara som man är och vistas utifrån sina förutsättningar och villkor. Naturen är inte en 
plats som bedömer någon, utan den erbjuder många olika möjligheter, så att var och en 
kan hitta sin sak/aktivitet att hålla på med (Lundegård m.fl. 2004).

3.3.2 Naturen inbjuder till lek 

Det som inspirerar barnens lek är omgivningen och det material som finns. Naturen ger 
fantasileken stora möjligheter att utvecklas, som till exempel att en sten kan bli ett 
utkikstorn och trädstammar kan bli bilar eller båtar. Genom fantasin bekräftar barnen 
verkligheten (Drogge 2002). Naturen verkar kunna ha förmågan till att stimulera sinnena 
och det utan att ta deras fulla uppmärksamhet. Man kan fortsätta tänka, leka eller göra det 
man ska. Naturen bidrar med sin mångfald till att ge fantasi och inspiration till nytt 
material för lekens fortsättning (Grahn m.fl. 1997).

Utemiljön bär på ett rikt material, både för historiska tillbakablickar och studier av natur 
och framtid. Miljön är en kreativ samtalspartner i utomhuspedagogiken där pedagogen är 
medupptäckande och ger den som ska lära sig frirum (Persson 2005). Vatten kan utnyttjas 
i det oändliga vid inlärning, det är ett bra material. Detta för att det är konkret och kan 
användas vid många olika inlärningsmoment, som mer- mindre, volym, vikt, fast-
flytande, kallt- varmt o.s.v. Därför är vatten ett material som det ständigt ska finnas 
tillgång till, andra sådana material är sand och lera (Nordin-Hultman 2004).

Fröbel hade två material idéer. Det första var ett lekmaterial och det kallade han för 
lekgåvor. Dessa var inspirerade och tillverkade av produkter från naturen. Sedan var det 
aktivitetsmaterial som ofta hämtades direkt från naturen som sand, lera, ull, bär eller 
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frukt. Hans materiella idéer gör att barnen får en uppfattning om hur allting har skapats i 
naturen (Wallström 1992).

”För Fröbel är materialet för barnets utveckling lika viktigt 
som vattnet är för att ankungen ska kunna simma”   
(Wallström 1992: 50).

Miljön och material kan inte isolerat utveckla individen, därför hade man även 
gruppaktiviteter. Samspelet bidrar till utvecklingen (Wallström 1992). När barn får leka 
med vind, vatten, jord och eld får de ett förhållande till naturen och dess element. Här 
läggs även grunden för att senare förstå fysiska fenomen och processer (Ritter 1997).
Man ville ge barnen många olika verklighetsupplevelser och de skulle bearbetas i olika 
aktiviteter. Lekar med naturmaterial användes för att förtydliga begreppsinlärningen, dels
för att det var lättare att se hur dessa naturmaterial var skapade och dels kunde de lätt
förändras i nya sammanhang. Det är något som gör att barnet kommer långt i sin 
utveckling (Wallström 1992).

3.3.3 Kombinationen av inne- och utemiljön

Idealet är att barnen ska kunna alternera mellan en inomhusmiljö och en utomhusmiljö. 
De olika rummen ska kunna kombineras och det bör finnas ett naturligt möte dem 
emellan (Nordin-Hultman 2004). Montessoripedagogiken anser också att det ska finnas 
ett samspel mellan inomhus- och utomhusmiljön (Montessori 1999). Nordin-Hultman 
menar att materialet ska kunna vara så att man kan ta med det ut samt att visst material i 
naturen ska kunna tas med in (Nordin-Hultman 2004).  

3.4 Barn lär sig genom lek

Enligt boken Allmänna råd och kvalitet i förskolan, utgör leken grunden för barns 
utveckling och lärande. Som personal är det därför viktigt att tänka på att;

 ”Organisera verksamheten så att barnen ges rikligt med tid, 
rum och material för olika former av lek samt ger dem 
upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och 
förmågan att leka. Använder leken som ett medel såväl i 
arbetet med barngruppen som i arbete med enskilda barns 
utveckling och lärande” (Skolverket 2005: 27).

När barn försöker förstå sig själva så sker det oftast genom lek och när de utforskar 
omvärlden. Barnens sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor liksom deras 
kreativitet och förmåga till inlevelse är saker som stärks i leken. Alltså har leken en 
grundläggande betydelse för barns utveckling och lärande. Däremot så utvecklas inte 
leken av sig själv utan det är flera villkor som måste uppfyllas som till exempel, att få 
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möjlighet att leka utan avbrott, barnen behöver få en sammanhängande tid. Barnen 
behöver också olika lekmiljöer både inomhus och utomhus. Miljöerna ska vara 
stimulerande och uppmuntra barnens kreativitet. Det krävs som vuxen att vara engagerad 
och ta tillvara på alla tillfällen då kunskap och upplevelser uppstår i leken. Detta även om 
det sker i vardagen eller vid olika lekprojekt som exempelvis temaarbeten (Skolverket 
2005).

I 6-7 årsåldern är lekplatsen ett av de viktigaste läromedlen. Det är där de testar allt de 
fått höra. De gör det i lekar och ramsor. De prövar även på att inta olika roller och känner 
av och får en uppfattning om omgivningen. Det är där de prövar om det de har lärt sig 
stämmer och där de upprepar det lärda så att det sätter sig. Det är även där de tittar och 
känner på blommor, gräver och studerar små djur (Grahn 1992).

När barnen leker och skapar sker en omedveten inlärning, ett omedvetet klargörande, 
undersökande och experimenterande. När man har lekt är det sällan man kan tala om vad 
man har lärt sig. Men man vet i själva undersökandet och upptäckten att man har lärt sig 
något. I en lekstimulerande miljö där det finns en eller flera trygga vuxna tillägnar barnet 
sig ett verktyg, med vilket de kan ta sig an alla livets svårigheter. Med verktyget kan de 
utvidga sina kunskaper och sitt vetande på alla områden (Knutsdotter Olofsson 2006).

I leken kan barnen prova på olika känslor och deras kreativa förmåga och påhittighet 
utvecklas. Den naturligaste formen för barnen att vara tillsammans på är i leken. Lek med 
andra ger social kompetens. Man kan göra allt, allt är möjligt, allt är tillåtet och man kan 
aldrig gå för långt i fantasin. Till skillnad från verkligheten där inte allt är möjligt eller 
tillåtet. Detta måste alla lära sig, och skilja på det för att förstå vad som är verklighet och 
lek. Barn som blir avbrutna i sin lek blir ofta irriterade och aggressiva, medan barnen som 
får leka ostört och avsluta sin lek blir nöjda och medgörliga. I leken kan barnen förflytta 
sig 100 mil och flera år på bara några minuter. Allt är möjligt bara man kan tänka ut det
(a.a).

3.5  Betydelsefulla erfarenheter från naturen

Det praktiska arbetet och naturstudierna som Fröbel fick barnen att utföra i trädgården 
skapade viktiga erfarenheter och fick dem att förstå sammanhang. Det för att de fick följa 
årstiderna och dess växlingar (Wallström 1992). Att lära sig genom egna erfarenheter har 
Rousseau stor tro till. Genom sitt samspel med naturen, omgivningen och miljön får 
barnet sina erfarenheter. Dessa erfarenheter skulle barnen skaffa sig på egen hand utan 
lärarens styrande hand. Barnet skulle på så sätt mogna fram (Andersson 2001). 
Erfarenheter från barndomen är mycket betydelsefulla och samtidigt oersättliga och 
därför menar man att det är viktigt att ge barnen erfarenheter. Barn upplever en massa och 
skapar en mängd med nya minnen och erfarenheter hela tiden. Bara som att plaska i 
vatten, få känna hur stenar och mjuk sand känns under fötterna, hur en myra kittlar över 
armen och hur blöt asfalt luktar och hur smaken av harsyra får käken att spännas. Detta är 
oersättliga upptäckter i barnets resa till att bli vuxen (Grahn 1992). Det är viktigt att låta 
barnen reflektera över de erfarenheter de skaffar sig (Dahlgren 2006).
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Alla barn är inte förtrogna med att vistas i skog och mark och det är kanske ingenting 
man gör till vardags. Har familj och släkt inte heller någon vana av att vistas i naturen kan 
steget ut vara förenat med oro, otrygghet och obehag (Lundgren m.fl. 2004).

3.6 Pedagogens uppgift

”Man kan säga att förskoleläraren förbereder skolgången 
just genom att skapa upplevelsegrund och förutsättning för 
den senare teoretiska utbildningen” (Ritter 1997: 69).

Grunden för det pedagogiska lärandet ska vara lek, utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära. Barnen ska uppleva verksamheten som meningsfull och känna sig delaktiga i den
(Skolverket 2005). 

Förskolans verksamhet ska anpassas till att barn är olika. Genom vägledning av 
pedagogerna, ska de lägga grunden till ett livslångt lärande hos barnen. Det är därför 
viktigt att pedagogerna på förskolan diskuterar och reflekterar över hur de är som 
förebilder. Även över hur de genom sitt agerande i vardagliga situationer och sitt 
förhållningssätt bidrar till att påverka barns fostran, utveckling, lärande och deras 
värderingar (a.a). 

Skolan ska ge barnen en förberedelse för vad som finns i naturen.  I klassrummet kan man 
exempelvis lära sig olika växter och färgernas namn. Desto mer barnen vet, ju mer 
intressant tycker barnen det är. Men de ska även ut och upptäcka det själva i sin egen takt 
i verkligheten. Är man som vuxen ute och går i naturen med barn, så ska man gå i deras 
takt. Låta dem få stanna och studera exempelvis en blomma i diket eller vattnet som 
rinner i en bäck m.m. (Montessori 1999). Det är viktigare för barnen att få uppleva 
blommor och fåglar med alla sina sinnen, än att kunna sätta namn på dem (Lindvall
2006). 

En regelbunden undervisning poängterar Lindvall som viktigt. Två till tre gånger i veckan 
är lämpligt att ta sig till ett naturområde. Då gärna där det finns äng eller skog och allra 
helst någon form av vattendrag. Den fria leken räcker inte för att barnen ska använda sina 
sinnen. De behöver stanna upp för att kunna upptäcka, skaffa nyfikenhet och intresse för 
växter och djur (Lindvall 2006). För pedagogen är det viktigt att planera och organisera 
miljön noggrant så att barnet verkligen lär sig de erfarenheterna som man anser vara 
nödvändiga. Rosseau menade att läraren ska agera så att barnet inte vet att det är den 
vuxne som styr. Det för att barnen ska få göra sina egna upptäckter (Andersson 2001).

Utemiljön kan även användas av pedagoger för att förstå barnen. Ett barn som i en miljö 
och med ett material kan verka avvikande, kan i en annan miljö vara väldigt intresserat 
och engagerat. De pedagogiska rummens möjligheter kan därför vara en nyckel till att 
förstå barnens sätt att vara. (Nordin-Hultman 2004).
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4 Metod

4.1 Metodval

Kvalitativa och kvantitativa metoder är två olika forskningsansatser som man skiljer på 
inom forskning. Det som avgör vilken forskningsmetod man kommer att använda sig av, 
är beroende på vad forskaren vill ha fram (Andersen 1998). Förklaringar, beskrivningar, 
information och nyanseringar är några av de sakerna som den kvalitativa metoden 
fokuserar på. Vid val av denna metod så behöver man inte ha ett stort antal av 
intervjupersoner, då denna metod är mer inriktad på ett strategiskt urval av de personer 
man intervjuar. Det man får fram av denna metod är en ökad förståelse för ämnet och 
även en djupare kunskap om det undersökta (Lindblad 1998). I analysen av empirin så är 
det intervjupersonernas ord som är det viktiga och det som lyfts fram. Det har mindre 
betydelse hur många som sagt samma sak utan istället ligger fokus på vad den enskilde 
sagt (Bryman 2002).  

I motsatsen till den kvalitativa metoden så kräver den kvantitativa metoden ett större antal 
deltagare i undersökningen. Man kan välja att göra intervjuer eller som i de flesta fall 
enkäter då det är mängden av svar man vill analysera. Det man vill få fram med en sådan 
metod är att beskriva de faktiska förhållandena på ett exakt och korrekt sätt utifrån det 
underlag man har. De intervjuer och/eller enkäter man genomför måste vara utformade så 
att de inte kan feltolkas. Därför måste de vara noga genomtänkta och ofta testade på en 
testgrupp. Intervjuerna följer en strikt frågelista som inte får följas upp med några 
följdfrågor. Det för att alla ska svara på samma frågor och det är mängden av svar på 
samma fråga som är intressanta (Lindblad 1998). När man analyserar empirin så görs det 
oftast med hjälp av siffror och tabeller i den kvantitativa metoden. Orden som finns i 
empirin är inte så viktiga för resultatet (Bryman 2002).     

Vi har valt att använda oss av det kvalitativa tillvägagångssättet. Det eftersom vi inte är 
intresserade av siffror eller några tabeller, utan vi lägger större vikt vid ordens betydelse. 
Därför kommer vi att genomföra intervjuer. Vi är beroende av vad pedagogerna säger och 
det är därifrån vi får våra utgångspunkter. 

4.2 Intervju som metod

Intervjuer är sannolikt den mest använda metoden när det gäller kvalitativ forskning. Det 
är flexibiliteten som gör den så attraktiv. Det finns flera olika varianter av intervjuer. De 
oftast förekommande metoderna inom kvalitativ forskning är ostrukturerade intervjuer 
eller semistrukturerade intervjuer (Bryman 2002).

I kvalitativa intervjuer formulerar man frågeställningarna så att man får fram 
intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt, då intresset är riktat mot den 
intervjuades ställningstaganden. Det är deras åsikter som är de relevanta. I kvalitativ 
forskning kan man ställa nya frågor och göra uppföljningar av de svar man får. Detta gör 
att man kan få mer detaljerade svar (a.a).    
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Då det är pedagogernas åsikter om varför barnen skall vara ute som vi efterfrågar anser vi 
det mest lämpligt att använda oss av intervjuer då vi inte tror oss kunna se det med 
observationer. Enkäter tror vi till viss del skulle ge liknande resultat, men vi tror även att 
det är lätt att kunna missuppfatta varandra. Med en intervju kan man ställa följdfrågor så 
att man vet att man har förstått rätt. För att få fram svaret på vår forskningsfråga tycker vi 
att intervjuer är den bästa metoden. Vi har valt att utgå från semistrukturerade intervjuer 
då vi vill använda oss av en intervjuguide samtidigt som vi vill kunna ställa frågorna 
utifrån respondenten. Detta för att vi inte är så erfarna intervjuare så känner vi en trygghet
i att ha frågor att följa (Jfr Bryman 2002).

4.3 Genomförande   

När intervjuerna ska genomföras kommer vi båda två att vara närvarande. Vi kommer att 
banda intervjun samt att föra egna anteckningar under tiden. Det för att vi inte har gjort så 
många intervjuer tidigare i vårt liv. Vi anser att det känns tryggare att ha en god vän vid 
sin sida, det så att man kan reflektera med varandra efteråt om vad vi fått fram av 
intervjun (Jfr Bryman 2002).

Att få en nära kontakt under intervjuerna tycker vi är viktig. Detta för att kunna uppfatta 
och se världen ur deras ögon. Vår empiri kommer att bygga på vad de olika 
intervjupersonerna säger under intervjuerna. Att få möta deltagarna personligen och i 
deras naturliga miljö anser vi är väldigt viktigt. Där har de en viss trygghet och kan känna 
sig mer avslappnade när vi ska genomföra intervjuerna. Det istället för att både de och vi 
kommer till ett ställe där ingen känner sig trygg. Deltagarna är kanske också lite spända 
över vad de ska svara på för frågor och har i och med det två orosmoment. Det är bättre 
att underlätta så att man bara har ett moment att vara orolig för (aa).

4.4 Undersökningspersoner   

Vi har bestämt oss för att göra sex intervjuer. Vi ska genomföra intervjuerna på tre olika 
förskolor. På varje förskola ska vi intervjua två pedagoger. Intervjuerna genomförs på 
varje pedagogs respektive förskola. Personerna som vi kommer att intervjua har alla en 
förskollärarutbildning. Intervjuerna sker med en pedagog åt gången. Eftersom vi har 
förkunskaper kring valda respondenter vet vi att de har en gedigen kunskap inom 
förskoleverksamhet samt lätt för att föra ett samtal. Därför anser vi att detta antal
respondenter ger oss empirisk mättnad. Urvalet vi gjort är ett så kallat bekvämlighets 
urval (Bryman 2002). 

4.5 Reliabilitet

När man nämner ordet reliabilitet handlar det oftast om frågor som rör måttens och 
mätningarnas pålitlighet och följdriktningar. Reliabiliteten utgör en viktig del i en 
kvantitativ forskning. För att få begreppet att passa en kvalitativ inriktad forskning har 
många forskare insett att begreppets innebörd bör förändras. Resultaten som vi får in ska 
inte ha påverkats av några instrument eller tillfälligheter (Bryman 2002). Vi ska använda 
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oss av samma metod vid varje intervjutillfälle, detta för att uppnå reliabiliteten i 
undersökningen. Vi ska spela in intervjuerna vid varje tillfälle och försöka hålla en 
tidsbegränsning samt vara samma personer som genomför intervjuerna (Andersen 1998).

4.6 Validitet 

Precis som med reliabilitet så är validitet också ett slags mätbegrepp som används i 
kvantitativ forskning. Detta innebär att man även här, likt reliabilitet, måste ändra om 
validiteten så att den passar den kvalitativa undersökningen. Validitet är en bedömning av 
om slutsatser som genererats från en undersökning stämmer överens eller inte. Det vi 
observerar, identifierar eller mäter är det som validiteten handlar om. Den interna 
validiteten har en viss tendens att bli en styrka i den kvalitativa undersökningen på grund 
av att man har en nära kontakt med deltagarna (Bryman 2002). 

Giltighet och relevans är vad validitet handlar om. Det är när man får teoretiska och 
empiriska begrepp att generellt stämma överens. Vi läser in oss på ämnet för att sedan 
kunna genomföra intervjuerna. Då får vi det teoretiska och det empiriska att stämma 
överens. Om det är något som saknas så fyller vi på med mer teori (Andersen 1998).   

4.7 Etiska frågeställningar

Vi har tagit del av den svenska forskningens etiska principer, det vill säga grundläggande 
etiska frågorna som rör frivilligheten, integriteten, konfidentialiteten och anonymiteten av 
de personer som deltar i forskningen (Bryman 2002). 

Informationskravet; innebär att man som forskare berättar om undersökningens syfte för 
de personer som berörs. Alla moment som sker i forskningen ska presenteras för 
deltagarna. Personerna ska veta att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta när 
de vill. Detta tycker vi är självklart och vi kommer att presentera vad vi undersöker och 
hur vi ska gå till väga. Vi kommer att informera om detta innan vi genomför intervjun.

Samtyckeskravet; medverkar man i en undersökning ska man själv kunna bestämma hur 
man vill delta. Vi kommer att kontakta deltagarna och fråga om de skulle vilja delta i vår
undersökning. De ska känna att de inte måste delta om de inte vill. Aktörerna får vara 
delaktiga i hur intervjudagen ska kartläggas.  De får vara med och bestämma var/när. Är 
det någon fråga som de känner att de inte vill svara på så har vi full respekt för det. Detta 
tror vi dock inte kommer att inträffa då våra frågor inte är personliga.

Konfidentialitetskravet; alla personers uppgifter som medverkar i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga konfidentialitet. Deras personuppgifter ska förvaras på ett 
sätt där inte obehöriga ska kunna komma åt dem. Vi kommer inte att använda oss av 
några personuppgifter i detta arbete, i texten kommer vi att göra förskolorna och 
personerna anonyma. Det genom helt avsaknad av namn. 

Nyttjandekravet; alla angivelser som man får av personerna under undersökningen får 
endast användas till forskningsändamål (Hwang & Nilsson 2002). Detta har vi full 
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respekt för och därför kommer vi enbart att använda respondenternas lämnade uppgifter i 
forskningssammanhang.

4.8 Metodkritik

Med det kvalitativa tillvägagångssättet så går det inte att göra någon generell bedömning 
av empirin. Analysen av resultatet kan därför vara svår att få fram på ett tydligt sätt. Det 
var något som vi upplevde då vi använde oss av ett ganska litet antal frågor så att frågorna 
blev mer öppna. I och med det så blev svaren väldigt olika och lite svåra att tolka och 
jämföra med de övriga pedagogernas svar. Det blev lite svårt att tydliggöra resultatet om 
man jämför med den kvantitativmetoden där man visar resultatet tydligt med siffror och 
tabeller.    

Vi upplevde det som att pedagogerna kände ett obehag av att vi spelade in intervjun på 
band. Det kändes dock ändå som att det inte var ett så stort obehag utan att de vinster vi 
fick på att använda bandspelare vägde upp deras nervositet mot den. Det var trots allt bara 
de första minuterna de tänkte på att den fanns där. Utan bandspelare hade det varit svårt 
att få med allt det den intervjuade personen sa. Det var också lättare att fokusera på 
samtalet och få det att gå vidare då man slapp att koncentrera sig på att skriva ner allt. Då 
man är två intervjupersoner mot en pedagog så kan pedagogen känna sig i underläge och 
kanske inte vågar föra fram sina åsikter. Något som inte skulle vara bra för våra 
intervjusvar. Vi kände dock inte att det var så, men vi upplevde ett par gånger att 
pedagogerna ville vara oss som intervjupersoner till lags och svara det som vi ville höra 
och då inte svarade så som de själva ansåg. Det var något som vi under intervjuerna 
försökte förklara för intervjupersonerna att det inte gynnade vårt undersökande.

Denna kritik mot metoden har vi försökt att ta hänsyn till och funderat kring innan och 
under genomförande av detta examensarbete.
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5. Resultat

I resultat delen kommer vi att redovisa vår empiri i en löpande text. Empirin har vi fått 
från de sex intervjuer med pedagoger från tre förskolor som vi genomfört. Vi har valt att 
dela upp så att varje intervjufråga med svar från pedagogerna står för sig.  

Har miljön någon betydelse för barns inlärning? Om ja på vilket sätt?

Alla våra intervjupersoner är överens om att miljön har betydelse för barns inlärning.
Inlärning sker genom lek och lek är inlärning svarade en av pedagogerna för att först 
beskriva hur barn lär sig. Detta för att sedan komma in på hur miljön påverkar barns 
inlärning. Inbjuder miljön till lek så sker också inlärning. Våra intervjupersoner menar att 
med en miljö som inspirerar och utmanar barnen, så stimulerar det fantasin och
motoriken.

”Miljön är a och o egentligen..”

Hälften av intervjupersonerna menar att erbjuder pedagogerna barnen en torftig miljö så 
blir barnen torftiga men erbjuds de en rik miljö så blir de rika.

”Jag tror inte att någon skulle utvecklas särskilt positivt
om man satt i en betongbunker och fyra väggar.”

Intervjupersonerna framhåller att det inte får finnas för mycket saker och material som 
redan är färdigt. Då blir det också torftigt på grund av att kreativiteten eller fantasin inte 
stimuleras hos barnet. Det är en balansgång vad du vill och vad du ska ha för saker och 
hur leksakerna ska vara utformade. En av de intervjuade uttrycker att man förr sa att det 
var fel på barnen men idag säger vi att det är fel på verksamheten och miljön om barnen 
inte utvecklas. En av intervjupersonerna beskriver att barn lär sig hela tiden varje sekund i 
vilken miljö de än är i. De andra intervjupersonerna säger det inte med dessa orden men 
vi kan utläsa att även de håller med om det. Miljön påverkar det de lär sig.  Människan 
har med sig alla sina sinnen hela tiden och tar in allt, intryck, ljud, allt för att bli en hel 
människa.

Intervjupersonerna framhåller att pedagogen får ändra miljön, efter den barngrupp den 
har. Beroende på vilken ålder barnen är i och vilka behov de har. Vidare beskriver de
genom att studera barn, och vad de gör, får vi reda på vad miljön innebär för dem och 
vilken betydelse den har för deras inlärning. Det måste finnas någonting som 
lockar/fångar barnen i miljön som till exempel olika motoriska rörelsemöjligheter (så som 
att gå, springa, rulla, hoppa, cykla etc.). Barnen behöver möta motstånd och kunna 
övervinna dem, det leder till en utmaning som gör att de utvecklas. Då är det viktigt som 
pedagog att ställa sig frågan; vad vill jag att barnen ska göra? Sedan måste verksamheten
erbjuda en miljö som stimulerar till det.

”Om man har en miljö som inte manar fram till kreativitet.
Hur ska du då kunna bli en kreativ människa.”
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Två av de intervjuade tycker att det är viktigt att möblera så att man får små lugna vrår, 
en av dem anser till och med att det är det absoluta kravet för att man ska lära sig något. 
Lärandet ska ske i lugn och ro, men det ska även vara stimulerande, kännas roligt och 
fantasifullt.

Anser du att utomhusvistelsen påverkar barns inlärningsförmåga? Om ja hur 

då? På vilket sätt?

Intervjupersonerna är överens om att utomhusmiljön gynnar grovmotoriken men de vill 
inte utelämna några inlärningsområden, för barnen befinner sig ständigt i ett lärande. En 
nämnde att fantasin används mer när barn vistas ute.  Detta på grund av att det inte finns 
så många konkreta leksaker ute, och särskilt inte i en oplanerad naturmiljö. Alla utom en 
ansåg att utemiljön lockar till mer aktiva lekar där barnen kan springa omkring på de stora 
ytorna. En annan säger att konflikterna minskar när det blir större ytor att röra sig på.

Våra intervjupersoner menar att de ser allt lärande både inne och ute, som till exempel 
balansen och alla sinnena. Därför frågar de sig varför skilja på ute och inne då de anser att 
båda miljöerna är lika viktiga. En av dem arbetar inte så mycket med utemiljön men
menar att om de gjorde det så skulle barnen lära sig betydligt mer. Hon ser sin utevistelse 
mer som en rast för barnen, men att det ändå sker ett lärande hela tiden.

Vad upplever du för skillnader på barnen när de vistas utomhus jämfört med 

inomhus?

Intervjupersonerna beskriver att man kan vara mer högljudd, och ropa och hojta till 
varandra. Utomhus får man vara det utan att någon vuxen säger till, barnen behöver inte 
dämpa sig på samma vis för det behövs inte. Vidare säger de att det är större ytor att röra 
sig på utomhus. Barnen kan springa, cykla, gunga och klättra. De beskriver att det blir en 
annan motorisk träning utomhus. Detta för att även om det finns möjlighet till klättring 
inne så blir klättringen på ett annat sätt utomhus. Barnen har ganska mycket att göra ute, 
de hämtar sina vagnar och börjar på i sandlådan. En av våra intervjupersoner påstår också 
att det är mindre konflikter utomhus.

Två av våra intervjupersoner vill ta hål på myten att barnen blir lugnare inne om de varit 
ute. De beskriver att det inte beror på utevistelse eller inte. De beskriver istället att även 
om barnen varit ute och sprungit hela förmiddagen, och att de har jobbat jättemycket med 
barnen så att de har fått röra på hela kroppen, så kan barnen ändå vara stökiga sedan när 
de kommer in. Vissa dagar klarar en stor barngrupp av att vara inne en hel dag, andra kan 
de det inte alls. De två intervjupersonerna tror att det är tillfällena som gör det, eller att 
barnen blir lite av vad de har ätit för något. En annan framhåller att barnen äter bättre om 
de har fått vara ute, även de som inte har så stor matlust kan få större om de har varit ute.

Pedagogerna betonar vikten av att barnen bör ha tillgång både till ett inne och ett ute.

Här beskriver en av våra intervjupersoner att de precis arbetet med att barnen inte ska 
springa och skrika inne. Innan de arbetade med det så kunde hon känna en befrielse av att 
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få komma ut och upplevde ett lugn där ute. Samma pedagog arbetar med barn som är två 
år och hon har erfarit att dessa barn när de kommer ut, har en benägenhet att bli mer 
vuxenberoende. Barnen vill ha koll på var pedagogerna är och gärna vara hos dem när de 
är ute, men inne upplever hon det som att de rör sig mer fritt och är mer trygga. Hon tror 
att det kan beror på att det är lite ovant för dem att vara ute. Hon förklarar att på förskolan 
är alla barn ute, men att alla kanske inte har som vana av att vara det på fritiden.

Upplever du att barns lekar skiljer sig på något sätt när de vistas utomhus 

jämfört med inomhus?

Våra intervjupersoner är överens om att det är ungefär samma lekar som leks, en tredjedel 
av dem beskriver till och med att barnen fortsätter ute med det de lekt inne. Alla utom en 
beskriver att skillnaderna är att barnen har större ytor att röra sig på vilket gör att den
motoriska leken blir mer aktiv. Inne har varje barn mindre yta så de kan inte bre ut sig på 
samma sätt. Rollekarna som att leka affär, eller med dockor och man pysslar och plockar 
är lekar som fortsätter utomhus också. Det som skiljer sig i dem är materialet. Det finns 
inte samma material utomhus. 

På en förskola har de åldershomogena grupper, men när de kommer ut så finns det barn i 
andra åldrar. Det leder till att man leker lite andra lekar för att man leker med barn i andra 
åldrar än sig själv.

Upplever du att barns fantasi skiljer sig när de vistas utomhus jämfört med 

inomhus?

Hälften av de intervjuade pedagogerna talar om hur barnens fantasi finns med hela tiden,
men det är olika material inne och ute. Beskriver man en helt vanlig dag, utan några 
särskilda aktiviteter, så kan man se att barnen har en större fantasi vad gäller materialval 
ute som blir andra saker. Det finns inte så mycket färdiga saker ute. Öppnar man inte 
förrådet så får de använda sig av sina kompisar och sin egen kropp och det sker 
fantastiska lekar då. Allt ute som buskar, sand, blad och allt vad de hittar kan bli och vara 
precis vad som helst.

”För att jag menar en sandkaka behöver ju inte vara en 
sandkaka. Det kan ju vara ett slott”.

En av våra intervjupersoner beskriver att fantasin också finns inne, då man bygger med 
klossar, lego eller modellérar med lera. Annars är det mycket som är serverat inne och 
man har de leksaker man behöver för leken, man behöver inte låtsas och fantisera ihop 
vad olika saker ska vara för de är det de är.
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På vilket sätt använder ni er av utomhusmiljön i verksamheten? Vilken är 

den bakomliggande pedagogiska tanken med det?

Våra intervjupersoner är överens om att de använder sig av utomhusmiljön i 
verksamheten. Ytterligare något som alla pedagoger har gemensamt är att de tar in saker 
på avdelningen från naturen. Att gå ut varje dag var något som alla försöker göra och att 
någon gång besöka en naturmiljö. Men man använder utomhusmiljön på lite olika sätt. 
Tre av pedagogerna jobbade utefter olika tema. I samband med temaarbetet lär de bland 
annat barnen att värna om naturen och de lagade även mat ute i den. Utevistelsen är även 
ibland till för att barnen ska kunna gå ut och springa av sig, när det är för rörigt inne. 
Hälften av intervjupersonerna nämner att utevistelsen är bra ur hälsosynpunkt och de ser 
det som positivt att utemiljön erbjuder barnen olika sorters material. En av dem använder 
sig mycket av utemiljön, hennes tankar kring varför hon gör det är att barnen ska få träna 
sin motorik, och att de ska få möjlighet att utveckla hela sin sinnlighet.

En annan ser att det finns fördelar med att gå ut. 

”Du får in det här självständiga att klä på sig, att klä av 
sig, att vi kan ge dem tid att sköta det själva det vinner man 

mycket med.”

En av våra intervjupersoner berättar att på hennes förskola är ute- och inomhusmiljön lika 
viktiga och beskriver att en vattenlek inne har en betydelse och vattenleken ute har en helt 
annan. På den förskolan tar man in mycket naturmaterial som sand, vatten och pinnar 
detta är en del av verksamheten inne. På sommaren gör de tvärtom då plockar de ut 
material som är inne, som pussel, pennor och papper.

En annan av våra intervjupersoner berättar att de går till skogen en gång i månaden och 
det är mest för att barnen ska lära sig grunderna hur man går dit äter sin frukt och berättar 
om vad som gäller i naturen. 

Kan du ge några exempel på inlärningssituationer du sett i utemiljön.

En av våra intervjupersoner beskriver att hon kan se alla delar från läroplanen det både 
ute och inne. Som tillexempel grovmotoriken och finmotoriken, sitta och pilla och plocka 
precis som att röra hela koppen, som att springa upp för kullen och rulla nedför. Man 
plockar undan, hjälps åt, man hjälper en kompis, respekt, ansvar, tröstar en kompis, den 
sociala kompetensen att vara tillsammans, dela med dig, ge och ta i leken och fatta beslut 
som vad ska vi göra nu. 

En sak som framkommer tydligt, från våra intervjupersoner, är att barn utvecklar sin 
motorik utomhus. 

Två av våra intervjupersoner beskriver att barnen lär sig artkunskap som Blåmes, Talgoxe 
och Skata. En annan berättar att barnen på hennes förskola får sköta om bärbuskar och 
äppelträd. De lär sig vad det är för sorter och hur frukten och bären smakar. På hösten 
ramlar äpplena ner och det kommer en massa getingar, barnen får hjälpa till att kasta 
äpplena på komposten så att de ska slippa getingarna. Vidare säger en att de lär sig 
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plaska, ösa och hälla med vatten, hur mycket olika saker rymmer. Vattenleken nämner 
även fler av intervjupersonerna. 

Trygghet och att vara självständig påstår en av pedagogerna att barnen lär sig.

”Att träda fram, att känna att här kommer jag och jag är 
med i leken.”

”Att våga gunga, att våga gunga lite och våga gunga 
högt.”

En av intervjupersonerna beskrev att när man ska gå ut i skogen är det mycket man lär 
sig, som att gå tillsammans med någon och ha sin ryggsäck med sig. Kunna packa upp sin 
ryggsäck, plocka fram, servera sig själv, plocka undan när man är färdig, kunna plocka 
ner skräpet, packa ihop och dra igen väskan, de lär sig jättemycket hela tiden.

En annan av intervjupersonerna menar att barnen lär sig att turas om, det tillexempel 
genom att bestämma vem som ska få leka med den ”jättepopulära bilen”. Barnen får 
känna att de kan och klarar av olika saker så som att cykla och klättra, anser flera av våra 
intervjupersoner. 

”En flicka klättrade uppför klätterställningen här ute 
häromdagen och så kunde hon åka ner för stången och 

YES! Jag kunde sa hon då och var jättelycklig.”

Kan du säga något speciellt utvecklingsområde som barnen utvecklar när de 

är utomhus?

Alla utvecklingsområden svarar hälften av intervjupersonerna. 

”Det är ju nästan allting egentligen.”

Två av dem säger att motoriken är det de först tänker på att barnen utvecklar. Det är den
större ytan som bidrar till att motoriken utvecklas. Ute kan barnen använda kroppen mer 
explosivt, de rivstartar fort, stannar och kastar sig. Flera anser att sinnena utvecklas och 
en av dem säger att sinnena nästan utvecklas automatiskt ute. 

Intervjupersonerna nämner olika förslag på utvecklingsområden som barnen utvecklar när 
de är utomhus, så som balanssinnet, kommunikationen, kreativiteten och fantasin. Här 
framkommer även den sociala biten och att de utvecklar sin begreppsbildning. De kan 
lära sig ett samspel mellan natur, miljö och sig själv menar en av dem. 

”Det är ju inte tillåtet att gå och bryta grenar till exempel.”
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6. Analys av teori och empiri 

Vi har valt att presentera vår analys i olika underrubriker. Dessa underrubriker har vi fått 
dels genom våra utgångspunkter ifrån teori –bakgrundsdelen, dels från svaren av våra 
intervjupersoner som finns i vår resultatdel. 

6.1 Miljöns betydelse

Våra intervjupersoner tycks vara överens om att miljön har en stor betydelse för barns 
inlärning. Teorin verkar alltså stämma väl överens med verkligheten. Exempelvis menar 
Fröbel (1995) att det är extra viktigt att barnet uppfattar den yttre världen. Även att miljön 
i barnets tidiga år har stor betydelse för barnets utveckling både inom sig och till det mer 
kroppsliga. Tre pedagoger uttrycker det på ett annat sätt, då de sa att barn blir rikare på 
kunskap och erfarenheter av att vistas ute. Det om miljön är försedd med stora 
möjligheter.

Både de teorier vi tagit del av och de intervjuade pedagogerna anser att barnen ständigt är 
i ett lärande. Mårtensson (2005) beskriver det som att människan ständigt vill upptäcka 
sin omgivning. Även att vi vill känna hur saker känns, det för att få reda på hur de 
fungerar. I och med det läggs grunden för ens lärande. Ritter (1997) menar att barn 
omedvetet tar in alla intryck som de ser och hör. Den miljö som ständigt bjuder på en 
massa intryck är utemiljön.   

6.2 Utevistelse

Då barnen lever genom sina sinnen så måste de få uppleva olika ljus, ljud, smaker, färger 
och former. Utomhusmiljön bjuder på en stor variation av alla dessa sinnesintryck. Med 
alla sinnesintryck så involveras hela individen och sammanhanget av det lärda blir tydligt. 
Detta anser såväl de intervjuade pedagogerna och de teorier som vi nämner i teori -
bakgrunden.

Tre av pedagogerna vi intervjuade var överens om att alla utvecklingsområden utvecklas i 
utomhusmiljön. På förskolan kan det bli en befrielse att få komma ut och springa av sig 
lite. De möjligheterna finns inte inne på förskolan. Då utomhusmiljön erbjuder större ytor 
än inomhusmiljön så ökar även den motoriska användningen. Barnen kan röra sig mer 
fritt och kroppen kan används mer explosivt då barnen är ute. De rivstartar, stannar och 
kastar sig ständigt i utemiljön. Fröbel (1995) beskriver att barn har en nyfikenhet till 
saker. Denna nyfikenhet lockar i utemiljön till rörelse, det därför att sakerna utomhus 
oftast är på ett längre avstånd ifrån barnet.

Konflikterna mellan barnen minskar när de kommer ut från förskolans lokaler ansåg en av 
pedagogerna. Detta håller även Granberg (2000) med om och anser även att 
koncentrationsförmågan ökar när barnen får tillgång till omväxlande utemiljöer. En av de 
intervjuade pedagogerna beskriver att barnens matlust ökar när barnen vistas ute, det även 
hos de barn som inte har så stor matlust i vanliga fall. När det är för rörigt inne så 
används även utomhusmiljön ibland för att få barnen att springa av sig allt ”stim” berättar 
en av pedagogerna i intervjun.
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De pedagoger vi har intervjuat är överens om att de använder sig av utomhusvistelsen i 
verksamheten. De var även överens om att de försöker att gå ut varje dag och att någon 
gång gå till en naturmiljö. Utomhusvistelsen anser de även är bra ur hälsosynpunkt. 
Grahn har sett att barn som vistas mycket ute, som i ur och skur verksamheter, är friskare 
än andra barn. Så även han håller med om att det är bra ur hälsosynpunkt att vistas ute 
(Granberg 2000). Att det är bra för vår hälsa att vara ute i naturen menar även Dalgren 
och Szczepanski (1997) de beskriver att man förebygger benskörhet och fetma med att 
vistas utomhus. Med utomhusvistelsen så får barn också en god kroppsuppfattning. 
Drogge (2002) menar att det är inte bara är bra för vår allmänhälsa, utan också för hjärnan 
att vistas ute. En annan fördel med att gå ut, som en av de intervjuade pedagogerna anser 
det, är att man får in det självständiga, som att klä på- och av sig själv. Har pedagogerna 
möjlighet att ge barnen tid att sköta det själva vinner både barn och personal mycket på 
det.

Man kan vara mer högljudd utomhus, ute behöver man inte dämpa sig på samma sätt som 
inne framhåller två av pedagogerna. Teorin vi tagit del av nämner inte någonting om det. 
Så den talar varken för att det är så, eller motsäger det.

6.3 Barn lär sig genom lek 

Leken utgör grunden för barns utveckling och lärande anser Skolverket (2005). 
Pedagogerna poängterar även de att inlärning sker genom lek. I stort sett alla förmågor 
som exempelvis det sociala, emotionella, motoriska, kognitiva, kreativa och inlevelsen är 
det som utvecklas i leken. En av pedagogerna nämnde att barnen lär sig hela tiden varje 
sekund i vilken miljö de än befinner sig i. Szczepenski menar däremot att människor lär 
sig bäst i utemiljön i det fria landskapet. Det för att där kan man använda alla sina sinnen, 
och menar att miljön bidrar till att främja nyfikenhet, kreativitet och samarbete (Persson 
2005). Pedagogerna menar även de att det är omgivningen som inspirerar barns lek. De 
säger däremot inte att det just är utemiljöns omgivning som är mest gynnsam. Skolverket 
(2005) menar att det är tillgång till olika slags miljöer som stimulerar och uppmuntrar 
barnen, såväl inomhus som utomhus, som barnen behöver. Två av pedagogerna menade 
att barnen behövde små lugna vrår för att lära sig något. Därför skapade de avgränsningar 
i miljön, så att dessa små vrår formas. 

Leken är det naturligaste sättet för barn att umgås och träffas på, och bidrar till att barnen 
utvecklar sin sociala kompetens (Knutsdotter Olofsson 2006). Två av de intervjuade 
pedagogerna menar även de att den sociala kompetensen utvecklas när barnen är i 
utomhusmiljön. 

Pedagogerna tycker inte att lekarna skiljer sig så mycket från inomhus och utomhus. Det 
som kunde skilja sig åt var att barnen är mer aktiva ute då det finns tillgång till stora ytor. 
Fantasin gynnas också mer utomhus då barnen får hitta annat material istället för konkreta 
leksaker som finns inomhus.
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En av pedagogerna nämnde att konflikterna minskar när barnen vistas utomhus. Detta 
håller även Mårtensson (2005) med om som nämner utevistelsen stora ytor som en stor 
fördel. Barnen är inte lika mycket upp på varandra utomhus som de är inomhus och på så 
vis minskar konflikterna.

6.3.1 Material

Materialet för barns utveckling är väldigt viktigt menar Fröbel (Wallström 1992). 
Pedagogerna beskriver att materialet skiljer sig mellan olika miljöer. Inne är det mer 
konkret och manar inte fram till någon kreativitet. Materialet ute är inte förutbestämt 
vilket gör att det är mer variationsrikt och då utvecklas fantasin. Grahn (m.fl. 1997) 
beskriver att naturmiljön med sin mångfald inspirerar och bidrar med material som med 
lite fantasi kan leda till lekens fortsättning och utveckling.

Vatten är ett material som kan användas i det oändliga. Det är ett inlärningsredskap som 
kan användas för att visa och lära barnen på ett konkret sätt hur saker ligger till och 
fungerar (Nordin-Hultman 2004). En pedagog beskriver att de använder sig av 
naturmaterial i sin verksamhet. Fröbel använde även han sig av naturmaterial. 
Naturmaterialet användes antingen som det var eller gjordes till andra lekmaterial. 
Genom att använda sig av de materialen så fick barnen en uppfattning om hur allting 
skapats i naturen (Wallström 1992). 

Alla de intervjuade pedagogerna tar in vissa material och tar ut andra. En av dem menade 
att det är viktigt att använda materialen både inne och ute. Det för att en vattenlek inne är 
en helt annan vattenlek ute, och båda lekarna behövs. 

6.4 Fantasin

Fantasin finns med hela tiden och den får jobba olika mycket beroende på vilken miljö 
man befinner sig i och vilket material man har tillgång till anser tre av de intervjuade 
pedagogerna. Grahn (1992) beskriver att fysiska platser bland annat bidrar till en ökad 
fantasiförmåga. Ute i naturmiljön finns det mycket konkreta naturmaterial, men inte några 
konkreta leksaker som bilar eller båtar. Där blir istället materialet flera och andra saker, 
det beroende på vad barnen vill att det ska vara (Drogge 2002). En av de intervjuade 
pedagogerna beskriver att hon sett det i sin verksamhet, och menar även hon att 
fantasiförmågan av materialet ökar i utemiljön. Fröbel (1995) beskriver att barn i 
barnstadiet tror att alla föremål och djur har samma förmågor som barnet själv har vilket 
man tydligt kan se i leken. En pedagog ger ett exempel på när den kan se att fantasin 
används mycket. Det är när de inte öppnar dörrarna till förråden, då får barnen använda 
sig av varandra, sina kroppar och det material naturen erbjuder. Pedagogen beskriver att 
lekarna blir fantastiska då och att det är barnens fantasi som får leken att blomstra. 
Fantasin förekommer även inne poängterar en pedagog då man till exempel bygger med 
lego, klossar och modellera.
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6.5 Pedagogens uppgift

Att barnen lär sig hela tiden, varje sekund var de än befinner sig poängterar en av 
pedagogerna som blev intervjuad. Därför är det vikigt att pedagogerna strävar efter att 
skapa en stimulerande miljö för just den barngruppen som ska vara i den, så väl inomhus 
och utomhus. Rousseau menar att man ska använda sig av barns egen drivkraft till att 
vilja lära sig samt deras intresse då det underlättar inlärningen (Andersson 2001). Genom 
att studera barnen och vad de gör, får pedagogerna reda på vad de olika miljöerna innebär 
för barnen. Men även vilken betydelse den har för inlärningen menar en av de intervjuade 
pedagogerna. 

Pedagogen ska förbereda barnen för vad som finns i naturen. Genom att jobba i 
uterummet gör pedagogerna det konkret för dem och de får utforska och upptäcka själva, 
här stimuleras även alla sinnena (Montessori 1999). Genom att ta med saker in i förskolan 
kan pedagogerna och barnen utforska utemiljön ytterliggare lite närmare tillsammans, 
beskriver de intervjuade pedagogerna. Nordin-Hultman (2004) menar även att man bör ta 
in naturmaterial, men också ta ut vissa material. Det för att det ska finnas ett naturligt 
möte de olika rummen emellan.      

Två av de intervjuade pedagogerna tycker att pedagogerna ute på förskolorna ska ställa 
sig frågorna vad de vill att barnen ska göra? Sedan är det upp till pedagogerna att erbjuda 
en miljö som stimulera till det. Nordin- Hultman (2004) beskriver även att utemiljön kan 
användas av pedagogerna för att förstå barnens sätt att vara. Det för att ute finns det andra 
material och andra sysselsättningar som kan visa att barnet inte är likadan i alla miljöer 
och i alla aktiviteter. I en miljö kan ett barn vara engagerat i en annan kanske stökig och 
ointresserad. Med miljöns variation kan man få se fler sidor av barnet.

Förskolans verksamhet ska anpassas till att alla barn är olika. Genom vägledning av 
pedagogerna, ska de lägga grunden till ett livslångt lärande. Barnen ska uppleva 
verksamheten, som meningsfull och känna sig delaktiga. Det är ett viktigt underlag för 
utveckling och lärande. Fundamentet för det pedagogiska lärande ska vara lek, 
utforskande, nyfikenhet och lust att lära (Skolverket 2005).

Men det är även viktigt som pedagog att vara en god förebild för barnen. Det är därför av 
stor vikt att man diskuterar och reflekterar tillsammans med varandra på förskolan, till 
exempel hur pedagogerna uppför sig i vardagssituationer och deras förhållningssätt till 
barnen. Så att pedagogerna inte bidrar med att påverka deras fostran, utveckling lärande 
och värderingar genom deras egna personliga värderingar. Att pedagogerna diskuterar 
och reflekterar med varandra är betydelsefullt för att få fram hur de är som förebilder 
inför barnen (a.a).  

6.6 Barn som vistas ute blir lugnare inne?

Två av pedagogerna menade att de ibland använder utemiljön för att barnen ska kunna 
springa av sig när det är stökigt. Två andra pedagoger anser att utevistelsen inte har någon 
större inverkan på om barngruppen är lugn eller inte. Barnen kan vara stökiga även om de 
varit ute anser de. De tror istället att barnens stökiga beteende kan bero på andra 
omständigheter och/eller vad barnen ätit för något just den dagen. Den teori vi nämner i 
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teori -bakgrunden tar varken upp någonting om att utemiljön används för att barnen ska få 
springa av sig eller att de blir lugnare eller inte av att vara ute. Den teorin beskriver 
däremot att om barn avbryts i sin lek så blir de ofta irriterade och aggressiva, medan barn 
som får leka ostört och avsluta sin lek blir nöjda och medgörliga. 

6. 7 Naturen hamnat på avstånd. 

Lundgren (m.fl. 2004) beskriver att barn som inte är vana och förtrogna med att vistas i 
naturen kan känna sig otrygga med att göra det. Det är något som en av pedagogerna har 
erfarit. Det var med de barnen som bara är runt två år gamla. Pedagogen trodde att 
barnens otrygghet kanske berodde på att barnen inte hade varit så mycket ute i naturen. 
Otryggheten som barnen känner visar de med att de är som pedagogen uttrycker det mer 
”vuxenberoende”. Barn har som Grahn (m.fl. 1997) beskriver det, ett behov till 
anknytning och ett behov till utforskande. Det är tryggheten som gör att barnet vågar 
utforska. Det är alltså viktigt att pedagogen finns där, som en trygghet. Att det ska finnas 
en vuxen med när barnen ska utforska miljön anser även Skolverket (1998). De vill också 
att barnen ska få börja sitt utforskande i mindre områden. Då kan gården vara ett lämpligt 
mindre område. Barnen ska vidare få utforska efter sina förutsättningar och 
utgångspunkter. En pedagog beskriver att man får ändra miljön efter den barngrupp man 
har och den gruppens behov samt ålder.  

6.8 Värna om miljön

Att barnen får lära sig värna om miljön är också ett område där forskning och verklighet 
verkar stämma överens. En av pedagogerna berättade till exempel om hur barnen bland 
annat fick lära sig att slänga nedfallna äpplen på komposten för att undvika getingar på 
gården. Fröbel var ju också inom sin pedagogik förespråkare för att barn skulle få lära sig 
att värna om växter och djur (Wallström 1992). Lecht Madsen (1999) anser att barn förr 
fick sina kunskaper från direkta erfarenheter och att man nu ofta får dem genom TV och 
böcker. Pedagogerna säger varken att det är så eller ej, men de berättar att barnen får ta 
hand om träd och buskar och även smaka på den frukt och de bär som deras växter på 
gården ger. Det var inget pedagogerna poängterade var en kunskap som barnen tillägnade 
sig, men trotts det så fick barnen direkta upplevelser och erfarenheter av att vara med om 
just det. En sådan utevistelse lockar även barnen till artkunskap om olika växter och djur. 

Fyra av pedagogerna jobbar utefter ett tema. När pedagogerna är ute i naturen och jobbar 
med sitt tema, passar de även på att lära barnen att värna om naturen och ibland lagar de
även mat ute i den.
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7. Slutdiskussion 

Våra frågeställningar i detta examensarbete är som vi tidigare nämnt att ta reda på vilket 
sätt som utomhus och naturmiljön främja barns inlärning. Även vilka pedagogiska 
fördelar som utemiljön kan bidra med.

Genom våra undersökningar har vi märkt att det är viktigt att barn får vistas i utemiljön 
som ett komplement till att vara inne. Detta på grund av att utemiljön bjuder på så mycket 
som man kan använda sig av i inlärningen, som exempelvis finns det en mångfald av 
ständigt pågående intryck. Den erbjuder så mycket att den kan utforskas i det oändliga. 
Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad den kan användas till. 
Inomhusmiljön är mer begränsad, då den måste konstrueras för att bli tillfredställande. Då 
barn lär sig på så många olika sätt, så bör man som pedagog kunna erbjuda många olika 
möjligheter, så att barnens alla sinnen involveras. Utomhusmiljön har ett stort utbud och 
en stor mångfald av alla de sinnen vi som människor kan uppleva och känna.  

Vi anser även att barns hälsa gynnas av att vistas ute, även deras kroppsliga utveckling. 
De lär sig hur deras kroppar fungerar och hur de kan röra på de olika delarna i kroppen, 
som när de går i ojämn terräng. Den motoriska utvecklingen pågår ständigt i 
utomhusvistelsen, då det alltid finns hinder att övervinna. 

I den teori vi nämner i teori -bakgrunden beskrivs det att med undervisning i utemiljön,
stannar det lärda längre i minnet och att det även sker en individuell utveckling vilket vi 
anser är skäl nog att använda sig av utomhusmiljön. Vi anser vidare likt teorin att det inte 
är tillräckligt med bara ett åskådande och iakttagande för att det ska bli kunskap utan ett 
görande och ett tänkande krävs också för att det ska ske inlärning och ett utvecklande. Att
se, höra och uppleva är en del av inlärningen men med en reflektion blir det kunskap som 
består. I utomhusmiljön sker det visserligen ett åskådande men det kan också ofta ske ett 
görande och tänkande. 

Det beskrivs i empirin att man kan vara mer högljudd utomhus och att man ute inte 
behöver dämpa sig på samma sätt som inne. Enligt våra erfarenheter så är det mer 
tillåtande utomhus. Vidare menar vi att det kan vara bra för dem som är lite mer livliga 
och högljudda, då de kanske blir mindre tillsagda utomhus. De barn som har lite svårare 
för att sitta still och vara tysta kan få visa i utomhusmiljön att de är duktiga på andra saker 
än det som premieras inomhus. Vilket vi menar stärker just de barnen som också behöver 
bli stärkta.  

Då både teori och empiri framhåller att barn lär sig genom lek anser vi att är det viktigt att 
få med den i verksamheten. Den miljö som lämpar sig väldigt bra för lek är 
utomhusmiljön. Det för att den miljön lockar till så mycket av både äventyr, rörelser och 
upptäckter. Den ger närning till leken, då det finns så många möjligheter och stor 
variation på bland annat material. Vi anser även att leken inbjuder till så stora möjligheter 
då barnen i leken kan förflytta sig 100 mil och försvinna från verkligheten. Den har så 
otroligt stora möjligheter, till skillnad från verkligheten där inte allt är möjligt eller 
tillåtet. I Sverige bjuder också miljön på ett ständigt skeende och skiftningar då vi har 
olika årstider där växtlighet, temperaturen och fenomen hela tiden förändras. Dessa 
skiftningar gör också att det finns en stor variation på lekar och ett stort utbud på saker 
som vi kan göra där, så som att plocka bär, plocka svamp, cykla, orientera, gå, paddla, 
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simma, åka skridskor, åka skidor och så vidare. Utevistelsen lockar till olika aktiviteter 
som gör att vi rör på våra kroppar som i sin tur främjar vår hälsa. 

I teorin nämns det, att för barn är det processen som är det viktigaste och aktiviteten som 
engagerar dem. Vidare beskrivs det att i barns lek, som försiggår i naturen, sker det 
processer. Vi vill också framhålla processens betydelse, men vill även att det ska finnas 
ett mål att sträva mot. Målet ska inte få styra processen utan tvärtom.  

Med alla dessa fördelar så kan vi som blivande pedagoger motivera den utevistelse som 
finns i verksamhet. Vi anser även att vi människor borde vistas ute mer än vad vi gör nu 
och finna en jämn balans mellan utevistelsen och inomhusmiljö. Ett mål vi borde ha är att 
trolla bort den tydliga gränsen mellan ute och inne, då vi vill se att det hela flyter ihop 
mer naturligt. Vi vill alltså även ha en inomhusmiljö, det för att där kan andra 
pedagogiska övningar och utmaningar ske. 

Vi menar att man som pedagog måste utgå från barnens egna intressen när man ska lära 
dem något. Även använda sig av den inre kraft som finns i barnet av att vilja utforska och 
lära sig. Att ge dem tid och att ha tillgång till tid när man tänkt använda sig av den 
oplanerade utemiljön, anser vi vara nödvändigt. Barnen ska få hitta ett löv eller en 
skalbagge och man ska ha tid att undersöka eller fundera över de saker som väcks i 
barnen vid denna upptäckt. Det ska även finnas möjlighet att ta med lövet eller 
skalbaggen in för att fortsätta undersökandet. Vi anser att pedagogerna inte får se ett 
hinder i att göra det. Vi tror även på att man som pedagog ska våga gå ut utan att ha 
planerat hela dagen, det för att kunna ha möjlighet till att använda det naturen har att 
erbjuda. Teorin nämner att pedagogen ska finnas med när barnen är ute, även att de ska 
vara medupptäckare. Det var inget som våra intervjuade pedagoger nämnde någonting 
om. Vilket vi tyckte var lite underligt, men det är kanske en självklarhet för dem likt det 
är för oss. 

Vi anser att vi som pedagoger måste signalera att det är roligt och spännande att vara i 
naturen, om vi signalerar ett obehag eller att det är tråkigt så tycker troligtvis även barnen
att det är så. Barnen gör som sagt inte som vi säger utan som vi gör. Det gäller alltså att 
föregå med gott exempel. 

Vi tror det är lättare att börja använda sig av utomhusmiljön med barn än med vuxna. Det 
för att de inte har några spärrar, skydd eller fördomar likt vuxna har och tar därför in alla 
intryck och vill upptäcka. Vi som vuxna har fördomar som kan vara svåra att övervinna 
eller få bort, vilket teorin menar att barn inte har. Då naturen hamnat på avstånd från en 
del och att den inte finns naturligt i hemmet, anser vi det extra viktigt att vi inom 
förskolan inte låter den göras det även i verksamheten. Utan att naturen ska finnas med 
som en naturlig del av verksamheten. Det för att alla ska få ta del av den underbara natur 
som finns omkring oss. 

Hållbar utveckling är ett väldigt hett diskussionsämne i samhällsdebatten just nu. Det är 
som teorin säger att får barnen inte komma ut som små, så kommer de troligtvis inte göra 
det som stora heller. Det är därför extra viktigt att pedagogerna ger barnen en chans att få 
uppleva naturen i samband med utevistelsen. Vi anser också att om barn inte får uppleva 
utemiljön med dess positiva såväl som negativa sidor finner man inte förståelsen och 
närheten till den. Har man inga erfarenheter eller ingen samhörighet med naturen så 
värnar man inte heller om den. Finns däremot kunskapen och närheten till miljön lär man 
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sig bevara den och håller sitt ansvar till nästkommande generationer. Det är alltså i de 
tidiga åren som man bör börja med att få barnen intresserade och känna för miljön som 
enligt oss är den bästa metoden för att få människor att tänka och leva enligt en hållbar 
utveckling.  

I teorin framhålls det att miljön och materialet inte självt kan utveckla individen, utan att 
det också behövs ett samspel för att utveckling ska ske. Vi vill också understryka att 
samspelet har betydelse. Vi bär oftast inte på samma kunskaper och därmed så kan vi lära 
oss av varandra, till exempel när vi utforskar tillsammans.  Våra erfarenheter visar också 
på att om man är ett par stycken så vågar man mer, tar för sig mer, har roligare och man 
lär sig mer. Man får också gemensamma upplevelser och erfarenheter som stärker 
gruppen och som man kan applicera i sitt fortsatta undersökande. 

Vi har inte lagt så stor vikt vid motoriken i detta arbete, men pedagogerna nämner det 
som det de först tänker på att barn utvecklar i utomhusmiljön. Visst kan vi hålla med om 
att motoriken gynnas utomhus, men vill även poängtera att det finns många andra 
områden som främjas av att man vistas i utemiljön.      
I vårt syfte nämner vi även att vi vill undersöka uterummets betydelse, för barns 
utveckling och inlärningsförmåga, för att vi som blivande pedagoger ska kunna använda 
utomhusmiljön på ett mer pedagogiskt sätt. Vi känner inte att vi fått fram något specifikt 
om detta i vårt examensarbete. Det har emellertid framkommit, av den litteratur vi tagit 
del av, att om man är intresserad av det mer pedagogiska arbetssättet, så kan man bland 
annat studera utomhuspedagogiken och naturpedagogiken för att få mer konkreta 
exempel. 

7.1 Fortsatt forskning 

Vi tror att intresset för utomhusvistelsen kommer att öka, det på grund av 
samhällsdebatten om ungas matvanor, övervikt och brist på motion. Sedan 
förhoppningsvis för att fler och fler skriver om utomhusmiljöns alla fördelar. Även att 
man hittar ytterligare faktorer till varför man ska vistas mycket ute. 

Pedagogerna vi intervjuade nämnde en del om matintag och hur det påverkar barnen och 
deras koncentration. En nämner även att barn äter bättre efter att de varit ute. Det skapade 
tankar hos oss som det hade varit intressant att forska vidare om. Har matintaget en stor 
betydelse vid inlärning? Och i så fall ökar matlusten av att man vistas ute? Då bör man ju 
även vara ute för den sakens skull. 

Den icke-redigerade naturmiljön berättade inte våra intervjuade pedagoger så mycket om. 
Vi blir lite nyfikna på om det beror på att de inte använder sig av den eller om de inte 
ville prata om den och så i fall varför man inte pratar eller använder sig av den miljön. 
Det är något som vore intressant att forska mer om.  Är det kanske så att de inte har 
tillgång till någon naturmiljö eller är det deras intresse som sviker eller är det kanske 
kunskapen om den som saknas? Frågorna är många och väntar bara på ett eller flera svar.
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Intervjuguide

- Har miljön någon betydelse för barns inlärning? Om ja på viket sätt då?

- Vad anser du om uterummets betydelse för barns utveckling av inlärningsförmåga?

- Vad upplever du för skillnader på barnen när de vistas utomhus jämfört med inomhus?  
Skiljer sig lekarna på något sätt?

- På vilket sätt använder ni er av utomhusmiljön? – vilken är den bakomliggande 
pedagogiska tanken med det?

- Kan du ge några exempel på inlärningssituationer du sett i utemiljön.

- Kan du säga något speciellt område som barnen utvecklar när de är utomhus


