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Sammanfattning 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie på sex förskolor där vi har intervjuat elva pedagoger, för 

att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barn i 

förskolan. Intervjuerna gjordes på respektive pedagogs förskola, vi använder oss av öppna frågor 

som är kopplade till studiens syfte. 

För att svara på syftet formulerade vi följande frågeställningar, vilka syften beskriver pedagoger 

att de har i planerad utomhusmiljö? Vilka syften beskriver pedagoger att de har i naturmiljö? 

Vilka aspekter lyfter pedagoger fram som betydelsefulla i barns lärande i planerad utomhusmiljö 

samt naturmiljö? 

Resultatet visar att pedagogerna ser utomhusmiljön som en bra plats för lärandet eftersom i 

naturen får barnen öva grovmotorik naturligt, när de till exempel klättrar över stenar och grenar. 

Den planerade utomhusmiljön och naturen är viktig och är en daglig aktivitet för barnen i 

förskolan berättar de intervjuade pedagogerna. Resultatet visar också att det lärandet barnen kan 

få inomhus i matematik går bra att göra utomhus genom praktiska övningar med naturmaterialet 

som finns.  

Nyckelord 

• Planerad utomhusmiljö 

• Förskola 

• Naturmiljö 
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1. Inledning  

Hur anser verksamma pedagoger att utomhusmiljön kan erbjuda barns lärande och utveckling? 

Som blivande pedagoger har vi börjat funderat över vilken betydelse och vilka förutsättningar 

utomhusmiljön kan skapa för barns lärande. Läroplanen för förskolan lyfter fram att utrymme ska 

finnas för lek och lärande i naturmiljö och planerad miljö (utbildningsdepartementet, rev, 2010, 

s.7) 

Våra erfarenheter från vfu- perioder är att utevistelsen är en stor del av den dagliga pedagogiska 

verksamheten. Mycket av verksamheten sker ute, det görs utflykter, barnen får leka och röra sig 

på förskolans gård då det är större utrymmen att röra på sig. Vi tror att utemiljön och utevistelsen 

är en positiv miljö där barns lärande och utveckling får många möjligheter till att påverkas och 

utmanas på olika sätt. Utevistelsen tror vi kan erbjuda en lugn miljö då vi anser att samhället idag 

kan upplevas väldigt stressigt för både barn och vuxna. Det är mycket intryck och impulser 

överallt som kan ha en stressande påverkan på människan.  

Vi hoppas med detta examensarbete kunna synliggöra pedagogers syn på lärandet i 

utomhusmiljön för barn i förskolan.  

Vi vill tacka de förskolor och pedagoger som har ställt upp och deltagit i vår studie. 
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2. Bakgrund 

I tidningar pratas det mycket om utevistelsens positiva verkan för barn, då de håller sig friska och 

pigga. Lokalerna i förskolor är ofta trånga och ventilationen är inte alltid den bästa Detta påverkar 

barnen negativt då små barn har stort rörelsebehov och behöver få uttrycka sig med hela kroppen 

(Wahlgren, 2012,s. 31). Det är en viktig del i barnens utveckling att det finns rum och möjlighet 

för barnen att kunna springa, hoppa och klättra eftersom det är en del i deras identitetskapande 

(Aaseø skarre, Melhuus, 2007,s. 43). Hela kroppen behövs för att lära, ett barn lär sig inte enbart 

genom fakta, de måste även få använda sina sinnen och känslor som bidrar till kunskaper (Aaseø 

skarre, Melhuus, 2007,s. 59).  

I förskolans verksamhet är utevistelsen en daglig aktivitet för barnen och pedagogerna. Det har 

en stor betydelse och lyfts fram i läroplanen för förskolan Lpfö98 (rev 2010)  

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

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i både 

planerad miljö och i naturmiljö” s.7  

Halldén (2009) redogör för att natur och utevistelse länge har varit en viktig del inom förskolan 

och många förskolor har börjat arbeta med naturen på ett medvetet plan. Till exempel I Ur och 

Skur förskolor och skogsmulle verksamheter där pedagoger och barnen vistas utomhus dagligen. 

Syftet med arbetet är att barnen ska få lära sig om växt och djurlivet samt om naturvårdsfrågor 

genom ett roligt och aktivt arbetssätt i skogen (s, 79). Utevistelsen är en pedagogisk miljö som ska 

användas som ett redskap och en resurs i arbetet med barn som även kan och skall användas för 

inlärningssituationer (Rosenqvist, 2000, s.132). Utemiljön är mer än bara ett rum för lärande den 

ger även lärandet en innehållslig struktur med färger, former, smaker, dofter samt sinnliga 

erfarenheter (Lundegård m.fl. 2004, s.10).  

Enligt Granberg (2000) Ger naturmiljön totalupplevelser för alla sinnen samt att terrängen är 

varierad vilket ger en god rörelseträning för små barn (s.17). Vidare anser Granberg (2000) att i 

naturen och utemiljön får barnen erfarenheter och upplevelser till en helhet som engagerar alla 

sinnen. Det blir en direkt upplevd situation i utemiljön som erbjuder spänning, gemenskap och 

kunskap om världen runt omkring oss (Granberg, 2000,s.17). Granberg (2000) sammanställer att 

följande erfarenheter och kunskaper stimuleras och utvecklas hos barn i utemiljön; estetiska 

erfarenheter, psykiska färdigheter, praktiska kunskaper kopplas till teoretiska kunskaper, 

motoriska färdigheter, fysiska erfarenheter, sociala färdigheter och utemiljön skapar lust att 

undersöka och experimentera (s.29-32). Lundegård (2004)  menar också på att den variationsrika 

utomhusmiljön verkar ha en positiv effekt på barns hälsa, motorik och koncentrationsförmåga. 

Lärandet ute ger också direkta erfarenheter och upplevelser av det praktiska och teoretiska (s, 12-

13).  

Halldén (red. 2009) anser att naturen är ett mångfacetterat begrepp hon visar på nackdelar som 

finns. Förr i tiden skrämde vuxna barnen med att det fanns troll i skogen för att hindra barnen 

från att ge sig ut i skogen på egen hand. Rädsla för att vistas ute i naturen kan förekomma hos 

barn eftersom det finns olika sorters djur som kan uppfattas som skrämmande. En annan nackdel 
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Halldén lyfter, är ormbett samt fästingar som kan föra över sjukdomar till barn och vuxna (s, 22).  

Mårtensson m.fl. (2011) lyfter även att barnens lärprocesser påverkas negativt om oro finns i 

miljön till exempel att stöta på ormar eller oro för att gå vilse (s, 131). 

Med denna studie vill vi undersöka pedagogers uppfattningar om naturen och utomhusmiljön, 

hur pedagogerna använder utomhusmiljön som en lärandemiljö. 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för relevant forskning, litteratur och kunskapsläget kopplat 

till studiens syfte och frågeställningar. 
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3. Tidigare forskning 

Inom internationell forskning används begreppet outdoor education det är länder som Nya 

Zeeland, USA, Kanada och Australien som är mest aktiva. I USA och Kanada har det sedan 

1940- talet skrivits ungefär 700 doktorsavhandlingar av olika aspekter av utomhuspedagogik 

(Dahlgren & Szczepanski 2001. s. 29). Vi har tittat på studier och forskning som behandlar 

utomhusvistelsen både ute i naturen och på förskolegården. Vi upptäckte tre områden som 

belystes ofta som vi nu kommer tematisera under hälsa, lärande och miljö.  

3.1 Hälsa 

Studier i Sverige och internationellt visar att naturen kan minska den inverkan stress kan ha på 

kroppen och är på det sättet bra för hälsan på kort och lång sikt (Mårtensson m.fl., 2011.s. 89). 

Författaren lyfter fram att många människor får en känsla av att de mår bra när de vistas i naturen 

till exempel genom att röra på sig, få frisk luft och att finna lugnet. Men Mårtensson m.fl. (2011) 

tar dock även upp att upplevelser och kroppsliga förändringar är svåra att mäta och samband och 

orsaker är inte helt lätta att tolka. Det finns få medicinska studier som visar hur det faktiska 

måendet påverkas av naturen (Mårtensson m.fl., 2011,s.82). Författaren belyser att den friska 

luften ute inte alltid är frisk den innehåller trafikutsläpp och gifter vilket barn är känsliga mot (s. 

111). 

I Blennow och Söderström studie (1998) undersöks och jämförs sjukfrånvaron mellan 

traditionella förskolor och I Ur och Skur verksamheter. Författarna kom fram till att barn i I Ur 

och Skur verksamhet, där barnen är ute mellan 1-5 timmar/dag beroende på årstid, hade lägre 

sjukfrånvaro än de traditionella förskolorna där utevistelsetiden varierar. Dahlgren och 

Szczepanski (2001) menar att i naturen skapas ett klimat av trygghetskänsla, tillit och barnens 

personlighet får möjlighet att utvecklas (s. 46). Förutom att studier visar att barn håller sig friskare 

under utevistelse, ökar koncentrationsförmågan hos barnen samt att de leker bättre utomhus än 

inomhus (Halldén, red. 2009, s. 66, 70). 

3.2 Lärande 

Jane Brodin, professor i barn – och ungdomsvetenskap, har gjort en studie baserat på EU- 

projektet Learning in Motion som har fokus på barn och vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar (2011). Syftet med studien var att undersöka om och hur 

utomhusaktiviteter kan ge sensorisk och fysisk stimulering för dessa barn och vuxna. För att få 

fram forskningsresultatet har Brodin gjort litteraturstudier, enkätundersökningar samt intervjuer. 

Resultatet Brodin fick fram visade på att barn och vuxna med intellektuella 

funktionsnedsättningar ökar sitt välbefinnande och livskvalitet när de fick vara ute och vistas i 

naturen när den var anpassad för deras behov. Barnens och de vuxnas motivation till lärandet 

blev också mer motiverat ute i naturen visade Brodins resultat (Brodin, 2011, s. 445). Brodin 

(2011) lyfter även fram i sin studie att forskning som har gjorts visar att barn leker och gör sociala 

interaktioner med varandra i utomhusaktiviteter. Barn i förskolan leker och lär sig samtidigt och i 

naturen får barnen utforska miljön med hjälp av deras sinnen där ett lärande sker (s. 448).  I 
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naturen väcks känslor som glädje och frihet samt att det inte finns några krav vilket leder till att 

barnen har lättare att lyckas i naturen. Naturen är en miljö där alla kan vara med och delta, till och 

med barn och vuxna med funktionsnedsättningar när miljön är anpassad för deras behov och 

utifrån deras förutsättningar (s. 457). Sellgren Germund (2003) lyfter fram en annan aspekt då 

skogen vanligtvis ofta förknippas med positiva känslor så finns det också en mörk sida av den. 

Alla barn behöver inte uppleva skogen som en trygg och rolig miljö. En del barn kan uppleva 

skogen som mörk och hotfull med farliga vilda djur i (s.59). Även om naturen kan ses som en 

skrämmande miljö måste barn lära sig vistas i den menar Halldén (red. 2009 s. 22). Är naturen 

kopplat till större del negativa erfarenheter under barndomen kan det bidra till att i vuxen ålder 

har svårt att tycka natur och utevistelse är något positivt (Mårtensson m.fl, 2011s. 94).  

Dahlgren & Szczepanski (2001) belyser att syftet med att arbeta med utomhuspedagogik som 

metod i förskolan, är att låta barnen få närkontakt med utemiljön i inlärningssituationerna. 

Platserna ska vara kopplade till barnens direktupplevelser här och nu, så barnen får en 

direktkontakt med materialet och är aktivt deltagande i aktiviteten. Att flytta ut lärandeaktiviteter 

och undervisning till naturen skapar nya utmaningar för barn och lärare (s.26). När barnen får 

vistas i utemiljön lär de sig hur den luktar, smakar, känns och ser ut.  Författarna lyfter fram att 

barn lär sig genom sina sinnen och naturen tilltalar därför på det sättet genom former, dofter, 

rörelser och olika ljud som ingen annan miljö kan erbjuda dem (s. 24) Författarna anser att en 

fördel med utomhusundervisning är att barn som har svårigheter med att hantera den 

traditionella klassrumsundervisningen kan ha lättare för att lära sig och hantera undervisningen 

ute i naturen eftersom naturen inte har samma krav på att prestera saker (s.46).   

Grahn (1997) tar upp att det har forskats om barns lek och lekens betydelse ända sedan 1800- 

talet . De flesta forskarna är överens om att leken är viktig för barns utveckling, men det finns 

delade åsikter om vilket sätt leken har betydelse för deras utveckling (s.9). I leken finner barnen 

lösningar till problem men de lär sig också sociala färdigheter samt får öva på sin 

kroppsuppfattning (Grahn, 1997, s.56).  

Howden (2012) undersöker i sin rapport hur direkta och praktiska erfarenheter och upplevelser 

fördjupar lärande och utveckling socialt, känslomässigt och intellektuellt. Howden menar att 

många människor minns att när man lärt sig en förmåga/färdighet så deltog de i en direkt 

upplevelse. Rapporten visar att genom direkta upplevelser och erfarenheter blir eleverna 

engagerade fysiskt och känslomässigt i både lärandeprocessen och i resultatet av upplevelsen.  

Bailie (2010) menar att naturen erbjuder konkreta och autentiska erfarenheter av lärande för små 

barn. Lärande och undervisning i naturen spelar en viktig roll i de tidiga åren då barn utvecklas 

fysiskt genom att vandra i naturlig terräng, balansera på stockar eller när de till exempel jagar en 

fjäril. Naturen erbjuder också obegränsat med sensoriska intryck och även den kognitiva 

utvecklingen stimuleras genom att utforska naturen - barnen kan ställa frågor om vad de 

upptäcker; ställa hypoteser om vad som kommer att hända, upptäcka och se samband i djur och 

växters livscyklar. Halldèn (2009) betonar att barn behöver praktiska erfarenheter för att lära sig 

och i naturen får barnen använda sina sinnen och upptäcka saker, genom att vara nyfiken och 

undersöka naturen (s.60). 
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3.3 Miljö 

Grahns fallstudie Ute på dagis (1997) har syftet att se om naturen kan tillföra något för barnens 

utveckling. Syftet är också att förstå barnens relation till naturen. Grahn utgår från tre områden i 

sin studie när han vill undersöka förskolegårdens betydelse för barnens utveckling; motorik, lek 

och hur barnens koncentrationsförmåga och hälsa påverkas av att vistas på förskolegården 

(Grahn m.fl, 1997,s.1). Grahn jämförde hur barn på en innestadsförskola och barnen på en I Ur 

och Skur förskola använder förskolegården. Resultatet i Grahns studie byggs på observationer, 

sammanställda sjukfrånvarolistor samt anteckningar ur loggböcker som båda förskolornas 

pedagoger fick i uppgift att skriva under året studien genomfördes (Grahn m.fl.1997,s. 14-19). 

Grahns studie visade att det negativa resultatet dels var att innestadens förskola inte hade en egen 

förskolegård utan gården som användes vid utomhustillfällen delades med de boende i närheten. 

Dels kunde barnen inte leka som de ville eftersom de var skyldiga att återställa gården efter varje 

använt tillfälle. Leken blev avbruten av andra barn, personalen eller av att gården måste städas 

undan. Gården var uppbyggd på ett sätt som skapade bestämda syften med hur gården skulle 

användas av barnen. Det resulterade i att barnen inte kunde utveckla sin fantasi i leken. Barnen på 

innestadens förskola hade inga utflykter på grund av dålig ekonomi samt personalbrist som 

gjorde att barnen inte hade så mycket naturkontakt. Testerna på motorik och koncentration 

visade sämre resultatet än på barnen I Ur och Skur förskolan. I Ur och Skur förskolan hade 

friskare barn och mindre sjukfrånvaro än vad innestadens förskola hade. Leken på I Ur och Skur 

förskolan var mer varierande samt mer fantasifulla. Även konflikterna mellan barnen var mindre i 

I Ur och Skur verksamheten. Forskarna i studien ansåg att utemiljön på I Ur och Skur förskolan 

hade en mer harmonisk och mindre stressfylld atmosfär.  

Grahn (1997) pratar om att barn leker var de än befinner sig men om det inte förekommer lek i 

miljön, diskuterar inte personalen om att det är fel på miljön utan på barnen. Det är en av 

anledningarna till att han tror att utemiljön inte har uppmärksammats mer (s.85). Viss forskning 

visar också att i naturomgivningar får barnen använda sin fantasi och använda naturmaterialen 

som leksaker och genom det försvinner de givna genusstrukturerna som finns inne i lokalerna 

med leksakerna. Det är viktigt att barn har tillgång till lösa material, som pinnar och kottar till 

exempel, eftersom de omvandlar det till något som passar in i deras lek anser Grahn (1997, s. 55). 

En pinne kan vara så mycket mer än en pinne, det kan tillexempel bli en sked när barnen ska leka 

att de äter glass. 

Grahn (1997) menar att utomhusmiljön har fler möjligheter än inomhusmiljön på grund av att 

där kan barnen använda alla sina sinnen. En förskolegård som har inslag av natur motiverar och 

påverkar barnen till nya lekar. En utomhusmiljö ska innehålla och inspirera med årstider, växter 

och väder. I naturen kan barnen forma egna platser för deras lekar och aktiviteter därmed får 

barnens fantasi utvecklas anser Grahn (1997,s.6- 7). För att barnen ska få igång lekar och bli 

aktiva måste det finns ett utbud. Det ställs därför stora krav på den miljö som barnen vistas i och 

den ska kunna utmana barnen med nyheter samt inspirera och locka till olika sorters lekar. 

Barnen ska till exempel kunna klättra i träd och gömma sig i buskage menar Grahn (s.56). 

Natalie Canning har gjort observationer av barn i åldern 3-5 år och deras lek på förskolegården. 

Studiens analys visar på teman; dels miljöns påverkan och att resurserna i utemiljön skapar 

möjligheter att starta och behålla barnens fantasi, kreativitet och utveckling av lekarna. Dels att 
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relationen mellan barnen underlättades i utemiljön på olika sätt. Studien drar slutsatserna att för 

att det ska vara en framgångsrik utelek ska miljön erbjuda flexibla möjligheter där barnen kan 

engagera sig i fantasi och kreativa lekar, kunna utveckla kommunikativa färdigheter och bygga 

relationer till andra barn och vuxna. Förskolegården ska kunna erbjuda och utmana barnen på ett 

bra och roligt sätt då barnen kan använda och stimulera alla deras sinnen för att de ska vilja vara 

utomhus. 

Patrik Grahn (1985) har gjort en intervjustudie om människans behov av parker, grönska och 

rekreation och dess betydelse för psykiska och fysiska hälsan. Grahn redogör för resultat av olika 

hjärnforskningar om att allt för stökiga miljöer är skadliga för oss människor men miljön har 

också en viktig och avgörande roll för människans mognad och psykiska utveckling (s. 6). 

Människor är olika och har olika behov, därför utnyttjas och upplevs en miljö olika menar Grahn 

(1985) (s.101). Grahns intervjustudie visar på att i parker ska vuxna finna lugn och ro medan för 

barn är det viktigt att det finns utrymme för lek (Grahn, 1985, s. 6). Grahns resultat visar att 

förskolans krav av hur en bra park ska vara är att den ska erbjuda känslor av natur och vara grön 

där barnen kan ha fysiska aktiviteter, såsom att barnen kan cykla, åka pulka, leka eller springa 

runt. Det ska också finnas möjlighet att lära sig saker och undersöka djur, blommor, träd och 

växter. Mycket av kunskaper och lärande i förskolan handlar om motorik, därför bör en park 

även ha stora öppna ytor där barnen kan utveckla och öva motoriken genom att klättra på stora 

stenar till exempel (Grahn, 1985,s. 64). För att barnens lek och utveckling ska kunna utvecklas 

och befästa kunskaper behöver de visats i en miljö där deras förmåga att röra på sig utmanas. 

Barn har svårt att urskilja vad som är lek och vad som är verklighet därför lyfter Grahn (1985) att 

ett krav på lekområdet barnen befinner sig i ska vara säkert att vistas på. Därför bör det inte 

finnas någon trafik i närheten så olyckor kan förhindras. I miljön ska barnen kunna röra sig fritt 

på stora ytor samt att det ska finnas möjlighet för barns fantasi och lek att utvecklas och 

tillfredsställas (Grahn, 1985, s. 113).   

I Björklids (2005) kunskapsöversikt om samspel mellan lärande och fysisk miljö i förskola och 

skola, vill hon kartlägga och styrka den fysiska miljöns vikt för lärandeprocesser. 

Kunskapsöversikten redogör för forskning och utvecklingsarbeten i Sverige och andra nordiska 

länder från 1990-talet och framåt. Författaren tar här upp att lärande pågår hela tiden i de 

formella miljöer som förskola, fritidshem och skola utgör samt i de informella miljöerna som till 

exempel utemiljöer. Lek och lärande hör ihop i barnens värld (Björklid, 2005 s.10).  I forskning 

om lek och lärandemiljöer utomhus behandlas ofta möjligheter till lek, lärande och utveckling. 

Forskning om inomhusmiljön har oftast fokus på begränsningar. Pedagoger anser att det kan vara 

färre restriktioner i utemiljön än innemiljön (Björklid, 2005, s.170). Björklid (2005) tar upp att 

forskning visar att barn på förskolegårdar som är väldigt naturrika leker många lekar, leker bättre i 

grupp och mer uthålliga lekar. Barnen övar bland annat sin balans, vighet och att springa snabbt 

och länge (s.170-171).  

Bilton (2010) tar upp att små barn behöver vara ute för att där finns saker som de behöver för att 

må bra såsom frisk luft, sol och dagsljus. Bilton menar också att barnen har möjligheter att vara 

mer fysiskt aktiva utomhus än inomhus och genom att vara ute visar man på att det inte är en 

skrämmande miljö utan att barnen får möjlighet att förstå att det är en naturlig del av livet då de 

lär sig genom lek och rörelse (s.11). Därtill menar författaren också att det för de små barnen är 

rörelse (med rörelse/ movement menar Bilton leka och interagera med ett annat barn, konstruera 
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med olika material till exempel klossar - det är mer än bara fysisk utveckling som är det mest 

avgörande sättet att lära om deras miljö omkring dem och även om dem själva (s.30-31). 

Utemiljön måste ses som en lärande- och undervisningsmiljö och något som utomhusmiljön kan 

erbjuda jämfört med inomhus är utrymmet att röra sig på och att använda sig av hela kroppen i 

den fantasifulla leken ute (s.31). Lek utomhus passar en del barn mer än andra men den kan 

också ge alla barn möjligheter till att bli ”learners” och få känna självvärde och att lyckas (s.145). 

3.4 Teoretiskt perspektiv  

Barn och vuxna lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang. I det sociokulturella perspektivet 

fokuserar läraren på vad barnen lär sig, inte om barnen lär sig något. Eftersom kunskapen finns i 

samspelet mellan människorna. Pedagogen Lev Vygotskij är grundaren till det sociokulturella 

perspektivet och de centrala begreppen som används i perspektivet är mediering, språket och den 

proximala utvecklingszonen.  

3.4.1 Proximala utvecklingszonen  

Den proximala utvecklingszonen definierar Vygotskij som avståndet mellan vad barnet kan klara 

av själv och vad barnet kan klara av med hjälp av en vuxens handledning eller en mer kunnig vän 

(Säljö, 2000 s, 120).  

3.4.2 Mediering och språket 

Mediering kommer från tyska ordet vermittlung och betyder förmedling (Säljö, 2000, s.68ff). Det 

innebär att omvärlden medieras genom fysiska, intellektuella/språkliga redskap vilket hjälper oss 

att hantera den. I det sociokulturella perspektivet innebär utveckling att människan socialiseras in 

i samhället genom handlingar, föreställningar och samspelsmönster. Dessa är kulturella och 

existerar i kommunikation.  

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar har vuxit fram ur och är därför 

påverkade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö,2000, s.81ff). Artefakter 

är fysiska föremål som människan har tillverkat till exempel en almanacka. Med hjälp av 

almanackan som är ett redskap kan människan strukturerar upp sin vardag. Utan den här 

resursen/redskapen skulle planering av veckan för många individer vara väldigt krävande. Genom 

samspelet med artefakten almanackan underlättar människans sin vardag. Artefakter är viktiga 

resurser som människan använder för att kommunicera, tänka och lösa problem med. Språket är 

den viktigaste artefakten i det sociokulturella perspektivet. Både barnets verbala och icke verbala 

språk är viktigt i barnets lärande. Barnet föds in i en kultur och i den sociala kulturella kontexten 

blir barnet delaktig genom hur människor i omgivningen interagerar och använder de kulturella 

redskapen.  

Språket är kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap det är en länk mellan 

kultur, interaktion och individens eget tänkande (Säljö, 2000, s.105ff). Genom att barnet deltar i 

kommunikation med andra barn och vuxna upplever individen sätt att tänka, resonera och agera. 

Barnets sätt att förstå och agera i världen, hänger samman med de omgivande sociala och 

kulturella mönstren. Genom språket får individen kunskaper om människors sätt att tänka, vi tar 
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till oss och använder tillvägagångssätt som vi möter i vår omvärld för att lösa uppgifter och 

problem. 

3.5 Definition av centrala begrepp 

 3.5.1 Utomhusmiljö 

Utifrån Lundegård (red, 2004) definieras begreppet utomhusmiljö på följande vis, utomhusmiljö 

är av varierande slag och innehåller allt från skolgård, parker, staden och landskapsmiljö med 

skog, sjöar och vatten (s, 12). Det är passande för vår syn på begreppet av utomhusmiljö men 

eftersom begreppet är omfattande och vida har vi valt att avgränsa oss genom att dela in 

begreppet utomhusmiljö i två mindre definitioner. Nedan följer vår definition av dessa och 

kommer fortsättningsvis att användas i studien.  

3.5.2 Planerad Utomhusmiljö 

Detta är ett begrepp där vi avser lekparker och förskolegården. Miljön är påverkad och 

tillrättalagd av människan med ett bestämt syfte. 

3.5.3 Naturmiljö 

När vi i vår studie använder oss av begreppet naturmiljö syftar vi till skog och natur som är 

utanför förskolegården, exempelvis när barngruppen är på utflykter. Natur är en miljö med 

naturligt varierande terräng som inte människan har planerat och tillrättalagt. Det kan exempelvis 

vara en skogsdunge med buskar, stenar och små kullar (Grahn, 1997,s.1). 
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4. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vad pedagoger i förskolan har för syn på utomhusmiljöns 

betydelse för barns lärande utifrån dessa frågeställningar,  

 

 Vilka syften beskriver pedagoger att de har i planerad utomhusmiljö? 

 

 Vilka syften beskriver pedagoger att de har i naturmiljö? 

 

 Vilka aspekter lyfter pedagoger fram som betydelsefulla i barns lärande i planerad 

utomhusmiljö samt naturmiljö? 
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5.  Metod 

5.1 Datainsamlingsmetod 

I vår studie har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden intervju.  Vi är intresserade av 

människors uppfattningar om en specifik företeelse. Företeelsen i vårt fall är att undersöka och 

redogöra pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Enligt 

Esaiasson (2007) är samtalsintervjun en bra metod att använda i forskning där författarna avser 

att undersöka människors uppfattningar om olika fenomen (s.285). En fördel med intervju som 

metod i studien är att vi som författare kan registrera svar som vi inte hade kunnat förvänta oss. 

En annan fördel är också att författarna kan följa upp med följdfrågor under intervjuns gång för 

att få en djupare och mer förstående bild av pedagogens uppfattningar. Esaiasson (2007) menar 

att författaren ska sträva efter att förstå världen som intervjupersonerna upplever den (s.283,286). 

Därför genomförde författarna en provintervju av intervjufrågorna med varandra för att 

upptäcka om frågorna behövdes konstrueras om. Under testet upptäckte författarna att en del 

frågor behövdes omformuleras. Exempelvis fanns det en del ja och nej frågor samt många varför 

frågor som bör undvikas i en intervju eftersom det kan bli likt ett läxförhör (Esaiasson, 2007 

s.298). Enligt Esaiasson (2007)  bör intervjun bestå av följande typer av frågor; att börja med 

uppvärmningsfrågor, detta följs av tematiska frågor och sedan uppföljningsfrågor. Vi 

konstruerade en intervjuguide i enlighet med Esaiasson, (2007) med två temaområden utifrån vårt 

syfte och frågeställningar. Tema ett var uppvärmningsfrågor för att vi skulle få en uppfattning av 

pedagogens erfarenhet och bakgrund och tema två handlade om utomhusmiljön kopplat till barns 

lärande. Viktigt att tänka på är också att intervjuguiden är just en guide, den behöver inte följas till 

varje punkt men det viktiga är att frågor och teman berörs som är av vikt för undersökningen och 

att samtalet har flyt. Betydelsefullt är även att ha ett bra avslut på intervjun. 

5.2 Genomförande 

Författarna skickade ut ett brev via e-post till förskolor där de presenterade sig och kortfattat 

redogjorde för sin studie. De förskolor som valdes ut kontaktades sedan via telefon för att 

bestämma tid och plats för intervjuerna. I brevet som skickades ut via e-post klargjorde 

författarna att både barnskötare och förskollärare var välkomna att delta i studien.  

Yrkeskategorierna som deltog i studien är barnskötare, förskollärare, förskolechefer samt en 

fritidspedagog. Intervjuerna ägde rum på förskolorna Storken, Lejonet, Kaninen, Gråsparven, 

Elefanten och Apan. Enligt Esaiasson (2007) ska intervjun ske i en lugn miljö där 

intervjupersonerna känner sig bekväma (s.302). Därför genomfördes intervjuerna på förskolorna i 

pedagogernas personalrum, som var ett lugnt och avskilt rum med soffor och bord. 

Intervjupersonerna kunde därför känna sig lugna och trygga under intervjuernas gång. 

Intervjupersonerna tillfrågades i brevet samt vid intervjutillfället om författarna fick tillåtelse att 

spela in intervjuerna och de gav sitt medgivande till det. Elva stycken intervjuer har genomförts 

och ligger till grund för resultatet.  
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5.3 Bearbetning och analys 

Båda författarna genomförde intervjuerna, en ansvarade för att leda intervjun och den andra 

författaren ansvarade för teknisk utrustning, föra anteckningar med papper och penna samt följa 

upp intervjupersonernas svar och vidareutveckling av dessa. Under transkriberingen delade 

författarna upp och ansvarade för tre förskolor vardera. Marie ansvarade för Lejonet, Gråsparven 

och Elefanten. Malin ansvarade för Storken, Kanin samt Apan.  

Varje intervju tog mellan trettio och nittio minuter, detta gav sammanlagt tolv timmars 

datainsamlingsmaterial.  

Alla elva genomförda intervjuer spelades in med hjälp av en Samsung Galaxy SII. Det blev totalt 

tolv timmar inspelat datamaterial. Dessa inspelade data transkriberades. Vid transkriberingen 

skrevs hela intervjuerna ner och justerades, vilket innebar att identifierbara detaljer togs bort, 

namn fingerades, pauseringar och talspråk korrigerades. Det nedskrivna intervjumaterialet 

sammanställdes för analys och bearbetning. Författarna var medvetna om att det är viktigt att ha 

ett öppet förhållningssätt under datainsamlingens arbetsgång. Intervjumaterialet genomlästes 

noggrant för att få en helhetsbild samt för att kunna särskilja gemensamma beröringspunkter, 

skillnader och likheter i utsagor hos pedagogerna. En tematisk analys gjordes utifrån 

intervjusvaren för att finna övergripande mönster. Författarna utgick från delar i materialet som 

var väsentliga utifrån våra frågeställningar. Citat ur texten ställdes i relation till vårt syfte och 

frågeställningar som kunde vara intressanta att belysa och senare lyfta fram. Gemensam 

diskussion om vad som blivit synligt såsom teman/ kategorier, beskrivningar eller arbetssätt 

fördes mellan författarna efter transkriberingarna var klara. 

5.4 Etiska aspekter 

I enlighet med Vetenskapsrådets instruktioner (Vetenskapsrådet, 2002) informerade författarna 

om syftet med forskningen. Inom humanvetenskaplig forskning finns det fyra forskningsetiska 

principer som författarna måste förhålla sig till.  

Informationskravet innebar att författarna informerade de berörda deltagarna i studien om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Pedagogerna i vår studie kommer också ha möjligheter att 

ställa frågor om undersökningen och dessa frågor ska besvaras sanningsenligt av undersökarna.   

Samtyckeskravet innebar att deltagare i studien har rätt att bestämma över sin medverkan. Detta 

innebar att författarna informerade deltagarna att det var frivilligt att delta och de kunde avbryta 

när de helst önskade om så skulle vara fallet.  

Konfidentialitetskravet innebar att uppgifterna om alla i undersökningen ges största 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Detta innebar i vår studie att alla uppgifter såsom namn på platser, förskolor och 

personal kommer att fingeras och att allt material såsom inspelningar och anteckningar förvaras 

oåtkomligt för andra än författarna. Det kommer inte i den färdiga rapporten på något vis vara 

möjligt att identifiera förskola eller personal.  
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Nyttjandekravet innebar för vår studie att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast 

får användas för vår studies ändmål. Deltagarna kan vara säkra på att deras anonymitet kommer 

att skyddas då endast författarna av studien kommer ha tillgång till det insamlade materialet. 

5.5 Reflektioner över metoden 

Intervju som vald metod för denna studie anser vi har fungerat mycket bra och var väl vald med 

tanke på att vi har en kvalitativ studie. Från början var tanken att studien skulle bestå av två 

metoder, observation och intervju. Dessa två metoder kombinerade skulle komplettera varandra 

för att få ett tydligt och fördjupat resultat. Då endast en förskola tackade ja till att delta i 

observationer kunde vi inte använda oss av detta i vår studie då vi kände att det inte skulle bli en 

tillräcklig grund för studiens analys- och resultatdel. Därför anpassade vi vår studie till detta och 

använde oss av enbart intervju.  

Fördelar med att vara två författare är dels att det finns möjlighet att dela upp arbetet i uppsatsen 

mellan sig. Dels har det underlättat tolkning och analys av det insamlade materialet samt 

bearbetning av insamlad data. Möjlighet till reflektion och agerande av bollplank har varit en stor 

fördel under studiens gång.   

I e-posten som vi skickade ut till förskolorna om förfrågning om deltagande i studien valde vi att 

ge pedagogerna förslag på hur våra frågor kunde se ut. Detta för att ge pedagogerna en idé om 

intervjufrågornas karaktär samt möjlighet att fundera och förbereda sig inför intervjun. Vi 

författare tog beslutet att de aktuella intervjufrågorna skulle ställas under intervjutillfället. Detta 

för att undvika risken att intervjupersonerna skulle påverkas i allt för stor utsträckning. 

5.6 Tillförlitlighet  

I studien undersöker vi både förskollärare och barnskötares syn på utomhusmiljöns betydelse för 

barns utveckling och lärande. Genom att ha utfört elva stycken intervjuer har vi fått tagit del av 

verksamma pedagogers tankar, åsikter samt erfarenheter. Då vi har fått tagit del av pedagogernas 

svar har vi kunnat svara på våra frågeställningar i studien. Generella slutsatser kan vara svåra att 

dra när det är en liten studie men vi har funnit några få tydliga mönster och samband i resultatet 

(Esaiasson, 2007).   

5.7 Urval 

Utifrån kommunens webbplats har vi valt ut förskolor som ansågs intressanta för vår studie. Vi 

valde ut kommunala, föräldrakooperativa och privata förskolor som arbetar med så kallad allsidig 

pedagogik för att få ett brett urval av pedagogers uppfattningar. 

Förskolor med Waldorf -, Reggio Emilia -, Montessori-pedagogik uteslöts från studien då 

författarna diskuterade för- och nackdelar med pedagogiska inriktningar för vår studie.  

Författarna kom fram till att dessa pedagogiska inriktningar kan inverka med en viss syn på 

miljöns betydelse i barns lärande som inte är intressant för vår studie. 
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Det var endast pedagoger som arbetar medvetet med natur, och som vistas mycket utomhus om 

dagarna med sina barngrupper, som tackade ja till att delta i studien. Detta tror vi kan påverka 

resultatet eftersom de kan ha en positiv syn på utomhusmiljön. 

5.7.1 Beskrivning av de deltagande pedagogerna  

För att illustrera hur pedagog och förskola är sammankopplade valde författarna att förskolans 

namn skulle vara ett djurnamn och begynnelsebokstaven i djurnamnet skulle vara samma 

begynnelsebokstav i pedagogernas namn. Till exempel alla pedagoger på förskolan Storken har ett 

namn på bokstaven S; Sara och Sofia. 

Sara är relativt nyexaminerad lärare mot de tidigare yngre åldrarna med inriktning svenska och 

matematik. I sin specialisering har hon läst 15hp specialpedagogik och nu läser hon master 

programmet i specialpedagogik på halvfart samtidigt som hon arbetar på förskolan Storken som 

förskollärare. Hon har arbetat på förskolan i 1,5 år.  

Sofia är förskolechef på Storken men är utbildad förskollärare och arbetar både som förskolechef 

och förskollärare på Storken. Hon har arbetat 6 år som dagbarnsvårdare åt kommunen innan hon 

började arbeta som förskollärare på två andra förskolor innan hon blev anställd på Storken.  

Lena arbetar som förskollärare på Lejonet och har varit anställd på förskolan sedan 2006. 

Avdelningen har 4-5 åringar.  

Lillemor har en utbildning som fritidspedagog och en lärarutbildning mot barnen 1-7 år. Hon är 

inte utbildad förskollärare men arbetar i förskolan med de yngsta barnen 1-3 år sedan 2004. Innan 

det arbetade hon i skolan i flera år.  

Lillian är utbildad förskollärare och har arbetat på olika förskolor sedan 1983. På Lejonet har 

Lillian arbetat cirka ett år.  

Karin är förskollärare och har arbetat i yrket sedan 1977 och har arbetat på Kaninens förskola 

sedan 1994. Kaninen är en föräldradriven förskola och har blandade åldrar på barnen, 1-5 år.    

Annie är nyutbildad förskollärare och har arbetat på Apan i tre terminer, hon arbetar med 1-5 

åriga barn.   

Anneli är utbildad barnskötare och har arbetat på Apans förskola sedan 1992. Idag arbetar hon på 

avdelningen med barnen 1-5 år. 

Agnes är utbildad förskollärare och har arbetat på Apan i 1 år. Hon har varit på samma avdelning 

hela tiden med 1-5 åringar.   

Gabriella har arbetat som förskollärare sedan 1981 och på Gråsparven har hon arbetat sedan 

1998. Hon arbetar med blandade åldrar i sin barngrupp, där åldern är 1-6 år.  

Eija är utbildad som fritidsledare men har också rektorsutbildning. Hon har arbetat i yrket sedan 

1995. På föräldrakooperativet Elefanten har hon arbetat sedan 2009. På avdelningen där Eija 

arbetar nu är det blandade åldrar på barnen, 1-6 år.  
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6. Resultat 

Dispositionen för resultatet som följer är, först kommer en kort beskrivande text av förskolorna 

för att ge en så god bild som möjligt av platsen där de verksamma pedagogerna arbetar. Därefter 

följer den enskilda pedagogens syn på naturmiljö och planerad miljö och vi har valt att låta dessa 

begrepp vara rubriker. Detta för att få en tydlig struktur på resultatet men också för att lättare se 

koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

6.1 Storken 

Förskolan Storken är ett litet föräldrakooperativ med två avdelningar, som ligger en bit utanför 

stadskärnan i en stor stad i ett mångkulturellt område. På Storken arbetar Sara och Sofia. 

Förskolan har nära till naturområden och förskolegården består av olika möjligheter till fysiska 

aktiviteter. Barnen på förskolan har även tillgång till en liten skogsdunge som ligger i anslutning 

till den egna gården. Där finns det varierande terräng med bildäck som barnen kan gå balansgång 

och hoppa i samt även en grillplats. Pedagogerna går ut tillsammans med barnen två gånger varje 

dag på den egna förskolegården. Både för- och eftermiddagar.  

Utflykter har förskolan varje onsdag året runt oavsett väder. Då går båda avdelningarna 

tillsammans till en skog. 

6.1.1 Sara 

 Naturmiljö 

Syftet med utflykterna, anser Sara, är att barnen ska lära sig värna om naturen men också att 

barnen ska få en förståelse för vad de kan göra för olika aktiviteter i miljön. Barnens fantasi 

utvecklas och det utvecklar deras lek som till exempel bygga kojor i skogen. Sara berättar att de 

planerade aktiviteter förskolan har på utflykterna är kopplade till temat de arbetar med. Sara 

tydliggör här med ett exempel; barnen fick olika kort med insekter på där pedagogerna fick in 

matematik i aktiviteten genom att barnen fick räkna benen på insekterna. Aktiviteten utvecklades 

vidare genom att barnen fick samarbeta med att samla in kryp. Barnen fick förklara och beskriva 

för sin kompis vad den såg och kompisen fick gissa vad som beskrevs.  Sara anser  

”att man kan använda naturen och se den som en resurs, att det finns mycket vi kan lära oss av 

naturen.” 

Sara anser att naturen som en lärmiljö för barnen på förskolan är bra och praktisk eftersom 

pedagogerna kan få in olika aktiviteter och kunskapssituationer naturligt. Sara använder miljön till 

att arbeta med både språk och matematik men även lite naturkunskaper.  

Att vara ute i naturen och gå på utflykter anser Sara är positivt eftersom barnen får lära känna 

naturen. Det är viktigt att barnen blir trygga med att vistas i naturen, men även att rollekar 

utvecklas och fantiseras ihop på ett bättre sätt. Samtidigt som det är positivt med utflykterna 
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anser Sara att det finns negativa sidor att vistas på utflykter som till exempel lekar med pinnar. 

Pinnar förvandlas oftast i barns fantasi till vapen som de börjar slå varandra med. 

Sara berättar under intervjun att eftersom barnen ofta förvandlar pinnar till vapen blir leken 

väldigt våldsam. 

Planerad utomhusmiljö 

Sara anser att det positiva med att vara ute på sin egen förskolegård är att barnen får använda sin 

fantasi i rörligare lekar. Det finns större utrymmen att röra sig på och barnen använder 

naturmaterial som leksaker vilket gör att barnen får möjlighet att utveckla och använda sin fantasi 

inom leken. Sara anser att barns lek utomhus blir rörligare, och mycket mer spring vilket är bra 

eftersom barn behöver få springa av sig. Det negativa med utevistelsen på gården är något som 

Sara benämner som spiralen. Spiralen innebär att det kan bli väldigt rörigt för barnen när de är 

utomhus då de inte kan kontrollera leken och kommer upp i varv. Barn som har det svårt att 

kontrollera leken får det jobbigt ute eftersom det finns så mycket intryck. Trots detta är det bra 

att det finns olika alternativ på gården som till exempel att kunna gå till lekställningen, däcken 

eller sandlådan. Enligt Sara är det både bra och dåligt att vara utomhus. Det är bra att barnen får 

möjlighet till att springa och röra sig fritt men det negativa är att en del barn fastnar i spiralen. 

6.1.2 Sofia  

Naturmiljö  

Sofia berättar att på utflykterna brukar pedagogerna ha olika aktiviteter tillsammans med barnen 

som till exempel ha samling utomhus och sedan naturskola. På naturskolan arbetar pedagogerna i 

åldersindelade grupper. En pedagog går iväg med sin ansvarsgrupp och har någon sorts aktivitet 

anpassat till barnens ålder, nivå och behov berättar Sofia. På naturskolan får barnen olika uppdrag 

som pedagogerna tar med sig olika sorters material till beroende på vad de ska göra. Exempel på 

det kan vara att barnen får ett kort med en färg som de ska hitta i skogen eller leta upp det största 

trädet barnen kan se i skogen. Sofia berättar att förskolan inte går med barnen till lekparker, det 

kan barnen göra med föräldrarna. 

”Vi vill ägna vår utevistelse mer till att gå iväg och göra någon pedagogisk övning i skogen och leka 

lite fritt där. Och de har ju ändå en gård här. Men sen det kan vara så här, det kan vara få barn 

någon gång ta till exempel mellan jul och nyår då det kommer två barn, vi kan väl gå bort till 

lekparken en liten stund för de vill ha något att göra. Men inte annars.”   

Sofia anser att syftet med utflykterna är att både barnen och pedagogerna ska komma bort från 

förskolegården. Sedan är det för att barnen ska få uppleva andra miljöer eftersom i skogen finns 

det stora stenar, träd och grenar att klättra på och över. Det lockar och utmanar till en annan 

sorts lek. Sedan får barnen även se och upptäcka hur de olika årstiderna ser ut och förändras i 

naturen berättar Sofia.  

Sofia anser personligen att utomhusmiljön är en bra plats för lärande med barn, eftersom den kan 

tillföra så otroligt mycket med till exempel sinnena. Sofia ger ett exempel på hur hon tänker, 

”Jag försöker få ett sammanhang i lärandet. Att jobba med mossa innebär att vi dels så kan titta på 

bilder i böcker och sedan gå ut och jämföra i skogen. Visa för barnen att det finns många olika 
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sorters mossor och alla har olika namn. Vi tar med oss boken ut och slår upp för att ta reda på vad 

de heter.  På det här viset får barnen uppleva mossan genom att känna på den och lukta på den. 

Barnen som vågar kanske till och med smakar på den? ” 

 

Vidare uttrycker Sofia tankar kring lärandet i skogen med de yngsta barnen då det handlar om att 

barnen ska få upptäcka och se, 

”Vi pedagoger ser vad de yngsta barnen upptäcker och intresserar sig för i skogen och arbetar då 

vidare med det” 

Sofia berättar att pinnar är nästan alltid intressant hos våra yngsta barn när vi är i skogen och då 

är det ett bra tillfälle att prata om matematik. Vi tog hem pinnar från skogen som barnen fick i 

uppdrag att plocka som de sedan gjorde mobiler av.  

Nackdelar som Sofia kan finna med utomhusmiljön som lärandemiljö är dels att barn har mycket 

spring i benen och bara vill leka när de är ute. På grund av detta kan barnen göra sina uppgifter 

snabbt för de vet att när en uppgift är färdig får de springa iväg och ha fri lek. Barnen har ofta 

bättre fokus när de sitter inomhus vid ett bord och arbetar. En annan nackdel är att det tar lång 

tid att gå till de olika utflyktsmålen vilket tar tid från vistelsen i naturen. Sofia anser även att 

säkerheten är en nackdel. Hon skulle vilja att barngrupperna hade fler pedagoger så barnen får 

utforska naturen och skogen mer. Nu får barnen inte gå så långt bort, de måste alltid kunna se en 

av pedagogerna.  

Planerad utomhusmiljö 

Sofias syfte med vistelsen på förskolegården är att barnen ska få syre, röra sig mer fritt och öva 

sin grovmotorik. Sofia anser också att utevistelsen lockar och utmanar till andra lekar som 

exempelvis samarbetslekar, såsom gräva en stor grop tillsammans i sandlådan. Pedagogerna har 

planerade aktiviteter utomhus. Bland annat lyfter Sofia fram matematiska övningar i sandlådan 

med sandkakor,   

”Här finns möjlighet att prata om de matematiska begreppen första, andra, tredje eller prata om 

mönster. Först gör vi en nalle sen en stjärna sedan en nalle igen och så vidare.”  

Sofia berättar vidare att förskolan har naturtänk i sin pedagogik och då arbetar de mycket med att 

lära barnen att värna om naturen. På sommaren odlar pedagogerna tillsammans med barnen både 

utomhus och inomhus. Syftet med att odla med barnen handlar om att de ska lära sig vart saker 

kommer ifrån, att det inte bara finns i affären utan att varorna kommer någon annanstans ifrån. 

Barnen får lära sig odla och se hur saker växer men också lära sig ta hand om odlingarna genom 

att rensa ogräs och vattna växterna. Barnen får sköta om odlingarna från sådd till skörd.  

Sofia berättar att andra aktiviteter som barnen har möjlighet till att få göra på gården kan till 

exempel vara måla, rörelsestunder med miniröris eller hinderbana. 
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6.2 Lejonet 

Förskolan Lejonet är en kommunal förskola med sex avdelningar, som ligger en bit utanför 

stadskärnan i en stor stad som har nära till naturområde. Förskolan ligger på gångavstånd till 

stadskärnan. De har tre olika förskolegårdar i anslutning till förskolebyggnaden där barnen får 

vistas dagligen. Det finns en större och två mindre gårdar. Barnen är ute minst en gång per dag. 

Intill förskolan ligger en mindre skog, som barn och pedagoger ofta går till. Utflykter sker en 

gång i veckan på en bestämd veckodag.  

På Lejonet arbetar Lena, Lillemor och Lillian.  

6.2.1 Lena 

Naturmiljö 

Lena anser att det som är positivt med utflykter är att det som de gör inne kan de också göra ute 

med barnen.  

”som pedagog ska man passa på att göra saker ute, det blir en annan dimension”.   

 

Utflyktsmålen varierar. Ibland går de iväg till ett museum som har en närliggande lekplats med 

bra motorikövningar. Lena berättar att hon ger barnen uppdrag,  

”På vägen till utflyktsmålen kan barnen få olika uppdrag, till exempel springa tre lyktstolpar fram. 

Eller gå baklänges två lyktstolpar fram. Olika uppdrag så barnen får tänka efter lite och träna sin 

koncentrationsförmåga och även impulskontrollen, man stannar kvar tills alla kommer ifatt.” 

 

Syftet med utflykterna kan vara olika men det som Lena lyfter fram är att stärka gruppen då 

barnen gör något tillsammans, då får de gemensamma och positiva minnen. Genom att barnen 

har något gemensamt att prata om, till exempel de roliga saker/händelser som skedde på 

utflykten, kan gruppen stärkas. Lena tycker inte att barngruppen behöver gå till så många olika 

ställen, utan anser att det är bättre att gå till några få ställen så barnen blir trygga med platsen,  

”de kommer igång och leker så de inte upptäcker nya saker hela tiden. Så man inte utsätter de för 

nya saker hela tiden, utan man går till samma ställe flera gånger så de kan vidareutveckla sina lekar. 

De blir tryggare och tryggare, det gäller även på lekplatser, det blir en trygghet att de vet vad de ska 

leka med eller fortsätta med. ” 

 

Lena anser att syftet med utevistelsen är att barnen får röra sig och få ut energi. Frisk luft mår 

barn bra av och Lena märker att barnen blir pigga. För att utmana lärandet hos barnen går Lena 

till mer kuperad terräng än vad den egna gården erbjuder. Lena lyfter att många fysiska aktiviteter 

och utmaningar som barn behöver för sin motoriska utveckling går endast att genomföra 

utomhus.   
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Planerad utomhusmiljö 

På gården introducerar Lena organiserade lekar, barnen får möjlighet till att rita ute eller så får de 

göra matematiska övningar som till exempel slå en tärning och hitta lika många objekt som 

tärningen visar. Lena tycker att det är viktigt för barnen att få ha fri lek ute om hon har haft 

aktiviteter inne under dagen. Lena lyfter fram att barnen inte orkar vara inomhus en längre tid 

och påpekar att förskolan har små lokaler, vilket gör att det inte fungerar gruppmässigt. Hon 

märker också att när barnen leker ute blir det helt andra lekar, mer varierat. Lena anser att 

utomhusmiljön kan vara en resurs/redskap på så sätt att utomhusmiljön ger mer utrymme. Hon 

ser att det finns möjligheter att utmana barnens energibehov samt att det inte lika lätt blir 

konflikter ute som det kan bli inne på grund av större yta att röra sig på.  

Lena önskar att det skulle finnas pengar till att utveckla gården, då pedagogerna gärna vill ha en 

snickarhörna. Dock finns det mycket säkerhetsregler de måste ta hänsyn till. Pedagogerna har 

mycket idéer om hur de skulle vilja utveckla sin utemiljö på gården. 

6.2.2 Lillemor  

Naturmiljö 

Lillemor berättar att på utflykterna brukar de gå till en skog som de ofta är i så barnen känner 

igen platsen. Lillemor menar att syftet med deras utevistelser är att barnen ska få mer plats och 

rum att vistas i eftersom Lillemor anser att konflikterna blir färre, samt att barnen blir piggare och 

friskare av att vistas utomhus. Barnen ska upptäcka nya miljöer, men i naturen finns ett annat 

genustänk eftersom det inte finns leksaker. Då blir lekarna annorlunda. Vistelsen i naturen blir 

även en grovmotorisk övning för småbarnen när de ska öva på att gå i backar. I naturen går 

allting bättre att göra än på den egna förskolegården. Under utflykterna kan barnen till exempel 

observera både småkryp och sniglar.  

”Det händer även att barnen bygger kojor eller så arbetar jag med matematiska övningar där barnen 

får mäta och jämföra olika pinnar.” 

Lillemor arbetar på småbarnsavdelningen där syftet med utflykterna är att barnen ska lära sig gå i 

led och i olika terränger. Det negativa Lillemor kan se med utflykter är säkerhetsaspekten, det är 

lätt hänt att en olycka sker. 

Lillemor anser att när barnen utforskar miljön, blir barnen nyfikna och vill lära sig mer om hur 

man tar hand om den, som till exempel att barnen ska lära sig att inte trampa på myror och 

sniglar, att de är djur som lever. 

Planerad utomhusmiljö 

Lillemor anser att det positiva med att vistas utomhus på gården är att det inte är lika 

könsuppdelat som inomhus. Genusaspekten är något som arbetslaget arbetar mycket medvetet 

med att motverka i barngruppen. Det negativa med gården anser Lillemor är att det måste hända 

saker hela tiden, pedagogerna måste hitta på nya saker och utmana barnen ofta eftersom gården 

ser likadan ut och kan bli tråkig för barnen. Lillemor tycker att lärandet utomhus är viktigt, miljön 
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är den tredje pedagogen och det är viktigt hur den är utformad. Personligen önskar Lillemor att 

pedagogerna ska ha mer att säga till om hur den ska utformas. 

 

”Drömmen vore att utforma sin miljö på gården tillsammans med en arkitekt eller trädgårdsbyggare 

eftersom du är så mycket där. Det vore en dröm att arbeta tillsammans för jag kan inte bygga. Men 

har idéer.” 

6.2.3 Lillian  

Naturmiljö 

Syftet med utflykterna får barnens intressen ofta styra. Lillans barngrupp går ofta till en 

närliggande skog. I skogen på utflykt kan matematiken komma in naturligt i arbetssättet. Då kan 

barnen jämföra och mäta olika pinnar som de finner i skogen. De matematiska begreppen som 

pedagogerna kan arbeta med då är till exempel stor, störst och kortast. Säkerheten har blivit 

hårdare samtidigt som barngrupperna har blivit större och det är ett hinder för utflykterna 

berättar Lillian. Det är viktigt att det finns tillräckligt många vuxna med. 

”Det är bra med utflykter, de gör att barnen kan känna sig trygga med promenadvägen vilket jag 

tycker är viktigt för då vågar barnen skutta lite åt sidan och upptäcka.”  

I skogen är det lättare att träna det sociala samspelet och utmana och stimulera den motoriska 

utvecklingen. När det gäller det sociala samspelet mellan barnen utomhus anser Lillan att barnen 

inte behöver känna krav på att prestera som hon upplevt att de kan göra inne. Utomhus blir då 

en lugnare och mindre kravfylld miljö.  

Lillan anser att utomhusmiljön påverkar barngruppen. Ett exempel på detta är när hon har varit 

på utflykt till skogen, då är det lugnare i gruppen när de kommer tillbaka till förskolan. I skogen 

kan barnen bara få vara, de kan gå och uppfinna och klura ut saker. Det är mest positivt med 

utflykter och det handlar mycket om barnens upptäckter och upplevelser. Lärandet och 

aktiviteterna kan vara kopplat till det vi arbetar med inne, men också respekt för naturen är viktig. 

Lillian försöker också odla och visa på hur kretslopp och förhållanden i naturen förhåller sig. 

Hon arbetar gärna med naturpåsar och matematikpåsar, ur ett lärandeperspektiv är det bra att 

arbeta med aktiviteter i utemiljön. Barnen har en större frihet utomhus anser hon, eftersom 

barnen får möjlighet att pröva sin kreativitet på ett större utrymme. Barnen fungerar också bättre 

i till exempel samspelet med varandra. Det fungerar bättre både på gården och när de gör 

utflykter tillsammans. 

Planerad utomhusmiljö 

Lillian anser förskolegårdens utomhusaktiviteter har samma syfte som att vara inomhus. Det man 

kan göra inne kan man göra ute. Aktiviteterna barnen kan göra målning får de även göra på 

gården. Hon anser att det finns större frihet ute. Där finns material som sand, snö och vatten 

direkt tillgängligt. Barnen kan även få utlopp och röra sig på annat sätt i utemiljön eftersom 

ytorna är större, men det är som pedagog viktigt att vara nära barnen. För att lärandet utomhus 

ska gå vidare är det viktigt att som pedagog ha ett nära förhållningssätt med barnen menar hon. 

Finns pedagogen i nära anslutning till aktiviteterna ökar sannolikheten för att pedagogen hör vad 
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barnen pratar och funderar över, då kan pedagogen hjälpa barnen att utveckla samtalet och 

lärandet, till exempel, inomhus, till exempel  

”träna det här med sociala relationer, att man när man gräver i sandlådan, samsas och delar med sig 

av spadar, dela på grävskopan.”  

Lillian berättar att på förskolan finns det några pedagoger som har skapat en grupp som arbetar 

mycket och medvetet med utemiljön på gården. De pedagogerna har skapat olika temalådor som 

alla pedagoger på förskolan får använda sig av och ta med ut till barnen. Det kan vara en 

snickarlåda, målerilåda eller en dinosaurielåda. Hon anser att förskolegårdens miljö ska vara 

likvärdig innemiljön materialmässigt. 

Barnen på avdelningen tycker mycket om att leka på den lilla gården, de väljer ofta frivilligt att 

vara där när barngruppen är ute om dagarna. På den stora gården är det flera barn och därmed 

blir det rörigare och stökigare på gården. 

6.3 Kaninen 

Förskolan Kaninen är en liten privat förskola som ligger ute på landet några mil utanför 

stadskärnan. Förskolan ligger i en skogsbacke med naturmiljö, runt omkring som förskolans 

personal låter barnen leka i. Barngruppen är mycket utomhus i alla väder. De är ute minst en gång 

per dag, ibland blir det två gånger. Förskolegården är en stor gård med sandlåda, gungor och 

naturmiljö med stora stenar och träd som barnen kan klättra på. Utflykter gör hela förskolan 

tillsammans en gång i veckan. 

6.3.1 Karin  

Naturmiljö 

Utflyktsmålen brukar variera, men oftast går barngruppen till en närliggande skog där barnen får 

följa årstidsväxlingarna, leka fritt eller ha naturstudier. Någon gång ibland händer det att 

pedagogerna åker med barngruppen in till staden för att gå runt och titta eller gå på teater. Det 

blir inte så ofta eftersom förskolan ligger på landet. Karin anser att det positiva med att barnen 

får gå på utflykter är att det ger bra möjligheter att undersöka och se andra områden och få nya 

erfarenheter.  Karin anser personligen att det är positivt att gå på utflykter eftersom det blir 

omväxling för barnen. Det negativa med utflykter är att pedagogerna ibland inte kan ha överblick 

över alla barn samtidigt och då finns risken att ett barn kan försvinna. Karin berättar  

att under utevistelsen får barnen dels frisk luft, dels möjlighet till större yta att röra sig på samt 

andra material att jobba och leka med. Både motorik och fantasi kan utvecklas där. Nästan allt 

kan läras ute i naturen, både fin- och grovmotorik, matematik, alla sinnen stimuleras också. I 

naturen är det inte lika bullrig miljö som på gården.  

Planerad utomhusmiljö 

Den egna förskolegården anser Karin är fantastisk eftersom den erbjuder barnen olika 

möjligheter till lekar samt att det finns möjlighet att vara i en liten skog utanför gården. Där har 

pedagogerna byggt en hinderbana för barnen, där balans och kondition övas. Barnen tycker om 
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att studera insekter, fåglar och ekorrarna som bor i skogen. Det uppstår inte lika lätt och inte lika 

ofta konflikter utomhus som det kan göra inomhus anser Karin. På den egna gården brukar 

barnen leka fritt, spela fotboll eller så arrangerar pedagogerna gympapass eller lekar så barnen har 

olika aktiviteter att välja på. På vintrarna brukar även pedagogerna åka skidor och skridskor 

tillsammans med barnen. Det enda negativa Karin ser med gården är att det saknas något att 

klättra och hänga i för de äldre barnen. 

6.4 Apan 

Apans förskola är kommunal och ligger cirka tre mil utanför stadskärnan. Förskolan har tre 

avdelningar. Förskolegården är stor och är indelad i två lika stora gårdar, ena gården har gungor, 

lekstugor, sandlåda och stora ytor att röra sig på. Den andra gården har naturmiljö med en 

sagostig som pedagogerna kallar Skogsdungen. Där kan barnen få leka i en stor backe, klättra på 

stora stenar och berg samt vistas bland träd och buskar. Även på den här gården finns en 

sandlåda och ett stort skepp barnen kan leka på. I den närliggande miljön utanför förskolan finns 

möjlighet att vistas i olika skogar. På förskolan arbetar pedagogerna Annie, Anneli och Agnes.  

6.4.1 Annie 

Naturmiljö 

Annie berättar att  

”Utflykter blir inte så ofta som vi skulle vilja. Jag skulle vilja att vi gick på utflykt minst en gång i 

veckan. Nu sker det kanske en gång i månaden. Anledningen kan vara att det fattas personal så vi 

inte kan komma iväg. ” 

 

När Annie går på utflykter brukar barngruppen gå på promenad för att lära känna miljön nära 

förskolan. Under promenaden finns det mycket att upptäcka till exempel djur och växter. 

Tillsammans med barnen brukar pedagogerna sjunga sånger när de går på promenader, på så sätt 

kan de arbeta med språket. Till exempel på en utflykt var Annie med barngruppen och besökte en 

närliggande brandstation där barnen fick en guidad tur. Syftet med utflykterna anser Annie är att 

låta barnen se något annat än förskolegården, liksom att utforska natur och skog.  

”Att komma till en liten skogsdunge för barn kan vara som att komma till en stor skog för dem. Det 

finns flera syften med att gå en promenad med barngruppen kan vara att till exempel barnen ska lära 

sig ta instruktioner, följa en vuxen eller lära sig trafikkunskap om hur de ska bete sig i trafiken.” 

 

I skogen får barnen även en naturlig motorisk träning då de får klättra på stora stenar och ta sig 

fram i terräng som många barn behöver öva sig på. Det du som pedagog kan arbeta och göra 

med barnen inomhus går lika bra att göra utomhus bara du vågar och vill prova på anser Annie. 

Barnen får se förändringar i naturen på årstiderna. Annie arbetar mycket med matematik i 

naturen, till exempel får barnen jämföra olika pinnar där Annie kan få in begrepp som smal, bred, 

lång och kort. Ute kan barnen lära sig via kroppen och sinnena på ett annat sätt än inomhus. Små 
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barn behöver kanske bara lära sig gå i terräng medan de äldre barnen kan lära sig om 

allemansrätten. Pedagogerna kan även arbeta med arbetsmaterialet ”hitta vilse” så barnen inte är 

rädda för att vistas i skogen och komma bort berättar Annie. Barnen kan utveckla sin identitet 

och självkänsla, då ett barn som är tyst och tillbakadragen inomhus kanske vågar ta för sig mycket 

mer utomhus. Även genus försvinner utomhus eftersom det inte finns några bestämda leksaker 

utan barnen får använda sin fantasi att förvandla naturmaterialet till leksaker som de behöver i sin 

lek, barnen får vara kreativa. Annie ser mycket positiva saker med att använda naturen som en 

lärandemiljö för barngruppen. Det negativa med utflykter är säkerheten. Pedagogen har inte 

samma koll på barnen i skogen som det går att ha på den egna förskolegården. 

Planerad utomhusmiljö 

Annies syfte med att låta barnen vistas på den egna förskolegården är att få frisk luft för det 

behöver både barnen och personalen. Det går inte att vara inne en hel dag anser Annie eftersom 

hjärnan behöver syret och frisk luft för att alla ska må bra och klara av en hel dag i förskolan. 

Hon menar att barnen får springa av sig då det finns mer utrymme för deras rörelsebehov, men 

också för att lekarna varierar och andra gruppkonstellationer uppstår. Som pedagog kan du få in 

så mycket av läroplanens mål när du vistas ute. Annie berättar att man kan arbeta med matematik, 

språk, motorikövningar och samspelslekar som fotboll eller gå på skattjakt. Vid vattenlekar kan 

barn utforska vad som flyter och sjunker och upptäcka tekniker. Samspel och samarbete i olika 

lekar, måla på is och snö, använda sig av utemiljöns naturliga material. Annie exemplifierar hur de 

arbetat med kretsloppet, 

”Vi planterar olika växter för att se hur det växer.  Vi har till exempel planterat paprika och solrosor 

som barnen sedan fick ta hem och sköta”  

 

Det positiva med vår gård, berättar Annie, är att den är stor och luftig. Barnen kan hitta många 

utrymmen, de kan springa utan att förstöra något annats barns lek. Det finns många olika små 

ställen där barnen får vara själva och leka utan att bli störda. Barnens lek får utvecklas mer om de 

inte blir avbrutna. Det positiva är även att på den stora gården får barnen möjlighet att skaffa nya 

kompisar eftersom vi delar gården med andra avdelningar. 

6.4.2 Anneli 

Naturmiljö  

På utflykterna brukar barnen få leka i skogen eller gå på promenader. Barnen behöver öva på att 

gå i trafiken, därför kan pedagogerna även ha trafikkunskap. Annelis syfte med utflykterna är att 

barnen ska utveckla sin motorik eftersom det i skogen finns naturliga saker att klättra på samt 

röra sig på större ytor. Barnen lär sig om miljön genom att vistas i den anser Anneli.  Barnen 

behöver komma bort från de andra barnen på gården. I skogen får barnen bara vara i deras 

avdelning/grupp. Att ta med barnen till en närliggande lekpark eller skog gör mycket för 

barngruppen för att stärka deras egen grupp. Mycket handlar om att de stora barnen får hjälpa de 

mindre barnen om det behövs. Exempel på det kan vara att hålla handen och gå tillsammans till 

utflyktsmålet, de minsta får öva att gå i terrängområden. Det blir en annan sorts lek i skogen, till 
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exempel bygger de kojor där barnens fantasi kan utvecklas genom att leka med naturmaterial. 

Anneli har observerat leken i skogen,  

”Barnen leker tillsammans i helgrupp i jämförelse med leken på gården där barnen oftast leker med 

sin bästis på samma ställe och samma lekar varje dag. På utflykter handlar det mycket om att socialt 

fungera i grupp.” 

Vi brukar även leta djurspår och djurspillning berättar Anneli. Om barnen upptäcker något i 

skogen hänger pedagogerna på och utvecklar det för att bilda ett lärande. Vi pedagoger kan få in 

matematik- och språkövningar under utflykterna också. En gång fick till exempel de äldsta barnen 

gå i skogen och leta efter små pinnar som liknade bokstäver som vi sedan hängde upp på 

förskolan förklarar Anneli.  

Det negativa med utflykter är säkerheten, vi kan inte ha samma uppsikt och kontroll över barnen. 

Det är lättare för barnen att komma bort och gömma sig bakom någon stor sten. Det är jobbigt 

tycker Anneli som vill vara mer delaktig i barnens aktiviteter och vara en medforskare för att få se 

vad barnen är intresserade av. 

Planerad utomhusmiljö 

Annelis syfte med att vara ute på den egna förskolegården är att barnen får springa av sig, få 

utlopp för sina rörelsebehov. Det är viktigt att barnen får frisk luft. Barnen får leka med barn från 

andra avdelningar eftersom vi samarbetar när vi är ute. Vi har även en egen liten skog som vi 

kallar sagostigen som är väldigt uppskattad av barnen att leka ostört i. Jag är väldigt nöjd med vår 

gård den har så mycket att erbjuda barnen, det märks att barnen trivs ute berättar Anneli.  

”Det är bara positivt att vara ute, det finns inga nackdelar förutom på vintern när det är kallt och 

mycket is så vi inte kan vara ute på grund av att barnen fryser och kan halka.” 

6.4.3 Agnes  

Naturmiljö  

På utflykterna brukar Agnes och kollegorna gå till skogen med barngruppen. Där får barnen 

springa runt och ha fri lek. På vintern går de till en stor backe där barnen får åka pulka.  

Syftet med utflykterna anser Agnes varierar beroende på vilken sorts utflykt de ska göra, 

 

”När vi går till skogen är syftet att komma iväg från gården så barnen får vistas i en skogsmiljö och 

gå i en mer avancerad terräng. Syftet varierar också beroende på ålder ett – två åringarna är det just 

terrängen, stenar och rötter. För de äldre barnen lyfter jag allemansrätten, och att vi tillsammans 

samlar natursaker som vi arbetar med på förskolan.” 

Åker Agnes på utflykt med buss in till staden blir syftet något helt annat, till exempel att barnen 

ska lära sig åka buss, gå fint i tung trafik i centrum och så vidare. Det positiva med utflykter till 

skogen är att det syns tydligt på barnen att de trivs att komma bort från gården, det blir en helt 

annan sammanhållning i barngruppen. Istället för att två barn leker här och tre barn leker där så 

leker alla barn tillsammans och har kul. Agnes har aldrig varit med om konflikter inom leken när 
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barnen leker i skogen. Barnen är ofta hjälpsamma och hjälper de minsta barnen över stockar och 

stenar. De leker mer fantasifullt ute i skogen. Eftersom förskolan har tre avdelningar som är ute 

samtidigt på den egna gården är det bra för just min barngrupp att få komma bort från gården 

och bara stärka sin egen grupp berättar Agnes. Barnen får då lära känna sin grupp och kamraterna 

på sin avdelning.  

Det negativa med utflykterna anser Agnes är tidsrutinerna eftersom hon önskar att barngruppen 

kunde vara borta längre och inte ha tidskrav på sig under utflyktstiden. Det är även dyrt för 

Agnes barngrupp att åka långt på utflykt eftersom de då måste åka buss in till staden vilket tar 

cirka 40 minuter in till stadskärnan. Men det kan också hända mer allvarliga olyckor i skogen som 

pedagogerna kanske inte alltid hinner se eller förhindra. Det är även lätt hänt att barn springer 

ifrån gruppen vilket gör att pedagogerna måste ha större kontroll och räkna barnen hela tiden 

istället för att kunna delta och vara medforskare i leken anser Agnes. 

Planerad utomhusmiljö 

Syftet med att vistas ute på gården är att barnen ska få vara ute och röra sig på större ytor där de 

får springa av sig men också att både barn och personal ska få frisk luft lyfter Agnes. Barnen kan 

leka andra lekar som inte går att göra inne, till exempel tjuv och polis eller tävla om vem som kan 

gräva djupaste gropen i sandlådan. Agnes arbetar medvetet med lärandesituationer på 

förskolegården tillsammans med barnen är till exempel att gå balansgång runt sandlådan, 

matematikövningar med att samla pinnar och räkna stenar eller samla löv och göra 

frottageövningar.  

De får även möjlighet att leka med barnen från de andra avdelningarna.  

 

Agnes anser att, 

”Det negativa med att vara ute på gården är att pedagogerna inte har samma koll på barnen om det 

blir konflikter och bråk i leken. Det tar även lång tid att klä av och på de minsta barnen vilket tyvärr 

leder till att de äldre barnen får sitta och vänta länge innan de får springa ut. Vilket leder till att det 

lättare blir knuffar och konflikter.” 

 

Agnes lyfter även att på vintern fryser de yngsta barnen lätt vilket ofta leder till att det bara står 

stilla och gråter och då blir det svårt att sysselsätta de och vistelsen ute blir inte så givande för 

barnen.   

6.5 Gråsparven 

Gråsparven är ett litet föräldrakooperativ som består av två avdelningar. Gråsparven ligger en 

liten bit från stadskärnan med närhet till hav och skog. De har en stor gård med mycket yta. På 

gården finns redskap som lockar till lek och rörelse för både lugna och mer fysiska lekar. 

Gråsparvens gård har två sandlådor, en stor klätterställning, en stuga, en båt, bänkar och bord för 

att sitta på. Det finns även en del buskar och träd. På gråsparven är de ute varje dag, oftast 2 

gånger. De har mulle och knytte verksamhet och går ut på utflykt 1 gång i veckan. De ansvariga 
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pedagogerna följer gruppen i 4 år, från knatte – till – mulle, vilket innebär att innehållet anpassas i 

verksamheten till vilka behov som finns i den aktuella gruppen och kan följa upp det under en 

längre period förklarar Gabriella. Varje grupp har sin dag då de går på utflykt och i grupperna är 

det ca 8 -10 barn. 

Här arbetar Gabriella. 

6.5.1 Gabriella  

Naturmiljö 

Utomhusmiljö för Gabriella beskriver hon som 

 ”ett ”rum” till där det finns spännande utmaningar för barnen att leka och upptäcka.”  

 

Hon menar att det även finns många olika lärmiljöer i förskolans närmiljö. Syftet med 

utevistelsen under utflykter, berättar Gabriella, är för henne att ge barnen härliga upplevelser som 

i sin tur ska leda till att de vill vara rädda om sin miljö, natur och djur. På utflykterna går 

mullegruppen till havet. De äter lunch där och pedagogerna har också med sig material för att 

tillsammans med barnen vara medupptäckare. Material som de har med sig kan vara håvar, 

förstoringsglas och matematikpåsar med uppdrag i naturen. Knyttegruppen går till skogen som 

ligger nära och gör liknande saker och fikar i skogen men de kommer tillbaka till förskolan för att 

äta lunch. 

Gabriella berättar att,  

”Varje utflykt blir då en trevlig stund för barnen och pedagoger där vi har tid att möta barns 

funderingar och frågor samt att alla barn blir sedda.”  

 

Gabriella berättar att Gråsparven är en grön flagg -certifierad förskola. Detta innebär att de har 

miljömål som förskolan arbetar mot. Miljömålen arbetas fram gemensamt för verksamheten och 

är kopplat till ett tema. Nu är temat Tema vattenresurser, där är miljömålen som Gråsparven 

arbetar mot följande: 1. Vi ska besöka och lära oss mer om sjön, havet och bäcken, 2. Vi ska titta 

på djur och växter i vattnet, och lära oss mer om dem, 3. Vi ska lära oss mer om 

vattenanvändning/förbrukning - besparing, 4. Vi lär oss om vattnets kemi - vattnets olika former 

och 5. Vi lär oss mer om vattnets kretslopp i naturen och i samhället. 

Negativt med utflykter kan vara att om det inte är tillräckligt många vuxna med är det lätt att 

pedagogerna övervakar och räknar barn istället för att vara medupptäckare. Det är viktigt att vara 

tillräckligt många vuxna när man går på utflykt utanför förskolan menar Gabriella. Kläder spelar 

in och har en stor betydelse vid utflykter. Gabriella lyfter fram något som är positivt för henne 

med utflykter och det är att, 

”på utflykterna får vi pedagoger en annan roll. Vi kan vara ännu mer närvarande med barnen än på 

förskolan där vi ofta blir avbruten av rutiner. Vi har en ständigt levande diskussion hur vi skall 

kunna vara ute länge”. 
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Om lärandet i utomhusmiljön under utflykter säger Gabriella detta: 

”Barn lär sig hela tiden och ute är det viktigt att vara medupptäckare för att kunna synligöra för 

barnen var de lär och ge dem nya erfarenheter. Alla målen som förskolans läroplan har går att 

genomföra utomhus. Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Utomhus lär sig barnen med alla 

sina sinnen!” 

Planerad utomhusmiljö 

Pedagogerna på Gråsparven försöker se förskolegården som ett extra rum, berättar Gabriella, 

som ska vara lika inspirerande för lek som att vara inne. Syftet med utevistelsen på gården är att 

barnen får mycket fysisk aktivitet och bra grovmotorik. Gabriella anser även att barnens hälsa blir 

bättre och de upplever att de är mindre sjuka. De har även två kaniner på förskolan och odlar 

potatis och morötter med mera. Återkommande aktiviteter är att ta hand om djuren och 

odlingarna som ska skördas samt att tillaga det som de tar upp från jorden.  

”Vi försöker ha en röd tråd i vår verksamhet och kallar verksamhetsåret för ”Året runt på 

Gråsparven” där följer vi årstiderna. Vi har färdiga matematikpåsar med utomhusmatematik samt en 

väl genomtänkt mulle och knytteverksamhet där både mulle och skräpfia kommer på besök och 

pratar om allemansrätt med mera”.  

Gabriellas tankar om de positiva sidorna med utevistelse på den egna gården,  

”Jag ser bara positiva saker med att vara ute för barnens välbefinnande, lärande och fantasi. 

Eftersom vår gård är kuperad och stor, känner barnen att alla har plats och det är alltid full aktivitet 

där vi sällan hör att de inte har något att göra. Gården erbjuder många utmaningar för de yngsta 

barnen som passar deras behov.” 

 

Gabriella tillägger att vädret kan ha en stor inverkan och betydelse för att utevistelsen ska bli 

lustfylld. Det är viktigt att barnen inte fryser och mycket extrakläder måste finnas då det leks med 

vatten och sand. 

6.6 Elefanten 

Elefanten är ett föräldrakooperativ som består av en avdelning. Elefanten har nära tillgång till 

skog och mark. Det är 2,5 mil till själva stadskärnan. Utflykter görs varje vecka. Elefanten har en 

stor gård med mycket yta för barnen att röra sig på. På gården finns en stor klätterställning och 

rutschkana. På Elefanten är barn och pedagoger ute på förskolans gård varje dag, oftast två 

gånger, för- och eftermiddag. Här arbetar Eija. 

6.6.1 Eija 

Naturmiljö 

För Eija är utomhusmiljö närmiljön, förskolans gård, skogen och samhället. I utomhusmiljön 

arbetar Eija mycket tillsammans med barnen. Aktiviteterna berör hälsa och motion, allemansrätt 

och sagoväsen i svensk kultur. Lärandet som Eija ser i utomhusmiljön är språk, matematik, 
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historia, samhällskunskap, motorikträning. Hon anser även att samarbete i gruppen går att få in 

på många olika sätt. Eijas inställning till lärandet i utemiljön uttrycker hon kort och rakt på sak 

”Det går att väva in allt utomhus”.   

På utflykterna följer de årstiderna, på vintern kan de till exempel åka skidor i närliggande skog 

och skridskoåkning. De har också mulleverksamhet. Eija tar upp att de går till biblioteket, ser 

teater och har skräpdagar. Då Elefanten är en förskola på landet menar Eija att för dem är syftet 

med utflykter bland annat att barnen ska bekanta sig med staden och kulturen. Syftet med 

utevistelsen på utflykterna anser Eija handlar om att barnen får lära sig respekt för naturen och 

miljön runt omkring. Barnen kan få en förståelse för att allt hänger ihop. När Elefanten gör 

utflykter tycker Eija att det är positivt att de äldre barnen lär sig att orientera i sin närmsta 

omgivning. De lär sig då att respektera sådant som inte är deras, att barnen lär sig tanken att ”vi 

tycker inte alltid lika och det är okej” och att vi får tycka olika om saker och ting. Negativt med 

utflykter är rädslan hon kan känna att något ska hända barnen under utflykten när personalen inte 

har överblick och uppsikt. 

Planerad utomhusmiljö 

På Förskolans egen gård upplever Eija att det inte finns något negativt. Hon lyfter fram att för 

deras yngsta barn är gården tryggheten, där finns gräsmattor, skog, växthusen och deras odlingar. 
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7. Analys  

7.1 Vilka syften beskriver pedagoger att de har i naturmiljö? 

Samtliga pedagoger är positiva till utflykter och det finns fasta utflyktsdagar på förskolorna. Sex 

pedagoger uttrycker att utflykter ger omväxling från den egna gården och erbjuder andra miljöer 

och att barnen får kännedom om närmiljön. Likt Dahlgren & Szczepanski (2001) vikten av att 

låta barnen få närkontakt med utemiljön i inlärningssituationer. Bilton (2010) betonar vikten av 

att vara ute i naturen för att visa att det är en naturlig del av livet.   

Majoriteten av pedagogerna gör ofta utflykter till närliggande skogar med sina barngrupper. 

Skogen är alltså ett viktigt utflyktsmål kan vi urskilja i vårt resultat. Enstaka pedagoger anser att 

lärandet på utflykter tillika handlar om att barnen ska utveckla och känna sig trygga att vara i 

naturmiljö. Pedagogerna tycker att det är viktigt att gå till få ställen på utflykterna eftersom 

barnen har lättare att komma igång med lekar eftersom de känner igen miljön. Staden 

förekommer som utflyktsmål uppger två pedagoger och syftet är att barngruppen ska lära sig åka 

buss samt se stad och kulturutbud. En av dessa pedagoger arbetar med samhällskunskap och 

historia genom att visa på stad och kultur skapas en förståelse för det anser hon.   

Flertalet pedagoger påpekar att barn genom vistelsen i naturmiljö kan erbjudas meningsfulla 

upplevelser som förhoppningsvis leder till respekt för och vilja att ta hand om miljö, natur och 

djur. Fyra av pedagogerna menar att förhållanden och samband blir konkreta, som till exempel att 

barnen ser och upptäcker årstidernas växlingar och att de inte ska förstöra naturen utan istället 

värna om den och ta hand om djur och växter. Andra samband som kan visas är att natur och 

samhälle påverkar varandra.En pedagog lyfter särskilt fram vattnets kretslopp eller 

skräpplockardagar som exempel på påverkan.  Bailie (2010) lyfter att naturen väcker barnens 

nyfikenhet då de kan ställa frågor om djur och växters livscyklar.  

Flertal pedagoger poängterar att sammanhållningen och samspelet i gruppen flyter på och att 

utrymmet i exempelvis skogen ger frihet. Det ger även möjlighet att barnen får ut sitt 

rörelsebehov. Enstaka pedagoger anser att de är bra för barnen att komma iväg på utflykt så de 

får frisk luft och blir piggare. Likt Blennow & Söderström (1998) där studiens resultat visar på att 

barnen i I Ur och Skur verksamhet kontra traditionell förskola hade lägre sjukfrånvaro. 

En pedagog lyfter fram att hon anser att samarbetet i barngruppen fungerar bättre i skogen detta 

är positivt för barngruppen då gruppen stärks. Exempel på detta är att barnen hjälper varandra att 

ta sig fram i terrängen. Här kommer Vygotskijs proximala utvecklingszon in som innebär att 

barnet för att gå vidare i utvecklingen med hjälp av en mer kunnigt barn eller vuxen kan göra det 

(Säljö, 2000). Majoriteten pedagoger lyfter att gå i terräng i skogen är bra för barnens fin och grov 

motorik. Flertal pedagoger menar att vägen till utflyktsmålet gör att barnen får tillfälle att öva sig i 

att gå på led och lära sig hur de ska vistas i trafiken. En av dessa pedagoger anser att 

promenadvägen är bra eftersom pedagogen kan arbeta med koncentration och impulskontroll.  
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Majoriteten av pedagogerna uttrycker att matematik vävs in i aktiviteterna på utflykter, 

exempelvis lyfts matematiska begrepp såsom stor, större, störst, liten, mindre, minst samt mäta 

och jämföra när de arbetar med naturmaterial. Fyra pedagoger uttrycker att det blir ett 

sammanhang i lärandet och att barnen upplever och utforskar med sina sinnen. En pedagog 

exemplifierar med att om de undersöker träd och mossor är det viktigt att barnen får komma ut 

och se, känna och lukta på träden och mossorna. Dahlgren & Szczepanski (2001) menar att just 

därför är naturmiljön en tilltalande och lockande miljö för barn där de kan lära sig via sinnena för 

att den miljön innehåller dofter, ljud och rörelser som inte finns i någon annan miljö. Ett fåtal 

pedagoger arbetar medvetet med allemansrätt samt materialet Hitta Vilse när de vistas i skogen. 

Två pedagoger berättar att de har inget bestämt syfte utan det är barnens intresse och upplevelser 

som styr utflykten. 

7.2 Vilka aspekter lyfter pedagoger fram som betydelsefulla i barns lärande i naturmiljö?  

Två pedagoger menar att fantasi och kreativitet hos barnen stimuleras i naturmiljön med de 

naturmaterial som finns där som exempelvis löv, kottar, pinnar, snö och is. En pedagog lyfter 

fram att i naturmiljön skapar barnen en nyfikenhet som leder till att barnen vill lära sig mer om 

naturmiljön. Brodins (2011) studie visar att lärandet blev mer motiverat ute i naturen.  Barn och 

pedagoger tillsammans befinner sig i den proximala utvecklingszonen då de utforskar naturen 

och för att lära sig mer om den behöver de varandra (Säljö, 2000) 

En pedagog uttrycker och lyfter fram att hon känner att hon blir mer närvarande i sin roll som 

pedagog med barnen på utflykt. Pedagogen uttrycker också att på utflykter finns tid att möta 

barns funderingar och frågor. Hon blir inte avbruten av rutiner på samma sätt som på förskolan. 

En pedagog lyfter fram pedagogens roll som medupptäckare genom att vara där barnen är, för att 

vidga och utmana barnens lärande och erbjuda nya erfarenheter. Två pedagoger lyfter fram att 

det blir andra lekar på utflykter, exempelvis mer fysiska aktiviteter och att barnen rör sig på annat 

sätt. En pedagog uttrycker att andra gruppkonstellationer formas och två pedagoger lyfter att det 

är positivt att vistas i naturmiljön eftersom genusaspekten försvinner. Grahn (1997) har i sin 

studie påvisat att där förekom andra konstellationer och en annan sorts lek. 

En pedagog anser att naturmiljön har en lugn och avkopplande effekt för barnen som hon anser 

är viktig. Mårtensson m.fl. (2011) finner liknande aspekter av att den friska luften kan ha ett 

inverkande lugn. 

Barnen går och rör sig i varierad och kuperad terräng, då de klättrar över stenar och träd. Därmed 

utmanas och utvecklas barnens motoriska lärande, både fin- och grovmotorik. Majoriteten av 

pedagogerna uttrycker att dessa är effekter i barns lärande av att vistas i naturmiljön. Två 

pedagoger tar med barnen till pulkabacken eller skridskobanan på vintertid effekten av detta blir 

att barnen får öva motorik samt uppleva fart. Bailie (2010) anser att i naturlig terräng förekommer 

lärande genom att barnen kan göra konkreta och äkta erfarenheter då den fysiska och kognitiva 

utvecklingen stimuleras på olika sätt. 

Negativa aspekter kan vara att tiden att ta sig till utflyktsmålet tar tid från själva vistelsen i 

naturen. Majoriteten av pedagoger uttrycker en oro och rädsla för att något ska hända barnen 

under utflykten. Det är lätt att som pedagog då istället bli övervakare och hela tiden räkna barn 
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istället för att vara medupptäckare. Personalbrist blir då ett hinder och utflykten ställs in för att 

säkerhetsrisken känns för stor. Grahn (1985) betonar vikten av säkerhet för området där barnen 

ska vistas, att den ska vara fri från trafik eftersom att barn har svårt att skilja på lek och 

verklighet. 

7.3 Vilka syften beskriver pedagoger att de har i planerad utomhusmiljö?  

Utevistelse på gården är en stor del av dagen inom förskolan.  Samtliga intervjuade pedagoger 

gick ut tillsammans med barnen minst en gång per dag, ibland två gånger beroende på vädret. 

Alla elva intervjuade pedagogerna hade en positiv bild av att vistas utomhus på förskolans gård 

eftersom både barn och pedagoger behöver frisk luft om dagarna för att orka vistas i förskolan en 

hel dag. En pedagog anser att hälsan blir bättre av att vistas utomhus. Flera pedagoger uttrycker 

att syftet är att barnen ska få utlopp för sitt rörelsebehov utomhus eftersom lokalerna är trånga. 

En pedagog lyfter fram att syftet med vistelsen på den egna gården är att ge de yngsta barnen på 

förskolan trygghet utomhus. Frisk luft, hälsa och rörelse är aspekter som framgår vara 

betydelsefulla även i vår litteratur till utomhusvistelsen (se t.ex. . Grahn 1985; Brodin 2011; Bilton 

2010). 

Två pedagoger anser att den planerade utomhusmiljön är bra utformad eftersom de anser att 

gården är ett tredje rum och fungerar som en tredje pedagog då det ska finnas olika sorts 

lärandesituationer i den planerade miljön. En pedagog berättar att på hennes förskola arbetar 

pedagogerna medvetet med att utveckla aktiviteterna och lärandet i den planerade utomhusmiljön 

genom att skapa temalådor för barnen. Pedagogen berättar att på förskolan har de plockat ihop 

olika material i olika lådor som de sedan döper till snickarlådan, målarlådan och så vidare. Många 

pedagoger arbetar medvetet med aktiviteter ute på gården då pedagogerna tar ut olika leksaker 

och material såsom spel och målarmaterial. Pedagogerna lyfter fram att de aktiviteter som går att 

göra inomhus går lika bra att göra utomhus, exempelvis bygga och måla. Det som går att läsa ur 

intervjuerna går att likna vid Biltons (2010) resonemang om att utemiljön måste ses som en 

lärande – och undervisningsmiljö.  

Flertalet pedagoger lyfter fram att matematikövningar i sandlådan kommer in naturligt på gården. 

När barnen sitter och skapar sandkakor tar pedagogerna tillfälle att ställa frågor och prata om till 

exempel hur många sandkakor barnen har gjort. Här kan vi konstatera att pedagogerna vill 

medvetandegöra matematiska begrepp exempelvis vilken kaka är den första, andra, tredje osv.  

En pedagog lyfter här att genom samtalet utvecklas barnens språk eftersom de får fler ord och 

begrepp. Vidare kan vi se att det sociokulturella perspektivet väl stämmer in i pedagogernas syfte. 

Språket är vårt viktigaste redskap, barnets verbala och icke verbala språk är betydelsefullt i 

lärandet samt att språket är länken mellan omgivningen och den egna individen (Säljö, 2000). 

Två pedagoger uttrycker att lärande för sinnena bildas då barnen får undersöka och utforska på 

förskolans gård genom att snö, vatten och sand är lättillgängligt. Samma pedagoger menar att här 

kan de få in natur och teknik i arbetet. Halldén (2009) lyfter att barn behöver praktiska 

erfarenheter i sitt lärande samt vikten av att barnen får använda sina sinnen för att upptäcka 

saker. 
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Några enstaka pedagoger påpekar att i de organiserade lekar som genomförs finns syftet att 

barnen ska lära sig samarbete och samspel. Exempel på organiserade lekar som kan genomföras 

är spela fotboll eller bandy. Två pedagogers syfte är just att barnen ska få leka fritt med det 

material som gården erbjuder.  Som framgår verkar just förmågorna samspel och samarbete 

väldigt viktiga aspekter i barns lärande. Det kan vi se i såväl den planerade utomhusmiljön som i 

naturmiljön. Likt Grahn (1997) lyfter pedagogerna vikten av lekens betydelse för lärande, i leken 

finner barn lösningar på problem och de får öva sig i sociala färdigheter. 

Flera pedagoger ser som syfte att barnens motorik kan övas på den egna gården och en pedagog 

lyfter fram att hennes barn är intresserade av att gå balansgång på sandlådans kant. Pedagogen tar 

till sig barnens intresse för att aktivera barnen utomhus och det blir ett naturligt lustfyllt lärande. 

De flesta pedagogerna lyfter fram att ett lärande som finns på förskolegården är den motoriska 

utvecklingen som får möjligheter att utvecklas. Brodin (2011) lyfter fram att barn grovmotoriken 

utvecklas på den egna förskolegården då de har frihet att springa, hoppa och klättra  

Sex pedagoger lyfter fram att i den planerade utomhusmiljön arbetar de med att barnen ska få 

förståelse för kretsloppet, se hur saker växer samt för att barnen ska lära sig förstå att ta hand om 

växterna för att de ska växa. Medans grönsakerna växer kommer intressanta djur fram som 

pedagogerna samtalar med barnen om. En pedagog poängterar att genom att ta hand om de två 

kaniner som finns på förskolan lär sig barnen att ta ansvar och omsorg för levande djur. Här 

anser vi att det synliggörs ett lärande ur sociokulturellt perspektiv i pedagogernas resonemang. 

Genom samspel med sin omgivning, kommunikation och genom handlingar på olika sätt får 

individen kunskaper som den sedan kan använda sig av (Säljö, 2000). 

7.4 Vilka aspekter lyfter pedagoger fram som betydelsefulla i barns lärande i planerad 

utomhusmiljö?  

Två pedagoger anser att barnen får utveckla sin fantasi mer när de leker utomhus i rörligare lekar 

och att lekarna ser annorlunda ut utomhus jämfört med inomhus. Ett fåtal pedagoger påpekar 

även att andra gruppkonstellationer förekommer ofta på gården. En annan effekt av att vistas i 

den planerade utomhusmiljön är att konflikterna blir färre anser fyra pedagoger. Grahn (1997) 

visar på liknande resultat i sin studie som vi kan urskilja i våra pedagogers resonemang. 

Några enstaka pedagoger uttrycker att gården kan upplevas som tråkig och kan behöva utvecklas 

för att barnens lek och lärande ska kunna utvecklas och bli stimulerande. En pedagog anser att 

det vore bra att få utforma gården tillsammans med en arkitekt eftersom pedagogen har idéer om 

hur gården skulle kunna utformas för att göra den attraktiv för barnen. Ytterligare en pedagog att 

hon önskar att hon kunde få säga till mer om hur gården skulle kunna utformas eftersom hon 

saknar klätterställning till de äldre barnen. Även Grahn (1985, s.56) påpekar att miljön bör 

inspirera och locka barnen till olika sorts lekar.  

En av de elva intervjuade pedagogerna berättar att det positiva med utevistelsen på 

förskolegården är att det inte är lika könsuppdelat utomhus som det är inomhus på förskolan. 

Hon anser att det är bra eftersom hon arbetar mycket med att motverka genusproblematiken i 

förskolan. Grahn (1997) har i sin studie visat att där förekom andra gruppkonstellationer och mer 

varierande och uthålliga lekar. 
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Väderleken under vintertid har betydelse för att det ska upplevas lustfyllt för det allra yngsta i 

förskolan anser två pedagoger. De yngsta barnen kan ha svårt att gå i djup snö och ta sig fram på 

en isig förskolegård som inte blivit skottad eller sandad. Canning (2010)  visar i sin studie att 

förskolegården bör utmana barnen på bra och roligt sätt för att barnen ska vilja vara utomhus.  

En pedagog menar att för att det ska kunna skapas ett lärande utomhus behöver pedagogerna ha 

ett nära förhållningssätt med barnen. Så hon ska kunna vara en medforskande pedagog och delta 

i barnens aktiviteter för att se och höra vad barnen pratar om. Då kan pedagogen ställa frågor till 

barnen och leda in de på ett lärande. Det bildas ett sociokulturellt lärande när barnen får skapa 

sociala relationer och samspel med varandra i leken (Säljö, 2000,s.236).  

En pedagog lyfter något som hon anser vara negativ effekt i barnens lärande i planerad 

utomhusmiljö som hon kallar spiralen. Pedagogen menar att när ett barn kommer ut på gården 

kan det bli mycket intryck av allt som finns där, barnet får svårt att fokusera och koncentrera sig 

på en aktivitet. Björklid (2005) menar att pedagoger lyfter att i utemiljön finns färre restriktioner 

än innemiljön i en positiv betydelse. Vår pedagog har lyft det motsatta i detta sammanhang. 
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8. Diskussion 

Naturmiljö  

Syftet som pedagogerna beskriver som skiljer sig från planerad utomhusmiljö är trafikkunskap, 

hur barnen ska vistas i en trafikerad miljö.  Vi kan se att utflyktsmål oftast blir till närliggande 

naturmiljöer i förskolans närhet. Som Grahn(1997) även påpekar utvecklas barnens fantasi då de 

leker i naturen och kan skapa rum för sina egna aktiviteter (s, 7). 

Två deltagande pedagoger tar bussen in till stadskärnan på utflyktsdagarna för att då lära sig om 

kultur och historia. En annan slutsats vi drar är att pedagogerna ser tidsbrist och ekonomin som 

ett hinder för att åka på utflykter till stadskärnan. Det pedagogerna ansåg som negativt med 

utflykter var säkerheten då de kände att de inte kunde ha samma kontroll över barngruppen i 

naturmiljön. Pedagogerna ansåg att mycket av tiden gick åt att ha koll på barnen och räkna in de 

ofta som tyvärr tar tid från att delta i barnens aktiviteter.  

En slutsats vi kan dra är att pedagogerna har lättare att se läroprocesser under utflykterna då de 

arbetar medvetet med olika aktiveter, eller fri lek. Där det sociala samspelet utvecklas, i 

sociokulturellt lärandeperspektiv, skapar barnen sitt lärande genom att tänka, kommunicera med 

varandra i sin vardag och i naturmiljön skapas förutsättningar för kunskaperna i det sociala 

samspelet (Säljö, 2010,s. 125). 

Brodin (2011) tar i sin artikel upp att i naturmiljön är lärandet motiverande. I vår studie kan vi se 

att pedagogerna är mer motiverade och att de ser ett tydligare lärande i naturen. Inför utflykter 

planerar pedagogerna olika sorters aktiviteter medans på gården planeras inga direkta aktiviteter 

utan där får barnen leka fritt hela tiden, och någon gång ibland tar pedagogerna tillfällen att 

arrangera någon lek eller aktivitet. Om det förkommer fri lek i naturmiljön så är syftet oftast att 

barnen ska ges möjlighet att utveckla det sociala samspelet med varandra samt utveckla 

grovmotorik till exempel genom att klättra upp på stora stenar.  Endast en av de elva intervjuade 

pedagogerna lyfte genusaspekten som en positiv effekt för barnen i naturmiljön och i den 

planerade utomhusmiljön. Hon ansåg att det är bra för barnen att leka med naturmaterial 

eftersom materialet inte har några bestämda syften och att det blev andra sorts lekar då. Lekar 

med naturmaterial ansåg de flesta pedagogerna positivt eftersom det hjälpte barnen att utveckla 

leken och fantasin. En annan pedagog lyfter att hon inte vill gå med sin barngrupp till en lekpark 

som har en planerad utomhusmiljö. Hon vill utnyttja utevistelsen till pedagogiska övningar, 

lekparker kan barnen gå till med föräldrarna.  

I bakgrunden diskuteras att praktiska och teoretiska kunskaper kopplas samman utomhus. I vår 

studie kan vi se att pedagogerna lyfter fram att respekten och värnandet om vår miljö, djurliv och 

samband mellan människa -samhälle på olika sätt kommer in naturligt när de är i naturmiljön med 

barnen. Där kan teori och praktik ha möjlighet att vävas samman med närvarande och medvetna 

pedagoger som länken i mötet mellan barn och natur. 
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Planerad utomhusmiljö 

Det som framkommer tydligt i resultatet är att alla pedagoger anser det positivt med utevistelse 

på gården för att alla barn och pedagoger mår bra av att få frisk luft. Ofta är lokalerna trånga och 

barngrupperna stora därför är det av stor, betydelse att få komma ut om dagarna så barnen får 

möjlighet att springa och få utlopp för sitt rörelsebehov. Sju pedagoger är nöjda med sin 

förskolegård medan fyra pedagoger anser gården är tråkig och behöver utvecklas. Vi menar att 

gårdens möjligheter och potential för barns lärande inte tas tillvara fullt ut som det skulle kunna. 

Det finns lärande på gården men det blir tydligare på utflykter. Vi kan se att pedagogerna har ett 

medvetenhetstänk men säkerhet och resurser sätter stopp. Pedagogerna känner att de inte har 

överblick oftast på den stora gården och resurser som ekonomin gör det problematiskt att 

utveckla gårdens möjligheter så att den blir roligare och attraktivare för barnen och utveckla 

barnens lärande. Här behöver beslutsfattarna förstå att förskolans gård och utomhusmiljö har en 

stor pedagogisk potential som behöver lyftas mer. Björklid(2005) pekar på att forskning om lek 

och lärande visar att på naturrika förskolegårdar leker barnen bättre i grupp samt mer uthålliga 

lekar. I vår studie kan vi se att pedagogerna har stort intresse för att utveckla den planerade 

utomhusmiljön på gården. Pedagogerna ser inte barnen som utgångspunkt för problemet att det 

inte förekommer lekar. Grahn (1997, s.85) menar att om det inte förekommer lek så diskuterar 

personalen oftast att det är barnen det är fel på, de har oftast inte miljön i åtanken.  

Några av pedagogerna arbetar medvetet med lärandesituationer ute på gården, till exempel 

matematikövningar i sandlådan då barnen får öva på att göra olika mönster med sandkakor, 

bygga olika höjder på sandslott. Vi författare diskuterade även att det går in mer matematik i 

sandlådan än vad pedagogerna kan se. Vi kom fram till att när barnen arbetar i sandlådan 

utvecklas även deras sociala samspel med varandra när de pratar och diskuterar om deras byggen. 

Barnen får även lära sig med sina sinnen i sandlådan, det händer ofta att yngre barn testar att 

smaka på sanden medans de äldre barnen undersöker sanden som material med sinnet känseln då 

de testar att bygga med fuktig sand, torr vit sand samt geggamoja för att sedan reflektera över 

resultatet. Exempelvis att det inte går att bygga sandkakor med torr vit sand för det binder inte 

ihop kakan utan rinner ut på kanten på sandlådan. En pedagog lyfter även lärandet i sandlådan 

som motoriskt då hennes barn gillar att gå balansgång runt sandlådskanten. Vi ser i vår studie att 

sandlådan är ett bra redskap där alla barn kan lära sig något och som finns på varje planerad 

utomhusmiljö.  

Odling är ett annat lärande som finns på gården då pedagogerna och barnen odlar olika grönsaker 

och växter. Barnen ska lära sig ta hand om odlingarna, till exempel vattna och skörda. Två 

pedagoger lyfter fram att under odlings period dyker olika små djur upp i rabatten och som 

barnen tycker är roliga och intressanta då pedagogerna har möjlighet att arbeta med kretsloppet.  

en pedagog i studien lyfter även att barnen på hennes förskola ska lära sig ta hand om deras två 

kaniner som var ett väldigt urskiljande i studien eftersom ingen annan förskola hade egna djur på 

förskolan. Det ansåg vi väldigt positivt och intressant.  Lärandet som framkommer i utevistelse 

både på gården och utflykter är motorik, sociala samspelet och samarbete, matematik och sinnen. 

För små barn kan det vara en stor utmaning att försöka klättra upp på en stor sten eftersom det 

krävs balans, styrka samt smidighet från barnets sida. Under tiden barnet övar på att ta sig upp på 

stenen för att nå sitt mål så lär sig barnet även om sin egen förmåga och stenens egenskaper 

(Grahn, 1997,s.9).  
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Vi anser att både när det gäller den planerade utomhusmiljön och naturmiljön så är pedagogernas 

förhållningssätt och syften avgörande för vilka effekter det får för barns lärande i utomhusmiljön, 

inget händer bara för att barnen släpps ut. Pedagogerna i vår undersökning påpekar alla vikten av 

samspel mellan barnen och att de vill visa på ett positivt förhållningssätt för vår natur, miljö och 

kultur på olika sätt genom att vara ute detta stämmer väl med det sociokulturella perspektivet, där 

människan socialiseras in genom handlingar, föreställningar och samspelsmönster (Säljö, 2000). 

Vilket även kan syns genom att barnet är delaktig i hur omgivningens agerar och kommunicerar 

då får barnet uppleva sätt att resonera och tänka om vår omvärld (Säljö, 2000) Här har pedagoger 

en viktig roll, det visar vår studie. 
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9. Konklusion   

Eftersom denna studie har en tidsbegränsning så vore det intressant för fortsatt forskning att 

göra en observationsstudie. Detta för att få en bredare bild av lärandet i planerad utomhusmiljön 

och i naturmiljöer för att se om pedagogers tankar och agerande stämmer överens med det som 

framkommit i intervjustudien. Om de verkligen arbetar så som de uttrycker sig?  

Det kan också vara intressant att få observera barn i konkreta lärandesituationer i utomhusmiljön 

samt att få intervjua barn om vad de anser om den planerade utomhusmiljöns och naturmiljöns 

betydelse, vad tycker de om att få göra ute på förskolegården och utflykterna?  

Av intervjuerna i denna studie framgår det att det finns ett intresse om genus och därmed skulle 

det vara intressant att undersöka pojkars och flickors olika aktiviteter i naturmiljön.  Då förskolan 

är en kvinnodominerande yrkeskategori, vore det intressant att undersöka hur manliga pedagoger 

i förskolan skulle uttrycka sig angående lärandet i naturmiljö och planerad utomhusmiljö?   
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Bilaga 1 Brev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går lärarutbildningen på Uppsala Universitet, och utbildar oss till 

förskollärare. vi ska skriva vårt examensarbete denna termin (ht2011). Arbetet är en studie för att 

undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och 

utveckling i förskolan. Vi vill genomföra intervjuer samt observationer i vår studie och hoppas ni 

vill delta. Om vi får möjlighet till att observera kommer detta ske med papper och penna. Vi vill 

observera er pedagoger i utomhusmiljön exempelvis planerade aktiviteter i utomhusmiljön, det 

kan vara under en utflykt. Vi gör då observationerna först och gör sedan en intervju med 

pedagogen. Intervjun kommer ta cirka 30-40 minuter. När vi har sammanställt intervjuerna och 

observationerna får varje person läsa igenom och se att allt är korrekt, eller om ni vill att något 

ska ändras. Om inte tid och möjlighet finns för observationer vore vi tacksamma om ni eller 

någon av er pedagoger på förskolan har möjlighet och tid för endast intervju.  

Vi behöver svar om deltagande senast 2/12.  

Observationer/intervjuer avses genoföras under vecka 49-50.  

Medverkan är givetvis frivillig och ni får ställa frågor om undersökningen när som helst under 

arbetets gång.  Alla som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma. Detta innebär i vår 

studie att alla uppgifter så som namn på platser, förskolor, personal, barn kommer att fingeras. I 

den färdiga i rapporten kommer inte det på något vis vara möjligt att identifiera förskola, personal 

eller barn. 

Vi hoppas att ni vill delta i vår studie.  

Har ni frågor hör gärna av er till Malin eller Marie via mail.  

Malin Eriksson; mail:  

Marie Andersson, mail: 

Med vänliga hälsningar  

Malin Eriksson och Marie Andersson   
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Bilaga 2  Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat i yrket? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 Vilken ålder är det på barnen på den avdelningen du arbetar? 

 

Utomhusmiljö  

 Vad är utomhusmiljö för dig?  

 Hur ofta är ni ute med barnen på förskolegården?  

 Hur ofta gör ni utflykter? 

 Vad brukar ni göra på era utflykter? Ge exempel. 

 Vad tycker du syftet är med utevistelsen?   

 Vad tycker du är syftet med utflykter? 

 Hur arbetar du i utomhusmiljön tillsammans med barnen? (aktiviteter ex, 

motorikövningar, lärande om naturen mm)  

 Vilket lärande tycker du utomhusmiljön erbjuder barnen? 

  Vad finns det för positiva och negativa sidor med utevistelsen på den egna 

förskolegården? 

 Vad finns det för positiva och negativa sidor med utevistelsen under utflykter?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


