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Abstract
I have chosen to write this essay about outdoors educational speech stimulation in preschool 

because of my interest in this subject. The questions I intend to answer are: What does out-

doors education signify and how can speech stimulation be practiced by it in the preschool?

Why should children in preschool be speech stimulated by outdoors teaching methods and are 

there any disadvantages or difficulties about it? I have reached my conclusions by conducting

interviews and observing. 

 Outdoors education in preschool means that the teacher arranges activities outdoors to 

create a connection between theory and practice in which body movement stimulates thinking 

and teaching promotes ecological awareness. Before I started to write I already thought that 

our nature is an outstanding environment for speech stimulation and playing in all kind of 

ways. My studies in this essay have confirmed those thoughts and the theory shows that out-

doors education leads to healthier children who have many opportunities to develop the motor 

control in connection with using all their senses as they learn. The nature is a very good envi-

ronment for speech practice. Even though I had my suspicions about the advantages of out-

door education before my writing started, I was surprised by the positive result of this essay 

and I will definitely use these experiences in my profession as a teacher. 
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Sammandrag
Jag har skrivit detta arbete om utomhuspedagogisk språkstimulering i förskolan därför att jag 

tycker att det är ett intressant ämne. Syftet och mina frågeställningar behandlar: Vad innebär 

begreppet utomhuspedagogik och hur kan språkstimulering bedrivas med utomhuspedagogik i 

förskolan? Varför bör förskolebarn få språkstimulering utomhus och vilka eventuella nackde-

lar eller svårigheter finns det med utomhuspedagogik? Jag har kommit fram till svaren genom 

undersökningar i form av intervjuer och observationer. 

 Utomhuspedagogik i förskolan innebär att pedagogen håller aktiviteter ute för att skapa ett 

samband mellan teori och praktik där kroppens rörelse sätter igång tänkandet och undervis-

ningen förespråkar ett miljövänligt förhållningssätt. Innan jag började skriva ansåg jag att 

naturen är en obegränsad lärmiljö, sprängfylld med potentiellt material för att ”språka” och 

leka på alla möjliga sätt.  Detta har jag fått bekräftat genom att undersökningen och den teore-

tiska bakgrunden visar att utomhuspedagogik ger friskare barn som får goda chanser att ut-

veckla sin motorik i samband med en multisensorisk inlärning. Naturen är en mycket bra mil-

jö för språkstimulering. Även om jag hade aningar om fördelarna kring utomhuspedagogik 

innan jag började skriva, är jag ändå glad över det positiva resultat som framkommit av upp-

satsen och kommer definitivt använda utomhuspedagogik vid språkstimulerande aktiviteter i 

mitt yrkesliv.

Nyckelord: förskola, inlärning, språkstimulering, utomhuspedagogik
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1. Inledning

Jag har vuxit upp på landet i det västgötska landskapet och jag har starka minnen av hur jag 

och min bästa vän Malin lekte ute i skog och mark. När vi klev in i vår favoritkohage eller 

besökte den skogsglänta som vi kallade paradiset tog vår fantasi fart och leken kunde bli pre-

cis vad som helst. Inomhus för att leka fick jag vara när det regnade eller om jag precis varit 

ute en stund, men det gjorde mig inget eftersom det var utelekarna som alltid blev bäst. Jag 

har alltid haft en stor kärlek till natur och miljö. Kanske på grund av att jag haft tillgång till 

skogen och därmed sedan tidig ålder burit med en respekt för naturen. Med dessa minnen vill 

jag inleda det arbete jag skriver om utomhuspedagogik, därför att jag anser att naturen är en 

obegränsad lärmiljö, sprängfylld med potentiellt material för att ”språka” och leka på alla 

möjliga sätt. Jag tycker att det vore dumt att inte ta tillvara på det eftersom utevistelse också 

ger barnen ett gott välbefinnande, frisk luft, en bättre hälsa och dessutom motorisk träning vid 

rörelse.

 Min nyfikenhet och mitt engagemang för detta ämne kantas av frågor och en lust att veta 

mer för att kunna använda utomhuspedagogik vid språkträning när jag arbetar inom förskolan. 

När jag på min sista VFU (verksamhetsförlagd utbildning) fick delta i Mulleverksamhet med 

femåringar kom jag att tänka på hur mycket språkträning som förekom, både naturligt och 

medvetet planerat. Trots att Mulle i första hand handlar om allemansrätt och allemansvett föll 

svenskämnet och dess språkträning naturligt in i alla aktiviteter på ett multisensoriskt sätt. Jag 

tror på att fånga lärtillfällen i lustfyllda situationer där fantasin får sprudla och där ben fulla av 

spring får sträcka ut sig i vår natur. Dessutom anser jag att en kontinuerlig utevistelse och en 

respekt för vår miljö är något vi måste delge våra barn idag när miljöförstöring och naturkata-

strofer är ett faktum. Naturen är en obegränsad lärmiljö för språkträning, det krävs bara att jag 

som pedagog öppnar ögonen och använder min fantasi.

1.1 Syfte

Jag vill få kunskap om vad begreppet utomhuspedagogik innebär och hur jag kan praktisera

detta vid barns språkträning.  Jag vill få svar på varför utomhuspedagogik är en bra pedagogik 

och få reda på vilka eventuella svårigheter som kan finnas med utomhuspedagogik för att se-

nare i arbetslivet i så fall finna en bättre lösning. Jag utgår alltså ifrån de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför.
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1.2 Frågeställningar

För att lättare besvara mitt syfte har jag valt att dela upp det i följande frågeställningar som 

jag har för avsikt att försöka besvara i arbetet:

1. Vad innebär begreppet utomhuspedagogik och hur kan språkstimulering bedrivas med 

utomhuspedagogik i förskolan?

2. Varför bör förskolebarn få språkstimulering utomhus?

3. Vilka eventuella nackdelar eller svårigheter kan uppstå med utomhuspedagogik?
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Språk och lärande i barnets utveckling

I Susanne Drougges bok, Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen, beskrivs vikten 

av ett samband mellan teori och praktik med följande gamla kinesiska ordspråk:

Jag hör det och glömmer det. Jag ser det och kommer ihåg det. Jag gör det och förstår det.1

2.1.1 Språkstimulering i förskolan

I förskolan ska barnen få tillfälle att utveckla sin motorik och detta ska synas i undervisningen 

likväl som de psykologiska och sociala bitarna. Barnen ska få utveckla färdigheter när det 

gäller både perception, kroppsuppfattning, begreppsbildning, kommunikation, lek och samar-

bete.2

 Annica Claesdotter skriver i sin artikel att förskolan är en utomordentligt miljö för barnen 

att utveckla sitt språk i. Veli Tuomela som är doktor i tvåspråkighet menar att förskolläraren 

har en viktig roll för barnens språkutveckling och bör variera sitt språk och tänka på att lägga 

det på en konkret nivå. Att lägga till detaljer som föremål och bilder till språket gör att det blir 

ett extra bra lärtillfälle. Han säger fortsättningsvis att förskolan borde ge fler tillfällen till be-

rättandet eftersom det erbjuder barnen utveckling inom grammatik, nya ord och ett bättre uttal 

på samma gång alldeles gratis.3 Pedagogen bör enligt Granberg vara medveten om att små 

barn inte kan uttrycka allt de vet med ord och att man inte får underskatta deras förståelse och 

kunskap för det. Genom att öka samspelet mellan barn och pedagog utvecklas också barnet 

språkligt och socialt gentemot andra barn och vuxna. Ögonkontakt och kroppshållning är vik-

tigt eftersom barnen är mer observanta på hur något framförs än vad som framförs.4

  
1 Susanne Drougge. Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. En beskrivning av I ur och skurs metoder
(Stockholm: Friluftsfrämjandet Utebolaget, 1996) s 103
2 Anders Nordlund m.fl. Lek idrott hälsa, rörelse och idrott för barn, del 1 ute. (Stockholm: Liber AB, 1997) s 40-
41
3 Lärarförbundet & Tidningen förskolan. Vägar till språket: Teori och praktik i förskolan. (Stockholm: Lärarför-
bundets förlag, 2003) s 46-55
4 Ann Granberg. Småbarns utevistelse. Naturorientering, lek och rörelse. (Stockholm: Liber AB, 2000)
2000 s 49
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När det lilla barnet får undersöka saker genom att känna, lukta och smaka samlar det olika 

intryck av saken. Att dessutom få höra av en vuxen i sammanhanget att saken heter kotte ger 

barnet en fullkomlig erfarenhet av begreppet.5

2.2 Vad är utomhuspedagogik?

Utomhuspedagogik handlar om att flytta lärandet till ett nytt samband för att kunna skapa nya 

erfarenheter och reflektera kring det. Utomhuspedagogik ska förmedla budskapet att kroppens 

rörelse sätter tanken i rörelse och främjar hälsan. Alltså samverkar lärande och hälsa.6 En av 

fördelarna med utomhuspedagogik är att utemiljön kan hjälpa till att få liv i texter på många 

andra sätt än bara genom att läsa dem.7 Vid aktiviteter som sker utomhus uppstår ett samspel 

mellan sinnen, känslor och intellekt på ett mer effektivt sätt än vid aktiviteter inomhus.8

 I ur och skur är en pedagogik med ursprung i Friluftsfrämjandet som har ett syfte att under-

visa barn i naturen genom friluftsliv med en betoning på ekologi, ett förhållningssätt som 

gynnar miljön. Barnen ska få en vana att vara ute och bli goda samhällsmedborgare med en 

respekt för natur, djur och medmänniskor. Utformningen av pedagogiken skall stärka sam-

bandet mellan teori och praktik och attityden kring bemötandet av barnen anses vara väldigt 

viktigt. Man bör jobba undersökande och vara öppen för barnens frågor och funderingar.9 I ur 

och skur-pedagogiken strävar efter att barnen ska få vara med i undervisningen, inte bli tillde-

lad den. För att befästa ny kunskap ska barnen få använda hela kroppen.10 Per Hedberg skriver 

om Naturskolan som handlar om att barn ska få en förbindelse till naturen och hans definition 

av ordet natur är alltifrån skolgården till den djupaste skog.11

2.2.1 Lära inne eller ute?

Dahlgren och Szczepanski beskriver utemiljöns positiva inverkan på inlärningen och att in-

nemiljön under många år kan ha haft motsatt effekt, med följande ord:

  
5 Granberg, s 53
6Lundegård m.fl., 2004 s.13 
7 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s. 92
8 Tidningen förskolans redaktion, s. 13 
9 Drougge, s 27-28
10 Drougge, s 131 
11 Lundegård m.fl., 2004 s 67
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De första svenska skolhusen byggdes till och med enligt en särskild arkitektur som bland annat 

innebar att fönstren var så högt placerade att eleverna inte kunde se det omgivande landskapet 

genom dem. Tanken var troligen att ingen i skolan skulle distraheras av sinnliga förnimmelser!12  

Människan har nästan under hela sin tid på jorden lärt sig saker genom att ha hört det från 

andra och från erfarenheter i naturen. Urbaniseringen och teknologins progression har tyvärr 

gjort att människans direkta kontakt med naturen har minskat avsevärt. Detta är viktigt att 

belysa.13 I detta skede menar Szczepanski att teori och praktik skildes åt och barnens möjlig-

heter att pröva sina nya kunskaper i ett relevant sammanhang minskades. Man separerade helt 

enkelt på barnens lärande och deras verklighet.14

2.2.2 Vad säger Lpfö98?

Förskolans uppdrag innebär bland annat att grundlägga ett livslångt lärande och ge en trygg, 

lustfylld och lärorik miljö där barnen skall kunna utvecklas till ansvarsfulla personer och kän-

na en förståelse för det viktiga med att ta vara på sin hälsa och sitt välbehag. I förskolan skall 

barnens intressen, nyfikenhet och lust att lära sig saker tas till vara på och stimuleras och de 

ska få utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Miljön i förskolan ska uppmana till och 

präglas av lek som ger barnen en lust att undersöka sin omvärld och främja barnets utveckling 

och lärande. Genom lek utmanas fantasin och barnets kommunikation och samarbetsförmåga 

stimuleras. I leken får barnet lära sig att ge uttryck åt och behandla känslor och nya erfarenhe-

ter från sina upplevelser. Barnets språkutveckling ska värderas högt. Förskolan skall också 

lära barnen om vår natur och miljö och påvisa en ekologisk attityd och ett miljömedvetet le-

verne för en positiv framtid och en förståelse för människans del i kretsloppet. Barnen skall få 

utöva sina lekar och fantasifulla kreativitet både inomhus och utomhus. Både lekar och aktivi-

teter skall erbjudas i naturen.15

2.2.3 Tankar kring utomhuspedagogiken i Lpfö98

Dahlgren & Szczepanski anser att läroplanerna borde nämna utomhuspedagogik mer utförligt 

än vad de gör idag. Särskilt med tanke på att intresset från pedagogerna nu ökar.16 Annika 

Claesdotter nämner också i sin text Anders Szczepanskis tankar om att lärarutbildningarna 
  

12 Lundegård m.fl., s. 15
13 Lundegård m.fl., s 52
14 Dahlgren m.fl., 2007 s 9-11 
15 Lärarförbundet, 2004 s 26-31
16 Lundegård m.fl., 2004 s 11
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borde ta fasta på att belysa utomhuspedagogiken mer ingående. Han saknar en lärarutbildning 

med utomhusprofil. Barn som mår sämre fysiskt och psykiskt lär sig inte lika bra och därför 

bör skolan jobba mer hälsofrämjande, också med insikten att platsen har betydelse för inlär-

ningen. Szczepanski menar också att FN:s barnkonventioner borde nämna att alla barn har rätt 

till att vistas utomhus.17

2.3 Hur bör pedagogen jobba med utomhuspedagogik? 

2.3.1 Pedagogens roll

Pedagogen bör uttrycka syftet med aktiviteten för att barnets ska tycka att det är betydelse-

fullt. Pedagogen har en viktig roll när det gäller att delge barnen samband. Den vuxne kan inte 

ta förgivet att barnet ser meningen med aktiviteten automatiskt.18

 Om pedagogen deltar aktivt i barnens lek kan han eller hon få en förståelse för hur barnen 

tänker kring leken och på så sätt få tips och idéer om hur pedagogen kan skapa nya roliga stäl-

len för barnen att leka på. Ibland bör dock de vuxna hålla sig utanför leken för att inte störa 

barnen.  Pedagogen måste ge barnen tid att leka för att på så sätt hinna reflektera över sin lek, 

precis som en vuxen som kommer till jobbet ofta behöver en stund på morgonen att ”ställa in 

sig” för arbetsdagen. 19 Parlenvi och Sohlman menar att den vuxne som deltar i barnens pågå-

ende lek har en möjlighet att ge barnen både språkstimulering och en god kontakt.20 Pedago-

gen bör försöka förstå barnens alla försök till uttryck eftersom ett barn som inte pratar inte är 

detsamma som ett barn som inte tänker eller känner. Små barns uttryck av känslor och tankar 

kan likväl uttryckas kroppsligt eller i exempelvis ansiktsuttryck eller med ögonen. Dessa ut-

tryck måste tas på lika stort allvar som de uttryck barnen gör muntligt.21

 En väl fungerande föräldrasamverkan är viktig för att få en förståelse och ett engagemang 

från hemmet kring den utomhuspedagogik som bedrivs. Föräldrarna känner barnet bäst och 

kan hjälpa pedagogen att nå barnet. På så sätt kan både förskolan och föräldrarna stärka bar-

nets friluftsintresse.22

  
17 Tidningen förskolans redaktion, 2005, s 94 
18 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 73
19 Drougge, 1996 s 4-9
20 Parlenvi & Sohlman, 1985 s 11
21 Granberg, 2000 s 49
22 Drougge, 1996 s. 141-144
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2.3.2 Pedagogens attityd till utevistelse

När pedagogerna funderar kring problemet med ”dåligt väder” i förhållande till att upprätthål-

la en kontinuerlig utomhuspedagogik så bör de inte se nackdelen med regn före fördelen ef-

tersom många barn älskar vatten och gärna plaskar i det. Det händer ofta att de vuxna ser regn 

som en anledning att stanna inne medan barnen tänker tvärtom. Så länge kläderna och längden 

av utevistelsen anpassas efter vädret så behöver inte regnet alls innebära problem utan snarare 

motsatsen.23

 När det gäller en god attityd till utevistelse spelar pedagogens inställning en stor roll. Att 

vara ute är härligt och det bör pedagogen försöka förmedla. Barnens inställning till att vara 

ute påverkas av hur pedagogen lägger fram det: ”Usch vad kallt! eller Vad härligt!”24

 Vad pedagogen gör spelar större roll än vad pedagogen säger. Vill denne att barnen ska 

bete sig respektfullt mot djur och natur bör man själv göra det. Pedagogen bör se sig själv som 

en förebild för barnen.25 Även om pedagogen inte är van att vara ute mycket och inte kan sär-

skilt mycket om djur och natur så behöver inte det inverka negativt på aktiviteterna. Pedago-

gen kan lära sig tillsammans med barnen genom att ta tillvara på barnets nyfikenhet och söka 

svar på deras frågor i samspel med dem.26 ”Framförallt vill vi ge barnen redskap att tycka att 

det är roligt att vara ute. Vi vill att de ska uppleva att det är tillfredställande, trivsamt och här-

ligt att vistas utomhus.”27

 

2.3.3 Val av aktiviteter

”Kunskap är inte något man ärver eller får automatiskt – kunskap bygger varje barn upp ge-

nom att vara aktiv tillsammans med andra. Därför måste vi uppmuntra barns lust att utforska 

världen genom pedagogiska aktiviteter.” 28 Pedagoger reflekterar ofta kring vad de gör men 

missar ibland att tänka till kring hur det ska göras. När man fundera på hur bildas en djupare 

förståelse för det pedagogiska arbetet som utvecklar pedagogen i sin yrkesroll. Utvärdering är 

ett bra medel för att nå detta.29

 När pedagogen ska planera utomhusaktiviteter bör denne tänka på vissa faktorer. För att 

öka barnets vakenhetsgrad bör aktiviteterna innehålla moment som får igång både hand, hu-

  
23 Granberg, 2000 s 12-13
24 Drougge, 1996, s. 20
25 Lundegård m.fl., 2004 s. 141 
26 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 66
27 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 99
28 Eriksen, Hagtvet, 2006 s.6
29 Lundegård m.fl., 2004 s 59
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vud och hjärta. Pedagogen bör också välja ut en bra plats eftersom sambandet mellan plats 

och lärande spelar stor roll för barnets lärande och motoriska utveckling.30 Vid planering av 

utomhusaktivitet bör pedagogen även tänka på att den anpassas efter vilken årstid det är, hur 

många barn som ska delta, hur gamla de är, hur platsen i fråga ser ut och vilka medel den er-

bjuder.31 Enligt Anders Szczepanski skulle all pedagogisk verksamhet kunna flyttas ut så 

länge man lyckas hålla barnen torra, varma och mätta. Det finns inte någonting som inte skul-

le gå att göra ute, men pedagogen bör fundera kring var, vad, när och hur det ska göras ute 

och se till att det kopplas ihop med eventuella inneaktiviteter.32 Det är också viktigt att aktivi-

teten är lustfylld så att barnet får en positiv upplevelse för att det ska bli betydelsefullt. Låt 

gärna barnen springa runt och utforska platsen en stund innan själva aktiviteten börjar.33

 Inom I ur och skur utförs aktiviteterna utomhus medan rasterna ibland istället sker inom-

hus. Men exempelvis vilan kan även ske utomhus under en gran när aktiviteterna krävt myck-

et fysisk aktivitet.34

2.3.4 Medveten språkstimulering

Eriksen Hagtvet menar att vid arbete med de äldre barnen på förskolan bör pedagogen tänka 

på att dialoger mellan barn och vuxna ger barnet meningsfulla erfarenheter av språk och ett 

socialt samspel. Här utvecklas både barnet språkligt och som individ. De vuxna kring barnet 

måste bemöta barnets nyfikenhet att lära sig nya saker med engagemang för att inte barnet ska 

tappa intresset. Dialogerna i fråga bör vara kopplade till den aktuella situationen i en så kallad 

”här-och-nu-dialog” vilket ger händelsen mening.35

 Inom I ur och skur-verksamheten förekommer det att pedagogerna använder flanosagor 

utomhus då pedagogen berättar sagor genom att sätta tygfigurer på en filttavla. Detta sätt att 

berätta lockar barnen att fortsätta leka sagan efteråt. Genom att ta hjälp av skogens material, 

t.ex. kottar, kan det hela utvecklas till en teater. Pedagogen bör också tänka på att ta till vara 

på alla tillfällen då barnet kommer fram och vill samtala spontant. Det är viktigt att fånga de 

kontakter och samtal som uppstår utanför de rutinmässiga situationerna mellan barn och vux-

en. Det ger pedagogen en inblick i hur barnet tänker. 36

  
30 Lundegård m.fl., 2004 s 14-18
31 Lundegård m.fl., 2004 s 36
32 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 91-92
33 Lundegård m.fl., 2004 s 60
34 Drougge, 1996 s 25-31
35 Eriksen, Hagtvet, 2006 s 6-11
36 Drougge, 1996 s 90-97
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 I utemiljön finns det bra möjligheter att hitta på nya ord på de saker barnen hittar. De kan 

få leka att allt omkring dem inte har några ord och undersöka tingen och fundera ut ett pas-

sande namn. Sedan kan barnen dessutom reflektera över varför just det namnet skulle passa.37

Det är genom leken som barn lär sig hur de ska uttrycka nya ord och kroppsspråk och genom 

att de använder sin fantasi får de lära sig att berätta.38

2.3.5  Erbjud tid och motorisk träning

Pedagogen bör acceptera att det är viktigt för barnen att leka länge eftersom det övar barnens 

koncentration och skapandeförmåga. Det är i leken som barnen reflekterar och behandlar sina 

förnimmelser.39

 Låt barnen ta tid på sig att undersöka de saker de finner på vägen till målet. Tillåt dem att 

leka, så lär de sig massor av nya saker och får undersöka sin omvärld vilket ger erfarenheter. 
40 När det gäller att besöka ett särskilt naturrum som ska ha en betydande roll bör det ske 

minst tre gånger i veckan och helst varje dag för att det ska bli ett bestående minne och ha 

betydelse för barn eftersom de har ett kortare tidsperspektiv än vuxna. 41

 Aktiviteterna i förskolan måste ge barnet tid att utveckla sin motorik till automatiserad så 

att de inte behöver fokusera på sina rörelser. När detta har uppnåtts kan barnet lägga fokus på

sin språkutveckling. Att låta barnet använda flera av sina sinnen gör att de befäster sina upp-

täcktsfärder i minnen som förblir betydelsefulla erfarenheter att utgå ifrån när de ska få nya 

kunskaper och utveckla sitt språk. Ha i åtanke att barn i förskoleåldern inte klarar att sitta still 

under full koncentration en längre stund. Det handlar inte om busighet eller olydnad utan helt 

enkelt om att både stillasittandet och lyssnandet kräver koncentration på samma gång, vilket 

barnet inte alltid klarar att leva upp till. Att ge barnen möjlighet att träna sin motorik och ut-

veckla sin tankeverksamhet och sitt språk är att förebygga eventuella framtida inlärningssvå-

righeter.42

  
37 Dahlgren m.fl., 2007 s 188
38 Granberg, 2000 s 58-59
39 Drougge, 1996 s 8
40 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 41-45
41 Granberg, 2000 s 17
42 Parlenvi & Sohlman, 1985 s 55-61
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2.4 Varför utomhuspedagogik?

2.4.1 Utomhuspedagogik för hälsans skull

Utomhuspedagogik ger barnen frisk luft och ljus som gör att de får ett gott humör. Förmid-

dagsljuset är det bästa och det behöver hjärnan och skelettet. Det är viktigt att barnen får vis-

tas i naturen från tidig ålder och framåt genom livet, för att tidigt skapa ett behov av att vara i 

naturen som gör gott både fysiskt och psykiskt.43  I en undersökning som gjorts i Sverige vi-

sade det sig att barn som går i en I ur och skur-förskola, som vistas utomhus minst tjugofem 

timmar varje vecka, hade mycket lägre sjukfrånvaro och tillfrisknade snabbare än barn från en 

vanlig förskola. Barnläkarna som gjort undersökningen anser att det beror på den friska luften, 

mindre stress och större utrymme som hindrar smittspridning. En annan läkare har genom 

undersökning kommit fram till att barn som vistas mycket ute har en större förmåga att kon-

centrera sig. Samma läkare menar att en brist av dagsljus bland annat kan få fysiska följder 

som trötthet och småväxthet och att vara inne i den torra luft som dagens välisolerade hus har 

ger irriterade slemhinnor som lättare angrips av bakterier och virus. 44

 Om man inte låter barnet tillfredställa sitt behov av rörelse så påverkas både den motoris-

ka, intellektuella och känslomässiga utvecklingen. 45 De barn som har lätt för inomhusaktivi-

teter har ofta lika lätt för aktiviteter utomhus och barn i behov av särskilt stöd får en chans att 

växa när de får vara verksamma i en mer fysisk miljö. Därför kan utomhuspedagogik få alla 

barn att må bra, inte bara en del av gruppen.46

2.4.2 Utomhuspedagogik för miljöns skull

Idag förekommer det att barn inte har lika lätt att ta sig till naturen som förr i tiden. Tidsbrist 

och tätortsbebyggelse gör att vistelse i naturen inte blir ett självklart vardagligt inslag längre 

för alla. Barn behöver börja vistas i naturen tidigt och under olika former för att få en livslång 

lust att ta vara på vår natur.47 Om man vill att barnen i framtiden ska känna ett ansvar för vår 

natur bör de också i tidig ålder få röra sig i en fin och tilltalande miljö vid pedagogiska tillfäl-

len liksom fritid vilket personal på förskolan bör ha i åtanke. Att behöva vistas i en mindre bra

miljö kan ha en negativ psykisk påverkan på barnen.48

  
43 Drougge, 1996 s 11
44 Granberg, 2000 s 10-11
45 Parlenvi & Sohlman, 1985 s 48-52
46 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 93
47 Lundegård m.fl., 2004 s 137-139
48 Nordlund m.fl., 1997 s 36-37
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 Ammi Wohlin skriver att urbaniseringen lett till att vårt förhållningssätt och vår respekt för 

naturen har försämrats och eftersom få lever mitt i naturen ser de heller inte den miljöförstö-

ring som uppstår lika tydligt som om man befunnit sig i den.  Barn bör få vistas i naturen och 

ta del av alla olika arter, variationer och kulturlämningar som finns där. I naturen kan man 

varva ner och känna sig lugn genom att försöka hitta naturens egen takt och ro. Wohlin anser 

att utomhuspedagogik ska ge tillfällen för barn att utvecklas till miljömedvetna personer, få ta 

del av hur vårt kulturlandskap utvecklats och lämnat spår, och utveckla en positiv inställning 

till livet och växa som personer.49 Per Hedberg skriver att en person inte kan få insikt i hur 

människan påverkar naturen om denne inte fått tillfälle att lära sig hur naturen fungerar. Det 

kan inte läras förrän personen i fråga vistas i den.50 En kontinuerlig, personlig vistelse i natu-

ren gör att utevistelse känns självklart för barnen. De får använda alla sina sinnen och skapar 

samtidigt en respekt för sin natur.51

 Åkerblom menar att skolträdgårdsaktiviteter ger både barn och pedagoger en chans att röra 

på sig samtidigt som skolträdgården erbjuder problemlösning och undervisning om hållbar 

utveckling. Han skriver vidare att just hållbar utveckling är ett mycket aktuellt och viktigt 

ämne och att även skolan bör anpassa sig till detta. Barn har rätt till en utvecklande miljö.52

2.4.3 Utomhuspedagogik för inlärningens skull

Utomhuspedagogik är en process. En plats för lärande, ett sätt att lära och en mening med läran-

det. Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och handen, teori och 

praktik, ”knopp och kropp”.53

Med ovan nämnda ord ur boken Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass beskrivs flera 

av de fördelar utomhuspedagogiken medför. I samma bok skriver Patrik Grahn att utomhus-

pedagogik ger barnets sinnen tillfälle att samarbeta med intellektet, känslor och hormoner på 

en djupare nivå än vad som förekommer inomhus. Detta ger barnet större koncentrationsför-

måga och vakenhet.54

 Enligt Dahlgren och Szczepanski ger utomhuspedagogik större möjlighet för barnet att 

röra på sig vid inlärningstillfället. Vid rörelse uppstår en ökad kroppssensorik och därmed en 

  
49 Lundegård m.fl., 2004 s 52-53
50 Lundegård m.fl., 2004 s 65-68
51 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 108-124
52 Lundegård m.fl., 2004 s 117-134
53 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 92
54 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 13 
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högre vakenhetsgrad vilket har stor betydelse för barnets koncentrationsförmåga. 55 Petter 

Åkerblom skriver om arbete med skolträdgårdar som en bra skolaktivitet därför att barn med 

exempelvis koncentrationssvårigheter kan hitta en ny trivsam roll utanför klassrummet som 

kan stärka självförtroendet.56 Vid utomhuspedagogik sker inlärningen i samband med en upp-

levelse vilket ger ett multisensoriskt intryck i stället för, ett i skolan vanligt förekommande, 

endast intellektuellt intryck. Att uppleva något gör att det blir en varaktig inlärning menar 

Gunilla Ericsson. Dessutom ger utomhuspedagogikens lärmiljö en större chans för barnet att 

utveckla sin självbild och relationer till de andra barnen i gruppen än vid inomhusvistelse.57 I 

leken med andra barn övas den empatiska förmågan och därmed en social kompetens. Barnets 

alla sinnen utvecklas också i leken liksom tänkande och förnuft. 58 Anders Szczepanski påstår 

att utevistelse gynnar barnens nyfikenhet och kreativa sidor samtidigt som de får öva samar-

betsförmågan, röra på kroppen och utveckla en omtanke för vår miljö. Han skriver vidare om 

Aristoteles tankar om att det krävs en praktisk handling för att få igång tankeverksamheten 

och då har miljön en stor betydelse. Han nämner också att Rousseau tidigt påvisade naturen 

som lärmiljö likväl som annan undervisning. 59 Granberg påminner om att lärandet sker kon-

stant, både vid lek och vid pedagogiskt planerade aktiviteter. Barnet lär sig saker hela tiden 

som ger dem nya erfarenheter oavsett om man är inne och har samling eller är ute och prome-

nerar.60 För att arbeta med en korrekt utomhuspedagogisk inställning bör pedagogen tänka på 

att upplevelsen är otroligt viktig.61 Enligt Parlenvi & Sohlman säger pedagogen Sune Martin-

son att all kunskap först tar fäste om den sker i samband med en upplevelse. Det krävs att 

människan får en känsla i sammanhanget för att det ska bli till kunskap och kunskapen blir 

allra starkast befäst om den sker i samband med skapande.62

 Granberg skriver om Daniel Sterns resonemang kring ”[…] hur det ständigt samverkande 

samspelet mellan arv och miljö, biologi och psykologi, kropp och själ bidrar till individens 

utveckling”.63 Barn behöver få använda flera sinnen för en fullgod inlärning och för att ta till 

sig ny information. De har svårt att förstå något nytt bara genom att höra det sägas, de behö-

ver också se, lukta, smaka och känna den nya informationen eftersom de har ett konkret sätt 

att tänka. Det är lättare att bedriva arbetet utomhus anser Karin Björkman. Där förekommer 
  

55 Lundegård m.fl., 2004 s 17-18
56 Lundegård m.fl., 2004 s 126
57 Lundegård m.fl., 2004 s 139-149
58 Granberg, 2000 s 58-59
59 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 89 
60 Granberg, 2000 kapitel s 52-53
61 Lundegård m.fl., 2004 s. 139
62 Parlenvi & Sohlman, 1985 s 46
63 Granberg, 2000 s. 46
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konflikter mer sällan och den friska luften gör alla piggare, men en positiv inställning till att 

vara ute krävs från alla håll.64

2.4.4 Utomhuspedagogik för språkstimuleringens skull

Utomhus kan barn få ny kunskap genom att ett samband skapas mellan erfarenheter och nya 

ord. 65 Iann Lundegård beskriver ett skede där en invandrarflicka får följa med sin skolklass ut 

i naturen där de gör upp eld. Genom att delta i det sammanhanget får hennes ordförråd ut-

vecklas på ett betydelsefullt sätt. När hon kom dit hade hon med sig ordet eld och när hon åkte 

därifrån hade det utvecklats till fler begrepp som antända, glöd, svedja, sätta fyr, flamma etc. 

Praktiska handlingar hade gett henne många nya begrepp, det vill säga en språkutveckling. I 

denna reflektion framhäver Lundegård uterummets fördelar och tillgångar som skapar ett 

samband mellan handling och språk. Pedagogerna bör se till att utomhusaktiviteterna pryds 

med språkstimulering.66

 På skogstrollets förskola som Karin Björkman skriver om använder man uterummet som 

lärmiljö och man placerar ut ordbilder överallt både inomhus och utomhus för att i ett tidigt 

skede låta läs- och skrivinlärning smyga in i verksamheten.67

 På förskoleavdelningen Nallen delar man inte upp de olika ämnena utan försöker fånga 

upp exempelvis språkutveckling i vardagen. De uppmanar barnen att tänka och reflektera 

kring det de gör och försöker belysa de tankar som uppkommer spontant. När de varit ute och 

exempelvis tittat på maskar i vattenpölarna samlas barn och pedagoger sedan inomhus där de 

tillsammans skriver och ritar vad de varit med om och sjunger sånger om maskar som de just 

sett.68

 En annan förskola som arbetar med utomhuspedagogik är Fyren. De har en skolträdgård 

som både barn och vuxna arbetar med och i det arbetet får de in alla delar i läroplanen. Man 

kan gå dit och hitta något att prata om. De får använda kroppen och alla dess sinnen men i 

synnerhet genom att använda sitt språk. När de har skördefest i trädgården får barnen sälja 

saker ur odlingarna och får då skriva skyltarna själva. Vid förberedelserna upptäcker de nya 

ord och bekantar sig med bokstäver.69

  
64 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 21
65 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 89
66 Lundegård m.fl., 2004 s 81-96
67 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 59
68 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 78-87
69 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 132-135
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 Utemiljön stimulerar barnet att ta till sig ny kunskap på ett konkret sätt. De hittar nya saker 

och börjar undersöka, vilket ger dem nya ord och begrepp såsom mjuk eller hård. När barnet 

undersökt färdigt bör pedagogen berätta vad saken har för namn och berätta om liknande sa-

ker t.ex. andra arter. 70

 

2.5 Nackdelar eller svårigheter med utomhuspedagogik

2.5.1 Barn med funktionsnedsättningar

När det kommer till barn med funktionshinder eller svåra allergier verkar det inte ha hindrat 

föräldrarna att välja I ur och skur-förskolor. Drougge menar att en hel del I ur och skur-

förskolor har barn med både syn- tal- och hörselnedsättningar.71 Enligt Petter Åkerblom kan 

skolträdgårdsarbete skapa nya funktioner på ett positivt sätt för barn som har koncentrations-

svårigheter. Nya sociala roller och förbindelser kan uppstå både mellan barn och vuxna.72

2.5.2 Osäkerhet och attityd hos pedagogen

En del lärare kan känna en rädsla för att tappa kontrollen vid utomhuspedagogik därför att det 

kan vara svårare att hålla ställningarna i den obegränsade ytan som finns utomhus än mellan 

några väggar inomhus. Ute kan inte pedagogen råda över distraherande ljud från naturen.

Dessutom kan pedagogen känna rädsla över otillräckliga kunskaper kring att hålla i utomhus-

pedagogik eller att ägna sig åt utevistelse med en barngrupp. Detta leder till en osäkerhet hos 

pedagogen som lärarutbildningen skulle kunna ansvara för att förebygga.73 Den pedagog som 

inte anser sig ha tillräckligt med egna erfarenheter och kunskaper kring utomhuspedagogik 

eller utevistelse kan ta hjälp av andra. Friluftsfrämjandet är en bra hjälp för lärare eller andra 

slags ledare inom friluftsverksamhet. De kan bidra med olika platser, material och förberedda 

aktiviteter. Ett exempel på detta är mulleverksamhet som femåringar kan delta i. Även för-

skollärare kan via Friluftsfrämjandet utbilda sig till mulleledare.74

 Pedagogen bör genom reflektion se fördelarna före nackdelarna. Genom utomhuspedago-

gik jobbar barnen mer tillsammans än individuellt, de får mer tid till smådetaljer, använder

fler sinnen än inomhus och får reflektera med hela sin kropp. Barnets nya kunskaper konkreti-

  
70 Drougge, 1996 s 103-104
71 Drougge, 1996 s 26
72 Lundegård m.fl., 2004 s 126
73 Lundegård m.fl., 2004 s 37
74 Nordlund m.fl., 1997 s 37
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seras och de får visa sina nya färdigheter genom handlingar i stället för genom endast ord. 

Pedagogen kan utveckla sitt kontrollbehov till att bli öppen för barnens nyfikenhet och våga 

vika utanför planeringen genom flexibilitet.75 En god pedagog bör vara medveten om eventu-

ella möjligheter och konsekvenser kring ett miljöbyte.76

 Som tidigare nämnts skriver Granberg att en del vuxna ser dåligt väder som en anledning 

att stanna inne medan barn tänker tvärtom och blir sugna på att gå ut och hoppa i vattenpölar 

när regnet öser ner. Det den ena parten ser som nackdel kan för den andre alltså betyda för-

del.77

2.5.3 Vana ger trygghet

Barn som inte har en naturlig kontakt med utemiljön på hemmaplan är förmodligen inte vana

vid att vistas i skog och mark och kan därför ibland känna ett obehag inför detta moment. 

Barnet kan helt enkelt koppla vistelsen i skogen till något otryggt och bekymra sig över det. 

För att motverka detta bör barn få vistas ute ofta och under olika vädermässiga förhållanden 

och årstider. Det ger barnet en vana att vara ute och därmed ett känslomässigt förhållande till 

naturen. I början kan detta vara en ganska jobbig period för hela gruppen då barnet ger uttryck 

åt sin ovana, men så småningom ändras det till det bättre.78

2.5.4 Tidsbrist eller en prioriteringsfråga?

Börjar man dagen med att arbeta inomhus händer det ofta att den planerade utevistelsen får 

dröja eftersom inneaktiviteten ska göras färdigt. På så sätt blir utomhuspedagogiken lidande 

av en prioritering av inneaktiviteter.79

 Att exempelvis jobba med en trädgård tillsammans med barnen kan verka ta mycket tid 

från andra viktiga delar av förskoleverksamheten och detta kan skapa skepsis hos pedagoger. 

Enligt pedagogerna på förskolan Fyren utanför Falköping är inte tiden ett problem. De anser 

att trädgårdsarbetet som både barn och vuxna jobbar med bara medför gott så länge man tän-

ker att det ska vara lättskött. Det bästa är att trädgårdsarbetet ger hela förskolan ett gemensamt 

mål.80

  
75 Lundegård m.fl., 2004 s 117-134 
76 Lundegård m.fl., 2004 s 151
77 Granberg, 2000 s 13
78 Lundegård m.fl., 2004 s 137-138
79 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 104
80 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 133-134
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3. Metod 

3.1 Urval för undersökning

Jag bestämde mig för att göra undersökningen i form av intervju med pedagoger på två olika 

förskolor och även göra en observation av en uteaktivitet på de två förskolorna. Det blir sam-

manlagt alltså två intervjuer och två observationer. Båda pedagogerna är kvinnor som har 

förskollärarutbildning och är intresserade av utomhuspedagogik. Jag sökte på internet efter 

förskolor med uteprofil i kommunen och fann en. Den andra fann jag i grannkommunen. Ing-

en av dessa är I ur och skur-förskola men har alltså en utomhuspedagogisk profil. Samtliga 

personer som deltagit i undersökningen är anonyma eftersom jag inte angivit några bilder, 

namn eller var förskolan finns. På så sätt har jag värnat om personernas integritet. Föräldrar 

informerades av pedagogerna veckan före mitt besök under föräldramöte men jag lämnade 

även en informationslapp till föräldrarna vid mitt besök med kontaktuppgifter så att den som

är intresserad av att veta mer kan höra av sig till mig (Se bilaga nr 1). De pedagoger jag gjort 

intervju med deltog frivilligt och jag anpassade besöket och undersökningen efter deras tider.

3.2 Metodkritik och vetenskaplig anknytning

Jag har valt en kvalitativ undersökningsform eftersom jag söker ett djupare svar än det som 

kan framstå i en kvantitativ undersökningsform som exempelvis en enkätundersökning.81 Ing-

et bortfall av datainsamling förekom i undersökningen eftersom de intervjuade svarade på alla 

frågor. Jag valde dock att ta bort en av mina observationspunkter som jag formulerat på ett 

sätt som var svårt att besvara objektivt i resultatet. Jag behandlar dock de tankarna som upp-

stod kring frågan i diskussionen i stället (detta gäller fråga 11 i bilaga 3).

Som tidigare nämnts anser jag att undersökningen gav kvalitativa svar eftersom jag fick 

många tips kring hur pedagoger bör arbeta med utomhuspedagogik. Jag anser dock att obser-

vationerna inte säkert ger ett helt sanningsenligt perspektiv eftersom jag endast observerar en 

kort stund under ett planerat tillfälle där pedagogerna eventuellt påverkas av min närvaro och 

är medvetna om mitt syfte kring observationen. Det är inte säkert att ett besök kan beskriva 
  

81 Patel & Davidson, 2003 s 118
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hur verksamheten ser ut alla andra dagar på året. Likaså med intervjuerna kan jag inte veta om 

pedagogerna talar sanning eller inte. Dessutom handlar detta om min personliga tolkning av 

vad som sägs och görs. Kan hända att jag missat ett avgörande ord eller uttryck som kan ha 

spelat roll för validiteten. Jag anser dock att kvaliteten på min kvalitativa undersökning är hög 

eftersom jag inte upptäckt något motsägelsefullt emellan intervju och observation. Dessutom

har jag valt två pedagoger som frivilligt arbetar med utomhuspedagogik därför att de har ett 

intresse för det, vilket borde ha en inverkan på sanningsenligheten i det de säger och gör. Re-

sultaten stämmer också till största delen överens med den teoretiska bakgrunden vilket också 

har betydelse för validiteten. Slutsatsen av detta är alltså att validiteten och realiteten av un-

dersökningens resultat är svår att bedöma, men troligtvis ganska hög. 82

3.3 Genomförande

Frågorna jag ställde i intervjuerna var desamma under båda tillfällena, likaså de punkter jag 

skrivit ner för min observation (se bilaga nr 2 och 3). Jag skrev frågorna utifrån mitt syfte och 

för att besvara mina frågeställningar. Jag har dessutom haft den teoretiska bakgrunden i åtan-

ke vid formulering av intervjufrågor. När jag gjorde intervju A befann jag mig i utemiljön 

med pedagog A och skrev för hand ner de svar pedagogen hade på mina frågor. Under inter-

vju B satt jag i ett separat rum med pedagog B och skrev ner svaren för hand likadant som i 

intervju A. Båda intervjuerna tog ca 45 minuter. Observationerna gick till som så att jag del-

tog tämligen passivt i uteaktiviteterna för att på håll observera aktiviteten och följa de obser-

vationspunkter jag skrivit. Jag observerade hur barnen, gruppen, pedagogerna och aktiviteten 

fungerade och båda observationerna höll på i ca en till två timmar. Besöken skedde med en 

veckas mellanrum för att jag skulle hinna förbereda mig inför undersökningen och för att 

kunna skriva resultatet tätt efter att observationen och intervjun ägt rum. Resultatet av under-

sökningen skrevs i form av personporträtt och fortlöpande text som beskriver observationen. 

Detta på grund av att jag ville att det skulle bli sammanhängande och lätt för läsaren som då 

slipper läsa uppstaplade frågor och svar.

  
82 Patel & Davidson 2003 s 102-106
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4 Resultat

4.1. Förskola A

Förskola A är ett föräldrakooperativ med femton barn i åldrarna ett till fem och den aktuella 

dagen arbetade fem pedagoger. Förskolan har stort fokus på mat, miljöansvar, utevistelse och 

social rättvisa och de är certifierade enligt ”Grön flagg” och KRAV, vilket innebär att de mås-

te leva upp till särskilda miljövänliga kriterier och ha ett miljömedvetet förhållningssätt. Mil-

jön får därmed stort fokus och endast ekologisk mat som är lagad från grunden serveras bar-

nen och personalen av deras egen kokerska. Enligt verksamhetsidén ska barnen få ta del av 

matens väg från jord till bord. De vistas ute minst en gång per dag och på onsdagar är de ut-

omhus från klockan nio fram till eftermiddagen och då kommer kokerskan ut i skogen med 

varm soppa. Utomhus kan ibland vara på gården men till största delen går de utanför försko-

lans område till en skogsglänta eller liknande. Förskolan har bara några hundra meter till Sve-

riges största sjö så det händer att de badar och grillar korv på stranden. Då mitt besök äger 

rum deltar förskolan i skräpplockarveckan. Pedagogen som intervjuas har arbetat på föräldra-

kooperativet sedan det startades 1992 och har under hela tiden varit intresserad av och arbetat 

med utomhuspedagogik.

4.1.1 Intervju med pedagog på förskola A (frågor se bilaga)

Anledningen till att pedagogen på förskola A (jag kallar henne A) har valt att arbeta med ut-

omhuspedagogik är delvis för att förskolan är ett föräldrakooperativ som från början startades 

av föräldrar som ville att barnen skulle få vara ute mycket och få lära sig att värna om miljön. 

Men det är också för att pedagogen får med alla bitar av pedagogik vid utevistelse. Det är ett 

enda stort pedagogiskt uterum säger A. På förskola A jobbar pedagogerna mycket för att få 

trygga barn och där har utemiljön en god inverkan. A menar att barnen sällan hamnar i kon-

flikter när de är utomhus och att de leker på ett annat sätt än inne. De får frisk luft samtidigt 

som många av inlärningens bitar stimuleras. När det kommer till den motoriska träningen 

finns det ingen miljö som slår skogen. De jobbar en hel del med matte ute efter att ha läst en 

bok som heter just Matte ute. Där får barnen in både matematiska och språkliga begrepp. 

Dessutom har pedagogerna en strävan efter att arbeta jämställt och utomhusmiljön är mer ge-

nusneutral, menar A. Hon tycker också att det är viktigt med goda upplevelser för att få goda 
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minnen och i skogen får alla sinnena upplevelser som ger minnen som består livet ut, säger A. 

Pedagog A kan bara se fördelar med utomhuspedagogik. Hon har inte sett några resultat av 

förbättringar hos barnens immunförsvar eller liknande till följd av att de har varit ute mer, 

men hon säger att de barn som går på denna förskola i stort sett alltid har varit ute mycket och 

därför kan ingen jämförelse göras. A tillägger ändå att de sällan har epidemier av sjukdomar 

på deras förskola och aldrig har behövt stänga på grund av magsjuka eller liknande. A har inte 

sett några nackdelar med utomhuspedagogik och tillägger att om de skulle få barn med funk-

tionshinder ska det ändå inte vara ett hinder. I så fall får de helt enkelt anpassa aktiviteterna 

och eventuellt byta utemiljö.

 När vi talar om språkstimuleringen i utomhuspedagogik beskriver A att de alltid har en 

samling som innehåller språkstimulering, oavsett om de är inne eller ute. Då sjunger de sånger 

och ramsor. Enligt A tänker pedagogerna på de barn med språksvårigheter och försöker sti-

mulera dem extra. Ett nytt arbetssätt kring detta är att arbeta med teckenspråk. De använder 

det i hela barngruppen och alla pedagoger har för avsikt att lära sig. På så sätt får alla delta i 

kommunikationen som pågår. Då de börjar ett nytt tema som ska pågå under året gör de först 

en intervju med varje barn om vad de vet om temat innan de börjar och sedan en intervju ef-

teråt där barnen får ta del av sin utveckling. Exempel på teman de arbetat med är kretsloppet,

kroppen och reningsverk. A menar att språket kommer in överallt i arbetet med dessa teman. 

A ser inga nackdelar med att öva språkstimulering utomhus. De håller språkstimulerande ak-

tiviteter utomhus så ofta de kan och språkstimulering pågår också i den fria leken. Ibland be-

rättar de flanosagor utomhus. De är ute dagligen och eftersom gruppen är åldersblandad får de 

ibland dela upp så de äldre barnen får vara ute och de yngre som lättare blir frusna exempelvis 

får gå in tidigare för att vila. Dessutom delar de ibland upp barnen för att tillfredställa deras 

olika behov. Dagen efter intervjun ska exempelvis de äldsta barnen få gå tillsammans med en 

pedagog till sjön för att leta efter grodyngel till akvariet, medan de yngre barnen får göra nå-

got annat. Alla barn har oftast en god attityd till att vara ute men de yngre blir snabbare trötta 

och griniga, särskilt när de är ute i den kalla vintern. Efter mat och vila vill ibland en del vara 

inomhus och då stannar en pedagog med dem inne medan de andra kan gå ut.

  A tillägger slutligen att grundförutsättningen för att få trygga barn är att kunna kommuni-

cera. Hon menar att de jobbar mycket med ord, ljud, tal och språklekar både inne och ute. Den 

grundliga språkinlärningen sker i vardagsarbetet, inte i språksamlingarna, säger A. För att 

utveckla sitt utomhuspedagogiska arbete läser pedagogerna en del litteratur av bland annat 

Szczepanski och försöker komma iväg på så många föreläsningar som möjligt. De låter tan-

karna om utomhuspedagogik rulla, diskuterar och har visioner om utveckling av sin utemiljö.
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4.1.2 Min observation av uteaktivitet på förskola A

Jag följde med förskola A ut på skräpplockning i en skogsglänta. Samtliga barn deltog och tre 

av de minsta fick sitta i barnvagn under promenaden dit. Pedagogerna hade packat med frukt 

och vissa nödvändigheter som kan behövas vid ett besök i skogen. Vi promenerade cirka fem 

minuter genom det lilla samhället till en skogsglänta bakom några hyreshus. Det var en öppen 

plats, full av vitsippor och björkar och där fanns också en bäck lite längre ner som barnen 

byggde en bro över, av pinnar de hittade. I gläntan fanns också en koja byggd av ris. Försko-

lan har tidigare gått till en annan plats där de byggt upp kojor men den har nyss röjts upp av 

kommunala parkskötare vilket gjort att den inte längre kändes stimulerande för barnen. 

 Exempel på språkstimulering som förekommer är sånger och ramsor vid samlingen som är 

den första aktiviteten som sker. Pedagogerna inleder inte med några ord om att de nu ska 

sjunga eller läsa ramsor utan börjar bara spontant och tittar på barnen för att locka med dem i 

sjungandet. Vissa barn sjunger, andra sitter bara och lyssnar. När en av pedagogerna förklarar 

att de nu ska samla skräp går hon också igenom vad som står på de olika påsarna de ska 

slänga skräpet i. Hon läser ord som metall, plast, papper och ber barnen förklara vad orden är 

och om de kan komma på något som är av just det materialet. När barnen ska äta frukt får de 

som kan själva tala om vilken sort de vill ha. Fler ramsor uppkommer spontant under hela 

utevistelsen, vilka pedagogerna drar igång med ett leende på läpparna. Barnen får sedan 

plocka skräp och leka fritt där fantasin verkar flöda och de pratar engagerat i sin lek. Några av 

de små blir ganska snart trötta och hoppar upp i vagnen där de väntar på att gå tillbaka till 

förskolan. Barnen verkar inte vara medvetna om att de utvecklar sitt språk vid detta tillfälle 

och jag hör ingen pedagog belysa något av barnens språkutveckling. Alla barn och pedago-

gerna är dock utspridda över hela skogsgläntan och jag hör inte allt som sägs och förekom-

mer. Pedagogerna uttrycker spontant och automatiskt nya begrepp för barnen eftersom de 

befinner sig i en miljö där det existerar djur och växter som barnen inte alltid tidigare känner 

till. Barnen får alltså lära sig nya ord under utevistelsen. Ett barn frågar mig vad en blomma 

han hittat heter och jag förklarar. Han svarar åter med att förklara för mig att det inte är en 

blomma utan en kudde i hans säng som han gjort av ihopsamlade löv framför ett träd.

 Barnen verkar trivas med att vara ute och ser ut att ha roligt så jag upplever att de har en 

god attityd till att vara ute. Några av de yngre blev som tidigare nämnt lite trötta efter en 

stund, vilket är helt naturligt i deras ålder. I övrigt verkar barnen ha roligt under utevistelsen

och de äldre är pigga och glada med rosor på kinderna. Vädret är lite mulet och cirka tio gra-
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der. Jag ser eller hör inga konflikter mellan barnen eller mellan barn och pedagog. Dialog 

mellan barn och vuxen förekommer hela tiden. Pedagogerna pratar mer med barnen än med 

varandra under aktiviteterna och hela utevistelsen. Pedagogernas roll verkar vara som ledare 

av aktiviteterna men de ger också barnen väldigt fria tyglar och tjatar inte på dem att de ska 

plocka skräp utan de som hellre leker får göra det. Pedagogerna har en uppfostrande, trygg-

hetsgivande men också lekfull roll i barngruppen. Alla pedagogerna verkar vara lika aktiva. 

En av pedagogerna pratar dock mycket med mig kring mina intervjufrågor så jag stjäl lite av 

hennes tid med barnen och kan därför inte observera hur hennes arbete i vanliga fall går till.

 Barnens fantasi verkar bubbla ur dem och pedagogerna finns nära för att lyssna, fråga och 

fånga upp barnens intresse. Miljön de vistas i erbjuder obegränsat med samtalsämnen och 

detaljer som kan ge barnen massor av nya ord vilket skulle kunna utveckla den språkstimule-

ring som förekommer i gruppen ytterligare. Jag har dock bara sett två timmars utevistelse av 

en förskola som är ute varje dag i en miljö som denna. 

4.2 Förskola B

Förskola B är en kommunal förskola som har två avdelningar med ca femton barn vardera i 

åldrarna ett till tre. Förskolan ligger i ett mindre bostadsområde, på landet ca en mil utanför en 

stad. Förskolan är relativt nyöppnad och har för avsikt att ha uteprofil men har inte riktigt 

kommit igång med det arbetet till fullo ännu. Skog och natur omringar förskolan på alla sidor 

så det finns gott om goda utemiljöer för barnen att besöka och även förskolans inhägnade gård 

erbjuder en bit skog med blandad växtlighet och ojämnt underlag. Den dag jag besöker för-

skolan arbetar ca fem pedagoger och vid den aktivitet jag följer med och observerar är det två 

pedagoger och sex barn. Jag börjar med att göra en intervju med den pedagog som kommit 

med idén att förskolan ska ha en uteprofil. Jag kallar henne B. Hon har två års erfarenhet

kring utomhuspedagogik från arbete på annan förskola och har varit med sedan uppstarten av 

denna förskola hösten 2008. B är inte med vid den uteaktivitet jag observerar.

4.2.1 Intervju med pedagog på förskola B (frågor se bilaga)

Pedagog B har tidigare arbetat mycket med utomhuspedagogik på den förskola hon arbetade 

på före uppstarten hösten 2008. Där arbetade pedagogerna med en väldigt krävande och kon-

fliktfylld barngrupp. När de besökte skogen med dessa barn märkte pedagogerna att klimatet 
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blev mycket bättre och konflikterna inte längre uppstod. De delade upp sig och observerade 

olika smågrupper och märkte att det fungerade jättebra utomhus. Då bestämde de sig för att

utnyttja detta och arbeta med utomhuspedagogik vilket kom att visa sig vara jättebra. De var 

ute i stort sett hela dagarna från februari till oktober och på skolgården var aktiviteterna och 

lekarna styrda, men ute i skogen var det ”fri zon” där barnen fick springa runt och röra på 

kroppen som de ville. Efter dessa erfarenheter lade B fram utomhuspedagogik som förslag på 

förskola B:s profil när hon var med och startade upp den under hösten 2008 och de skulle stäl-

la mål för verksamheten. 

 B är helt övertygad om att barnen blir friskare av att vara ute. De blir inte alls så förkylda 

eller drabbade av maginfluensa som barn på andra förskolor och hon tror att det beror på den 

friska luften och det större utrymmet som utemiljön erbjuder. Barnen får en annan ro att leka 

än inomhus och nya gruppkonstellationer sker där barn med samma utomhuserfarenheter fin-

ner varandra. Alla sinnena får vara med vilket är bra för inlärningen.

 B har svårt att se några nackdelar med utomhuspedagogik men säger att svårigheten kan 

vara att föräldrarna måste komma in i tänket när det gäller att ha med rätt kläder. Det är vik-

tigt att vara tydlig mot föräldrarna och efter ett tag brukar det ge resultat och de tar med sig 

kläder efter väder. En annan svårighet kan vara att alla barn inte gillar att vara ute. Men då är 

det pedagogens roll att locka och hitta på fängslande aktiviteter ute. På den förskola B jobba-

de tidigare hade barnen en valmöjlighet på eftermiddagens utepass där de som ville kunde 

vara inne. I början valde många barn att vara inne, men efter ett antal veckor valde nästan alla 

att vara ute. 

 När det gäller språkstimulering utomhus säger B att de helt enkelt tar med sig inneaktivite-

terna och gör dem ute, men utemiljön erbjuder särskilt mycket begreppsträning. Vad man än 

pratar om ute kommer man in på begrepp som över stenen, under stenen, inne i fågelholken 

etc. Vi tänker på matematikens begrepp vilket också innebär språkförståelse, säger B. För att 

få en god språkstimulering krävs det att pedagogen ser alla barn och det bör denne tänka extra 

på när de är ute och där den stora ytan eventuellt kan försvåra det momentet. På den förskola 

B arbetade på förut dramatiserade de ofta sagor utomhus därför att utemiljön erbjöd mycket 

bra rekvisita för att ge sagan extra inlevelse. De hade också ofta sagostund och sångstund un-

der ett vindskydd.

 Som det ser ut idag arbetar de med gruppaktiviteter tisdag och onsdag som ska innehålla 

natur och skapande vilket har lett till att pedagogerna tar med barnen ut på tisdagen och hittar 

något som de skapar med på onsdagen. Tanken är att utomhuspedagogiken ska utvecklas till 

en heldag i veckan utomhus och till hösten hoppas pedagog B, som har mulleutbildning, kun-
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na starta en friluftsgrupp med treåringarna som bedrivs på förskolans tid. De har inte diskute-

rat utomhuspedagogikens utformning i detalj ännu utan hoppas på att få komma iväg på före-

läsningar eller få studiebesök och ta del av bra litteratur kring ämnet. 

 Målet med utomhuspedagogiken är att träna barnen i att lära sig vara utomhus och tycka 

om det. Redan vid inskolningen får de ofta höra att barnen tycker om att vara ute men märker 

att de ändå ofta har svårigheter med att leka och röra sig utomhus, vilket B vill ändra på. Hon 

vill också att de ska få en respekt för miljön och allt levande som finns i naturen. 

 I stort har barnen en god attityd till att vara utomhus och det är aldrig protester från bar-

nens sida när de ska gå ut. De få dagar de inte går ut blir däremot sällan en bra dag säger B. I 

vanliga fall är alla barn ute lika mycket varje dag oavsett ålder. Under uppstarten i höstas fick 

dock en del av de yngsta barnen gå in lite tidigare än de andra för att de blev frusna. Pedago-

gerna tvekade inte att ta in dem när de ville det eftersom de ville att utevistelsen skulle vara en 

positiv upplevelse. Avslutningsvis säger B att utomhuspedagogik inte bara är bra för barnen 

utan också för pedagogerna som blir friskare och gladare. Man blir helt enkelt en gladare och 

bättre fröken!

4.2.2 Min observation av uteaktivitet på förskola B 

Jag följer med en av grupperna ut för att plocka stenar som de sedan ska skapa troll av. Grup-

pen som består av sju barn och två pedagoger promenerar ca tre minuter bort från förskolan 

till en liten grusväg som passerar en fotbollsplan. På platsen finns en liten gräsplätt med 

blommor och små björkar på. Pedagogerna är båda relativt nyutexaminerade förskollärare. De 

samlar barnen i en ring i gräset och den ena pedagogen förklarar tydligt att vi ska samla stenar 

idag och pratar kort om vad de gjorde sist de var ute genom att föra dialog med barnen. Frukt 

delas ut och de sjunger en sång om frukter. De barn som kan sjunger med och en del lyssnar. 

Pedagogerna talar tydligt och uttrycker alla ord och begrepp noggrant med positiv betoning. 

Barnen får börja plocka stenar och lägga i en burk och de får mycket beröm för att de plockar

så många. De barn som hellre tittar på blommor får göra det men de uppmanas också att ta 

upp den sten de ser. Pedagogerna verkar genast se chansen att ge barnet ett nytt ord och talar 

om vad blomman de hittat heter. Barnen tillåts att undersöka allt det ser och de får tid på sig. 

När barnen nämner ett nytt ord upprepar pedagogen och betonar det glatt. De ställer båda 

många frågor till barnen om vad de ser och gör. Det förekommer också att pedagogerna an-

vänder teckenspråk till barnen. En av pedagogerna förklarar att de arbetar med tecken som 

stöd i hela barngruppen. Exempel på ord jag hör barnen säga och pedagogerna upprepa inför 
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barnen är blå, vit, blomma, sten, stor, liten, på, under och över. När barnen mumlar eller skri-

ker frustrerat sätter sig pedagogen ner i barnets nivå och försöker få barnet att tala eller kom-

municera milt och sansat. Barnen verkar delvis medvetna om att de säger en del nya ord de 

inte hört förut. Utevistelsen pågår cirka en timme och efter en stund verkar några bli trötta och 

hungriga. De har med två barnvagnar som barnen kan få sitta i om de vill. Några sätter sig en 

stund, men går sedan ur för att undersöka något de sett. 

 Pedagogernas roll verkar vara att styra och vägleda barnen i aktiviteten och se till att inget 

barn viker av för långt från platsen. De för dialog med barnen hela tiden trots att inget av bar-

nen har ett välutvecklat språk. De utnyttjar möjligheterna till språkstimulering och ger tid till 

fri lek samtidigt som de översköljer barnen med nya ord och begrepp på ett lättsamt och na-

turligt sätt. När de fyllt en stor burk med stenar samlar pedagogerna ihop barnen och förklarar 

att det är dags att gå tillbaka till förskolan. När de kommer innanför grindarna får barnen vara 

ute en stund till innan det är dags att äta. Trots hunger verkar de vara vid gott humör. Här av-

slutar jag min observation.
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5. Diskussion

5.1Analys

5.1.1 Vad innebär begreppet utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är en pedagogik där man vistas utomhus vilket gör att alla sinnen stim-

uleras tillsammans med känslor. 83  Pedagog A menar att utemiljön är ett stort pedagogiskt 

uterum som ger trygga barn. Där är det lätt att få med alla bitar av en god pedagogik. B säger 

att målet med deras utomhuspedagogik är att barnen ska tycka om att vara ute. De dagar som 

de av någon anledning inte gått ut blir sällan en bra dag, menar B. Eftersom hon och hennes 

kollegor vill att barnen ska uppleva utevistelsen som något positivt tvekar de inte att ta in de 

barn som inte vill vara ute. Szczepanski skriver att det relevanta sammanhanget som uppstår 

när barnet får se ett samband mellan praktik och teori försvann när människans kontakt med 

naturen minskades i och med urbaniseringen.84 Förskolorna A och B påvisar att utomhuspe-

dagogiken återinför kopplingen mellan barnets lärande och dess verklighet.

 Exempel på utomhuspedagogik är I ur och skur85 eller Naturskola som bedrivs på olika 

ställen i Sverige.86 Ingen av de förskolor jag gjort intervju på är en I ur och skur-förskola eller 

Naturskola men de arbetar efter en uteprofil som innebär att de använder utomhuspedagogik 

dagligen.

5.1.2   Hur kan språkstimulering bedrivas med utomhuspedagogik i förskolan?

Den pedagog som känner sig osäker på vad naturen har att erbjuda och har få erfarenheter 

kring utomhuspedagogik kan ta hjälp av Friluftsfrämjandet. 87 Detta har pedagog B gjort då 

hon fått sin mulleutbildning. Hon har också för avsikt att starta en friluftsgrupp med treåringar 

utifrån det hon lärt sig i den utbildningen.

 Pedagog A menar att språkstimulering kommer in överallt i utomhuspedagogiken. De 

sjunger sånger och ramsor ute och pratar om vad de gör och ser. De har både språkstimulering

  
83 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 13
84 Dahlgren m.fl., 2007 s 9-11
85 Drougge, 1996 s 27-28
86 Lundegård m.fl., 2004 s 67
87 Nordlund m.fl., 1997 s 37
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under samling, temaaktiviteter och lek. Även flanosagor berättas utomhus av pedagogerna 

vilket A anser är en bra variant av språkstimulering. Berättande av flanosagor förekommer 

ofta inom I ur och skur-verksamheter.88 A säger att alla barn ska få delta i kommunikationen 

eftersom det gör barnen trygga. För att nå det använder pedagogerna teckenspråk med hela 

barngruppen. Det förekommer också på förskola B under observationen. På så sätt uppnår de 

vad Granberg säger är viktigt, att pedagogen inte får undervärdera barnens förståelse och kun-

skap bara för att de inte har ett välutvecklat tal. Ett bra samspel mellan pedagog och barn mås-

te ske.89 Enligt Lpfö ska förskolan ge barnen en lärmiljö som är lustfylld och trygg och bland 

annat leken ska bidra till att barnets kommunikation stimuleras.90 Veli Toumela poängterar att 

det är viktigt att pedagogerna lägger sitt språk på en konkret nivå när de talar med barnen.91 I 

observationen på förskola B märkte jag hur de två förskollärarna är väl medvetna om detta när 

de lägger stor möda på att kommunicera med alla barn genom tal, kroppsspråk och tecken-

språk. De sätter sig ner i barnets höjd och söker ögonkontakt samtidigt som de talar konkret 

och lugnt med en positiv ton. Både under observation A och B märker jag hur pedagogerna 

hela tiden har återkommande dialoger med barnen om vad som sker. Ramsor och sånger upp-

kommer både spontant och planerat under aktiviteterna. 

 Pedagogen ska klä uteaktiviterna i språkstimulering säger Lundegård92 och under observa-

tion B märker jag även att pedagogerna väl medvetet lär barnen nya ord och tänker på språk-

stimuleringen i varje situation som uppstår.

 Enligt Lpfö 98 ska förskolebarnen få leka och pröva aktiviteter både inne och ute i natu-

ren.93 Båda förskolorna vistas ute varje dag och har för avsikt att vara ute från morgon till 

eftermiddag en dag i veckan, då de också äter ute. För båda förskolorna kan utomhus-

begreppet innebära både förskolegården och skogen eller annan plats i naturen. Granberg 

skriver att gruppen bör besöka den uteplats de undersöker minst tre gånger i veckan, helst 

varje dag för att det ska få en viktig betydelse för barnen. 94 För att barnen ska kunna lägga

fokus på sin språkutveckling bör förskoleaktiviteterna erbjuda mycket motorisk träning så att 

de grund-läggande rörelserna blir automatiserade. Pedagogen bör också tänka på att ge barnen 

multisensoriska upplevelser där så många sinnen som möjligt används så att upplevelsen 

stärks och eventuella kommande inlärningssvårigheter förebyggs, skriver Parlenvi & Sohl-

  
88 Drougge, 1996 s 90-97
89 Granberg, 2000 s 49
90 Lärarförbundet, 2004 s 26-29
91 Lärarförbundet & Tidningen förskolan, 2003 s 46-55
92 Lundegård m.fl., 2004 s 96
93 Lärarförbundet, 2004 s 26-29
94 Granberg, 2000 s 17
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man.95 Pedagog A säger i intervjun att ingen miljö tränar motoriken så bra som skogen. När 

de är ute får alla sinnena ta del av upplevelserna, menar hon. Även pedagog B nämner att det 

är positivt att utemiljön ger barnen en större chans att ta ut svängarna när de rör på kroppen.

Ute kan de leka på ett helt annat sätt än inne och alla sinnena kan stimuleras, säger B. 

 Vikten av en god attityd från barn och pedagoger gentemot utevistelse är också något som 

uppkommer både i undersökningen och i den teoretiska bakgrunden. Båda intervjuerna visar 

att barnen aldrig protesterar när det handlar om att gå ut. De flesta barn tycker att det är roligt 

att vara ute. Däremot kan vissa av de yngsta ganska snabbt bli trötta och hungriga och klarar 

då inte att vara ute lika länge som de äldre. Båda förskolorna har med barnvagnar till de yngre 

som de kan sätta sig i när de blir trötta. Både pedagog A och B säger att de anpassar utevist-

elsen och aktiviteterna efter åldern och årstiden. En kall vinterdag blir utevistelsen kortare 

eller eventuellt inställd på grund av att de yngsta blir för frusna. Granberg skriver dock att 

pedagogerna inte bör se exempelvis regn som ”dåligt” väder eftersom barnen ofta älskar att 

plaska i vattenpölar.96 Drougge menar att pedagogens inställning till utevistelsen måste vara 

positiv för att barnen ska känna likadant.97 Jag upplevde att pedagogerna har en god inställ-

ning till utevistelse eftersom de själva mer eller mindre valt att arbeta med det. Samtliga av 

pedagogerna hade ett glatt humör under aktiviteterna. De har en ledande roll som styr aktiv-

iteterna men låter också de barn som vill leka fritt och undersöka stället göra det. Pedagogerna 

har en trygghetsgivande men också lekfull roll. Undantaget är däremot att de kallar regn och 

kyla för just ”dåligt” väder. Dock poängterar B att hon jobbar för att föräldrar alltid ska ta 

med kläder efter väder.

 Pedagog B säger att de varje vecka går ut i naturen och letar efter naturmaterial som de 

sedan skapar med. Exemplet jag fick se var att de plockade stenar som de skulle göra troll av 

dagen efter. Sune Martinsson menar att kunskap etsar sig starkast fast om barnet får skapa 

något samtidigt.98

 

  
95 Parlenvi & Sohlman, 1985 s 55-61
96 Granberg, 2000 s 12-13
97 Drougge, 1996 s 20
98 Parlenvi & Sohlman, 1985 s 46
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5.1.3 Varför bör förskolebarn få språkstimulering utomhus?

Utomhuspedagogik ger barnen ljus och frisk luft som gör dem pigga och glada, skriver Dro-

ugge.99 Läkare menar att barn som vistas ute mycket är friskare än andra barn på grund av den 

friska luften, den stora ytan och att det är mindre stress än inne. De har större koncentra-

tionsförmåga och angrips inte lika lätt av bakterier och virus.100 Båda pedagogerna i under-

sökningen menar att deras förskola aldrig drabbas av epidemier som exempelvis maginfluensa 

när andra förskolor har det. Pedagog B är helt övertygad om att barn som är ute mycket är 

friskare. Alla mår bra av utomhuspedagogik säger också Anders Szczepanski.101 Pedagog B 

säger att även de vuxna mår bra av att vara ute, att utedagarna är de bästa dagarna och att det 

gör oss till glada fröknar.

 Förskolan skall lära barnen om vår natur och miljö och påvisa ett miljömedvetet förhåll-

ningssätt för att de ska få insikt i hur vi människor är en del av kretsloppet, enligt Lpfö 98.102

Att jobba med utomhuspedagogik ger miljömedvetna personer om barnen får vara i naturen 

och ta del av allt som finns där i, säger Ammi Wohlin. Då kan barnen utvecklas till människor 

med en positiv inställning till livet. 103 För att skapa en bestående lust att ta vara på vår natur 

bör barnen få vistas ute redan från tidig ålder. 104 Både förskola A och B har som mål att upp-

fostra barnen till ansvarsfulla personer när det gäller miljön. De vill att barnen ska bry sig om 

allt levande och ha en förståelse för hur det fungerar. Förskola A fokuserar också mycket på 

att barnen ska få äta bra mat och få lära sig hur den framställs på ett miljövänligt sätt. De vis-

tas ute varje dag då de bekantar sig med allt naturen har att erbjuda. Under min observation på 

förskola A pågår skräpplockarveckan vilket barnen får uppleva. Förskolan är kravmärkt och 

certifierad med grön flagg vilket innebär att de jobbar efter ett miljövänligt förhållningssätt.

Kontinuerliga vistelser i naturen skapar en respekt för miljön.105 Pedagogen bör tänka på sin 

roll som förebild för att barnen ska få respekt för naturen.106

 Enligt litteraturen och resultatet av undersökningen gynnar utomhuspedagogik inlärningen. 

Miljöerna som jag vistas i under observationerna kan erbjuda obegränsat med språkstimule-

ring. Förskolorna plockar stenar och skräp vilket ger dem en total upplevelse av dessa ord. Ett 
  

99 Drougge, 1996 s 11
100 Granberg, 2000 s 11
101 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 93
102 Lärarförbundet, 2004 s 26-31
103 Lundegård m.fl., 2004 s 52-53
104 Lundegård m.fl., 2004 s 137-139
105 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s. 108-124
106 Lundegård m.fl., 2004 s 141
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litet barn som får känna, lukta och smaka får olika intryck av saken de undersöker samtidigt 

som en vuxen säger ordet. Detta ger en fullkomlig upplevelse av ordet i fråga.107 Utomhuspe-

dagogik gör att barn får röra på kroppen vilket sätter igång deras tankeverksamhet kring ett 

sammanhang. 108 Pedagogen bör tänka på att uteaktiviteten får igång både hand, huvud och 

hjärta för att barnets ska få ökad vakenhetsgrad.109 Pedagogerna i intervjuerna verkar medvet-

na om detta.

 Pedagog A säger att en trevlig upplevelse ger goda bestående minnen vilket hon anser är 

förekommande vid användning av utomhuspedagogik. I den teoretiska bakgrunden återkom-

mer vikten av en god upplevelse flera gånger. Att uppleva något gör inlärningen varaktig, 

säger exempelvis Gunilla Ericsson.110 Jag inser att den gynnade inlärningen och språkstimul-

eringen alltså går hand i hand. Genom att exempelvis arbeta med matematiska begrepp ute får 

barnen också träna sitt språk, säger A. De har alltid en språksamling ute men det är likaväl i 

den fria leken som språkstimuleringen förekommer, menar hon. Pedagog B säger att språk-

stimuleringen hela tiden uppstår när man är ute eftersom det blir mycket begreppsträning så-

som under, över, inne i osv. Som tidigare nämnts är dialogen mellan pedagog och barn en 

viktig del i språkstimuleringen som jag fick se goda exempel på under observationerna. 

  Ytterligare en fördel som belysts i arbetet är det goda sociala klimatet som finns i utom-

huspedagogiken. Båda pedagogerna i undersökningen påstår att barnen leker bättre ute, att 

nya gruppkonstellationer uppstår och att i stort sett inga konflikter existerar. Pedagog B näm-

ner till och med att just detta är den anledning som gjort att hon började arbeta med utom-

huspedagogik. När gruppen kom ut i naturen upphörde konflikterna helt och hållet och barn-

gruppen blev som förbytt. När barn är i naturen får de en chans att varva ner och komma in i 

naturens egen lugna takt, skriver Anna Wholin.111 Enligt Lpfö 98 ska förskolan erbjuda till-

fälle till lek så barnet kan öva sin kommunikation och samarbetsförmåga med andra barn.112

Även Anders Szczepanski nämner att utevistelse ger barnet chans att utveckla sin samarbets-

förmåga. 113Utomhuspedagogik ger en större chans för barnet att utveckla sina relationer till 

  
107 Granberg, 2000 s 53
108 Lundegård m.fl., 2004 s 13
109 Lundegård m.fl., 2004 s 14-18
110 Lundegård m.fl., 2004 s 139-149
111 Lundegård m.fl., 2004 s 52-53
112 Lärarförbundet, 2004 s 26-31
113 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 89
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andra barn, säger också Gunilla Ericsson.114 Karin Björkman betonar också att det är lättare 

att vara ute med barnen för att konflikter förekommer mer sällan.115

 Enligt Lpfö98 ska förskolan tillgodose barnens nyfikenhet och lust att lära. Förskolan ska 

uppmana barnen att undersöka sin omvärld genom leken som hjälper barnen att uttrycka käns-

lor och nya erfarenheter.116 Genom att arbeta med exempelvis en skolträdgård får man in alla 

delar i läroplanen, säger en pedagog som jobbar på förskolan Fyren. Barnen får använda 

kroppen vilket aktiverar alla sina sinnen och därmed få med sitt språk.117Enligt undersök-

ningen uppnår både förskola A och B de mål ur Lpfö98 angående förskolans uppdrag som 

nämns i den teoretiska bakgrunden.

5.1.4 Finns det nackdelar eller svårigheter med utomhuspedagogik?

Vissa svårigheter med utomhuspedagogik har framkommit under arbetet. Pedagog B nämner 

vikten av att få en god föräldrasamverkan kring utomhuspedagogiken för att det ska fungera. 

Föräldrarna måste vara flexibla när det gäller att packa rätt kläder åt barnen inför dagen på 

förskolan så att fel klädval inte hindrar utevistelse. Detta behöver dock inte vara något pro-

blem så länge man är tydlig gentemot föräldrarna säger B. Drougge skriver också om vikten 

av en god föräldrasamverkan för en väl fungerande utomhuspedagogik. Hemmets förståelse 

och engagemang spelar en stor roll för barnets friluftsintresse eftersom föräldrarna är de per-

soner som står barnet närmast.118

 Pedagog B betonar att för att nå maximal språkstimulering krävs det att pedagogen ser alla 

barn, vilket kan vara svårare utomhus där ytorna är större än inne. En del pedagoger kan vara 

rädda för att tappa kontrollen på grund av den stora ytan ute och allt omkring som kan distra-

hera. Denna osäkerhet skulle kunna förebyggas redan på lärarutbildningen.119 Pedagogen bör 

fokusera på möjligheterna och öva sin flexibilitet och våga vika från planeringen så han eller 

hon tillgodoser barnens nyfikenhet.120 Det är dock bra att som pedagog vara förberedd på vil-

ka konsekvenser ett miljöombyte kan leda till.121

 En annan svårighet som kan uppstå inom utomhuspedagogik är att barnet eller pedagogen 

har en uppfattning om att de bör vara inne när det är ”dåligt” väder. Granberg skriver att det 
  

114 Lundegård m.fl., 2004 s 139-149
115 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 21
116 Lärarförbundet, 2004 s 26-31
117 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 132-135
118 Drougge, 1996 s 141-144
119 Lundegård m.fl., 2004 s 37
120 Lundegård m.fl., 2004 s 117-134
121 Lundegård m.fl., 2004 s 151



31

oftare är de vuxna som vill vara inne när det regnar än barnen.122 I undersökningen visar det 

sig att även om båda förskolorna är ute under den kyligare delen av året så stannar de ändå 

inne oftare då. De menar att detta beror på de yngsta barnen som lätt fryser. Då har de anpas-

sat verksamheten efter barngruppen och årstiden precis som Strotz & Svenning faktiskt skri-

ver att pedagogen bör göra.123

 När det kommer till attityder från barnens sida är det tyvärr så att alla barn inte gillar att 

vara ute, säger pedagog B. Det krävs positiva erfarenheter som pedagogen bär ansvar för att 

skapa, säger hon. Barn behöver få en vana att vara ute för att det inte ska kännas otryggt. Det 

uppnås genom att barnen från tidig ålder får vara ute under olika väderförhållanden. Alla barn 

har inte nära till naturen i sin hemmiljö och därför kan det vara helt främmande för dem att 

vara ute i skogen, när de börjar på förskolan. Genom att ofta vara ute, får de ett positivt käns-

lomässigt förhållande till naturen. 124

 Ytterligare en eventuell svårighet kan vara att alla barn inte har samma fysiska eller psy-

kiska förutsättningar. Den uteplats förskolan brukar gå till kanske inte passar ett barn med ett 

funktionshinder. Just detta problem nämner pedagog A, men hon säger också att det inte be-

höver vara något problem. Det handlar helt enkelt om att anpassa miljön efter barnet och inte 

tvärtom. Enligt Drougge har inte utomhuspedagogiken hindrat föräldrar till funktionsnedsatta 

barn att välja en I ur och skur-förskola. Där finns barn med många olika funktionshinder.125

Petter Åkerblom menar till och med att utemiljön kan vara till fördel för barn med exempelvis 

koncentrationssvårigheter, då de kan få en ny roll där deras funktionsnedsättning inte behöver 

vara ett hinder.126

 I den teoretiska bakgrunden kommer tidsbrist upp som en svårighet med utomhuspeda-

gogik. Börjas dagen inne kan det bli svårare att komma ut eftersom man hittar anled-ningar att 

stanna inne. 127 Enligt pedagogerna på Fyren behöver inte alls utomhuspedagogik stjäla tid för 

viktiga aktiviteter. 128 I undersökningen nämns inget om tidsbrist över huvud taget. Ingen av 

pedagogerna säger att tid är ett problem. Jag frågar dock bara om eventuella nackdelar i all-

mänhet. Eftersom dessa förskolor har valt att jobba med utomhuspedagogik ser de förmodli-

gen möjligheterna före nackdelarna och som B säger tar de helt enkelt med inneaktiviteterna 

ut. 

  
122 Granberg, 2000 s 13
123 Lundegård m.fl., 2004 s 36
124 Lundegård m.fl., 2004 s 137-138
125 Drougge, 1998 s 26
126 Lundegård m.fl., 2004 s 126
127 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 104
128 Tidningen förskolans redaktion, 2005 s 133-134
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5.2 Slutsats

Både den teoretiska bakgrunden och undersökningen visar att det finns många fördelar med 

utomhuspedagogik, inte minst för att främja språkstimuleringen. Ett av syftena kan vara att 

utomhuspedagogik är bra för barnets hälsa, ett annat för att skapa miljömedvetna personer 

som värnar om naturen. Både undersökningen och teorin visar också att utemiljön stimulerar 

inlärningen bättre än innemiljön. Alla dessa delar kan i samverkan leda till en god språkut-

veckling hos ett friskt barn som genom vistelse i naturen får en lust till ett livslångt lärande. 

Jag ser det som olika delar som alla gynnar varandra. 

 När jag funderar på om det skulle gå att utveckla språkstimuleringen på förskolorna jag 

undersökt anser jag att språkstimulering förekommer hela tiden både på ett medvetet och 

omedvetet sätt. Den pedagog som strävar efter mer av detta skulle säkert kunna lyfta fram

språket ännu mer i aktiviteterna. Jag upplever dock att en stor del av språkandet sker i de fria 

spontana lekarna, precis som pedagog A säger.

 För att få ut maximalt av observationerna hade jag gärna sett mera lekar och andra aktiv-

iteter ute än skräp- och stenplockning så jag kunde samlat på mig mera tips kring roliga saker 

att göra i skogen. Jag har däremot fått höra exempel på hur jag kan anpassa utevistelsen efter 

årstid, grupp och ålder men jag bör ha frågorna vad, hur och varför i åtanke när jag gör det.

 Ett nytt syfte med utomhuspedagogik som jag sett är att det främjar ett lustfyllt lärande. Jag 

ser i teori och undersökning att barnen har roligt ute och alltid har en positiv inställning till att 

gå ut vilket jag tycker är jätteviktigt att fånga upp. Jag anser att ett lustfyllt lärande leder till 

bestående kunskap och det måste jag som pedagog ta vara på. Barnen verkar ha väldigt roligt 

ute och det lyser igenom på många ställen i detta arbete, vilket tidigare inte har framställts 

som ett av huvudsyftena såsom utomhuspedagogik för hälsans, inlärningens, språkstimule-

ringens och miljöns skull. Jag hade den åsikten redan innan jag började skriva vilket jag näm-

ner i inledningen. Jag är glad att ha fått bekräftat att det stämmer.

 En av mina specialiseringar är Idrott och hälsa/rörelse och eftersom jag är intresserad av ett

fysiskt och psykiskt välbefinnande är det en av anledningarna till att jag valde att skriva om 

detta ämne. Jag är väl bekant med hur viktigt det är att barnet får utveckla sin motorik och hur 

det påverkar inlärningen och hälsan. Jag blev ändå positivt överraskad av hur hälsofrämjande 

utomhuspedagogik verkligen är. Att utemiljön verkligen ger friskare barn än de som får vara 

inne mycket. Jag hade också en aning om hur språkstimulerande utemiljön kunde vara men 
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eftersom jag själv är uppvuxen i en relativt traditionell skola där utomhuspedagogik endast 

förekom marginellt kände jag att jag behövde få bekräftat att det verkligen fungerar att stimu-

lera språket lika bra ute. Nu vet jag dessutom att det kan gå bättre än inne.  Fantasin får flöda, 

dofter, levande material och ett naturligt ljus väcker barnets alla sinnen. Hela kroppen får röra 

sig och ta in de intryck som lockar. Alla nya begrepp blir verkliga då barnet får uppleva det på 

alla sätt som går. En trevlig och kanske rentav ljuvlig upplevelse ger bestående minnen och en 

lustfylld djupinlärning. Hur kunde den traditionella folkskolan sätta barnen under fönsternivån 

och tro att de skulle lägga all sin fokus på pappret och pennan när de visste att det intressanta 

att lära sig fanns i verkligheten utanför? Varför inte ta tillvara på det i stället? Det är vad ut-

omhuspedagogik handlar om och det tänker jag använda som en grundpelare i mitt yrkesliv.

 Angående de nackdelar eller svårigheter med utomhuspedagogik som visat sig i arbetet 

anser jag inte att det är några permanenta problem. Det finns lösningar och det handlar om 

erfarenheter och ett positivt förhållningssätt till problemen. Jag tror på att se möjligheterna 

före hindren, oavsett det handlar om en funktionsnedsättning, väder, tidsbrist eller föräldra-

samverkan. Jag har i undersökningen fått se pedagoger med en positiv inställning till att lösa 

dessa problem och det tar jag med mig. 

 Jag ser inga större skillnader mellan teori och verklighet, dvs. litteratur och undersökning. 

Litteraturen verkar trots allt vara skriven utifrån de praktiska upplevelser som författarna erfa-

rit.  Både litteraturen och undersökningen visar samma resultat kring utomhuspedagogik. Där-

emot tror jag att det säkert går att utveckla och stärka ämnet eftersom begreppet utomhuspe-

dagogik är relativt färskt inom skolans värld. I den teoretiska bakgrunden nämner Szczepanski 

att läroplanen borde lägga mer tyngd på utomhuspedagogiken och att lärarutbildningen borde 

ta större ansvar för att blivande lärare ska ha utbildning i det. Pedagogerna i undersökningen 

har båda planer på hur de ska utveckla sin utomhuspedagogik genom att läsa litteratur och gå 

på föreläsningar.  Jag hoppas att ämnet kommer att växa och få större plats både i utbildning-

ar, läroplan och media. Jag kommer definitivt att hålla ögonen öppna för att uppdatera mina 

kunskaper kring detta ämne. 

 Liksom det framkommer i litteraturen visar även undersökningen att pedagogerna ser dåligt 

väder som ett problem, de vill få med sig föräldrarna när det gäller kläder för alla väder, men 

anpassar ändå utegången efter årstidernas väder och stannar inne mer vid kyligare väder. Det-

ta har öppnat mina ögon och jag tänker numera på hur jag betonar vädret inför barnen i för-

skolan och exempelvis mina syskonbarn. Jag nämner själv i inledningen att jag fick vara in-

omhus och leka om det regnade men dit hör också att jag inte hade någon stor längtan till att 

hoppa i vattenpölar. Jag måste inte tvinga ut alla barn i regnet utan anpassa utevistelsen efter 
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vilka som har en positiv inställning och vill vara ute i regnet, helt enkelt ge barnen en valmöj-

lighet. Men jag bör ha i åtanke att deras val också påverkas av hur jag lägger fram det aktuella 

vädret, dvs. om jag betonar regnet som dåligt väder eller om jag ser det ur en positiv synvin-

kel. Ett bra regnställ står på listan över mina kommande investeringar! Vem vet, kanske även 

jag älskar att plaska i vattenpölarna om jag bara prövar på det. 

5.3 Reflektion

Som syns i slutsatserna har jag fått fylliga svar på mina frågor och jag känner mig nöjd med 

det. Jag är glad att jag valde de frågeställningar jag gjorde och att de höll eftersom jag fann 

svar både i litteratur och undersökning. Däremot hade jag som sagt var velat ha mer konkreta 

tips på lekar och aktiviteter som gynnar språkstimuleringen ute. Kanske borde jag omformule-

rat en fråga för att nå det. Men mitt sökande efter svar behöver inte ta slut här. Jag har för-

hoppningsvis många år framför mig i mitt yrke att samla på mig tips och idéer och skaffa egna 

erfarenheter kring hur jag kan göra. 

 Jag tycker att arbetet kring denna uppsats har flutit på bra enligt min tidsplan och jag har 

inte stött på några problem eller motgångar som gjort att jag fått ändra särskilt mycket av min 

planering eller upplägget av uppsatsen. Jag är glad att jag uppnått mitt syfte och är tacksam 

för det trevliga bemötande jag fått på de förskolor jag undersökt och att pedagogerna svarat på 

mina frågor och visat intresse för mitt arbete. Jag hoppas att denna uppsats kan svara på frågor 

som även mina läsare funderat på. När jag fått svar på mina frågor har också nya funderingar 

väckts hos mig.  Jag funderar nu på hur jag ska få med mig mina blivande kollegor i detta. Jag 

funderar också på hur miljön och vår syn på naturen kommer att se ut om tjugo år och hoppas 

att tillgången till skog och natur är minst lika bra som på de förskolor jag besökt och att synen 

på ett lustfyllt lärande består. Jag kommer att jobba för att bevara eller möjligtvis utveckla den 

syn jag har på utomhuspedagogik, miljö, hälsa, inlärning och språkstimulering efter denna 

uppsats och hoppas att jag ska få med mig mina kollegor under tiden. 



35

Källförteckning

Dahlgren, Lars Owe m.fl., 2007. Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Lund: Studentlittera-
tur

Drougge, Susanne, 1996. Miljömedvetande genom lek och äventyr i naturen. En beskrivning 
av I ur och skurs metoder. Stockholm: Friluftsfrämjandet Utebolaget

Eriksen, Hagtvet, Bente, 2006. Språkstimulering 2. Stockholm: Bokförlaget Natur och kultur

Granberg, Ann, 2000. Småbarns utevistelse. Naturorientering, lek och rörelse. Stockholm: 
Liber AB

Lundegård, Iann m.fl., 2004. Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur

Lärarförbundet & Tidningen förskolan, 2003. Vägar till språket: Teori och praktik i försko-
lan. Stockholm: Lärarförbundets förlag

Lärarförbundet, 2004. Lärarens handbok. Skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, FN:s 
barnkonvention. Stockholm: Lärarförbundet

Nordlund, Anders m.fl., 1997. Lek idrott hälsa, rörelse och idrott för barn, del 1 ute. Stock-
holm: Liber AB

Patel, Runa & Davidson, Bo, 2003. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. 3 uppl. Studentlitteratur, Lund

Parlenvi, Paul & Sohlman, Birgitta, 1985. Lär med kroppen, det fastnar i huvudet. Stockholm: 
Sveriges utbildningsradio AB

Tidningen Förskolans redaktion, 2005. Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass. Te-
maserie från tidningen Förskolan. Stockholm: Lärarförbundets förlag



i

Bilaga 1 

Till Er föräldrar

Jag heter Jenny Färén och skriver examensarbete vid lärarut-
bildningen på Karlstads universitet. Jag har idag den 29 april 
gjort undersökningar till min uppsats om utomhuspedagogik 
här på förskolan och har då tagit del av arbetet med era barn. 
Inga barns namn kommer att nämnas i uppsatsen utan alla är 
anonyma. Jag har observerat hur arbetet ser ut utomhus och 
gjort intervju med pedagog. Har ni några frågor eller är intresse-
rade av min uppsats kontakta mig gärna via e-post.

jennfare100@student.kau.se

Ha en trevlig vår önskar Jenny Färén



ii

Bilaga 2

Frågor till intervju med pedagog

1. Varför väljer du/ Ni att arbeta med utomhuspedagogik? (Syfte? Mål?)

2. Olika anledningar?

3. Har du sett några fördelar eller nackdelar med utomhuspedagogik?

4. Sett några positiva resultat? Friskare?

5. (På alla aktiviteter/ vissa?)

6. Hur tror du att utomhuspedagogik kan vara språkstimulerande?

7. Vad har ni för slags aktiviteter ute? Exempel?

8. Hur får ni in språkstimulering i uteaktiviteter?

9. Har ni språksamlingar utomhus? Hur går det till? Hur ofta? Oftare inne?

10. Tror du att det finns nackdelar med att träna språkstimulering i utemiljö?

11. Vad tänker ni på när ni planerar en uteaktivitet?

12. Hur upplever du/Ni att barnen tycker om att vara ute? Positiv attityd?

13. Är alla barn ute lika mycket oavsett åldrar? Om inte vilka varianter?

14. Övriga synpunkter? Upptäckter? Slutsatser?



iii

Bilaga 3

Att studera under observation av uteaktivitet/utevistelse (observationsun-
derlag)

Gruppen: 

1. Ålder? Antal barn? Antal pedagoger? 

2. Hur ser utemiljön ut? Skog eller asfalt?

3. Vad för exempel på språkstimulering förekommer?

4. Hur medvetna verkar barnen vara om språkträningen som pågår?

5. Belyser pedagogen språkstimuleringen och barnens språkliga fram-

steg? 

6. Lägger pedagogen fram nya begrepp för barnen i utemiljön?

7. Vad verkar barnen tycka om att vara ute? Positiv respons? Har de 

roligt?

8. Vad har pedagogen för roll?

9. Dialog mellan barn och vuxen?

10. Verkar pedagogens tankar slå igenom i praktiken?

11. Ser jag några möjligheter av ytterligare språkstimulering där ute 

som de själva inte sett/utnyttjar?


