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Bilaga till föräldrabrevet om barns utomhusvistelse 
 
Barn vistas i dag stor del av sin vakna tid på förskolan. Forskning visar på vikten av 
utevistelsens betydelse för dessa barn. Utemiljön på förskolan skall ses som ett 
komplement till innemiljön. Forskningen visar även att förskolegårdar som är naturrika 
(stora ytor, träd, buskar, stockar och stenar m.m.) stimulerar barnens motorik, lek, fantasi, 
kreativitet, samspel, sociala förmåga osv. på ett sätt som inte en gård utan dessa 
egenskaper kan göra. Eriksson (2002) och Dahlgren & Szczepanski (1997) lyfter 
pedagogers roll som medupptäckare och medupplevare som viktig för barns lärande och 
upptäckarglädje. Studiens teoretiska ramverk utgörs av den sociokulturella teorin så som 
den definieras av Säljö och synen på undervisning och lärande så som den presenteras av 
Dewey.  

Vad säger forskning? 

Här kommer utdrag ur forskningsstudie 2011 som gjordes vid Karlstad Universitet av Maria 
Wistbacka,  

”Naturen kan ses som en del av vårt kulturarv som vi ska föra vidare till kommande 
generationer. En av förskolans uppgifter är att få barnet intresserat av naturen och skapa 
många positiva erfarenheter (Bergnéhr, 2009 genom Wistbacka 2011; Skolverket, 2010). 
Förskolan har styrdokument att arbeta efter. Det är ett arbetsverktyg för att bedriva värdefull 
pedagogisk verksamhet. Styrdokumentet som nämns i detta arbete är Läroplan för 
förskolan 98 reviderad 2010 (Skolverket, 2010).  

Granberg (2000) anser att människan är gjord för att vistas ute och menar att 
utomhusupplevelsen skapar bättre hälsa på̊ flera plan, både psykiskt och fysiskt. 
Barr, Nettrup & Rosdahl (2011) liksom Granberg (2000) anser att (…) innehållet i gården 
ska vara tillräckligt utmanande för de yngre liksom för de äldre. De olika platserna som en 
förskolegård har kan enligt Grahn (2007) delas upp som olika rum. Ett exempel på̊ rum är 
lekbasar där barnen med sin fantasifullhet kan skapa diverse lekar med det naturmaterial 
de har att tillgå̊. (…). Gården kan erbjuda barnen små̊ tillhåll eller gömslen dar de får en 
chans att dra sig undan den stora massan (Barr, Nettrup, Rosdahl, 2011; Moser & 
Martinsen, 2010; Grahn, 2007). De positiva aspekterna som gör utevistelse viktig för barn 
är att frisk luft och fysisk aktivitet är bra för barn och främjar hälsan. Många studier visar på̊ 
att barn håller sig mer friska om de får vistas utomhus (Dahlgren & Szczepanski, 2004; 
Szczepanski, 2007; Granberg, 2000; Moser & Martinsen, 2010). En av anledningarna är 
att smittorisken minskar då det inte är lika trångt ute som inne men även att 
immunförsvaret blir starkare om en regelbunden utevistelse sker (Granberg, 2000).  

En annan positiv aspekt av utevistelsen är att barnens inneboende rörelsebehov får där 
ett bättre utlopp. Då de öppna ytorna är större minskar konflikter mellan barn. När 
barnen kommer in har det bättre koncentrationsförmåga och riktar sin uppmärksamhet 
lättare på̊ en lek, matsituation, aktivitet o.s.v. utan att ha behovet att röra sig lika mycket 
(Hagen & Lysklett, 2005; Granberg, 2000; Dahlgren & Szczepanski, 2004; Moser & 
Martinsen, 2010 ).  
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Inlärning i utomhusmiljö̈ främjar lärandet för barn. De får en djupare kunskap kring ett 
ämne och utifrån barns intresse för till exempel naturen sker ett lustfyllt lärande 
(Hedberg, 2004; Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011;  

”Skolverket, 2010; Szczepanski, 2007). Verksamheten ska främja barns kreativa sida och 
uppmuntra till att ta del av ny kunskap (Skolverket, 2010). Utomhusvistelsen är bra för 
barnens motoriska utveckling när miljön är av kuperad terräng eller liknande karaktär 
(Öhman & Sundberg, 2004; Drougge, 1999; Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011).  

Förskolan ska enligt Skolverket (2010) se till att leken ses som en central punkt som 
gör lärandet roligt. De anser vidare att i lekens värld kommer barnen i kontakt med 
olika typer av inlärning. Leken är viktig, då den engagerar barnen. När leken slutat 
engagera ska pedagogen tillgodose barnen med en fortsättning på̊ leken (Hagen & 
Lysklett, 2005; Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011; Davies, 1997). Det handlar inte bara om att 
leka med barnen utan att ha känsla när lek tillsammans med barnen passar (Röthle, 2005). 
Vidare anser Röthle (2004) att pedagoger ska akta sig att ta ifrån barnen leken genom 
sin närvaro.    Samtidigt ska pedagogen enligt Skolverket (2010) vara närvarande och 
ta tillvara på̊ barnens vilja och nyfikenhet i kombination med lärandet och leken.  

Pedagogen ska i verksamheten enligt Skolverket (2010) vara lyhörd och ta vara på barns 
intresse. Skolverket (2010); Granberg (2000); Åberg & Lenz Taguchi (2005) liksom 
Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner- Godée (2008) anser att som inspiratör till barns lust att 
upptäcka omvärlden ska pedagogen utforska miljön tillsammans med barnen. En lyhörd 
pedagog kan ta tillvara på̊ barns intresse och spinna vidare på̊ barns initiativtagande. När 
utforskande på̊ barns villkor sker blir barnen mer engagerade och lustfyllda.  

En annan del i pedagogens roll är att hjälpa barn att få nya infallsvinklar i det de 
upptäcker samt utmana barnen i dess tänkande. Ytterligare en del i pedagogens roll är 
att vara stödjande för barnen då situationen kräver det. Beroende på kontext kan 
pedagogen ses enligt Davies (1997) som stödjare till självständighet.                                                           
Något som pedagogerna lyfter är den minskning av stress som en längre utomhus-
vistelse kan bidra till. Utomhus blir inte ljudnivån lika hög för varken pedagoger eller barn 
vilket gör att de känner sig mindre trötta (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011).  

Skolverket (2010) anser att barnen ska få en väl balanserad dagsrytm, där de erbjuds 
vistelse i planerad och oplanerad miljö̈ både inne och ute. Vistelsen ute ska erbjuda både 
aktiviteter och lek i varierade miljöer.  

Med denna bakgrund är vår strävan att: 
- arbeta mycket utomhus, där barnen på plats i naturen får uppleva, undersöka, utforska och 

upptäcka naturvetenskapens olika fenomen i sin vardag. De får utforska naturen med hela 
sin kropp och alla sina sinnen. Alla dessa upptäckter ligger till grund för lärandet.  

- Systematiskt fördjupa och använda våra kunskaper om utomhuspedagogik. 
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