
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................ 1 

Syfte: ...................................................................................................................... 2 

Frågeställningar ..................................................................................................... 2 

Metod ..................................................................................................................... 2 

Bakgrund ............................................................................................................... 2 

Resultat .................................................................................................................. 3 

Vad är utomhuspedagogik? .................................................................................................... 3 

Varför ska man använda sig av utomhuspedagogik? ............................................................. 4 

Kunskap och reflektion.................................................................................................................... 5 

Utomhus pedagogik handlar om att hitta sin egen kunskap och egna frågor. ................................. 5 

Hur lär sig yngre barn? ........................................................................................................... 6 

Olika stadier (0-5 år) ............................................................................................................... 6 

Barns utveckling: motoriskt, språkligt, psykiskt och socialt. ................................................. 7 

Motoriskt ......................................................................................................................................... 7 

Språkligt .......................................................................................................................................... 7 

Psykiskt ........................................................................................................................................... 7 

Socialt .............................................................................................................................................. 8 

Sinnena ................................................................................................................................... 9 

Skapande ................................................................................................................................. 9 

Vad är skapande? .................................................................................................................. 10 

Vad är syftet med skapandet? Olika synsätt ......................................................................... 10 

Reproduktion ................................................................................................................................. 10 

Produktion ..................................................................................................................................... 11 

Kreativitet ...................................................................................................................................... 11 

Lek ........................................................................................................................................ 11 

Hösten som stimulerande årstid ............................................................................................ 11 

Intervjufrågor ........................................................................................................................ 12 

Processbeskrivning ............................................................................................................... 13 

Utomhuspedagogik ............................................................................................................... 13 

Småbarns skapande utomhus ................................................................................................ 14 

Motorik .......................................................................................................................................... 14 

Språk utveckling utomhus ............................................................................................................. 15 



 
 

Psykisk och socialt utomhus .......................................................................................................... 15 

Skapande ........................................................................................................................................... 15 

Reproduktion ................................................................................................................................. 15 

Produktion ..................................................................................................................................... 16 

Kreativitet ...................................................................................................................................... 16 

Ett häfte med höstövningar för småbarn ........................................................................................... 16 

Höstövningar ..................................................................................................................................... 16 

Kritisk analys/Reflektion ....................................................................................................................... 18 

Tack! ...................................................................................................................................................... 21 

Referenser .............................................................................................................................................. 22 



 
 

 

Sammanfattning 

Syftet med mitt examensarbete är: Att utifrån litteratur och intervjuer sammanställa 

höstövningar där sinnen stimuleras och uppmuntrar småbarns (1-5 år) skapande i 

utomhusmiljöer.  

Utifrån de fakta jag tagit fram så har jag sammanställt ett hösthäfte med olika övningar vars 

mål är att främja småbarns utveckling/skapande. Anledningen till denna inriktning var för att 

jag skulle begränsa mig men under arbetes gång så upptäckte jag att allt som små barn gör kan 

definieras som skapande. Eftersom småbarn är helt nytänkande så utforskar de världen på alla 

möjliga sätt. Genom att skapa så utvecklas dem.  Genom att ha övningar som riktar in sig på 

småbarns skapande så främjar man deras utveckling.  

För att hitta relevant fakta så har jag använt mig av litteratur och intervjuer. Det jag har tagit 

till mig och utgått ifrån för att kunna utforma höstövningarna är: 

Fördelarna med utomhuspedagogik nämligen; positiva och lärorika intryck av färg och form i 

naturen och att man lär sig i de sammanhang där kunskapen troligen kommer användas. 

Genom utevistelse ger småbarnen en chans att få makt över sin egen kunskap eftersom man 

ger möjlighet till inte bara en logisk utan även en känslomässig relation till kunskap. Det leder 

i sin tur till att man får vidare intresse för den kunskapen och att man vill vidareutveckla den 

för ens egen skull och intresse. På det sättet så blir kunskapen mer bestående.  

Sambandet mellan barns utveckling och inlärning med skapande. Genom att använda olika 

material och vara i olika miljöer så fastnar erfarenheter i muskel, smak, bild, hörsel och språk 

minnet. 

Den kreativa processen i skapandet. Att genom att undersöka omvärlden och försöka förstå 

den genom alla sina sinnen och skapande så uppnår barn kunskap och förståelse. Hösten är en 

årstid som är lämpad efter detta. 
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Inledning 
Naturen är en del av vår omvärld och det är viktigt att ta till sig omvärlden inte bara genom 

logik utan också genom känsla. Det är något som jag fått uppleva under min 

trädgårdsmästarutbildning. Som trädgårdsmästare kan jag genom utomhuspedagogik bidra 

med min kunskap i bl.a. förskolemiljöer. Jag hoppas på att få de som läser detta att förstå 

naturens och utevistelsens betydelse för småbarns utveckling, glädje och upptäckarlust. Jag 

vill också i mitt examensarbete och övningshäfte belysa småbarns (1-5 år) skapelseprocess.  

Genom utomhuspedagogik uppnås inte bara kunskap och förståelse utan även en 

känslomässig relation till det man lär sig om. Detta är viktigt att ta vara på och använda sig 

av. Utifrån de fakta som kommer fram genom litteratur och intervjuer så ska jag utforma ett 

häfte med utomhusövningar som främjar småbarns (1-5 år) utveckling och skapande. Dessa 

övningar är tänkta att användas i olika utomhusmiljöer dvs. i skogen, på den egna gården eller 

i parken. För att begränsa mig så har jag valt att göra ett häfte med enbart höstövningar. 

Naturen under hösten erbjuder många givande och lärande intryck för småbarn (Persson 

Gode, 2011). 

”Fantasi, lek, skapande och inlärning -allt hänger samman” 

(Granberg, 2001,s.14) 

 

För att småbarn ska lära sig hur världen fungerar använder de alla sinnen. Det krävs att de 

undersöker och experimenterar med omvärlden för att få en uppfattning om hur allt hänger 

ihop. I sin undersökning och experimenterande så skapar barn. Enligt Granberg (2001) så 

skulle man kunna definiera allt som barn gör till ”skapande”.  Hon menar att barn ständigt 

utvecklas och de utvecklas genom att skapa eftersom de undersöker och experimenterar med 

omvärlden (Granberg, 2001).  

 

De starkaste barndomsminnena som kommer till en som vuxen är ofta sammankopplade med 

naturen, färg, form och ljus. Naturen ger en förändlig miljö, variation och mångtydighet som 

inspirerar barn till att själva skapa, utvecklas och upptäcka (Mårtensson, 1993).  Genom att 

använda sig av kvistar, stenar och växtmaterial så uppmuntrar det barnens kreativitet eftersom 

dessa redskap inte lika tydligt berättar vad de borde användas till som t.ex. bilar och dockor 

(Lenninger & Olsson, 2010).  
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Syfte: Att utifrån litteratur och intervjuer sammanställa höstövningar där sinnen stimuleras 

och uppmuntrar småbarns (1-5 år) skapande i utomhusmiljöer. 

Frågeställningar 

För att få svar på syftet så har nedanstående frågeställningar använts. 

Vad är utomhuspedagogik? 

Hur lär och skapar småbarn? 

Hur stimuleras småbarns sinnen utomhus? 

Vad finns det för olika övningar som passar småbarn för att skapa i utomhusmiljöer? 

Metod  

Mitt examensarbete är en hybrid av processbeskrivning och litteraturstudie. Slutprodukten 

med mitt examensarbete är ett övningshäfte med inriktning skapande utomhus för småbarn (1-

5 år) under hösten. För att kunna sammanställa detta häfte så har jag främst utgått från 

litteratur och sammanställt ”bakgrundsfakta” om utomhuspedagogik, småbarns utveckling, 

skapande och höst. För att få en mer övergripande förståelse hur utevistelse ser ut i förskola 

tillfrågades 5 förskollärare via mail till intervju var av 2 ville vara med i studien.  Det slog 

mig att bloggare gärna delar med sig av sitt liv och erfarenheter. Förskollärarna som jag 

intervjuat har jag hittat tack vare deras bloggar.  

Fokus har legat på min huvudkälla Ann Granberg som är en författare och förskollärare som 

skriver litteratur om yngre småbarns utveckling, dvs. barn från 1-2 år. Hon beskriver i sina 

böcker att det är svårt att hitta litteratur med aktiviteter som är anpassade efter ett och två 

åringar. Detta är något som jag själv har fått erfara och därför är hon den källa jag utgått ifrån 

mest i mitt examensarbete. 

Bakgrund 

Första delen av examensarbete består av fakta och definitioner av begrepp som 

utomhuspedagogik och skapande. Det finns mycket fakta om utomhuspedagogik och småbarn 
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vilket gjorde att jag snabbt fick begränsa mig genom att skapa rubriker som var relevanta för 

examensarbetet. Målet var att utforma ett övningshäfte som ska innehålla höstövningar som 

stimulerar sinnen och uppmuntrar småbarns (1-5 år) skapande i utomhusmiljöer. För att kunna 

utforma ett sådant häfte behövs fakta om utomhuspedagogik, småbarns inlärning, hösten och 

skapande. Jag började med att söka efter relevant litteratur på stadsbiblioteket i Stockholm 

och har utifrån det jag har hittat sammanställt fakta. 

Resultat 

Vad är utomhuspedagogik?  

För att förstå varför utomhuspedagogik är något som borde användas och varför det är bra 

samt vad det är så behöver begreppet definieras.  

Utomhuspedagogik är ett sätt att lära och ett tillvägagångssätt som kan komplettera dagens 

teoretiska undervisning så att man lär sig på flera olika sätt. Genom att kombinera upplevelse 

och reflektion samt återkoppla till konkreta erfarenheter som man fått genom verkliga 

händelser så uppnås kunskap (Dahlgren, 2007). 

"Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

  

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 

innebär: 

  

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 

  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram." 

(Linköpings universitet, Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, Hämtad från 

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv ,Wise, Monica, 2012-11-29) 

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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Varför ska man använda sig av utomhuspedagogik? 

Utomhuspedagogik innebär bl.a. att den fysiska verkligheten blir lärmiljö och man lär sig 

eftersom känsla, kunskap, handling och reflektion förenas (Dahlgren, 2007). Genom att vistas 

i utemiljöer stimuleras sinnena och man uppnår kunskap och förståelse för omvärlden. 

Inom området barn och gröna miljöer finns det forskning som visar hur barns sinnen 

stimuleras och utvecklas av utomhusmiljöer (Dahlgren, Sjölander, Strid, Szczepanski, 2007). 

Det är viktigt att se barnens olika behov och förstå att barn ständigt vill uppleva och upptäcka 

nya saker, därför vill de ha platser med variation. Med variation menas miljöer där de fem 

sinnena stimuleras men framförallt att barn fysiskt kan uppleva olika saker som att krypa, 

klättra, gömma sig och springa (Olsson, 1995). 

 

Utomhuspedagogik kan bidra till en mer kreativ skolutveckling. Genom att ta del av 

utomhusmiljöer så får barn och ungdomar ta del av en mer kreativ miljö samt öka motivation 

och förståelse för omvärlden (Szczepanski, 2007). 

Om kroppen stimuleras genom sinnen, rörelser, kroppsorgan och från hjärnstammen så 

stimuleras hjärnans nervnät från flera håll samtidigt. Detta leder till att kunskapen blir mer 

bestående, s.k. djupinlärning uppnås. Med andra ord kan man säga att motorisk aktivitet leder 

till mental aktivitet och detta gör kunskap mer bestående än om man enbart använder sig av 

t.ex. mental aktivitet. Lärande handlar om att förstå och bygga upp helheter (Bergström, 

1992).  

Småbarns utveckling främjas inom alla områden utomhus: de uppnår praktiska, teoretiska 

kunskaper, gör fysiska och estetiska erfarenheter och får upplevelser som uppmuntrar till 

vidare upptäckter. Småbarn lär sig i helheter och mycket konkret. T.ex. genom att sjösätta 

barkbåtar i en bäck får småbarn fysiska erfarenheter av bl. a vattnets kraft och barkens 

flytförmåga. På så sätt uppnår de en grund för kunskaper inom områden som t.ex. kemi, 

matematik, fysik, geologi och miljövård (Granberg, 2000).  En stor fördel med utevistelse är 

att man får ny kunskap i de sammanhang där kunskapen i stor utsträckning kommer att 

användas (Dahlgren, 2007). 

I dagens skolbyggnader tillämpas kunskap inte i sammanhang utan framställs ofta i artificiella 

kontexter. För att lära sig helheten är det ett rimligt alternativ att utgå från verkliga fenomen 

och händelser för att sedan skaffa vidare kunskap och förståelse genom t.ex. litteratur och 

andra teoretiska källor (Dahlgren, 2007). 
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Kunskap och reflektion 

För att kunskap genom en händelse/fysisk upplevelse ska fastna så måste det formuleras 

språkligt. Vi måste reflektera över det vi upplever för att få ut så mycket kunskap över det om 

möjligt (Molander, 1993). Barns inlärning är som starkast då de får upptäcka och prova på 

själva, inlärningen fastnar när man samtidigt talar om vad man gör (Norén-Björn, 1993). 

Viktig kunskap fås genom upplevelser som får barn att reflektera över olika processer. Genom 

att formulera dessa processer i ord och bild så sätter sig kunskapen på djupet. Erfarenheten 

vidgas i lek och bildskapande eftersom barn och vuxna då får estetiska och sinnliga 

upplevelser (Norén-Björn, 1993). 

Utomhus pedagogik handlar om att hitta sin egen kunskap och egna frågor.  

I dagens skolmiljö samlas kunskap främst för att svara på frågor som någon annan ställt 

(läraren) snarare än att svara på sina egna frågor utifrån sitt eget initiativ (Dahlgren, 2007). 

Det egna personliga lärandet är inte i fokus utan man bearbetar kunskap för att t.ex. klara ett 

prov (Fransson, 1978). Detta innebär att man lär sig för stunden. Om man däremot själv 

upplever ett intresse och nyfikenhet för en typ av kunskap så har man en inre motivation som 

driver en framåt och som förhindrar ytinlärning (Dahlgren, 2007). Iakttagelserna man gör i 

utomhus miljö leder till nya frågor och nyfikenhet för sin omgivning. ”Hur gammalt är det där 

trädet”, ”vad för slags djur bor i den dammen” osv. Genom att ge den lärande rätten till sin 

egen frågeställning kan man som undervisande uppmana till följdfrågor och vidare intresse. 

På så sätt uppstår ett samspel till kunskap snarare än styrande av kunskap (Dahlgren, 2007). 

Småbarn får möjlighet att uttrycka sig själva på egna villkor i olika naturmiljöer. Miljön har 

inte blivit förutbestämd och formad av vuxna vilket leder till att småbarnen kan leka mera fritt 

(Mårtensson, 1993).  

Sammanfattningsvis så handlar utomhuspedagogik mycket om steget innan man tar till sig 

kunskap. Man vill först väcka nyfikenhet, engagemang och initiativ till kunskap. Med andra 

ord: först skapa vilja och förståelse till lära sedan lära. Detta gör att utomhuspedagogik kan 

komplettera teoretisk undervisning, inte bara genom att bidra med ett intresse för kunskap 

utan även genom praktiska övningar. Eftersom man får en känslomässig relation till 

kunskapen så blir den bestående. 

Under ett gruppmöte med min handledare Annika nämnde min klasskamrat Sara, som är 

utbildad förskollärare, att hon upplevde att det finns mycket övningsböcker inom 

utomhuspedagogik för äldre barn, men inte på samma sätt och lika mycket för förskolebarn. 
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Denna insikt gjorde att jag ville rikta mig till barn i förskoleåldern (1-5 år) och skriva om 

övningar med inriktning skapande. En annan ide under mötet var att anpassa övningar efter 

olika årstider, att sammanställa en slags kalender. Denna ide ledde mig senare vidare till att 

anpassa alla övningar efter hösten.  

Hur lär sig yngre barn? 

Genom motorik, rytm, helhets och sinnesupplevelser får småbarn kunskap. De upptäcker och 

utvecklas med hela kroppen genom att t.ex. gripa, se, känna, dansa, sjunga, tala, klättra och 

smaka. Upprepning och imitation är också något som är viktigt i denna ålder. Barnen härmar 

och tar efter människorna i sin omgivning. De upprepar allt det gör som att t.ex. springa fram 

och tillbaka på samma sträcka (Granberg, 2000). Därför så är det viktigt att vuxna tar ut 

småbarnen i naturen annars kan naturen blir något främmande som inte angår dem. Som 

vuxen bör man vara en förebild som småbarnen kan imitera (Mårtensson, 1993). Genom 

fantasi försöker småbarn förstå sin omgivning och desto äldre de blir desto mer lär de sig och 

utvecklar sina sätt att lära (Granberg, 2000). 

Olika stadier (0-5 år) 

I dagens förskola utgår man ofta utifrån Jean Piagets (2001 s.47) teorier om barns utveckling. 

Han delar in barns utveckling i olika utvecklingsstadier, två av dessa passar in på småbarn (i 

1-4 års ålder): det sensomotoriska stadiet (upp till 2 år) och det symboliska tänkandes stadium 

(sker mellan 1 och ett halvt till 4 års ålder).  

Under den första fasen så lär sig barn genom att vara fysiska med sin omgivning, genom att 

t.ex. klämma, smaka och känna på allt. Detta leder till kännedom av fysiska material. Under 

”det symboliska tänkandets stadium” lägger barnen grund för sin symboluppfattning genom 

att imitera objekt och händelser (Granberg, 2001). Det de själva gestaltar (t.ex. streck, 

färgklumpar m.m.) kan de se som representanter för objekten i verkligheten. Små barn under 

3 år är mycket fysiska med sin omgivning, de utforskar och experimenterar samt uppnår 

kunskap genom handling (Granberg, 2001). 

Efter sin egen logik så börjar barn i 3-4 ålder leva sig in i sin närmiljö och definiera vad det är 

som upplevs och hur de upplevs. Jag hör älvorna sjunga, jag ser trollet gå in i sin grotta, nu är 

jag en katt. Genom att leka med olika naturföremål och bildskapande stimuleras färg och 

formsinnet. Som fem och sexåring kan man leva sig in i olika sammanhang genom att t.ex. 

låtsas vara hästskötare, polis eller astronaut. Det symmetriska i omvärlden är väldigt 
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intressant i denna ålder och ger inspiration till att ge form åt de som upplevs och det som ger 

intryck (Björn, 1993). 

Barns utveckling: motoriskt, språkligt, psykiskt och socialt.  

Motoriskt 

Små barn tränar hela tiden på att koordinera och förbättra sina muskelrörelser samt hålla 

kroppen i balans. Barns motoriska utveckling börjar med symmetriska rörelser som sedan 

utvecklas till att bli viljestyrda. Utveckling fortsätter och rörelserna blir uppdelade och tillslut 

automatiserade (Granberg, 2000). 

Grovmotorik utvecklas före finmotorik dvs. armar och bens rörelse utvecklas innan händer 

och fötters rörelser. De sista som utvecklas i motoriken är fingrar och tår. Detta innebär att 

grovmotoriken är bättre utvecklad än finmotoriken hos barn under 3 år. Exempel på 

grovmotoriska rörelser är: krypa, gå, springa, rulla, klättra, skutta, fånga, balansera och snurra 

(Granberg, 2001). Genom dessa rörelser får barn fysiska erfarenheter av begrepp som t.ex. 

från och till, långt bort och nära, under och över, bakom och framför, upp och ner (Granberg, 

2000). 

Fin motoriska rörelser innebär små rörelser som kräver precision och förmåga att styra små 

muskler i t.ex. handleder, händer, ben, vrister, ansikte, ögon, tunga, läppar, stämband, fötter, 

tår, armar och fingrar (Granberg, 2000). 

Språkligt 

Genom olika språk kommunicerar människor med varandra för att skapa kontakt, göra sig 

förstådda och utveckla tankar och känslor (Berk, 2008). Olika typer av språk är verbalt/tal, 

kropps och skriftspråk. Kroppsspråk är kroppsställningar, röstnyanser, gester, blickar, 

minspel, gråt och skratt. Talspråk handlar om ord, röst och rytm. Talspråk kan vara tonfall, 

melodi, samtal, berättande, dramatiseringar, benämningar, joller, konflikt och problemlösning 

(Granberg, 2000). 

Sång, rörelselekar, rim, ramsor, musik, dans, rytmik bidrar till språkutveckling. Småbarns 

språk utvecklas också av att lyssna på berättelser och sagor och om de har tillgång till böcker 

(pek och bildböcker), (Berk, 2008, Granberg, 2000).  

Psykiskt 

Eftersom småbarn ägnar mer uppmärksamhet åt tonfall och kroppsspråk så kan de uppfatta 

andras känslostämning utan att behöva kommunicera verbalt. Detta är relevant eftersom de 
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saknar verbal förmåga. Det är viktigt att människor i barnets omgivning läser av vad barnet 

vill genom att se på dess kroppsspråk. Det är viktigt att de fysiska uttrycken får samma 

respons som de verbala intrycken (Granberg, 2000). 

När ett barn har nått 3 års ålder så kan hon/han anpassa sina handlingar utifrån förståelsen för 

konsekvenserna de ger. T.ex. att man bränner sig om man rör vid en varm spisplatta (ibid). 

Småbarn har inte samma tankegång som vuxna, de tolkar intryck utifrån det som de hittills 

har fått erfara eller fått kunskap om. Detta innebär att de inte kan forma sina tankar i ord utan 

tankarna framstår som upplevelser, bilder och som känslor. Eftersom små barn inte än fått 

någon uppfattning om vad tid, tyngdlag eller mått är så är deras slutsatser mycket kreativa 

eftersom deras tankar är helt nya och unika. Detta gör att intresset för att utvecklas och 

upptäcka kvarstår och på så sätt får de nya erfarenheter och kunskaper de behöver för att 

förstå sin omvärld (ibid). 

Eftersom småbarn inte kan formulera sina tankar till ord så har de inte förmåga att skapa egna 

inre föreställningar av enbart språklig framställning. Detta gör att begrepp och logiska 

resonemang är omöjligt för ett småbarn att ta till sig. För att kunna ta till sig information och 

ny kunskap så måste de använda flera sinnen samtidigt; se, smaka, känna, lukta och lyssna på 

allt. Intryck och upplevelser utifrån kan vara svårt för småbarn att skilja åt. I ett litet barns 

värld så uppfattas omvärlden som om den har samma egenskaper som barnet själv, att t.ex. 

barnets känslor är lika synliga som objekten runt omkring sig (Berk, 2008). Barn kan tillämpa 

viljor, egna tankar och känslor på omgivningen, t.ex. så kan nallen vilja ha en kaka fast det är 

barnet själv som vill det (Granberg, 2000).  

Socialt 

Barns olika språk och sociala utveckling utvecklas i samband med varandra eftersom desto 

mer barnet kan kommunicera genom sina olika språk desto mer kan barnet knyta kontakter 

med andra. Socialt samspel leder till att barnet växer känslomässigt, språkligt och socialt. 

Genom att få bättre motorik så utökas utforskningsområdet vilket förenklar barnets sociala 

relationer. Socialisation, språk, motorik, tanke och psyke hör ihop under barns utveckling 

(ibid).  

Småbarn ser och känner hur information till dem framförs snarare än att lyssna på vilka ord 

informationen innehåller. Ögonkontakt, kroppshållning, minspel och tonfall har stor betydelse 

för barns förståelse för syftet med kommunikationen (ibid).  
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Imitation av vuxna och barn i barnets närhet leder till erfarenheter av samspel. Barn 

uppmuntrar varandra att göra samma saker som de själva gör (ibid).  

Sinnena  

I bildminnet fastnar visuella intryck av färg, form, struktur och storlek. Genom att smaka på 

sin omgivning får småbarn smakintryck som fastnar i smakminnet. Auditiva intryck fastnar i 

hörselminnet, aromatiska intryck fastnar i lukt minnet. Erfarenheten och intrycken fastnar i 

smak, lukt, syn och muskel minnet vilket leder till en helhets upplevelse av t.ex. ett föremål. 

Om barnet dessutom får höra en benämning på föremålet så får småbarnet en erfarenhet som 

även fastnar i hörselminnet vilket innebär att man har använt sig av alla sinnen för att lära 

(Granberg, 2000). Man utvecklar och uppnår optimalt lärande genom att kombinera sinnlig 

erfarenhet och boklig bildning (Dahlgren, 2007). 

Sammanfattningsvis så utvecklas motoriken utomhus tack vare den varierande terräng som 

naturen erbjuder. När man talar om barns språk utveckling så menar man inte bara det verbala 

språket utan även kroppsspråket. Kroppsspråket utvecklas i samband med motoriken.  

Det verbala språket kan på många sätt stimuleras utomhus eftersom naturen ger tillgång till 

ljud, sång, form och färg intryck som småbarn kan sätta ord på samt upplev. På så sätt kan 

språket stimuleras utomhus. 

Den psykiska och sociala utvecklingen sker i samband med varandra samt med den motoriska 

och språkliga utvecklingen. Genom språket förbättras det sociala samspelet, psykiskt 

utvecklas småbarnen genom att använda sin motorik och klara olika utmaningar i naturen. 

Genom sinnena lär sig småbarnen i helheter. Som vuxen skulle man inte få för sig att t.ex. 

smaka på en kotte. Genom att känna, se, smaka, lukta och höra benämningen på föremålet 

”kotte” så har barnet genom flera sinnen fått kunskap om kotten. På så sätt har barnet fått ett 

helhetsintryck av föremålet och på så sätt bästa förutsättningar för att kunskapen ska bli 

bestående. Denna sinnliga kontakt med föremålet gör att barnet genom flera olika sinnen kan 

återkoppla till minnet och kunskapen om kotten. 

Skapande 

”Skapande är en del av själva livet - det är inte något som vi bara ska ta till när andra aktiveter 

inte räcker till”. (Lundström, 1994, s.39) 
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Innehållet och tankarna bakom varje individs egen bild är unikt. Tekniken kan alltid övas upp 

men oavsett hur tekniken är så är bilden unik och lika viktig som någon annans bild. Genom 

de olika sinnena så ser vi verkligheten på olika sätt, genom att inte använda sig av alla sinnen 

så brukar vi inte de möjligheter vi fått (Lundström, 1994). 

Krav på kvalité och jämförelse med andra hindrar att många inte vågar prova att skapa med 

musik. På så sätt lägger vi en hel värld av fantasifullhet och upptäcktsfärder åt sidan (Leif och 

Mikael Nahnfeldt, 1994). 

Vad är skapande? 

Att skapa är att konstruera, frambringa, forma, gestalta, komponera och att åstadkomma. 

Slutprodukten av skapande kan t.ex. vara en målning, sång, pjäs, bok, dans eller uppfinning. 

Ofta vill den som skapar att slutproduktionen/verket ska framföra ett budskap och ge en 

reaktion från betraktaren (Granberg, 2001). 

För att skapa använder man sig av olika tekniker och uttrycksformer man kan t.ex. skapa 

genom färg, form, musik, litteratur, poesi, dans, teater och bild (ibid). 

Vad är syftet med skapandet? Olika synsätt 

Synen som föräldrar, pedagoger och andra människor har i småbarns omgivning på skapande 

påverkar barns uppfattning om vad det är med skapandet som är viktigt. Tre klassiska syner 

på skapande är: 

-  att det är till för att få fram en produkt, det är det färdiga resultat som betyder något. 

-  att man ska försöka återbilda något så verklighetstroget som möjligt (reproduktion). 

-  att man skapar för att det är roligt och man utvecklas, man använder sin kreativitet. 

(Granberg, 2001) 

Reproduktion 

Genom skapande kan man reproducera, syftet då med skapandet är att avbilda och återge 

något ur verkligheten. De man kan se i barnens verk är deras upplevelser, kunskaper och 

erfarenhet av tingen i deras omvärld vilket kan skilja sig helt från vuxnas bild av verkligheten. 

Om man skulle se reproduktion ur ett vuxet ”verkligt perspektiv” som syftet med småbarns 

skapande så är inget som småbarn gör skapande. Tingens faktiska utseende är inte i fokus 

(ibid). 
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Produktion 

Genom skapande få fram ett synligt resultat. Skapandets syfte är att framställa och tillverka 

något. Synen blir då att de skapande aktiviteter som producerar något är de viktigaste och man 

lägger fokus på dem. Skapande ger resultat men inte alltid på ett sätt som är synligt för 

omvärlden. Ofta är slutprodukten av småbarns skapande gjort av förgängligt material (ibid). 

Kreativitet 

Syftet med skapande handlar om att vara kreativ. Skapande handlar om uppfinningsrikedom, 

konstruktivitet, idérikedom och nytänkande. Man ser processen som de viktiga (ibid). 

Sammanfattningsvis så använder småbarn, precis som i sin utveckling, alla sinnen när de 

skapar. Skapande och utveckling går hand i hand. Utifrån sina egna erfarenheter så skapar 

småbarn. Eftersom de ännu inte fått en uppfattning om vad som är rätt, fel, fint eller fult så 

blir det som småbarn skapar helt nytänkande och unikt. Småbarns nyfikenhet och glädje för 

omgivningen gör att småbarn fortsätta skapa och det är själva skapelseprocessen som tilltalar 

dem, inte det färdiga resultatet. Materialet som naturen erbjuder tilltalar småbarn och 

uppmuntrar deras kreativitet eftersom naturmaterial inte lika tydligt berättar vad de borde 

användas till som t.ex. bilar och dockor. 

Lek 

Barn skapar genom lek. Man kan se grunderna till skapande i leken. De olika uttrycks 

formerna för att skapa samverkar i leken. Barn kan t.ex. sjunga samtidigt som de trummar på 

kastruller med skedar och illustrera penselns rörelser med ljud samtidigt som de målar (ibid). 

Småbarn skapar hela tiden, ofta så blir resultat verk som ständigt förändras och är av 

förgängliga material. Det färdiga resultatet är inte intressant utan de är själva processen som 

gör att småbarn fortsätter med sitt skapande (ibid). 

Under en promenad i november så blev jag inspirerad av höstens tillgång på förgängligt 

material som under denna årstid finns i många olika färger och former. Hösten inspirerar till 

lek och fantasifullhet. 

Hösten som stimulerande årstid 
Anledningen till att årstiden höst blev temat är för att barnen är i skolan under hösten och 

våren som mest och för att jag har mitt examensarbete nu under hösten. Utmaningen med 

examensarbetet har varit att hitta en egen inriktning och ett eget sätt för mig att bidra med 

något nytt. Det började med att sammanställa utomhusövningar. Sedan begränsade det till 
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utomhusövningar med inriktning skapande. Efter lite mer efterforskning om barns utveckling 

så kom jag fram till att allt barn gör är skapande och då riktades övningarna in på skapande 

utomhusövningar under hösten. Intervjuerna med förskollärare skedde under november 

månad vilket innebär att de nyligen har fått uppleva hur utevistelse ser ut under hösten och 

kan därför lättare dela med sig av sina minnen och erfarenheter. Det finns mycket fakta om 

småbarn och utomhuspedagogik och det finns även en del samlingsböcker/häften med olika 

övningar som stimulerar barns utveckling och skapande. Ett tag funderade jag på att göra en 

kalender där jag beskrev olika övningar under olika årstider. Men det finns redan sådana 

kalendrar och därför kom jag istället på att göra ett samlingshäfte med enbart höstövningar. 

Under hösten så förbereder sig växter och djur inför vintern. Bladen ändrar färg och faller så 

småningom ner på marken där de förmultnar med hjälp av bakterier, svampar och smådjur. 

Under förmultningen bildas koldioxid som växterna sedan tar upp. Växterna behöver då inte 

lika mycket näring eftersom de inte längre har blad att försörja. Det finns en stor tillgång på 

färg och material (Persson Gode, 2011). Klorofyllet som finns i bladen drar själva växten 

tillbaka vilket gör att bladen färgas i gult, orange och rött. Naturen börjar stanna upp i sin växt 

process för att vila under vintern. På lövträdens kvistar syns små knoppar som ska slå ut till 

våren (ibid). 

Intervjufrågor 

För att få en mer övergripande bild av hur utevistelse används i förskolan så skickade jag 

intervjufrågor (se bilaga 1) till 5 olika förskollärare och ringde till 4 olika förskolor. Ingen av 

förskolorna ansåg sig ha personal som kunde ställa upp på intervju men jag fick svar från 2 av 

de förskollärare jag mailade. Eftersom jag inte lyckades få tag på förskollärare att intervjua 

via förskolan så riktade jag mig till bloggare. Det slog mig att bloggare gärna delar med sig av 

sina liv och erfarenheter. Jag tror att förskollärare som bloggar kan vara mer villiga att dela 

med sig om information än andra eftersom de redan via sina bloggar så de redan bevisat att de 

vill dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser och är därför lämpliga att intervjua. Jag 

tittade på 5 olika bloggar och mailade alla. Jag fick svar från 2 personer: Anette som är 

förskollärare men arbetar som verksamhetsutvecklare för informations och 

kommunikationstekniker för förskola och skola i västra Göteborg och Ingela Ökvist Öström, 

som också är förskollärare och har en blogg där hon skriver och bidrar med övningar som 

passar alla barn, men övningarna är speciellt anpassade för barn med verbal dyspraxi 

(funktionsnedsättning som innebär svårighet att koordinera muskelrörelser) och språkstörning. 
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Intervjuerna med dessa två personer visade att utevistelse med barn ofta blir spontana 

upplevelser och att man som förskollärare anpassar sig efter vad barnen gör. Detta innebär att 

även om man hade en planerad aktivitet så går man ifrån den om barnens intresse fångas av 

något annat i omgivningen. Barnen blir mer kreativa, upplever olika intryck genom sina 

sinnen som t.ex. dofter, ljud och skiftande miljöer. Naturen ger möjlighet till motoriskt 

utmanande terräng och inspiration till fantasifull lek och utveckling. Natur material som löv 

och pinnar är speciellt intressant för småbarnen. 

Under hösten så får barnen uppleva naturens skiftningar, följa djurens levnadsmönster och 

uppleva nya färger. Under utevistelsen så tar man in de som finns runt omkring och 

diskuterar, fantiserar samt inspireras till sång och lek av omgivningen. 

Processbeskrivning 

Andra delen av examensarbete består av vad jag tagit till mig av ovanstående fakta för att 

utforma mitt höstövningshäfte. Efter att ha läst fakta om barns inlärning och skapande så fick 

jag riktlinjer för vilka slags övningar som ska vara med i övningshäftet och vad målet med de 

olika utomhusövningarna ska vara. Barn skapar som skrivet ovan hela tiden i samband med 

sin utveckling. Målet med övningarna är att barnen ska utveckla sina motoriska, språkliga, 

psykiska och sociala förmågor vilket i sin tur leder till erfarenheter som fastnar i bild-, lukt-, 

muskel-, -smak och hörsel minnet. Genom att använda sig av dessa erfarenheter så skapar 

småbarn.  

Utomhuspedagogik 

Många olika författar talar för utevistelse, man ser en tydlig likhet i de fakta de skriver om 

barn. Det vanligaste argumentet för utomhuspedagogik är att det på många olika sätt främjar 

inlärning och utvecklingen hos småbarn och människor i allmänhet (Dahlgren, 2007, 

Bergström, 1992, Granberg, 2000). 

Genom utomhuspedagogik kan man få en känslomässig relation till något för att väcka 

nyfikenhet, engagemang och initiativ till vidare kunskap, med andra ord: Först skapa en vilja 

och förståelse till att lära och sedan lära. På så sätt får man makt till sin egen kunskap, jag lär 

mig detta i första hand för MIN skull, inte för att klara t.ex. ett prov eller få bra betyg.  

Bara för att man vet något så betyder det inte att man förstår det. Ett av de främsta 

argumenten för utomhuspedagogik är att man vill uppnå bestående kunskap, att kunskapen 

ska fastna och att man ska förstå hur man kan ha användelse för den senare i livet. En stor 
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fördel är att man får ny kunskap i de sammanhang där kunskapen i stor utsträckning kommer 

att användas. På så sätt förstår man helheten med kunskapen eftersom man fått uppleva 

kunskapen genom flera olika sinnen. 

Lars Dahlgren (2007) beskriver att utomhuspedagogik kan komplettera dagens teoretiska 

undervisning som sker inomhus. Det är viktigt att belysa detta, att utomhuspedagogik inte ska 

ersätta den teoretiska undervisningen. 

Småbarns skapande utomhus  

Småbarns skapande handlar om att bearbeta och befästa intryck, erfarenheter och kunskap 

(Granberg, 2001). 

Naturen bidrar till att barn utvecklar språk, motorik, psykisk och socialt (Austli, 2012). 

Utemiljöer bidrar till variation och kompletterar inomhusverksamhet i förskolan. 

Omgivningen innehåller spännande miljöer, färg, form och sinnes intryck som inspirerar till 

skapande, reflektion och utveckling av fantasin. Genom utemiljö kan man komma i kontakt 

med växters och djurs naturliga miljö och följa hur årstiderna växlar. I naturen finns material 

som kan användas till att t.ex. räkna, jämföra och sortera. Man lär sig och kommer i kontakt 

med helheter som t.ex. kretslopp och miljömedvetenhet (Brodd, 2012). 

Motorik   

Motorik och koordination utvecklas genom naturens olika terränger. Det är viktigt och bra att 

bli trött av fysisk aktivitet eftersom de är en grund för självkännedom och god kroppskontroll. 

Eftersom småbarns motorik fortfarande är under utveckling så krävs det mycket energi för att 

röra sig. Man måste tänka på att ge barn tid till en sak i taget. Först fokuserar man på 

promenad och sen så kan man stanna för att prata (Austli, 2012). 

 

Det krävs vissa fysiska förutsättningar för att barn ska kunna utveckla sitt skapande (Holle, 

1978). Eftersom grovmotorik utvecklas före finmotorik så borde de skapande övningarna utgå 

från detta, att använda sig av material som genom grovmotorik är enkla att jobba med. Att 

t.ex. rita linjer och göra föreställande bilder med kritor och pennor kräver att både grov och 

finmotorik är utvecklad. Målning och skapande med tredimensionella material (som t.ex. sand 

och vatten, byggklossar och lera) är mer lämpade som skapande metod för småbarn under 3 

års ålder. Att skapa med dessa material är enklare eftersom man kan använda sig mer av 

grovmotorik än finmotorik (ibid). 
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Språk utveckling utomhus 

I naturen så finns det mycket i omgivning som är intressanta att undersöka och prata om. 

Begrepp som ”större, mindre, kort, lång, bakom, under, över, bredvid, stor och liten kan man 

jobba med och uppleva utomhus. Sånger och ramsor kan passa in till olika upplevelser i 

naturen. T.ex. kan man sjunga ekorr’n satt i granen när man ser en ekorre(Austli, 2012). 

Naturen ger tillgång till ljud, sång, form och färg intryck som småbarn kan sätta ord på samt 

uppleva (Austli, 2012). 

Psykisk och socialt utomhus 

Genom att undersöka, lära känna, utveckla, samarbeta och röra sig i naturen så utvecklas 

småbarns psykiska och sociala färdigheter. Genom att förstå samspelet/ helheter i naturen, hur 

människor är beroende av den, djurs livsstil och hjälpa varandra att ta sig fram i naturen så 

utvecklas småbarn psykiskt och socialt.  

”I naturen upplever vi med alla sinnen och själva upplevelsen ger harmoni. Gruppen blir 

lugnare och konflikterna färre ” Lena Nordén (i Austli, 2012 s. 14) 

Utevistelse är exemplariskt för småbarns utveckling. Genom fysik undersökning och sinnena 

får småbarnen erfarenheter som lagras i muskel, bild, smak, lukt och hörselminnet. Naturen 

ger möjlighet till detta eftersom de finns stor variation av dofter, synintryck, ljud, smaker och 

terräng (Austli, 2012).  

Skapande 

Reproduktion 

Barn försöker att reproducera omvärlden men utifrån alla sinnen, inte enbart genom det de 

ser. De jobbar hela tiden med att försöka förstå sig på omvärlden och återskapa den. Enligt 

Granberg kan synen på småbarns skapande bli försämrad om man fokuserar på att de ska 

reproducera. Småbarn är inte motoriskt kapabla till att avbilda föremål exakt. Denna syn kan 

leda till att man ser småbarns skapande som meningslöst klotter och att den vuxne fokuserar 

på att lära barnen att enbart avbilda föremål så verklighetstroget som möjligt. Att den vuxne 

fokuserar på att lära ut tekniker om hur man avbildar så korrekt som möjligt och därmed 

börjar styra barns skapande. 

Att säga att småbarn inte reproducerar tycker jag dock är fel. För mig framstår det som om de 

är det ända småbarn försöker göra men, som skrivet ovan, utifrån sina egna erfarenheter och 

alla sinnen (Granberg, 2001). 
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Produktion 

Man måste ändra synen på vad produktion är. Barn producerar hela tiden men inte enbart 

sådant som är synligt för omvärlden. De betyder att allt skapande är viktigt även om man inte 

uppnår en slutprodukt. Genom att ge det färdiga resultatet mer uppmärksamhet än processen 

så får barnens verk status som dekoration och de blir fokus på det färdiga resultatet (ibid). 

Kreativitet 

Allt som barn gör är skapande. Eftersom allt är nytt och små barn ständigt utforskar med alla 

sinnen och sedan uttrycker detta genom att använda kroppen, sin röst och olika material runt 

omkring dem för att bearbeta detta så kan man se att allt de gör är en skapelse process (ibid) 

Denna syn på småbarns skapande leder till att man följer barnen och deras begreppsvärld, 

erfarenheter, intressen och hur de utforskar omvärlden och hur de får nya kunskaper. Man 

samspelar med barnens skapande snarare än att styra den (ibid). 

Maria Lundström (1994) menar att vi inte använder alla möjligheter vi fått om vi inte 

använder alla våra sinnen till skapande. Barn använder alla sinnen till skapande och därför så 

kan man säga att barn gör de på rätt sett mer än vad vuxna gör eftersom de ännu inte blivit 

begränsade i sin tankegång vad som duger och inte duger.   

Leif och Mikael Nahnfeldt (1994) skriver att vi ska erövra musikskapandet som något som är 

till alla. Genom att ha synsättet att musik skapande enbart är till för de som är utbildade och 

musikaliska gör att vi missar de viktigaste med musik: gemenskap, uttrycks metod och 

livstolkning. Det gäller inte bara musik utan allt skapande. 

Ett häfte med höstövningar för småbarn  

Här nedan följer reflektion och tankar bakom övningarna i min slutprodukt, nämligen mitt 

hösthäfte (se bilaga 2). 

Höstövningar 

Efter att ha kommit fram till att allting som barn gör är skapande så började jag fokusera på 

övningar som främjar barns utveckling, dvs. motorik, språk, psykiskt och sociala färdigheter 

samt stimulera de olika sinnena. Genom att stimulera sinnena utvecklas erfarenheter som 

fastnar i smak, lukt, syn (bild) och muskel minnet. 

Efter att ha läst om olika sätt att se på skapande och vad dess syfte är kom jag fram till att jag 

vill rikta in mig på övningar där den skapande processen är i fokus, inte det färdiga resultatet. 

Jag kom fram till att övningar med förgängligt material är bäst lämpade för denna typ av syfte 
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med skapande. Småbarnen ska vara fria att kunna skapa som de vill och därför tänker jag att 

man inte ska behöva oroa sig för vad som är miljövänligt och inte. Därför har jag riktat in mig 

på övningar med naturmaterial som inte skadar naturen och som kan lämnas kvar. 

Målning med naturmaterial 

Som jag tidigare nämnt så har jag i mitt examensarbete använt mig mycket av Ann Granbergs 

(2000,2001) litteratur. Hon har i slutet av sina böcker en praktik del som innehåller olika 

övningar. En av övningarna beskriver hur man blandar färg av naturmaterial. Hon beskriver 

även olika underlag som färgen kan användas på. Jag kom på att man kan ta med sig dessa 

färger ut i skogen och inte bara måla på asfalt, plank mm. utan även på ljusa träd stammar och 

stenar. 

På sätt får man fler alternativ på platser man kan vara på och småbarnen får fler möjligheter 

att vara kreativa. Olika underlag leder till olika sätt att måla på. T.ex. så måste man kanske 

sträcka på sig för att måla på en trädstam eller sitta på knä för att måla på marken. På så sätt 

tränas motoriken och genom målningen så tränas bildsinnet och synintryck. 

Siluetter och tryck med natur material 

I Linn Austlis ”Hur med natur” (2012) så beskrivs hur man kan göra bladsiluetter genom att 

lägga blad på papper och måla runt om kring dem med vanlig färg. Jag utveckla denna övning 

genom att man använder sig av naturfärg och istället för att vara inomhus så kan man vara 

utomhus och använda sig av underlag som t.ex. asfalt, trädstammar, stenplattor, cement mm. 

Småbarnen får även i direkt kontakt med bladen vilket innebär att de får en uppfattning om 

hur bladen känns. 

Höst och spår efter djur i natur 

Att lära sig om hösten där man kan se och uppleva hösten är viktigt för att man ska förstå 

sammanhanget och förstå varför kunskapen är relevant. Frågor som ”varför blir det höst? Vad 

kännetecknar hösten? Och djur i naturen är något som intressant att ta upp med barn. Genom 

att vara utomhus och ta in hösten genom olika sinnen och upplevelser så får småbarnen 

förståelse för helheten med vad som händer under hösten. Spår efter djur är vanligt under 

denna årstid och om barnen får se spår efter djuren i deras hem miljö. 

Genom att samla in olika föremål som är typiskt för hösten så får småbarnen olika sinnens 

upplevelser direkt kopplade till omvärlden. 
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Skulptera och dekorera med naturmaterial 

I denna övning la jag till en del att man först ska samla dekorationsmaterial innan man börjar i 

t.ex. sandlådan eller vid lerpölen att skulptera. På så sätt får barnen jobba mer med olika 

färger och former. Skulptering av material som sand och lera är bra övning för barnen 

eftersom de då får träna grovmotoriska övningar. Eftersom grovmotoriken är mer utvecklad 

än finmotoriken så är sådana övningar lättare och bättre anpassade efter småbarn. Jag fick 

iden när jag läste om barns grovmotorik. 

Rita/rispa på marken 

I intervjun med en av förskollärarna, Ingela, så skrev hon att pinnar var ett av favorit 

naturmaterialen som småbarnen vill använda sig av när de är utomhus. Genom att använda sig 

av lättillgängliga ytor som t.ex. sandade och grusade gångar så kan barnen rispa och rita på 

marken nästan överallt.  Genom att använda sig av större material att rita med istället för t.ex. 

pennor som kräver finmotoriska övningar så kan barnen rita genom att använda sig av 

grovmotoriska övningar.  

Färgjakt 

Om det är någon årstid som inspirerar med sina färger så är det hösten. Istället för att rikta in 

sig på grundfärgerna så tänkte jag att man enbart kan använda sig av höstfärger eller så passar 

man på att använda sig av grundfärger som gul och röd. Då ökar chanserna att småbarnen 

hittar de färger de letar efter i naturen vilket stärker självförtroendet och bildminnet. 

Naturens inspiration till sång 

I intervjuerna så beskriver båda att sång används mycket i förskolan. Eftersom jag riktat in 

mig på hösten så inspirerades jag av sångerna på Ingelas blogg. Genom att sjunga sätter man 

ord på det småbarnen ser runt omkring sig. Genom att kombinera sångerna med rörelser i 

miljön där objekten som man sjunger om existerar ökar chanserna till djupbestående kunskap. 

Detta beror på att hjärnans nervnät stimuleras från flera håll samtidigt. Man upplever 

erfarenheter som fastnar i både språk, bild, hörsel och muskelminnet. 

Kritisk analys/Reflektion 

När det gäller litteraturen har argumenten för utomhusvistelse och faktas trovärdighet troligen 

förstärkts om jag hade vetenskapliga artiklar att utgå ifrån. Jag har i mitt arbete valt att enbart 
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utgå ifrån litteratur och intervjuer. Utomhuspedagogik och utevistelsens betydelse har jag 

flera källor som talar för dess fördelar dock skulle fakta om barns inlärning och utveckling 

styrkas av fler källor för att framstå som mer trovärdigt. 

Eftersom det redan finns väldigt mycket fakta om barn så har det varit väldigt svårt att hitta en 

egen inriktning och ett sätt att bidra med något nytt. Om jag i ett tidigare skede bestämt mig 

för att t.ex. göra en intervjustudie eller utföra en av höstövningarna med småbarn istället för 

litteraturstudie så hade det varit lättare att få fram en egen inriktning och resultat.  

Genom att ta upp nackdelar med utomhusvistelse och jämföra med positiva argument så hade 

jag kunna styrka argumenten för utomhusvistelse. Eftersom de har tagit lång tid att få fram all 

fakta så har jag inte haft tid för det.  

Under rubriken skapande så har jag skrivit om vad omvärlden ska ha för syn på småbarns 

skapande och kom fram till att det viktigaste är att belysa småbarns kreativitet. Detta är något 

som jag skulle kunna ta upp under de andra rubrikerna, t.ex. hur man som förälder och 

pedagog ska bete sig i utomhusmiljöer med småbarn. Småbarn imiterar andra människor i sin 

omgivning vilket innebär att man som förälder/ pedagog har ett stort ansvar. Dessa fakta är 

relevant när man ska utföra olika övningar med småbarn. Samtidigt tänkte jag att som 

pedagog så har man fått utbildning hur man ska bete sig gentemot barn. Som förälder så 

känner man sitt barn ofta bättre än andra och man har därför en uppfattning om hur man ska 

bete sig. 

Jag anser att jag uppfyllt mitt syfte nämligen: ”att sammanställa höstövningar där sinnen 

stimuleras och uppmuntrar småbarns (1-5 år) skapande i utomhusmiljöer”. Genom fakta som 

jag hittat så har jag sammanställt övningar som är riktade till småbarn i åldern 1- 5 år. Dessa 

övningar riktar in sig på att utveckla deras skapande och utveckling. Jag har gjort en 

sammanställning av övningar dock nämner jag inte i syftet att jag har lagt till egna ändringar. 

De egna ändringarna har bidragit till att övningarna är mer anpassade efter hösten.   

Undervisning i utomhusmiljöer blir ofta slumpartat. En ekorre kan t.ex. fånga barnens 

uppmärksamhet och då får man ägna sig åt det istället för den planerade aktiviteten. Man 

måste förstå att man ska samspela med barnen och med kunskapen som finns runt omkring, 

inte styra den.  

Eftersom jag var sent ute med intervjufrågor så har jag enbart fått svar av 2 förskollärare, från 

början 9 stycken. Samtidigt så kände jag att det var svårt att intervjua någon innan jag tagit 
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fram alla delar som är relevanta för min slutprodukt. Intervjun var frivillig och jag har fått 

godkännande från båda förskollärarna att använda deras namn i texten. Från Ingela fick jag 

även godkännande att ta med hennes höstsånger i mitt höstövningshäfte. 

Hur vet man att övningarna fungerar? Om jag hade provat övningarna på småbarn så skulle 

man kunna se vad som fungerar och inte fungerar. Detta är något som tiden inte räckt till. Jag 

skulle t.ex. ha bett någon kunnig inom område t e x en förskollärare läst igenom övningarna 

och fått deras åsikter om vilka som skulle vara effektiva.  

Detta är första gången jag skriver ett examensarbete på B-nivå och processbeskrivning. I slutet 

av min process så har jag kämpat med upplägget eftersom jag är van med ett mer traditionellt 

upplägg. Om jag från början hade fokuserat mer på att lägga upp examensarbetet som en 

processbeskrivning så hade upplägger blivit bättre både för mig själv och läsaren. 

Eftersom naturen består av så många intryck så kan det vara svårt att få barnens 

uppmärksamhet. Som resultatet av intervjuerna visar så utgår man ofta från barnens egna 

spontana upplevelser. Övningarna som jag sammanställt kanske är svåra att utföra i t.ex. 

skogen och är mer lämpade på den egna gården. Samtidigt så måste man kunna anpassa 

övningarna efter barnens spontanitet. Det är viktigt att komma ihåg att man ska samverka med 

barnen och inte styra dem. Utevistelse med barn innebär att ta till sig av dem upplever och 

som vuxen kan man ibland lära sig mer av barnen än vad den vuxne lär sig av dem.  

När man skapar så kan man uttrycka sig genom olika material. Jag vill att övningarna i mitt 

häfte ska vara så lättillgängliga som möjligt. När man jobbar med barn så ska man utgå ifrån 

att utveckla deras kreativitet. Jag tänker att man måste ha variation på övningar, för att barnen 

ska förstå att det viktigaste inte är det färdiga resultat utan de viktiga är att fortsätta skapa och 

därmed utvecklas, stärka självförtroendet och ha roligt så behöver man övningar där 

förgängligt material används.  

 

 

.  
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Tack!  

Avslutningsvis så vill jag tacka min handledare Annika Nilsson som gett mig goda idéer och 

mina klasskamrater som hjälpt mig att komma framåt i min process  

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Referenser 
Austli, Linn (2012). Hur med natur: att utforska och inspireras av naturen i förskola och 

förskoleklass. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

Berk, Laura E. (2008). Child development. 8. ed. Boston: Allyn and Bacon/Pearson 

Bergström, Matti (1992). Barnet - den sista slaven. [Ny utg.] Jönköping: Brain Books 

Dahlgren, Lars Owe(red.), Sjölander, Sverre, Strid Jean Paul & Szczepanski, Anders 

(2007). Utomhuspedagogik som kunskapskälla: närmiljö blir lärmiljö. Lund: Studentlitteratur  

Fransson, Anders (1978). Att rädas prov och att vilja veta: studier av samspelet mellan 

ängslighet, motivation och inlärning. Diss. Göteborg : Univ. 

Granberg, Ann (2000). Småbarns utevistelse: naturorientering, lek och rörelse. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Granberg, Ann (2001). Småbarns bild- och formskapande: lek med former, färger och linjer. 

1. uppl. Stockholm: Liber 

Holle , Britta (1978). Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling: praktisk 

vägledning med utvecklingsschema och övningsexempel. Stockholm: Natur och kultur 

Lenninger, Anna. & Olsson, Titti. (2010). Lek äger rum planering för barn och ungdomar /. 

Johanneshov: TPB 

Lundström, Maria. (1994) Bild. I Carlsson, Hartman, Gustavsson, Jorsäter, , Lundström, 

Nahnfeldt, (1994)  I skapandets livsrum: metoder som är nycklar till ditt livsrum : [text, bild, 

musik, foto och serier]. Uppsala: Ordbruket i samarbete med Svenska kyrkans unga och 

Sveriges kyrkliga studieförb. (SKS) 

Molander, Bengt (1993). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos 

Mårtensson, Fredrika. (1993). Att vara liten innebär att vara nära marken. I Norén-Björn, 

Mårtensson, Andersson (1993). Uteboken. Stockholm: Liber Utbildning AB 

Nahnfeldt, Leif och Mikael. (1994) Musik. I Carlsson, Hartman, Gustavsson, Jorsäter, , 

Lundström, Nahnfeldt, (1994)  I skapandets livsrum: metoder som är nycklar till ditt livsrum : 



23 
 

[text, bild, musik, foto och serier]. Uppsala: Ordbruket i samarbete med Svenska kyrkans 

unga och Sveriges kyrkliga studieförb. (SKS) 

Norén-Björn, Eva, Andersson, Inger & Mårtensson, Fredrika (1993). Uteboken. 1. uppl. 

Stockholm: Liber utbildning 

Olsson, Titti (1995). Skolgården: det gränslösa uterummet. 1. uppl. Stockholm: Liber 

utbildning i samarbete med Världsnaturfonden (WWF) 

Persson Gode, Karin (2011). Lärande lek i utemiljö: [pedagogiska lekar och övningar]. 1. 

uppl. Stockholm: Natur & kultur 

Bloggar: 

Ökvist Öström, I. bloggpost:  

http://www.ingelaslekstuga.se/Hostsanger/hostsanger.htm (Åtkomst 2012, 6 november) 

Nilsson, A. bloggpost: 

http://it-anette.blogspot.se/p/kontakta-mig.html (Åtkomst 2012, 6 november) 

Hemsida: 

Wise, Monica (Åtkomst: 2012-11-28) Välkommen till Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik! (Elektronisk) Linköpings universitet: Institutionen för kultur och  

kommunikation. Tillgänglig: http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv (2012-11-29) 

Bild: Mikaela Rydeberg 2012 

 

Målning med naturmaterial 

Granberg, Ann (2000). Småbarns utevistelse: naturorientering, lek och rörelse. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Siluetter och tryck med natur material 

Granberg, Ann (2000). Småbarns utevistelse: naturorientering, lek och rörelse. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Austli, Linn (2012). Hur med natur: att utforska och inspireras av naturen i förskola och 

förskoleklass. 1. uppl. Malmö: Gleerup 

 

http://www.ingelaslekstuga.se/Hostsanger/hostsanger.htm
http://it-anette.blogspot.se/p/kontakta-mig.html
http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv


24 
 

 

 

Skulptera och dekorera med naturmaterial 

Granberg, Ann (2000). Småbarns utevistelse: naturorientering, lek och rörelse. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Rita/rispa på marken 

Mikaela Rydeberg 

Färgjakt 

Persson Gode, Karin (2011). Lärande lek i utemiljö: [pedagogiska lekar och övningar]. 1. 

uppl. Stockholm: Natur & kultur 

Naturens inspiration till sång 

Ingela. (2012, 6 november) bloggpost: 

http://www.ingelaslekstuga.se/Hostsanger/hostsanger.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ingelaslekstuga.se/Hostsanger/hostsanger.htm


25 
 

 

 

Bilaga 1  

Intervju frågor 

Barn 1-5 år 

Vad är vanligast när man är ute med barnen; ledarledda övningar/lekar eller spontana 

upplevelser? 

 

Vad är fördelarna med att vara utomhus om man jämför med att vara inomhus med barnen? 

 

Vad för slags övningar brukar ni göra utomhus? Finns det någon övning/lek som barnen 

tycker är speciellt rolig? 

 

Använder ni er av naturmaterial i era övningar/lekar (te x gör ni blad siluetter och laminerar 

blad?) och i sådana fall: Vad för slags natur material brukar ni använda er av mest (te x löv, 

pinnar, jord mm) ? 

 

Vilka är fördelarna/nackdelarna med att vara ute på hösten? 

 

 Finns det någon lek/ övning som är speciellt effektiv under hösten? 

 

Pratar, sjunger och reflekterar ni mycket om vad som finns runt omkring barnen utomhus? 

  

Hur kan en dag utomhus se ut med småbarn? 
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Bilaga 2 

Höstövningar 

Detta häfte är en slutprodukt av mitt examensarbete. I detta häfte har jag sammanställt olika 

utomhus övningar anpassade efter hösten för småbarn i 1-5 års ålder. Övningarna har jag 

hittat genom förskollärare och genom litteratur. Vissa av ”original övningarna” har jag slagit 

ihop, andra har jag ändrat lite på för att de ska bli mer anpassade efter hösten. I slutet av häftet 

finns referenser där man kan hitta original övningarna. Tanken är att man som förälder 

och/eller förskollärare lätt ska kunna utföra dessa övningar och inspireras till vidare 

utveckling. Eftersom att det kan vara väldigt olika på övningar för 1-2 åringar respektive 3-5 

åringar så är de flesta övningar anpassade till 1-2 åringar eftersom de också kan användas av 

3-5 åringar. 

Man måste tänka på att när man gör olika aktiviteter med småbarn så är det mycket som blir 

spontant. Det gäller att följa och samverka med småbarnen snarare än att styra dem. Det 

viktigaste är att de har roligt och att man uppmuntrar deras skapelseprocess.  
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Målning med naturmaterial 

Syfte: genom att måla med naturmaterial så utvecklas motorik och bildsinnet.  

Ålder: 1-5 år 

Plats: utomhus; skogen, skolgården.  

Material:  

Underlag: asfalt, ljusa träd stammar (björk, asp, bok), stenplattor, stenar, papper, träplank. 

Penslar: svamp, pinnar, gräs, tandborstar, mossa, korta runda penslar, löv. 

Färg: naturmaterial. 

Genom att pressa olika växter, frukt, svampar, bär och grönsaker (rödbetor och morötter) så 

får man fram färgnyanser. Man kan även använda sand, lera, kol, smulade eller rivna kottar. 

Sedan tillsätter man lite vatten i taget till dessa torra ”färgpigment” och målar med. 

Siluetter och tryck med natur material 

Syfte: småbarnen får en uppfattning om olika blads former och att bladen kommer från olika 

träd. Bildsinnet och språket utvecklas eftersom man reflekterar över bladen och barnen får 

direkt kontakt med bladens form. 

Ålder: 3-5 år 

Plats: skogen, parken, den egna gården. 

Material: naturfärg, penslar, blad 

Gå ut och samla blad av olika slag, försök hitta vilka träd bladen tillhör och prata om bladens 

olikheter (t.ex. dess form och färg) . Låt sedan barnen måla med natur färg på bladen och 

tryck på olika underlag. För att få siluetter lägg bladen mot ett underlag och låt barnen måla 

på och utanför lövet så att de blir en siluett när man tar bort lövet. Man kan även använda te x  

kottar och pinnar. Barnen kan rulla kottar och pinnar med färg på för att få fram roliga 

mönster. 

Denna övning kan göras på olika sätt och på olika platser. Man t.ex. göra den på den egna 

gårdens asfalt med naturfärg som man förberett, t.ex. pressade rödbetor. Annars kan man gå 

till en plats i skogen där man vet att det finns t.ex. lera och bra underlag som man kan 

använda sig av. 

 

 

 

© Mikaela Rydeberg 2012 
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Höst och spår efter djur i naturen 

Syfte: barnen tränar sin lukt, motorik, bildsinne, förståelse för helheter och språk. 

Ålder: 3-5 år 

Plats: skogen, parken 

Material: vitt lakan eller duk.  

De olika färgerna på bladen, rönnbär, svamp och nypon är några kännetecken för hösten. Låt 

barnen samla in olika natur föremål att lägga på ett vitt lakan. Diskutera sedan med barnen 

vad de är som kännetecknar hösten och varför det gör det. Hur ser man att hösten har 

kommit? Lukta på föremålen, vad doftar de som? Kan man hitta spår efter djur? Vad är det 

för djur som har sådana tassar, vad kommer den här fjädern ifrån osv. 

 

Skulptera och dekorera med naturmaterial 

Syfte : utveckling av form, känsel, motorik och språk 

Ålder: 1-5 år 

Plats: utomhus; skogen, gården 

Material : lera, sandlåda, vatten, bär, löv m.m  

Häll vatten i sandlådan så att sanden blir mer formbar. Låt barnen leka och skulptera med 

sanden. Plocka löv, stenar och annat dekorations material tillsammans med barnen som de kan 

dekorera sina sandbyggen med och lägg vid sandlådan. 

 

Rita/rispa på marken 

Syfte: utveckling av motorik, mönster och linjer. 

Ålder: 3-5 år 

Plats: i sand (sandlåda), grus, lera. Man kan t.ex. använda sig av lerpölar, sandade eller 

grusade gångar.  

Material: bra underlag i naturen, pinnar i olika storlekar att rispa med. 

Gå ut i naturen och hitta platser med bra underlag, t.ex. en sandad gång. Hitta olika pinnar 

tillsammans med barnen och börja sedan rispa mönster och linjer på marken med dem. 

Småbarnen får möjlighet att träna på att rita linjer genom att använda sig av grovmotorikiska 

rörelser. 

© Mikaela Rydeberg 2012 
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Färgjakt 

Syfte: att utveckla färglära, språk och motorik. Genom att ta med färger anpassade efter 

årstiden så har barnen lättare att hitta rätt färg och lär sig. 

Ålder: 1-5 år 

Plats: i skogen, parken 

Material: laminerade färgbitar i höstfärger, vitt lakan/ duk att lägga föremålen på. 

Under hösten finns det många olika färger i naturen att upptäcka och lära sig av. Utnämn 

småbarnen till färgspanare. Småbarnen ska få tillgång till olika färger som de ska utgå ifrån 

när de försöker hitta naturföremål i samma färg. 

Ta med de laminerade pappersbitarna i olika höstfärger(orange, gul, röd, brun, grön) och lägg 

lakanet på marken. Lägg pappersbitarna på lakanet och låt barnen hitta föremål i naturen i 

samma färg som pappersbitarna. Sortera föremålen efter färg och prata om färgerna. Till 

vilken pappersbit passar nyponet bäst till? Har det här bladet samma färg som den gröna 

pappersbiten?  

Om man gör denna övning med yngre småbarn (1-2 år) så ska man fokusera på en färg i taget. 

Prata om färgen och låt småbarnen känna på olika föremål i den färg man håller på med. Låt 

barnen få styra, om man t.ex. ser ett barn hålla i något rött och rött är dagens tema så kan man 

gå fram och prata med barnet om färgen och visa den röda papperslappen. Samla ihop olika 

föremål i samma färg och ta med tillbaka inomhus och prata om den. 
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Berätta saga med natur material 

Syfte: träna språk, öka kreativitet och samspel. 

Ålder: 1-5 år. 

Plats: den egna gården, skogen, samlingsplast. Gärna en plats med variation som kan 

uppmuntra barnens fantasi, en stor sten kan t.ex. vara ett berg, rinnande vatten en fors osv. 

Material: allt som kan användas som små figurer t.ex. kottar, pinnar, nypon, mossor och 

stenar. Stick in pinnar i kottar så de får ”ben”, lägg mossa som peruker på små stenar mm. 

Bara fantasin sätter gränser! Lek och flytta på figurerna samtidigt som en saga berättas. Låt 

barnen också vara med.  

Naturens inspiration till sång 

Syfte: förståelse för helheter, utveckling av språk. 

Ålder: 1-5 år. 

Plats: den egna gården, i skogen. Miljö som innehåller höstlöv, bär och svampar. 

Stå i ring och sjung höst sånger! Gör rörelser till, gestikulera hur löven faller ner eller hur man 

plockar bär. Till sång 2 kan man t.ex. samla ihop små löv högar som barnen får hoppa i. 
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Höstsånger 

Ingela är förskollärare och har en blogg där hon skriver och bidrar med övningar som passar 

alla barn men övningarna är speciellt anpassade för barn med verbal dyspraxi 

(funktionsnedsättning som innebär svårighet att koordinera muskelrörelser) och språkstörning. 

Det är hon som har kommit på texten till dessa sånger. 

Höstsång 
Melodi: Broder Jakob 

Löven faller, 

löven faller, 

Faller ner,  

faller ner. 

Faller ner från träden, 

landar sen på marken, 

faller ner, 

faller ner. 

(Rörelser kan göras med händerna). 

- Ingela 

  

 Höstsång 2 

Melodi: Se det snöar 

Se löven faller, 

se löven faller, 

det var väl roligt - hurra! 

Nu kommer hösten, 

nu kommer hösten, 

som vi har önskat - hurra! 

Nu kan vi plocka bär, 

och svamp likaså, 

och sen vi hoppar i lövhögar 

stora och små. 

- Ingela 
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Höstsång 3 
Melodi: En bonde i vår by 

Å hösten den är här, 

å hösten den är här, 

hej hopp falleralla la  

å hösten den är här. 

Å löven faller ner, 

å löven faller ner, 

hej hopp falleralla la  

å löven faller ner. 

Fortsätt i samma stil: 

Å vi nu plockar svamp...  

Å vi nu plockar bär... 

Å jackan vi tar på... 

Å regnet faller ner... 

- Ingela 

 

  

Höstsång 4 
Melodi: Blinka lilla stjärna 

Alla löven faller ned 

röda, gula, bruna med. 

Nu jag ser, är hösten här 

nu så kan vi plocka bär. 

Alla löven faller ned, 

röda, gula, bruna med. 

- Ingela 
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