
 

 

 

 

  

Naturen som 

undervisningsarena 
En didaktisk studie om förskollärares erfarenheter 

och upplevelser inom utomhuspedagogik 

 

Författare: Märta Lindén, Johanna Milehag 

Handledare: Åsa Bornefjäll 

Examinator: Anette Emilson 

Termin: HT19 

Ämne: Utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: 2FL01E 

Självständigt arbete i 

förskollärarprogrammet 15 hp 



 

  



 

Abstrakt 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur undervisning kan bedrivas 

utomhus. I studien intervjuas fyra förskollärare verksamma i uteförskolor och 

förskolor med uteprofilering. Vi vill lyfta deras erfarenheter och upplevelser om 

undervisning utomhus. De två forskningsfrågor som besvaras i studien är; Vad 

upplever förskollärarna att utomhuspedagogiken får för innehåll, metod och syfte? 

och Vilka villkor för undervisning upplever förskollärarna påverkar 

utomhuspedagogiken? Den insamlade datan analyseras genom ett didaktiskt 

perspektiv samt de villkor för undervisning som kan upplevas. Analysen visar att 

informanterna inte kan se några hinder för utomhuspedagogik, men att det finns 

villkor som påverkar undervisningens utformning. Vidare visar analysen att naturen 

används både som metod för att förmedla undervisningen samt som innehåll i själva 

undervisningen. Den främsta fördel som samtliga informanter lyfter är den 

hälsoaspekt som naturen kan medföra, barnen får frisk luft, får sina rörelsebehov 

tillgodosedda och får lära och uppleva med hela kroppen.  

Nyckelord 

Utomhuspedagogik, utomhusförskola, naturförskola, undervisning, förskola, skola, 

pedagogik, lärande utomhus, planerad aktivitet utomhus. 

Tack 

Tack till alla förskollärare som medverkat och gjort det möjligt för oss att genomföra 

den här studien. Vi vill även tacka vår handledare Åsa Bornefjäll och examinator 

Anette Emilsson för vägledning och stöttning under arbetets gång.  
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1 Introduktion 

Skollagen beskriver i 1 kap. 4 § att ”I utbildningen ska hänsyn tas till barn och elevers 

olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen”. Det här är en av de utmaningar 

förskollärare står inför. Vår uppfattning är att de flesta barn uppskattar att vistas 

utomhus och då utemiljön skapar en mångfald av lärmöjligheter borde den just därför 

tas bättre tillvara på. Är det så att förskollärare tänker att undervisning endast kan 

bedrivas inom fyra väggar?  

Dahlgren och Szczepanski (2004) ansåg för 15 år sedan att förskolor och skolor bör 

få medel för att lättare kunna ta sig ut i landskapet och att läroplaner borde ha en 

tydligare skrivning kring ämnet. Trots två reviderade läroplaner sedan dess är det enda 

som står om just utomhusmiljö i Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018:11) att “barnen 

ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och 

i varierande miljöer”. Vår uppfattning är att utomhusmiljön tenderar att användas som 

en miljö för ”fri lek” snarare än en undervisningsarena.  

Vallberg Roth och Tallberg Broman (2018) skriver om hur lek och lärandemöjligheter 

dagligen sker både inomhus och utomhus i den svenska förskolan, men att forskning 

i hög grad fokuserat på lärande och undervisningssituationer inomhus. Vidare skriver 

de att bland annat Skolinspektionen riktat kritik mot att utomhusmiljön försummats 

som verksam utvecklings- och lärandemiljö (a.a). Undervisningen bör skapa 

lärmöjligheter och utveckling för alla barn i förskolan. Barn är olika och lär på olika 

sätt och vi upplever att alla platser där undervisning kan äga rum inte tas tillvara på. 

Vi vill i den här studien hitta de som faktiskt tagit tillvara på utomhusmiljön och 

bedriver undervisning utomhus för att lyfta deras erfarenheter och upplevelser. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ur ett didaktiskt perspektiv kunna bidra med kunskap om hur 

undervisning kan bedrivas utomhus i förskolan. 

Utifrån syftet har två forskningsfrågor formulerats: 

• Vad upplever förskollärarna att utomhuspedagogiken får för innehåll, metod 

och syfte? 

• Vilka villkor för undervisning upplever förskollärarna påverkar 

utomhuspedagogiken?  
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3 Bakgrund 

Följande avsnitt syftar till att förklara de begrepp som har betydelse för undervisning 

utomhus. Undervisning utomhus kallas för utomhuspedagogik, medan undervisning 

inomhus kallas för pedagogik eller undervisning. Därför redogör vi begreppen under 

följande rubriker: Pedagogik, Utomhuspedagogik, Pedagogens roll i  

utomhuspedagogiken och Undervisning. 

3.1 Pedagogik 
Pedagogiken har sitt ursprung i såväl filosofi som psykologi och sociologi och har 

dessutom utvecklat en rad egna teorier. Kunskapsobjekt som lärande, bildning, 

undervisning, utbildning och uppfostran ryms inom pedagogiken som dessutom 

rymmer flera kunskapstraditioner med djupa historiska rötter (Nilsson-Sjöberg 2018). 

Pedagogik kan å ena sidan ses som något grundläggande som de flesta kan relatera 

till, där det handlar om hur man vardagligt förmedlar kunskap till någon. Det vill säga 

den praktiska pedagogiken som exempelvis läraren använder då hon förmedlar 

kunskap till sina elever. Då kunskap om pedagogik i alla dess former under lång tid 

prövats, granskats och systematiserats inom ramen för forskning, blir det dessutom 

tal om pedagogik på en teoretisk nivå. De här teorierna är något som lärare inom 

professionen förutom det praktiska även måste ha kännedom om (Nilsson-Sjöberg 

2018).  

I skolan och förskolan har man ett tudelat uppdrag där det handlar om att förmedla 

kunskap men också att stödja barnen i den sociala utvecklingen. När det kommer till 

det sociala uppdraget används ofta begreppet värdepedagogik som då syftar till att det 

som lärs ut inbegriper en relation till normer och värden samt stöd i att problematisera 

kring normer och värden i olika situationer. (Nilsson-Sjöberg 2018).  

3.2 Utomhuspedagogik 
Det utomhuspedagogiska perspektivet handlar om att utnyttja utomhusmiljön som 

metod för att uppnå de mål som finns med undervisningen, det vill säga läroplanens 

mål och riktlinjer. Utomhuspedagogiken kan användas som ett komplement till den 

mer traditionella pedagogiken och det är upplevelserna i utomhusmiljön som betonas 

som en bas för lärandet (Ohlsson 2015). Utomhuspedagogiken är en plats för lärande 

och samtidigt ett föremål för lärande (Dahlgren & Szczepanski 2004). 

Utomhusvistelsen erbjuder barnen en mångdimensionell miljö som främjar lärande 

då kunskapen ”sätter sig i kroppen” när flera sinnen aktiveras. Det handlar om att lära 

genom praktiska situationer och naturmiljön ger ofta upphov till nyfikenhet då den 

erbjuder många olika intryck och ständigt förändras utifrån årstiderna. I naturen kan 

barnen lära sig om och möta fenomen och objekt i sin naturliga miljö vilket gör det 

lättare att relatera sitt lärande (Barr, Nettrup & Rosdahl 2011). Utomhusmiljön 

erbjuder barnen möjlighet för utveckling av kognitiva, linguistiska, emotionella, 

sociala och fysiska färdigheter. Utomhus har barnen utrymme, frihet, frisk luft och 

tid till sina nuvarande intressen. Oavsett väderförhållanden vill barn leka utomhus 

(Bilton 2010).  
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I utomhusdidaktiken ingår rörelse på ett naturligt sätt, vilket ger en ökad stimulans 

till kroppssensoriken. Barnen förenar praktisk och teoretisk erfarenhet genom 

upplevelser. I utemiljön sker direkta upplevelser av ett fenomen vilket har en stor 

pedagogisk betydelse. Betydelsefulla aspekter i utomhusundervisningens didaktik 

och identitet är den direkta kontakten mellan den lärande och lärandeobjektet 

(Dahlgren & Szczepanski 2004). 

Som pedagog krävs till viss del kunskap om det som ska läras ut, det för att kunna 

ställa de rätta frågorna vilket gör att barnen utvecklas i sitt lärande samt 

förhoppningsvis blir nyfikna på att lära sig mer. Det handlar om att ta tillvara på 

barnens nyfikenhet och att agera aktivt samt uppleva naturen tillsammans. De här 

upplevelserna ger minnen som består vilket i sin tur gör att kunskapen bli ihållande 

(Ohlsson 2015). 

I uppsatsen när vi använder begreppet utomhuspedagogik avser vi undervisning som 

sker utomhus.   

3.3 Pedagogens roll i utomhuspedagogiken 
I skolinspektionens rapport Förskolans pedagogiska uppdrag (2016) beskrivs att det 

varierar stort hur personal på förskolan förhåller sig till barns lekar och aktiviteter 

under utomhusvistelsen samt vilket syfte förhållningssättet har. Många gånger deltar 

inte personalen i barnens lekar utan deras förhållningssätt är mer av övervakande 

karaktär. Det förhållningssättet är ofta ett aktivt val då somliga tänker sig att barnen 

leker bäst själva utomhus. Ohlsson (2015) beskriver att många pedagoger vistas 

utomhus tillsammans med barnen för att de tänker sig att det är något barnen mår bra 

av och för att de upplever att barnen leker bättre utomhus. Möjligheten att använda 

utevistelsen som ett verktyg för att uppnå målen är dock något som många gånger 

missas.  

Det är av värde att pedagogen har en viss kunskapsbas för att på så vis kunna ställa 

riktade frågor till barnen. Bristen på kunskap om naturfenomen får dock inte hindra 

pedagogen att undervisa utomhus. Något som är ännu viktigare är att kunna ställa 

frågor som gör att barnen förs framåt i sin kunskapsutveckling samt väcker deras 

nyfikenhet att lära sig mer (Ohlsson 2015). Änggård (2014) skriver att pedagogen inte 

behöver ha svar på alla frågor som barnen ställer. Det viktiga är nyfikenheten och att 

tillsammans med barnen söka efter svaren.  

Både Ohlsson (2015) och Änggård (2014) lyfter vikten av att pedagogen tillsammans 

med barnen gör upptäckter samt att man som pedagog ställer frågor till barnen som 

inspirerar och väcker nyfikenhet. Ohlsson (2015) skriver vidare om att det är genom 

reflektionen kring det vi upptäcker som ett lärande sker. Änggård (2014) menar att 

när pedagogen har ett förhållningssätt som speglas av lyhördhet och nyfikenhet 

medför det i sin tur även det omvända, att barnen intresserar sig för det som läraren 

vill visa. Intresset smittar. Även pedagogens attityd till utomhusvistelsen är av stor 

vikt. Barnen behöver känna att den vuxne gillar att vara ute och arbeta med barn. 



 

5(42) 

 

3.4 Undervisning 
I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) definieras undervisning som sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. 

Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018) skriver att det ingår undervisning i 

utbildningen. Med läroplanens mål som utgångspunkt ska undervisningen stimulera 

och utmana barnen och syfta till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen 

ska syfta till utveckling och lärande hos barn genom inhämtande av kunskaper och 

värden. Undervisningen ska utgå från såväl planerat som spontant innehåll. 

Förskollärare har det yttersta ansvaret för undervisning och ska leda de målstyrda 

processerna. De ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och i 

undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, till exempel barnskötare.   

Undervisning på förskolan är en målstyrd process i såväl det stora som i det lilla. I ett 

stort ämnesöverskridande temaarbete arbetar man långsiktigt mot målen. Men det 

finns också mängder av spontant uppkomna undervisningssituationer som bara varar 

en liten stund. Det kan handla om att namnge en djurart eller stötta barnet som håller 

på att lära sig hoppa jämfota. Undervisning kräver ett gemensamt fokus som delas av 

barn och pedagog där det värde, fenomen eller mål som står i fokus även befinner sig 

inom ramen för de mål som ingår i förskolans läroplan (Eidevald & Engdahl 2018). 

Undervisning är ett relativt nytt begrepp inom förskolans kontext och skrevs in i den 

senast reviderade Läroplanen för förskolan Lpfö 18. Trots att begreppet undervisning 

inte tidigare funnits med i förskolans läroplan har barn undervisats utifrån målstyrda 

processer i riktning mot läroplansmålen (Sheridan och Williams 2018).  

Undervisningsbegreppet kan upplevas som kontroversiellt av såväl personal som 

vårdnadshavare. En anledning till att det ses som kontroversiellt kan vara att 

undervisning starkt förknippas med förmedlingspedagogik och traditionell 

skolundervisning. Förskollärare kan ha svårt att omsätta undervisningsbegreppet till 

verksamheten vilket kan grunda sig i en osäkerhet av vad undervisning innebär samt 

det ansvar det för med sig (Sandberg, Lillvist och Ärlemalm-Hagsér 2018).  
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4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning på områden relevanta för vår studie. 

Undervisning är ett relativt nytt begrepp i förskolan, vilket gör att vi fått vidga våra 

söktermer till planerad aktivitet utomhus och lärande utomhus. Trots det har den 

forskning vi hittat varit knapphändig och vi har fått vidga vårt sökfält ytterligare, 

vilket visar på relevansen av vår studie. Vi har även sökt på undervisning utomhus i 

skolans kontext, vi ser ändå det som relevant då det går att överföra till förskolans 

kontext. Nedan följer tidigare forskning tematiserad utifrån följande rubriker: Naturen 

som undervisningsarena, Barns lärande utomhus, Hänsyn till djur och natur, Villkor 

för utevistelse och Tillföra fakta och begrepp. 

4.1 Naturen som undervisningsarena 
I Szczepanski och Anderssons studie (2015) framgår att det kan vara lättare att förstå 

sammanhang och bringa mening åt företeelser som man får uppleva i dess naturligt 

förekommande miljöer. Olika platser har olika erbjudanden och det gäller att se vad 

som är unikt för varje plats.  

Att undervisa utomhus ger möjlighet att utnyttja större öppna ytor vilket kan ha stora 

fördelar. I klassrummet finns ett rum och ett bord att förhålla sig till då barnen 

exempelvis ska måla, utomhus kan bilderna bli hur stora som helst. Utomhusmiljön 

ger därför en stor frihet åt undervisningen (Szczepanski 2013). Platsen, 

utomhusmiljön, kan också ses som själva bäraren av kunskap och att den fungerar 

som en brygga i relationen till det omgivande samhället. Det är av betydelse att vistas 

i landskapet för att få en djupare förståelse för såväl samhälle som miljö (Szczepanski 

& Andersson 2015).  

Flera lärare i Szczepanskis (2013) studie lyfter fördelarna med naturens rumsliga 

mångfald. Lärarna ser naturen som ett komplement till inomhusmiljön och att naturen 

erbjuder en mångfald av platser för att bedriva undervisning. Den lärmiljö som finns 

i naturen har till fördel att den ofta kan erbjuda en direkt relation till det studerade 

objektet eller fenomenet. Dessutom stimuleras fantasin av element hämtade från en 

naturmiljö. I resultatet lyfts värdet av den växelverkan som kan ske mellan 

undervisning i utomhusmiljö och inomhusmiljö, där de olika rummen har olika 

fördelar. Att växla mellan olika miljöer kan hänga samman med att förena teori med 

praktik. Dock är inte teori bundet till inomhusmiljön och tvärtom utan kan också ske 

i en växelverkan mellan olika miljöer. Till sist är tidsaspekten något som tas upp i 

studien. Lärarna menar att tiden nästan upplevs stanna upp utomhus och att fokus inte 

blir så mycket på tidsramen ute som inne. Dessutom upplever de att eleverna har mer 

tålamod i lärandeprocessen när den sker utomhus. Inomhus är eleverna mer i behov 

av direkt feedback, något som inte upplevs utomhus.  

4.2 Barns lärande utomhus 
Klaar och Öhman (2014a) synliggör i sin studie samspelet mellan förskollärare och 

barn med fokus på lärande och inlärningsprocesser med naturinnehåll. Syftet är att 

undersöka relationerna mellan förskollärarnas undervisning i och om barns lärande 

utomhus. Observationer gjordes på barn och deras lärprocesser i undervisning 

utomhus samt på hur förskollärarna vägledde dem. Det som framkom var bland annat 
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att förskollärarna använde instruktioner, omorienteringar och bekräftelse för att införa 

kognitiva, fysiska och moraliska egenskaper. Resultatet i deras studie visar att 

undervisningsprocesser som fokuserar på ett lärande om naturen sammanflätas med 

olika sätt att hantera naturliga material och med annat undervisningsinnehåll. De visar 

på en mångfacetterad och komplex undervisningspraxis med flerdimensionell och 

mångfaldig lärarkompetens. Naturorienterad undervisning blir inte något specifikt, 

strukturerat och lärarplanerat som sker vid specifika tillfällen eller separat från andra 

dagliga aktiviteter. Genom att kombinera undervisning och omsorg uppmuntras 

barnen att utveckla moraliska, estetiska, kognitiva och fysiska färdigheter. 

Bentsen och Søndergaard Jensen (2012) har studerat utomhusinlärning i ett särskilt 

sammanhang, i så kallade uteskolor i Danmark. Flera danska lärare har infört 

läroplansbaserad utomhusundervisning i form av en utomhusdag varje eller varannan 

vecka för skolbarn mellan 7-16 år. Uteskolan sker utanför skolans byggnader och 

kännetecknas av obligatorisk och regelbunden utbildningsverksamhet. Resultatet 

visar att färre än hälften av de intervjuade lärarna har fått någon adekvat utbildning 

eller vidareutbildning för att bedriva uteskolor. Trots det ansåg 95% av lärarna att de 

är kvalificerade för att undervisa utomhus. De var inte heller oroade över säkerheten 

för barnen. De intervjuade lärarna motiverar utomhusundervisning med att de starkt 

tror att uteskola är en metod för att utbilda eleverna. Deras huvudfokus är på den 

lokala miljön, friluftsliv, fysisk utbildning, miljöutbildning och utveckling av hälsa, 

sociala och akademiska egenskaper. Flera av de intervjuade lärarna är väldigt 

hängivna uteskolan. En stor del av tiden i uteskolorna avsätts till skolrelaterat arbete. 

Resterande del ägnas åt andra aktiviteter så som organiserad lek och sociala 

aktiviteter. De vanligaste ämnena som integrerats i uteskolan var naturvetenskap, 

teknik, fysisk utbildning, biologi, naturvärden och vetenskapliga fenomen samt 

rörelse. Danska och matematik samt elevernas personliga utveckling var också rätt 

vanligt förekommande. Vad som också framkom var att få av skolorna hade en 

skriftlig plan över undervisningen i uteskolorna. De områden som lärarna angav att 

de använde för utomhusundervisning var främst på skolplatser och i grönområden på 

gångavstånd. Lärarnas kunskap om det lokala området visade sig utgöra en viktig del 

till deras val av plats. De flesta svarade att de till största del använde samma plats för 

undervisning. Författarnas slutsats är att uteskolan tenderar att ske relativt sporadisk 

och oplanerad. Det finns få lokala dokument och uteskolorna verkar vara beroende av 

individuellt motiverade lärare. 

Günseli och Güzin (2017) studerar en förskola i ett missgynnande område i Turkiet. 

Barnen får normalt inte någon utbildning, men har i den här undersökningen fått tio 

veckors förskoleutbildning som omfattar utomhusaktiviteter. Det visade sig att 

utomhusaktiviteterna förbättrade kognitiva, språkliga, social-emotionella och 

motoriska färdigheter hos barnen. Studien visar i enlighet med annan tidigare 

forskning att utomhusmiljön möjliggör ett lärande för barnen där de lär genom 

erfarenhet och genom att direkt interagera med lärandeobjektet. Lärarens roll bör vara 

att hjälpa barnen att uppnå de färdigheter som är nödvändiga för att nå kunskapen 

snarare än att direkt presentera kunskapen. Det är på det viset barnen blir rustade för 

det samhälle de växer upp i. Författarnas slutsats är att lärarna bör skapa miljöer som 

är inbjudande för barnen och där de tillåts uttrycka sig fritt samt där de får förståelse 
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för orsak och verkan. Utbildning bör inte begränsas till klassrum då utemiljön och 

dess erbjudande är av stor betydelse för barnens utveckling. 

Lärarna i Jeronen, Jeronen och Raustias (2009) studie blev tillfrågade vilka 

tillvägagångssätt de använde för att uppnå sina mål. De flesta betonade vikten av 

fysisk aktivitet i naturen och positiva naturupplevelser. Flera anser att ”learning by 

doing” är viktigt. En stor del av lärarna använder olika slags sensoriska aktiviteter 

och anser att lärare behöver lära sig att fortsätta med den här typen av arbete i sina 

skolor. De ser det som viktigt att använda lek och äventyr i undervisningen, så att 

eleverna upplever det meningsfullt. Lärarna anser att om barnen ges en positiv och 

meningsfull upplevelse av naturen kommer de ta med sig det i vuxenlivet.  

I Szczepanski och Anderssons (2015) studie lyfts den kroppsliga och sinnliga 

aspekten av att lära utomhus, att ta och dofta på objekten och därmed engagera flera 

sinnen kan öka möjligheten att lära. Det blir en annan närhet till fenomenen då barnen 

kan se och känna dem på nära håll snarare än att studera dem i till exempel böcker i 

inomhusmiljön. Lärarna i Szczepanskis (2013) menar dessutom att våra sinnen 

stimuleras utomhus och det blir lättare att få en helhetsuppfattning kring det barnen 

lär, vilket gör lärandeobjektet mer konkret.  

4.3 Hänsyn till djur och natur  
Jeronen, Jeronen och Raustia (2009) har undersökt utomhuspedagogik i finska 

naturskolor där barn mellan 7-16 år går. Utomhuspedagogik beskrivs som något som 

handlar om naturen (medvetenhet, förståelse), undervisningen sker i eller från miljön 

(utanför klassrummen) och det handlar om utbildning för miljön, som har mål 

relaterade till att bevara naturen och hållbar utveckling. Barnen går i traditionell skola 

och får möjlighet att besöka naturskolor i varierande grad. En del flera gånger i 

veckan, medan andra två gånger under hela skoltiden. Lärarna i den här studien svarar 

att syftet med naturskolorna är att barnen ska få ett bra förhållande till naturen och 

lära sig ta hänsyn till den, samtidigt som de vill skapa ett intresse för naturen och låta 

barnen skapa goda relationer med andra människor. De flesta lärarna värderade 

framförallt naturupplevelser och därför var utflykter i naturen den mest 

förekommande metoden. En stor del av lärarna använde sig av lärande baserat på 

undersökning där eleverna får bekanta sig med växter och djur och även titta på 

landskapen och studera föroreningsnivåer. Lärarna ser det holistiska lärandet som 

viktigt och de vill främja elevernas förhållande till naturen. Naturutbildningen baseras 

på elevernas naturförhållande och de försöker fördjupa de individuella relationerna. 

De anser att individuella upplevelser skapar förståelse för naturfenomen och att ens 

egna handlingar har betydelse. 

Författarna menar att visionen med utomhuspedagogik är att motivera lärare till 

samarbete och att koppla skolan till samhället. Vidare menar de att när elever under 

sina skolår har positiva erfarenheter av miljö och miljöfrågor växer de även upp för 

att ta hand om miljön ur etiska, ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv i 

framtiden (Jeronen, Jeronen och Raustia 2009). Liknande kommer Szczepanski 

(2013) fram till i sin studie, han skriver att arbetet med miljöundervisning blir mer 

betydelsefull då den kombineras med erfarenheter och möten i närmiljön.  
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4.4 Villkor för utevistelse  
I Ernsts (2014) studie har man inhämtat svar från 46 förskolepedagoger i Minnesota, 

USA via enkäter. Fokuset har varit deras syn på utomhusmiljön, hur de använder sig 

av utemiljön samt möjliga barriärer för att utnyttja densamma. Resultatet i studien 

visar att den största andelen tillfrågade pedagoger anser att upplevelser i naturlig 

utomhusmiljö på förskolan är viktiga för att barnen ska utveckla positiva känslor för 

naturmiljön. Deltagarna höll dessutom i stor utsträckning med om att upplevelserna 

bidrar till deras kognitiva, fysiska och psykiska utveckling. I studien har författarna 

också tittat på förhållandet mellan syn på utevistelsen och det faktiska bruket av 

detsamma. Genomsnittligt svarade pedagogerna att den naturliga utomhusmiljön 

brukades ungefär en gång per månad, medan mer ordnade utomhusmiljöer så som 

lekplatser brukades ungefär en gång per vecka. Anledningen till att de inte besökte 

den naturliga miljön oftare menade de hade att göra med sådant som brist på personal, 

brist på tid, väderförhållanden samt på grund av risker. Pedagogerna är i stor 

utsträckning överens om att utemiljön på förskolan har stor potential som 

lärandemiljö och att där finns många möjligheter. Samtidigt utnyttjas inte miljön i den 

utsträckning som den borde. Svårigheterna för att komma ut i miljön väger tyngre än 

fördelarna med att komma ut. 

4.5 Tillföra fakta och begrepp 
Klaar och Öhman (2014b) beskriver i en annan studie hur förskolebarnen får 

möjlighet att utforska och möta många olika naturligt förekommande material såsom 

sand, vatten och snö då de vistas i naturmiljö. Det ger barnen möjlighet att skapa sig 

erfarenhetsbaserad kunskap då de till exempel får uppleva och jämföra vatten i 

flytande form och som is, sand som den är eller i en blandning med vatten. Forskarna 

menar även i den här studien att utomhusaktiviteter sällan är lärarkonstruerade utan 

bygger på det barnen intresserar sig för och därmed deras egna upptäckter och idéer. 

Förskollärarna stödjer barnens lärande genom att skapa möjligheter för barnen att 

fortsätta utforska. Det handlar mycket om att barnen får upptäcka och lära av 

erfarenheter, men egentligen inte särskilt mycket om att närma sig den vetenskapliga 

kunskapen. Det här förhållningssättet har många fördelar, men är samtidigt inte helt 

oproblematiskt. Läraren bör inte missa att erbjuda barnen fakta och vetenskapliga 

begrepp. Forskarna föreslår att förskollärarna bör fortsätta dra nytta av det 

demokratiska arbetssätt som redan är utbrett i förskolan, vilket just innebär att bejaka 

barnens intressen och stödja dem i att upptäcka, men att det bör vävas samman med 

ett sätt där läraren mer verbaliserar och aktivt utmanar barnen i deras egna upplevelser 

av naturfenomen och processer. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt redovisas det teoretiska perspektiv samt begrepp som längre fram 

kommer att användas för analysen av insamlad data. Först presenteras didaktik med 

centrala begrepp som berör mål, innehåll, metod och form. Därefter presenteras 

villkor för undervisningen.  

5.1 Didaktik 
Didaktik betyder läran om undervisning eller undervisningsvetenskap. Didaktiken 

intresserar sig för frågan hur undervisningen kan utformas och undersöker vilka 

samband som finns mellan undervisningens mål, innehåll och de former 

undervisningen tar sig (Lindström & Pennlert 2016). Jank och Meyer (1997) 

definierar didaktik som undervisningens och inlärningens teori och praktik. Didaktik 

är inte endast en teori utan också en undervisnings- och inlärningspraktik och kan 

vara en del av de pedagogiska handlingar som utförs av lärare och elever.  

Didaktik handlar om hur vi utvecklar våra intellektuella redskap och perspektiv på 

lärande och hur vi utifrån det här kan konstruera olika miljöer och resurser och 

utveckla olika repertoarer av aktiviteter och bedömningspraktiker som stöder lärande. 

Hur kunskap visas eller representeras utgör också en startpunkt för lärande. Att lära 

sig något kan förstås som en fråga om att bearbeta, transformera och använda 

information samt utveckla handlingsrepertoarer och omdömesförmågor - och 

därigenom kunna delta på ett meningsfullt sätt i en kunskapsdomän (Selander 2017b). 

Genomförandet av undervisning och lärande kan ses som ett samspel mellan lärare, 

elever och innehåll (Lindström & Pennlert 2016). Läraren förmedlar innehållet till 

eleverna, dock bestäms innehållets betydelse av eleverna (Langfeldt & Midtsundstad 

2017). Planeringen kan liknas vid att komponera och utmaningar finns i relationen 

mellan det kreativt planerade och det improviserade. Didaktik kan därför ses som 

både undervisningsvetenskap som undervisningskonst (Lindström & Pennlert 2016). 

Didaktik inriktar sig på tillvägagångssätt eller undervisningsmetod, didaktik kan 

därmed ses som ett slags metod, med vars hjälp undervisningen organiseras och 

genomförs. Undervisning kräver därför metod eller metodik (Kansanen, Hansén, 

Sjöberg & Kroksmark 2017).  

Undervisning sker alltid i en kontext, i en viss kultur, miljö och i ett visst samhälle. 

Den påverkas av organisation, lagstiftning och ekonomi och lärare tolkar och 

analyserar de möjligheter och begränsningar inom ramen för sitt arbete. Hur de här 

ramfaktorerna påverkar undervisning och lärande är något som den didaktiska 

forskningen kretsar kring (Lindström & Pennlert 2016).  

Det finns ett etiskt ansvar i det didaktiska arbetet, vilket är ansvaret för individen i en 

situation. Lärare ansvarar för att ge barnen rimliga förutsättningar att kunna verka i 

samhället i många år framåt i tiden. Det etiska ansvaret handlar också om hur lärare 

ser på relationen till andra och hur de kan stödja ett meningsfullt lärande. I varje 

situation finns ett ansvar att just där och då göra sitt yttersta för att barnen får bästa 

möjliga bemötande (Selander 2017a).  

Den didaktiska triangeln beskriver relationerna mellan de olika parter som ingår i en 

undervisningssituation och den växelverkan som sker dem emellan. Även om det är 
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den vuxne - läraren - som är mest erfaren och bär ansvaret för själva undervisningen 

bör relationen vara interaktiv och syfta till det bästa för barnet, såväl intellektuellt 

som socialt och emotionellt. Målet med relationen mellan elev och innehåll är att ett 

lärande ska äga rum och då framförallt det lärande som målsättningen syftar mot. 

Läraren har dels en personlig relation till eleven, en subjekt-objekt-relation, och dels 

en relation till själva lärandeobjektet vilket karakteriseras av den kunskap läraren har 

till ämnet. Även eleven har en relation till innehållet, lärandeobjektet. Det 

huvudsakliga förhållandet inom triangeln är relationen mellan elev och innehåll, det 

är där lärandet förväntas ske. Hur läraren förhåller sig till relationen mellan innehåll 

och elev är i sin tur den didaktiska relationen vilken står till grund för hela 

undervisningsprocessen (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2017). 

 

Figur 1. Den didaktiska triangeln (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2017:44). 

Pedagogiskt tänkande kännetecknas av att ställa frågor kring undervisningen och 

frågornas avsikt är att bidra till utveckling av undervisningen (Kansanen & Hansén 

2017). I undervisningen sker ett möte mellan lärare och elev kring ett innehåll, 

undervisning handlar alltid om något och tar sig alltid någon form. Genom olika 

metoder studeras och bearbetas ett innehåll av elever och lärare (Lindström & 

Pennlert 2016). Didaktiken innefattar frågor om metoder och didaktiken ställer flera 

frågor som vad, hur, vem, när, var och varför (Jank & Werner 1997). 

Vad handlar om vilket mål läraren har och innehållet, vad undervisningen ska handla 

om. Det rör frågor som vad eleverna ska lära sig, genom vad och med vad, det vill 

säga vilka resurser som används (Jank & Werner 1997). Olika sorters resurser skapar 

olika förutsättningar (Selander 2017b). Genom att ställa frågan Hur fokuseras 

undervisningens process och uppläggning samt besvarar hur innehållet ska behandlas 

(Lindström & Pennlert 2016). Metodiken svarar på hur eleverna ska lära sig. Vem 

handlar om vem som ska lära sig och med vem eleverna ska lära sig. När handlar om 

när eleverna ska lära sig och Var handlar om var någonstans eleverna ska lära sig 

(Jank & Werner 1997). Syftet med undervisningen besvaras med hjälp av Varför - 

varför ett visst innehåll eller metod väljs. Målen handlar om det lärande läraren önskar 

att undervisningen ska leda till i form av kunskaper och personlig utveckling. Det kan 

även handla om vad läraren vill att lärandeprocessen ska präglas av. Val av innehåll 

och metod är alltså utgångspunkten för lärandets syfte och mål (Lindström & Pennlert 

2016).   

Vad och varför är centrala frågor inom didaktiken. Vid undervisningstillfället måste 

vad-frågan sättas i relation till vilka eleverna är, alltså vem, och hur de kan gå tillväga 
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för att lära sig om lärandeobjektet (Liberg 2017). När och i vilket sammanhang 

eleverna lär sig behöver också belysas (Selander 2017b). Hur undervisningen läggs 

upp motiveras av syftet och vilka som ska lära sig. Innehållsstrukturer och 

undervisningsförlopp konstrueras successivt för att åstadkomma ett möte mellan de 

som ska lära sig (eleverna) och det innehåll som ska läras ut. I undervisningsplanerna 

är en viktig fråga hur innehållet kan struktureras för att såväl engagera barnen som att 

utmana dem (Liberg 2017). Samtidigt gäller det att vara medveten om att elever är 

olika, lär på olika vis och visar sina förmågor på olika sätt (Knubb-Manninen, 

Wikman & Hansén 2017). De didaktiska frågornas svar är inte givna för ett visst 

undervisningstillfälle och påverkas av flera faktorer (Lindström & Pennlert 2016).  

5.2 Villkor för undervisningen  
Det undervisningsinnehåll och undervisningsförlopp som kan skapas är beroende av 

flera olika aspekter (Liberg 2017). Dels är de beroende av styrdokument och 

läroplaner som bygger på ideologiska kompromisser påverkade av flera olika 

intressenter. De här dokumenten går dock inte in på detaljnivå och beskriver hur 

undervisningen ska bedrivas, utan här finns utrymme för tolkning (Lindström & 

Pennlert 2016). Didaktisk kunskap kan ses som läroplanskunskap då läroplanen 

karakteriseras som en framställning av undervisningens mål och innehåll (Langfeldt 

& Midtsundstad 2017). Skolans ansvar utifrån styrdokumenten är att fostra barnen till 

fria och unika personligheter samt att ge möjlighet att utveckla egna kompetenser och 

förmågor (Lindström & Pennlert 2016). 

Läraren har också en viktig roll i det didaktiska fältet och det läraren gör eller väljer 

att inte göra har stor betydelse för elevens lärande. Olika lärare tänker olika om 

undervisning och lärande. De personliga erfarenheterna och vilken bakgrund läraren 

har spelar roll för hur hen tolkar skolans uppdrag (Lindström & Pennlert 2016). 

Dessutom spelar lärarens kompetenser i form av didaktisk kompetens, social 

kompetens samt ämneskompetens stor roll för den undervisning som bedrivs. 

Förmågor som engagemang, mod, ork och värderingar är även av betydelse 

(Lindström & Pennlert). Undervisningen stärks av lärares didaktiska beredskap och 

deras motivation till att utveckla barnens kunnande (Langfeldt & Midtsundstad 

2017). Precis som läraren har alla elever olika förutsättningar, erfarenheter och 

bakgrund. Det är lärarens uppgift att utifrån olikheterna anpassa undervisningen 

individuellt för att kunskapen ska komma eleven till hands på bästa sätt (Lindström 

& Pennlert 2016).  

Olika ramfaktorer får betydelse för vilken undervisning som kan möjliggöras. Tid är 

till exempel något vi har svårt att bortse från. Det tar tid att lära sig, men undervisning 

är inte den enda uppgift en lärare har utan det finns annat som också måste göras. Hur 

mycket tid lärarna har avsatt till planering, utvärdering, reflektion och 

kompetensutbildning spelar roll också för hur god kvalitet skolan eller förskolan får. 

Gruppstorlek och lokalernas utformning är andra faktorer som på olika sätt påverkar 

vilka didaktiska val en lärare har att förhålla sig till. Ekonomin är ett annat villkor, 

barn och elever i behov av särskilt stöd kan behöva extra resurser vilket kostar skolan 

mer pengar. Vart skolan är placerad är ytterligare något som spelar roll samt om 

många olika kulturer finns representerade (Lindström & Pennlert 2016).  
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6 Metod 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats för att synliggöra förskollärares syn på 

och arbetssätt inom utomhuspedagogik. Med en kvalitativ ansats synliggörs 

förskollärarnas beskrivningar av utomhuspedagogik. Nedan presenteras 

Forskningsstrategi, Urval, Datainsamlingsmetodik, Genomförande, Bearbetning av 

data samt Etiska överväganden. Under varje rubrik redogörs och argumenteras det 

kring valet av metod.  

6.1 Forskningsstrategi 
Vi har valt en fenomenologisk grund för vårt arbete då vi är intresserade av att ta reda 

på förskollärarnas erfarenheter, uppfattningar och åsikter då det kommer till 

undervisning i förskolans utomhusmiljö. 

Fenomenologin undersöker de subjektiva erfarenheterna hos människor och vill 

genom det här synsättet se saker och ting ”genom andras ögon”. Det handlar inte om 

att i första hand tolka upplevelserna, utan snarare om att skapa förståelse för de 

berördas upplevelser så som de ser ut (Denscombe 2018). Inom fenomenologin talas 

det om livsvärlden som är den värld vi upplever och som är tillgänglig för oss utifrån 

de upplevelser vi har. Livsvärlden är uppbyggd av fenomen och det är inom 

livsvärlden vi människor upplever vår existens (Allwood & Erikson 2017). 

Fenomenologer vill inte släta över det som är motsägelsefullt eller irrationellt. Det 

handlar om att hantera den komplexa verklighet så som den ser ut, utan försök att 

regissera människors sätt att förklara sina personliga erfarenheter (Denscombe 

2018).  

Utmaningen som vi ser med det fenomenologiska tillvägagångssättet är att återge 

beskrivningar på ett så äkta vis som möjligt. Denscombe (2018) beskriver hur 

forskaren i möjligaste mån behöver frigöra sig från det sunda förnuftet och 

förutfattade meningar som kommer genom det här samt av tidigare personliga 

erfarenheter. Det är först när vi är fria från våra egna värderingar och övertygelser vi 

kan se en människas erfarenheter och då se saker och ting som de är (Denscombe 

2018).  

Med det fenomenologiska perspektivet handlar det inte i första hand om att 

generalisera de fynd forskaren får fram i och med den forskning hen bedriver 

(Denscombe 2018). Vårt fokus utifrån valt perspektiv ligger snarare i att gå in på 

djupet och skapa en förståelse för förskollärarnas personliga uppfattningar och 

beskrivningar av det fenomen vi tittar på.  

6.2 Urval 
Informanterna har i den här studien valts ut utifrån ett subjektivt urval. Denscombe 

(2018) beskriver att subjektivt urval är när informanter avsiktligt väljs ut av forskaren 

utifrån deras erfarenheter och kunskap. Ett subjektivt urval kan fokuseras på ett 

relativt antal personer och informanterna väljs ut med ett särskilt syfte som har 

relevans för undersökningstemat. Vi har avsiktligen valt förskollärare som till största 

del är verksamma i utomhusmiljö för att säkerställa att få syn på utomhuspedagogik 

så att studien blir trovärdig. Om vi istället valt att genomföra studien på traditionella 
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förskolor, finns det risk att vi inte kunnat få syn på utomhuspedagogik i samma 

utsträckning. 

Vi har dels använt oss av våra kontakter för att hitta informanter till vår studie, vilket 

kallas för bekvämlighetsurval. Denscombe (2018) förklarar att bekvämlighetsurval 

bygger på forskarens bekvämlighet, då hen har begränsade resurser som tid och 

pengar är det fördelaktigt att välja något som ligger nära. Vi behövde dock fler 

informanter, vilket ledde till att vi via telefon kontaktade förskolor som bedriver 

utomhusverksamhet. Till studien har vi valt att intervjua förskollärare då Läroplanen 

för förskolan, Lpfö 18 (2018) särskilt betonar förskollärarens ansvar över 

undervisningen. Vi valde som första steg att ta kontakt med förskollärarna då vi anser 

att det främst är de som ger upp en bit av sin tid. Efter vi fått deras godkännande 

kontaktade vi respektive rektor. Eftersom vi observerar och ser på verksamheten 

behövs även rektorns godkännande. Både rektorer och förskollärare var positivt 

inställda och fick underteckna en samtyckesblankett (bilaga 1).  

Vi vill undersöka samma fenomen inom samma kommun. För att ge studien bredd 

har vi valt förskolor inom olika enheter som både är uteförskolor och förskolor med 

uteprofilering. I och med att de vistas utomhus till största del bör undervisning 

bedrivas där, därmed är de lämpliga att studera då det sannolikt kan leda till att 

besvara studiens två forskningsfrågor; Vad upplever förskollärarna att 

utomhuspedagogiken får för innehåll, metod och syfte och Vilka villkor för 

undervisning upplever förskollärarna påverkar utomhuspedagogiken. 

 

Nedan följer en kort presentation av de förskollärare som deltagit i studien. 

Informanterna benämns som förskollärare 1, 2, 3 och 4 för att säkerställa deras 

anonymitet. Förskollärare 1 och 2 arbetar tillsammans och intervjun genomfördes 

med båda samtidigt.  

 1 2 3 4 

Antal år som 

förskollärare 

30 år 38 år 21 år 29 år 

Antal år i förskola 

med uteprofilering 

1,5 år 14,5 år 12 år (till och 

från) 

0,5 år 

Vidare utbildning 

inom 

utomhuspedagogik 

Nej, inte än Flera 

vidareutbildningar 

och kurser på 

universitetsnivå 

Någon enstaka 

kurs och 

studiebesök 

Ja 

Profilering Uteförskola Uteförskola Uteprofilering Uteförskola 

6.3 Datainsamlingsmetodik 
För att synliggöra det informanterna berättar har vi valt en kvalitativ ansats där vi 

genomför observationer och intervjuer. Det är svårt att få syn på deras upplevelser 

genom observation, dock ser vi observationerna som ett underlag till intervjufrågorna 

där vi kan rikta uppmärksamheten mot undervisning. Med det fenomenologiska 

perspektivet synliggör vi förskollärarnas erfarenheter och upplevelser. Metoderna är 

också lämpliga för att kunna besvara studiens två forskningsfrågor: Vad upplever 

förskollärarna att utomhuspedagogiken får för innehåll, metod och syfte och Vilka 
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villkor för undervisning upplever förskollärarna påverkar utomhuspedagogiken. Om 

vi istället hade valt en kvantitativ ansats hade vi kunnat nå ut till fler förskollärare 

genom till exempel enkäter. Det hade kunnat ge oss mer data att analysera, men vi 

hade inte kunnat ställa följdfrågor och risken är att vi inte hade fått utläggande svar.  

6.3.1 Deltagande observation 

Vid observationerna agerade vi som deltagande observatörer. Dovemark (2007) 

beskriver hur deltagande observation ger forskaren möjlighet att dela den sociala 

arenan med deltagarna. Denscombe (2018) beskriver det som en form av “skuggande” 

där observatören följer en person eller grupp i deras normala liv och umgås med de 

personer som studeras. Till en början observerar forskaren för att få en helhetskänsla 

för situationen och därefter görs mer fokuserade observationer. Observationerna kan 

leda till frågor eller problem som betraktas som centrala. Vidare skriver Dovemark 

(2007) att det är de deltagandes perspektiv och vardagslivets här och nu som 

framförallt är av intresse vid deltagande observation. Fördelarna med deltagande 

observation är att det kan leda till insikter i de sociala processer som observeras och 

datan som produceras kan vara kontextberoende. Nackdelarna är att det kan vara 

krävande när det gäller personligt engagemang och att tillförlitligheten kan komma 

att ifrågasättas eftersom det är beroende av forskarens “jag”. Det kan även vara svårt 

att generalisera utifrån undersökningen (Denscombe 2018). Vi eftersträvade att få se 

undervisningssituationer i utomhusmiljön och inte något som nödvändigtvis är 

generaliserbart. Det är de utvalda informanternas erfarenheter och upplevelser vi 

syftar att synliggöra i vår studie.    

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att öppna observationsstudier är när deltagarna vet 

om att forskning pågår. Observationerna bör utföras systematiskt genom till exempel 

anteckningar. Objektivitet är eftersträvansvärt och forskaren ska inte försöka påverka 

de observerade och de situationer som pågår. Vi har informerat förskollärarna om vårt 

syfte med studien och när vi mötte barnen presenterade vi oss och berättade varför vi 

var där. Vårt fokus vid observationerna var på undervisningssituationer, för att få syn 

på det fokuserade vi på förskollärarna och vad som hände runt dem. Under 

observationerna skrev vi löpande protokoll som sedan låg till grund för 

intervjufrågorna. Kihlström och Dimenäs (2007) beskriver att löpande protokoll är 

när forskaren kort skriver ner det som observeras med korta, beskrivande 

kommentarer. När det sker många saker samtidigt kan det vara svårt att observera och 

skriva ner det som sker, en checklista kan då vara till hjälp. Vi använde oss av en 

checklista (bilaga 2) för att inte missa något av vikt.  

Vid observationstillfällen blir forskaren påverkad av det som observeras. Det är därför 

nödvändigt att vara medveten om det och fråga sig själv vad som påverkar ens seende 

(Kihlström & Dimenäs 2007). Vi genomförde observationerna tillsammans och ser 

det som en fördel då vi lagt märke till olika saker och på så sätt kompletterat varandra. 

Observationerna ser vi även som ett komplement till intervjuerna, förutom att ligga 

till grund för intervjufrågor gav de oss tillsammans med informanterna ett underlag 

att återkoppla till.  



 

16(42) 

 

6.3.2 Semistrukturerad intervju 

Intervju som metod är flexibel och kräver enkel utrustning. En personlig intervju 

mellan en informant och forskare ger fördelar som att intervjun blir relativt lätt att 

kontrollera. Det är även lättare att hantera datan när forskaren skrivit ut 

ljudinspelningarna, då det är en som pratar i taget och det är bara en röst att känna 

igen. En nackdel är att de personliga intervjuerna begränsar antalet synpunkter och 

åsikter. En gruppintervju erbjuder fler röster då fler informanter deltar. Vid en 

gruppintervju kan informanterna påverkas av varandras svar, de kan antingen stödja 

varandras svar eller ifrågasätta dem. När en intervju gäller frågor om informantens 

uppfattningar och erfarenheter är det svårt att kontrollera validiteten. En annan 

nackdel är att intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad de gör, därmed 

kan det inte förmodas återspegla sanningen (Denscombe 2018). Trots det har vi valt 

intervju som metod för vår studie då den har fördelar som att vi kan nå informanternas 

beskrivningar och erfarenheter samtidigt som den är lätt att organisera. Utrustningen 

vi har använt är mobiltelefon för att spela in ljudet från intervjuerna. Denscombe 

(2018) menar att enbart anteckna vid en intervju medför risker då det mänskliga 

minnet är ganska opålitligt och en sådan intervju blir lätt ofullständig med 

förvrängningar och fel. Istället bör forskaren förlita sig på mer bestående teknik, likt 

en ljudupptagning.  

Det är viktigt att inte styra eller ställa ledande frågor vid en kvalitativ intervju. För att 

undvika det kan forskaren fundera över sin egen förförståelse. Informanternas 

uppfattningar och föreställningar är av intresse och ens egen förförståelse ska 

forskaren försöka bortse från så långt som möjligt. Det bästa är om informanten får 

berätta om något utifrån sin egen erfarenhet och använda sig av öppna frågor. 

Frågorna har då svag struktur och följdfrågor följer informantens svar och inte en i 

förväg bestämd ordning (Kihlström, Dimenäs & Davidsson 2007). 

Med en fenomenologisk utgångspunkt behöver vi använda oss av ett sätt som kan 

synliggöra hur förskollärare bedriver undervisning i utomhusmiljö. Denscombe 

(2018) skriver att fenomenologer ser intervjun som en möjlighet att utforska frågor 

på djupet. Informanterna får möjlighet att berätta om sina erfarenheter och beskriva 

situationer som de ser det, med motiveringar och bakomliggande idéer. Intervjuer ger 

bäst utdelning när forskningens syfte är att förstå åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter på djupet. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren färdiga frågor 

som ska besvaras, dock behöver forskaren vara inställd på att vara flexibel när det 

gäller ordningsföljden och låta informanten utveckla sina idéer och tala mer utförligt 

om de ämnen som tas upp (Denscombe 2018). Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer där vissa frågor var förbestämda, samtidigt som vi ämnade vara flexibla 

och låta informanten utveckla sina svar genom följdfrågor. Intervjuguiden bifogas 

som bilaga 3.  

6.4 Genomförande 
Vi observerade på tre förskolor som deltagande observatörer. När vi kom till 

förskolorna informerade vi barnen varför vi var där, till en början var de frågvisa, 

dock vande de sig snabbt vid vår närvaro. Observationerna varade i cirka fem timmar 

vardera. Vi deltog i aktiviteterna fast höll oss på ett litet avstånd för att inte påverka 

aktiviteten och ha möjlighet att anteckna. Eftersom förskollärare ansvarar för 
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undervisningen höll vi oss nära förskollärarna och antecknade. Med hjälp av en 

checklista (bilaga 2) kunde vi säkerställa att vi inte missade något väsentligt. 

Observationerna ligger till grund för en del intervjufrågor, därmed fokuserade vi på 

vad förskollärarna gjorde och sa.  

Gott om tid finns det sällan i förskolan, vi har varit flexibla och anpassat oss efter de 

vi har besökt. På två av förskolorna genomförde vi observation och intervju samma 

dag. Vi tog en timmes paus för att gemensamt reflektera över observationerna och 

formulera intervjufrågor. Vi har känt att tiden räckt till och att vi hann reflektera i den 

mån vi behövde. På den ena förskolan kom vi tillbaka en vecka efter observationen 

för att genomföra intervjun. Vi reflekterade dock tillsammans direkt efter 

observationen för att inte riskera att glömma bort något viktigt. Inför den intervjun 

började vi med att prata om vad för aktiviteter vi observerat för att informanten skulle 

påminnas om vad som skedde då. Vi tror inte att det har påverkat resultatet åt något 

håll då vi noga förde anteckningar under observationen, samt att vi reflekterade 

tillsammans direkt efter.  

Vi har intervjuat fyra förskollärare från tre avdelningar, en av intervjuerna var en 

parintervju. Vid intervjuerna användes vår intervjuguide (bilaga 3) för att säkerställa 

att alla frågor ställdes och besvarades. Intervjuerna genomfördes tillsammans då en 

av oss kunde fokusera på själva intervjun, medan den andra kunde ha kontroll över 

att alla frågor besvarades. Intervjuerna tog mellan 50 minuter och en timma. Samtliga 

intervjuer har genomförts på informanternas arbetsplats, vilket det finns både för- och 

nackdelar med. Fördelarna väger dock tyngre då det är lätt för oss att ta oss till 

informanternas arbetsplatser och informanten behöver inte vara ifrån arbetsplatsen 

mer än nödvändigt. Tillsammans med två av förskollärarna har vi kunnat sitta i ett 

avskilt rum utan att bli störda och kunnat fokusera på intervjuerna. När parintervjun 

genomfördes satt vi en bit bort i skogen, medan en av deras kollegor tog hand om 

barngruppen. Det fungerade väl utan att vi blev störda, dock kunde den ena av dem 

inte medverka under hela intervjun då kollegan slutade för dagen efter halva intervjun. 

Vi tror inte att det har påverkat utgången, utan anser att vi fått tillräckligt med 

underlag.  

6.5 Bearbetning av data 
Med en transkribering blir det lättare att genomföra detaljerade sökningar och 

jämförelser mellan data (Denscombe 2018). Den skrivna texten återspeglar inte den 

sociala närvaro och interaktion som sker vid intervjun, det är därför nödvändigt att 

vara medveten om vad transkriptionen representerar och hur den på ett värdefullt sätt 

kan analyseras. Intervjun bör transkriberas ordagrant och även notera harklingar, 

pauser, skratt (Dovemark 2007). Transkribering är en tidskrävande process, men är 

nödvändig då det låter forskaren komma i närkontakt med datan och är lättare att 

analysera än ljudupptagning (Denscombe 2018). Av den anledningen valde vi att 

transkribera samtliga inspelade intervjuer. För att inte riskera att missa betydelsefull 

information har de transkriberats i sin helhet. Transkriberingen leder till att vi även 

lyssnar på materialet flera gånger, vilket skapar en djupare förståelse för vad 

informanterna säger. 
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Efter transkriberingen växte kategorier fram med hjälp av vår teori, didaktik. I ett 

gemensamt dokument sammanställde vi alla svar, därefter skrevs dokumentet ut för 

att analyseras. Vi bearbetade datan flera gånger för att säkerställa att vi inte missat 

något väsentligt. Datan bearbetades genom att urskilja likheter och skillnader genom 

olika färgmarkeringar. Genom datan kunde vi börja kategorisera och urskilja olika 

teman kopplade till didaktiken. Kategorierna bildade huvud- och underkategorier som 

presenteras i kommande resultatavsnitt. Med tanke på den tid transkribering kräver 

valde vi att genomföra tre observationer och intervjuer, vilket vi anser är en rimlig 

mängd med hänsyn till den tid som fanns till förfogande.  

6.6 Etiska överväganden 
Vår första tanke var att undersöka både en uteförskola och en traditionell förskola, för 

att få en bredd till studien. Efter övervägande beslutade vi oss dock för att endast titta 

på uteförskolor och förskolor med uteprofilering för att undvika en jämförelse av två 

olika verksamheter. Vi såg en risk att resultatet skulle kunna leda till en förskola 

utmålas som bättre än den andra, något som inte ingår i vårt syfte.  

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav utifrån 

det grundläggande individskyddskravet att förhålla sig till. De är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002). Innan genomförandet behöver forskaren informera om syftet med studien och 

inhämta samtycke från deltagarna (Vetenskapsrådet 2017). Vi har tagit 

informationskravet och samtyckeskravet i beaktande genom att informera 

förskollärarna över telefon och vidare skriftligen via samtyckesblanketten (bilaga 1), 

som även skickats till rektorerna. Där framgick syftet med studien och att de när de 

vill kunnat dra tillbaka sitt samtycke. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att 

samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över sitt deltagande i 

studien, vilket för oss blir en självklarhet då vi i förväg tillfrågar och planerar för 

observation och intervju där ett antal förskollärare deltar. Ljudinspelningar är 

förenligt med att behandla personuppgifter (Vetenskapsrådet 2017). Såväl namn på 

personal, barn samt förskolor är i vår undersökning fingerade vilket visar att vi tar 

hänsyn till konfidentialitetskravet där Vetenskapsrådet (2002) menar att ingen 

utomstående ska kunna identifiera de deltagande. Nyttjandekravet innebär att 

materialet som inhämtats till studien endast får användas inom ramen för just det här 

arbetet, insamlat material får alltså inte delas vidare för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften (a.a). Även det framgick i samtyckesblanketten.  

Innan intervjuerna påbörjades påminde vi att de skulle spelas in och att ingen 

utomstående kommer ta del av dem. Vidare informerade vi att ljudinspelningen 

kommer att transkriberas och när studien är avklarad kommer ljudinspelningen 

raderas. Under hela studiens arbetsgång har ljudfilerna och anteckningarna från 

observationerna förvarats så att ingen utomstående har kunnat ta del av dem. Vi 

informerade att de här uppgifterna endast kommer att användas till den här studien 

och att studien kommer att publiceras på DIVA portalen när den är färdig.  

När vi bedriver vår forskning och då vi framförallt är ute och gör observationer på 

förskolorna kommer vi att vistas i barngrupp.  Även om vårt fokus ligger i att se vad 

förskolläraren gör så är det i interaktionen med barnen som undervisningen bedrivs 
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och därmed blir vårt förhållningssätt till alla inblandade av vikt. Skulle vi märkt att 

barnen blivit störda av vår närvaro hade vi tagit hänsyn till det och flyttat oss. 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskare inte bara har ett ansvar gentemot de som 

medverkar i forskningen, utan också mot alla som på olika vis påverkas av den. 

Observationsstudier kräver en del etiska överväganden och det är viktigt att forskaren 

är objektiv och undviker att påverka vare sig skeenden eller deltagare.   
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7 Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas de resultat studien har visat. Resultatet redovisas under 

fyra huvudrubriker som speglar didaktikens huvudfrågor samt villkor för 

undervisning, underrubrikerna presenterar informanternas variation av upplevelser. 

De tre första huvudrubrikerna, Varför utomhuspedagogik?, Naturen som metod för 

undervisningen och Naturen som innehåll i undervisningen syftar till den första 

forskningsfrågan; Vad upplever förskollärarna att utomhuspedagogiken får för 

innehåll, metod och syfte. Den fjärde huvudrubriken, Villkor för undervisningen 

hänvisar till den andra forskningsfrågan; Vilka villkor för undervisning upplever 

förskollärarna påverkar utomhuspedagogiken. Resultatet har analyserats ur ett 

didaktiskt perspektiv samt med hänsyn till de villkor som finns för undervisning.  

7.1  Varför utomhuspedagogik?  
Resultatet visar att samtliga informanter menar att utomhuspedagogiken ger barn 

tillfälle att erfara kunskap med hjälp av sina kroppar och sinnen. Syftet är att barnen 

ska få röra sig, uppleva med sina sinnen samt att må bra och hålla sig friskare. 

Utomhuspedagogiken ses som något positivt och gynnar barnens motoriska 

utveckling och att de får utlopp för sina rörelser och känslor. Alla mår bra av frisk 

luft och gör en piggare, säger förskollärare 3. Vidare betonar förskollärare 3 att deras 

barn håller sig friskare just för att de spenderar mycket tid utomhus. 

Förskollärare 1 säger att barnen upplever och lär med kroppen mer utomhus. 

Förskollärare 3 menar att barnen får sina rörelsebehov tillgodosedda på ett annat sätt 

utomhus, att de får utlopp för sina rörelser och känslor. Förskollärare 2 och 4 nämner 

förutom motoriken att barnen även upplever med sina sinnen.  

Så såna saker är ju mycket lättare att lära, det är ju lättare att se det man gör, 

alltså man lär sig ju genom, handen, man lär sig genom att det kryper på en, man, 

ja, allt man upplever med sina sinnen lär man sig ju (förskollärare 4). 

Förskollärare 2 är ensam om att påpeka att det som upplevs utomhus blir mer verkligt 

än att se det i en bok. Hon förklarar “För då kommer du ju också i kontakt med alla 

sinnen som du då uppfattar, för när man bara läser, det är nåt abstrakt att se det i 

boken, se en spindel i boken, men det är helt annorlunda när du ser den i 3D faktiskt 

här! Framför dig, hur den kryper.”   

Vidare visar resultatet att informanterna upplever färre konflikter barnen emellan 

utomhus. Förskollärare 1 påtalar att barnen lättare kan sprida ut sig i skogen, vilket 

då leder till färre konflikter. Förskollärare 2 påtalar samma argument och tillägger att 

eftersom barnen sprider ut sig blir det en lugnare atmosfär utomhus samt att barnen 

då kan koncentrera sig bättre. Vid intervjun med förskollärare 4 kommenterar vi att 

det upplevs väldigt lugnt på platsen. “Ja, det är det ju verkligen och då kan man känna 

ibland att gud vad dom låter [skratt] och sen så får man ju sätta det lite, dom är ju 

glada när dom låter! För det, det är väldigt lugnt här ute” svarar förskollärare 4.  

Resultatet visar att informanterna ser utevistelsen som ett komplement till hemmen, 

då de menar att vissa barn har liten erfarenhet av att vistas i naturen. Samtliga 

informanter uppger att naturupplevelsen är något de gladeligen vill ge till barnen. 
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Förskollärare 4 betonar att det finns så mycket för barnen att få i naturen. 

Förskollärare 2 säger att naturupplevelsen kan fungera som en motvikt till alla de 

intryck som barn får genom exempelvis skärmtid och att barnen behöver få viktiga 

baskompetenser.  

Det är inte alla barn som har tillgång till det här och får med sig föräldrarna ut 

kanske. Föräldrarna jobbar så mycket idag, så… man kommer hem, man är trött, 

det är helgerna kanske man kan ta sig ut. Fast det är kanske inte alla som är 

intresserade utav det. Och då kan det kännas rätt så roligt för oss att kunna ge 

dem den biten. Och vi har fått mycket respons tillbaka så det känns ju väldigt 

uppskattat (förskollärare 3). 

I analysen av resultatet framgår att samtliga informanter upplever utomhusvistelsen 

som något hälsofrämjande som gynnar barnens sinnen, motoriska och kognitiva 

utveckling. Förskollärare 3 är dock ensam om att motivera att utomhusvistelsen kan 

motverka sjukdomar. Varför informanterna använder utomhuspedagogik kan därmed 

ses som en hälsofrämjande metod samt vad de vill att lärandeprocessen ska präglas 

av. Samtidigt som de strävar efter läroplansmålen främjas barnens motorik och hälsa, 

som även det är ett strävansmål. 

Samtliga informanter upplever att utomhusvistelsen präglas av ett lugn, och två av 

dem förklarar att det leder till färre konflikter. Analysen visar att det upplevs som 

positivt och som skapar lugnare undervisningssituationer för barnen. Den didaktiska 

varför-frågan kan besvaras med att lärandeprocesserna präglas av ett lugn där barnen 

lättare ges möjlighet att utvecklas i önskad riktning mot målen. 

Analysen visar att informanterna upplever att utomhuspedagogiken är ett 

komplement till hemmen. I tidigare Läroplan för förskolan (Skolverket 2016) ingick 

det i förskolans uppdrag att vara ett komplement till hemmen, i den senast reviderade 

läroplanen (2018) framgår inte det längre. Då den nyligen trätt i kraft kan det vara så 

att den gamla läroplanen fortfarande präglar informanterna och att det är anledning 

till att de motiverar det.  

7.2 Naturen som metod för undervisningen 
Resultatet visar att samtliga informanter använder sig av naturen i sin undervisning. 

Det kan tolkas som att naturen blir en resurs för själva undervisningen och därmed 

något som inte skulle kunna genomföras i samma utsträckning eller på samma sätt i 

inomhusmiljön.  

Förskollärare 3 berättar att de skickat flaskpost tillsammans med barnen, något som 

bland annat ledde till att de började utforska vatten som naturfenomen närmare. Det i 

sin tur ledde vidare till fenomenet luft och luftballonger som de också resonerade 

kunde bli bärare av meddelanden. Informanten berättar vidare hur de tar tillvara på 

alla möjliga fenomen som naturligt uppkommer såsom till exempel blåst, regn och 

snö. Snö har de till exempel kollat på med luppar för att se kristaller i och även tagit 

in i värmen för att synliggöra vad som händer då. Förskollärare 2 berättar hur de 

använt regnmätare med barnen för att ha koll på hur mycket det regnat. Något som 

väckt funderingar hos barnen och som lett dem vidare till ytterligare 

kunskapsområden, tankar och funderingar: 
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Varje dag kommer de vanligtvis mäta upp ”ah hur mycket är det” och så lär vi 

oss rita siffran. Sen tar vi, vattenmätaren är väldigt spännande att se, för det finns 

faktiskt inget vatten i, vi har för lite regn. Och då har man kopplat den, nån gång 

var det 40 mm regn och det var jättemycket och då hade vi många regndagar och 

då kunde de koppla det, och då sa de faktiskt ”nu blir alla träd glada igen” för i 

somras var det ju så torrt, då hade vi aldrig regn (förskollärare 2). 

Förskollärare 4 poängterar hur de utomhus arbetar med exempelvis matematik genom 

att använda sig av naturens material som ett komplement till den undervisning de 

parallellt bedriver inomhus. Hon menar att det inte bara handlar om att lära sig räkna, 

utan om så mycket mer som att samarbeta, lyssna på kompisarna och kunna berätta. 

Att de utomhus har stora möjligheter till just detta samt att de där får fina upplevelser 

och intryck. Även förskollärare 3 pratar om hur de naturliga materialen som återfinns 

i naturen kan användas för att lyfta matematiska begrepp: 

Man kan ju mäta hur högt trädet är eller hur långt är det mellan de träden eller 

hur många kottar går det åt liksom, om du lägger dig där, hur många kottar 

behöver jag för att det ska bli lika långt som dig (förskollärare 3). 

Förskollärare 2 beskriver hur de inom ett projekt arbetat med mossa. Barnen 

bekantade sig med mossan genom att lukta och känna på den, dessutom blev frågor 

kring mossans vikt aktuella vilket ledde till att de tog med sig en våg ut för att väga 

mossan vilket gav olika resultat beroende på hur blöt den var.  

Ytterligare exempel förskollärare 2 tar upp för hur naturen kan fungera som resurs är 

följande:  

För i naturen finns massor med matematik som man kan göra. Och är det olika 

tjockhet, storlekar på träd, olika längd så kan man använda sig av de här 

begreppen. Det här trädet är jättestor, stort träd, det här är lite och den är tjock 

och den är tunn. 

Vidare beskriver förskollärare 2 hur barnen får göra samarbetsövningar utomhus. Ett 

barn med ögonbindel blir lett av andra till ett träd och ska där känna på trädet för att 

sedan återgå till ursprungsplatsen och försöka komma på vilket träd det var utan 

ögonbindeln. Det handlar om att kunna orientera sig, öva sitt orienteringssinne, lyssna 

och koncentrera sig motiverar förskollärare 2.  

Förskollärare 3 berättar att barnens nyfikenhet lätt väcks ute och med rätt material så 

som luppar kan de tillsammans studera djur, vilka de kan hitta vidare fakta om i 

naturböcker som ofta får följa med ut. Naturen inbjuder även till att klättra i träd och 

springa. 

Analysen visar att informanterna har stor kunskap i att på ett naturligt sätt använda 

sig av naturens resurser som hjälpmedel då de bedriver undervisning, såväl planerad 

som spontan. I informanternas beskrivningar tolkar vi det som att den undervisning 

som bedrivs utomhus ofta blir ämnesöverskridande på ett naturligt sätt, samt att det 

är barnens nyfikenhet som påverkar riktningen på det som lärs ut. Det ena leder till 

det andra. Att lära med naturen som resurs handlar om didaktikens hur. Förskollärarna 

beskriver flera exempel på hur de använder naturens resurser för att förstärka 
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undervisningen och vilka lärandeobjekt som lämpar sig allra bäst att undervisa kring 

i dess naturliga utomhusmiljö. Ytterligare något som vi noterar är att deras utsagor 

till stor del handlar om att barnen lär med hjälp av hela kroppen, såväl med hjälp av 

kroppen som kognitivt och deras sinnesorgan. 

7.2.1 Naturen och innemiljön samspelar som metod 

Resultatet visar att flera lärandeobjekt undervisas såväl inomhus som utomhus och att 

undervisningens olika miljöer på så vis kompletterar varandra på olika sätt. 

Informanterna menar också att vissa lärandeobjekt lämpar sig särskilt bra att 

undervisa i vissa miljöer. Förskollärare 1 förklarar:  

Så att eh, ja det kan vara olika slags undervisning [skratt] vad som kan passa in 

just till själva lokalen eller miljön, inne eller utemiljön. Tycker jag.  

Förskollärare 3 berättar om att de under temat ”de fyra elementen” arbetat med bland 

annat luft och vatten. För att skapa förståelse kring luft har barnen fått göra egna små 

fallskärmar, ett experiment hon menar lämpar sig bäst att utföra utomhus. Vatten 

däremot kan upplevas på olika vis inne och ute. Medan de har skickat flaskpost 

utomhus har de gjort andra vattenexperiment inomhus. Förskollärare 3 påtalar även 

att de dokumenterar barnen ute med hjälp av film eller bilder, något de sedan tittar på 

tillsammans inne för att kunna reflektera över. Barnen får då berätta hur de upplevt 

vad de varit med om.  

Förskollärare 4 förklarar hur hon tänker kring undervisningen; 

Man sår frö hela tiden, och det man inte lär sig idag det lär man sig nästa dag 

eller en annan gång… längre fram. Man kanske inte är mogen eller inte är 

intresserad. 

Hon beskriver vidare hur hon väljer att arbeta med till exempel ”tiokamraterna” både 

ute och inne. Utomhus kan hon ta hjälp av material såsom kottar och pinnar för att 

demonstrera och visa barnen på ett konkret sätt. Något som hon menar passar vissa 

barn mycket bra. Andra barn kanske mer slukas upp av intrycken runt omkring vilket 

gör det svårare att hålla fokus på lärandeobjektet. Förskollärare 4 menar att de då 

följer upp det inomhus istället.  

Andra exempel på växelverkan är hur de på en av förskolorna håller på med projekt 

ute som de sedan plockar med hem till innemiljön på förskolan för att avsluta där. 

Förskollärare 4 beskriver hur de utomhus studerat björkar och därefter tillverkat egna 

björkar av paper mache. Barnens björkar har de sedan tagit med till förskolan och 

målat dem inomhus.  

Informanterna ger exempel på hur samma lärandeobjekt kan undervisas i olika miljöer 

på olika sätt och vår tolkning är att det sker en växelverkan mellan att undervisa 

inomhus och utomhus. Hur:et, eller metoden, verkar se lite olika ut beroende på i 

vilken miljö de vistas i, men det innehållsliga kan vara detsamma. Vi förstår på 

förskollärare 4 att det sker en avvägning kring metod och miljö då hon ser att barnen 

har olika möjlighet att tillägna sig kunskapen i de olika miljöerna. I andra exempel 

visar analysen att växelverkan handlar även om att delar av projektet görs utomhus 

för att avslutas inomhus.  
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7.3 Naturen som innehåll i undervisningen 
Resultatet visar att natur och djur automatiskt blir en del av undervisningen när 

barngrupperna vistas utomhus. Samtliga informanter menar att barnen lär sig bättre 

om djur och natur just utomhus för att de får se, uppleva och lära sig samtidigt. 

Barnens nyfikenhet motiveras av informanterna som anledning till flera 

lärandeprocesser. 

Barnet har ju ett otroligt sinne för att hitta små saker, så dom hittar ju, dom hittar 

larver å då får man ju kolla vad är det för larv, vad ska det bli av den å det blir, 

det är mycket såna saker, saker som dom hittar på vägen, som man inte hittar i 

en innemiljö. För där pratar man kanske om fjärilen, för det har vi material till, 

å vi ser fjärilar ute, men, här ser man ju väldigt många olika sorters fjärilar, och 

man ser fjärilslarver (förskollärare 4). 

Förskollärarna 2 och 3 jämför utomhusmiljön med inomhusmiljön, och menar att 

barnen inte får samma upplevelse inomhus. Luppar och naturböcker är något 

förskollärare 3 förklarar att de alltid har med sig ut. Förskollärare 2 förklarar att deras 

projekt kretsar runt mossa: 

Vi jobbar med mossa då i vårt projekt och vad gör vi då med mossan? Jag var 

inte tvungen att ta med det till förskolan, nej, utan var vi här i skogen så kollade 

vi omkring på olika mossa, å så fick de lukta på den, känna på den å ja, vi tog 

även meden våg. Vikten var viktigt, hur mycket väger den å den å vad väger den 

när den är blöt, såna olika saker. 

Informanterna menar också att lärandet blir bredare utomhus för att mycket kommer 

in per automatik i undervisningen. Barnen får en lättare association när de upplever 

det hela tiden förklarar förskollärare 4. Förskollärare 3 förklarar “Man hittar (djur och 

växter, egen not.) ute i naturen som man kan slå i böcker och titta på̊ datorn till 

exempel inomhus, men det BLIR inte samma sak. Det är ju roligare att se det levande, 

hur det fungerar, hur en mask kryper och hur en myra, hur fort tar den sig fram å... 

såna grejer ser man ju mer ute. Faktiskt”. 

Förskollärare 2 menar att barnen uppfattar många fenomen i ögonvrån, utan att 

förskollärarna behöver uppmärksamma de på det och att det ger en bredd till lärandet. 

Det blir på ett helt annat sätt utomhus, menar förskollärare 4, som de kan forska vidare 

på. 

Och det är roligt. Att följa myrstacken till exempel för vi har ju den precis utanför 

dörren här. Det är jättekul liksom. Det blir ju mycket bredare här. Vi har en 

jättefin myrstack här, men det var inte myran vi först pratade om utan det var 

när nån kom och gick PÅ myrstacken och sen klampade över den, och sen 

började vi prata om det här med, respekten för myran och om nån kom och 

trampade sönder DITT hus, alltså man kom in på så mycket andra saker, men 

sen pratar vi om myrorna också [skratt], men det blir så mycket… mer 

(förskollärare 4). 

Analysen visar att samtliga informanter upplever att det är lättare för barn att lära sig 

om djur och natur utomhus. De motiverar utomhuspedagogiken som en metod för att 
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lättare kunna lära barnen om djur och natur, istället för att studera en bok som kan bli 

abstrakt för barnen. I förskollärarens uppdrag ingår det att utmana och stimulera 

barnens intresse för naturen (Skolverket 2018). Didaktikens vad-fråga handlar här om 

innehållet, och genom vad och med vad de ska lära sig. I vår analys blir det tydligt att 

informanterna menar att barnen lär genom sina egna upplevelser, att på nära håll 

kunna studera olika fenomen ger dem en djupare förståelse. Barnens intresse för olika 

fenomen i naturen blir även en drivkraft till vad som ska studeras. Vår tolkning är att 

förskollärarna fungerar som medupptäckare i barnens läroprocesser. Förskollärarna 

fångar upp undervisningssituationer utifrån barnens upptäckande som både kan 

fördjupa och leda barnen vidare i deras lärande. Förhållandet mellan barn och innehåll 

är där lärande huvudsakligen sker enligt den didaktiska triangeln. Vidare är lärarens 

förhållningssätt av vikt (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark 2017). Den 

didaktiska triangeln blir härmed synlig där relationerna mellan elev, lärare och 

innehåll sker i en växelverkan.  

De didaktiska frågorna när och i vilket sammanhang kan även ses här, medan visst 

innehåll är planerat är det många gånger barnens nyfikenhet som kan leda till spontana 

undervisningssituationer. Analysen visar även att informanternas 

undervisningssituationer blir ämnesövergripande och att barnen får en större bredd i 

sitt lärande än vad de menar att de får inomhus. 

7.3.1 Hänsyn till djur och natur som innehåll i undervisningen 

Förutom att barnen lär sig om djur och natur visar resultatet att de också lär sig att 

visa hänsyn till djur och natur. Samtliga informanter menar att det är något som är 

viktigt att förmedla till barnen och något de planerar i sin undervisning, samtidigt som 

de många gånger närmar sig det spontant i barngruppen. Som exempel berättar 

förskollärare 4 att “Rätt vad det är är det nån som bryter en kvist, men sen så är det ju 

nån annan som kommer ihåg att man inte får det, för man förstör ju trädet”. 

Informanterna berättar att barnen är väl medvetna om att till exempel inte bryta av 

grenar från träd och om något barn glömmer det är det andra barn som snabbt 

tillrättavisar det.  

Det är bara nånting som bara liksom, som bara finns och det är viktigt att 

förmedla det. Tycker ju vi, som tycker om att vara ute då. Man ska inte plocka 

mossa för det har tagit jättemånga år för det att växa och börja bli mossa och då 

förstör man för rötter å, ja (förskollärare 3). 

Informanterna menar att barnens nyfikenhet ofta styr och att naturen bjuder in till 

nyfikenhet och utforskande. Förskollärare 3 beskriver hur barnen många gånger 

spontant vill undersöka djur de ser i naturen. Förskollärare 4 berättar att hon upplever 

att barnen är mer försiktiga med insekter och att barnen känner att de är i insekternas 

hem när de är ute. 

Vi pratar ju om detta igenom att vi gör saker. Vi tar inte bara bort mossa utan vi 

kollar, vi kollar ganska sakta på mossa och då sa vi att vi kan ta bort en bit och 

det kommer ju krypdjur ut och då sa ju nån ”ah det var en spindel som kom ut” 

eller ”det var en tusenfoting som kom ut” och då ”vad ska vi göra med dom nu, 

nu har ju vi förstört deras hem!”. ”Aha okej, nu måste vi leta efter ett nytt hem 

för dom”. Allt som vi gör kommer de i kontakt med det här i att ta hand om 
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naturen å vara varsam med den, vi är gäster här i skogen, det är det jag förmedlar 

till barnen. Vi är gäster och då ska vi bete oss som gäster också (förskollärare 2). 

Samtliga informanter nämner Allemansrätten som något som ingår i deras 

undervisning. Även det ser de som viktigt då Allemansrätten är lagstadgad och att de 

inte får göra vad som helst i skogen. Den ena förskolan vi besöker huserar i ett 

naturreservat: 

Det har vi haft som ett lärtillfälle om man säger, allemansrätten då (…) Vi 

försöker ha så få regler som möjligt, men det är ju en regel för den är ju också 

en lag, men alltså (…) man får ju inte förstöra här i naturen. Och plocka med sig 

en massa grejer. Vi har pratat, vi har väldigt, gått in ”man får inte plocka 

blommor” säger dom, men det är ju ett naturreservat vi är i också, det är 

ytterligare en aspekt, så det är lite mer strikt än en vanlig skog (förskollärare 4). 

Samtliga informanter erfar att barnen utvecklar en större respekt och hänsyn till djur 

och natur när de är utomhus så mycket som de är. Förskollärare 2 och 4 

vidareutvecklar sina resonemang om att barnen i och med det även utvecklar mer 

respekt gentemot varandra. Det är något barnen inte får inomhus menar förskollärare 

4. Förskollärare 2 förklarar att de bidrar till att bygga upp känslan till moder jord och 

till allt som omger oss, samt att barnen lär sig respekt och kärlek genom det. Hon 

säger “När jag fattar att jag får bara inte trampa på en spindel där för att den är liten, 

då fattar jag också att jag måste lära mig respekt mot andra människor. Det är den 

grunden, vi lär oss respekt ganska mycket”. 

Förskollärare 2 är ensam om att koppla hållbarhetsaspekter till sitt arbete och att de 

pratar om det begreppet med barnen. Hållbarhetstanken är ett viktigt element i 

förskollärare 1 och 2s arbete och de uppger att de frågar barnen om vad som är 

hållbart, om de kan ha det jättelänge och att inget ska förstöras.  

Analysen visar att informanterna arbetar ämnesövergripande och att utomhusmiljön 

på ett naturligt sätt öppnar upp för det. Den didaktiska vad-frågan präglas av hänsyn 

och respekt till djur och natur, vilket även leder till att barnen visar större respekt till 

varandra. Informanterna undervisar barnen att det finns regler att förhålla sig till i 

naturen och ger dem samtidigt en inblick i hur samhället fungerar. I förskollärarens 

uppdrag ingår att undervisa barnen i de kunskaper som samhället behöver samt att 

utveckla barnens respekt och solidaritet mot såväl djur, natur och andra människor 

(Skolverket 2016). I vår analys ser vi hur informanterna indirekt förmedlar empati 

och respekt mot andra levande varelser samtidigt som de visar att regler och lagar 

präglar vårt samhälle. 

Den informant som dessutom kopplar hållbarhetsaspekten till sitt arbete förmedlar 

även de här värdena till barnen i och med sitt förhållningssätt. Vad-frågan innehåller 

därmed även hållbarhetsbegreppet och barnen undervisas genom kommunikation och 

spontant uppkomna situationer.  

7.4 Villkor som påverkar utomhuspedagogiken 
I resultatet blir det synligt att ingen av informanterna upplever några hinder med 

utomhuspedagogik. “Det är aldrig några hinder, man får ta det för vad det blir” säger 
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förskollärare 4 och syftar till vädret som kan vara oförutsägbart. “Allt man kan göra 

inne kan man göra ute” menar förskollärare 1 och 2. Förskollärare 3 menar att de 

strävar efter att göra samma saker inne som ute, för att visa barnen att man faktiskt 

kan det.  

Egentligen så kan man göra precis samma saker ute som man gör inne. Och det 

försöker vi sträva efter, så vi lagar ju mat och så ute och också (…) För att visa 

barnen att man faktiskt kan göra samma saker ute. Och vi har papper och pennor 

så de kan rita ute, och man har liksom underlägg. Ibland så använder vi de här 

sittunderläggen så de lägger pappret på̊ när de ritar med tusch, det funkar ju 

alldeles utmärkt. Så... inget är omöjligt kan man väl säga [skratt] (förskollärare 

3). 

7.4.1 Förskollärarna själva 

Något som framkommer i resultatet är att informanterna poängterar att deras eget 

intresse och lust avspeglar sig på barnen. Förskollärare 4 förklarar att om hon är 

intresserad av någonting blir även barnen det. Två av informanterna lyfter det egna 

intresset för naturen som de har med sig sedan tidigt i livet: 

Jag har nog alltid varit sen jag var liten, tyckt att, trivts ute, lekt ute och... få, 

man får utlopp för fantasin på ett annat sätt (förskollärare 3). 

Jag tror jag älskar det för jag är uppvuxen så här. Vi bodde ganska nära skogen 

och jag kommer mer och mer ihåg att vi bara gick in i skogen, att det var så roligt 

att bara bygga och lära sig saker av naturen. Och det vill jag erbjuda så många 

barn som möjligt, att de har den här möjligheten att vara ute (förskollärare 2). 

Inom didaktiken beskrivs villkor för undervisning där bland annat pedagogens 

bakgrund och erfarenheter har betydelse för hur hen väljer att tolka sitt uppdrag och 

därmed bedriva undervisning (Lindström & Pennlert 2016). Vår analys visar att 

samtliga informanter har både erfarenhet och ett personligt intresse av att vistas i 

naturen. Det bör kunna ses som ett villkor för undervisningen vilket präglar 

undervisningen i en viss riktning. En av informanterna upplever att hennes intresse 

för naturen smittar av sig på barnen. Tolkar vi pedagogernas naturintresse som ett 

villkor för lärande blir påståendet högst troligt och något som kan bidra till en positiv 

påverkan på undervisningen.  

7.4.2 Ekonomi, tid, gruppstorlek och lokalernas utformning 

Samtliga informanter berättar om de lokaler de har till förfogande när de befinner sig 

inomhus och ingen av deras lokaler är från början byggda för att verka som förskola. 

Anledningen till att förskollärare 3s förskola delar barngruppen i två och att barnen 

varannan vecka får vara utomhus grundar sig i att lokalen helt enkelt är för liten för 

att rymma alla barn.  

Sen denna verksamheten som vi har här, den har ju vi lagt upp själva för att det 

är så mycket barn. Vi har valt att ha två grupper där vi varierar så den ena 

gruppen är inne och den andra ute och så gör vi tvärtom (förskollärare 3).  
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Förskollärarna 1 och 2 önskar att de kunde vara utomhus hela dagarna alla dagar i 

veckan, men att det inte fungerar. Förskollärare 1 förklarar: 

Det är dels schematekniskt. Förskollärare 2 kommer inte förrän halv tio, för vi 

har ju då våra arbetslagsplaneringar på måndagar, och då har ju vi den sista tiden 

mellan halv tre och fyra och då måste vi ju vara till fyra, och då kommer ju inte 

förskollärare 2 förrän halv tio. Vi gick förut på måndagar men jag kände att näe, 

det ska vara hållbart. För mig alltså, jag var superstressad. Då hade man frukost, 

skulle få alla att gå på toaletten, man ska klä på sig, man ska packa cykelkärran 

och sen när förskollärare 2 kom vid halv tio, då var jag tvungen att ta rast nästan 

på en gång då för att man ska hinna rasta, det är mycket såna här grejer som är… 

det var för tajt. Så då sa vi då att då gör vi så här istället. Vi är i ateljén på 

måndagar då istället och gör så då. Det är mycket såna grejer. 

Även förskolan där förskollärare 4 arbetar har de delat barngruppen i två och turas 

om att vara utomhus. Då förskollärare 4s barngrupp består av många 

femtontimmarsbarn är de inte utomhus så mycket som hon önskar.  

Det blir lite utflykt nu eftersom vi bara är ute sex dagar i månaden (…) Och en 

anledning till att det är så det är ju att vi har så många femtontimmarsbarn på 

den här avdelningen, så… då hade vi ju kunnat ha måndagen också, för lokalen 

är ju hyrd och så, men då hade vi bara åkt ut med så få barn (förskollärare 4).  

Analysen visar att det som påverkar informanternas utomhusvistelse är villkor som 

ekonomi, tid, gruppstorlek och lokalernas utformning. Ekonomi ligger till grund för 

samtliga informanters lokaler då ingen av dem huserar i en lokal byggd för att vara 

förskola. Personalens schema påverkar förskollärarna 1 och 2s arbete, vilket leder till 

att de inte kan vara utomhus i den mån de önskar. Ett stort antal 

femtontimmarsbarn bidrar till att förskollärare 4 inte kan vara ute alla dagar de 

önskar. De har även en lång bit till skogen de vistas i och kan därmed inte ta sig dit 

spontant, då de behöver boka buss. 

Förskollärarna 1, 2 och 4 påverkas negativt av de här villkoren, medan vi kan se 

motsatsen hos förskollärare 3. Förskolan där förskollärare 3 är verksam har på grund 

av för liten lokal tvingats till att spendera varannan vecka utomhus. Det här är dock 

något hon ser positivt på, då hon uppskattar att vara ute och har tidigare erfarenhet av 

det. Samtliga pedagoger på hennes förskola har gemensamt tagit det här beslutet och 

vi upplever att det präglar utkomsten. För förskollärare 3 och hennes kollegor har 

villkor som lokalen bidragit till att de får tillfälle att undervisa så som de önskar. Vår 

tolkning är att villkoren för undervisning istället har lett till en positiv förändring i 

deras arbetssätt.  

7.4.3 Lokalernas utformning - ljudnivån 

Vid intervjuerna nämnde förskollärarna 1, 2 och 3 att det upplevs betydligt lugnare 

utomhus och att ljudnivån är mycket lägre. De hänvisar till att deras inomhuslokaler 

inte är byggda för förskolans verksamhet och att ljudnivån därmed upplevs ännu 

högre.  
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Men i alla fall är det bättre med ljudet, när vi sitter i en samling i vårt rum i 

källaren där, det är hemskt, tycker jag, de alla spelar upp varandra så här, det går 

som en kedja, det går runt, när nån börjar med nånting så går det runt. Här kan 

man hålla det lite tystare (förskollärare 2). 

Förskollärare 3 säger liknande, men utvecklar det med ett till perspektiv: 

Och så pratar vi ju kollegor emellan ibland, tänk vi kan ju ändå gå̊ och få lite 

fika ibland eller så, men dom (barnen) är ju i detta ljudet hela dagarna, och då 

gäller det ju att vi som pedagoger tänker på̊ det. Att man försöker att styra upp 

det lite så att de kommer ifrån det här (höga ljudnivån, egen not.) 

Förskollärare 3 fortsätter och menar att de barn med koncentrationssvårigheter och 

diagnos av olika slag får en bättre vistelse utomhus, något som hon tror beror på 

ljudnivån då den ger upphov till en lugnare miljö.  

Däremot delar inte förskollärare 4 de andras upplevelse. 

Jag tror att det är för att det är för få dagar. (…) Det blir lite utflykt nu eftersom 

vi bara är ute sex dagar i månaden. Ehm, annars hade det ju varit (förskollärare 

4). 

Analysen visar att tre av informanterna upplever en lugnare miljö utomhus. 

Förskollärare 4 menar att om de spenderade mer tid utomhus hade barnen vant sig vid 

det och att ett lugn då hade infunnit sig. Då de spenderar så lite tid utomhus blir det 

mer av en utflykt, det blir snarare spänningsfyllt än som en vardag för barnen.  

7.4.4 Styrdokument och lokala mål 

Förskolor har styrdokument, läroplaner, verksamhetsmål och ibland teman att 

förhålla sig till. Resultatet visar att informanterna på olika sätt påverkas av de högre 

bestämmelserna. Informanterna upplever inga problem med att leva upp till samtliga 

läroplansmål utomhus. 

Förskollärare 3 förklarar att hela enheten har ett gemensamt tema och att det är något 

som fångat barnens intresse väl. Enheten förskollärarna 1 och 2 tillhör har också ett 

gemensamt tema, hade de fått välja själva hade de valt något helt annat tema, men de 

har ändå fått det förbestämda temat att fungera och fånga barnens intresse. 

Förskollärare 1 nämner att de har verksamhetsmål och att de självklart arbetar mot 

dem även i skogen. Även förskollärare 4 nämner verksamhetsmål och förklarar att de 

växelvis arbetar med dem utomhus som inomhus.  

Vår analys visar att informanterna till största del inte upplever villkor som 

styrdokument och lokala mål som något hinder. Förskollärare 3 och hennes kollegor 

har lyckats koppla ihop enhetens bestämda tema till barnens intresse och förskollärare 

4 arbetar med verksamhetsmålen såväl inomhus som utomhus.  

Förskollärarna 1 och 2 upplever dock att enhetens bestämda tema krockat med 

barnens egentliga intresse. Förskollärarens uppdrag är att utgå från barnens intresse 

(Skolverket 2016), men det upplever förskollärarna 1 och 2 att de inte har kunnat 
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göra. Istället har de fått fokusera på det bestämda temat och försöka väcka barnens 

intresse för det.  

Läroplansmålen bestäms på regeringsnivå och gäller för alla förskolor ser 

informanterna inga hinder med, men vår analys visar dock att det är lokala 

bestämmelser som kan påverka deras arbete. Många förskolor arbetar med bestämda 

teman som ibland kan passa barngruppen, men inte nödvändigtvis alltid. Vi tolkar det 

som att förskollärarna 1 och 2 strävar efter att arbeta med barnens intresse som 

utgångspunkt och att de därmed missar det tillfället nu.  

7.4.5 Personalbortfall 

I resultatet beskriver informanterna att deras utomhusverksamhet är mer känslig för 

personalbortfall än inomhus. Förskollärarna 1 och 2 upplever inte det som ett stort 

problem, utan att det många gånger löser sig. Förskollärarna 3 och 4 nämner en 

säkerhetsaspekt som de inte ser inomhus. Förskollärare 4 menar att om hennes kollega 

är sjuk vill hon vara utomhus med någon känd för henne som hon vet att det fungerar 

med, för att hon ska känna sig trygg. Om något händer inomhus kan de snabbt hämta 

någon från grannavdelningen, men om något händer utomhus tar det ett tag för någon 

att komma dit, fortsätter förskollärare 4. 

Om inte personaltätheten finns. Man blir ju sjuk ibland. Och det är jättesvårt att 

få tag i vikarie, så då faller det ju... för man går ju inte iväg själv nånstans med 

en grupp. Dels kan man bli sjuk själv, sen kan ju barnen ramla och bli akut sjuka, 

eller ramla och slå sig och bryta armen (förskollärare 3). 

Förskolan där förskollärare 3 arbetar på består av endast en avdelning och har inte 

den närhet till grannavdelningar som förskollärare 4 beskriver, vilket kan leda till att 

de ibland känner sig utsatta. Förskollärare 3 menar att det är lättare att få hjälp och 

kunna hjälpa varandra på en större förskola med fler avdelningar. 

Vidare visar resultatet att personalbortfall kan leda till att de inte kan bedriva 

utomhusverksamheten, med motivering att det inte är säkert. Förskollärare 3 menar 

att det är lättare att ha kontroll inomhus då det är helt andra ytor utomhus. 

Förskollärare 1 nämner att de även fått stanna inomhus när pedagoger på andra 

avdelningar varit sjuka och de har behövt täcka upp där. 

Analysen visar att informanterna ser på personalbortfall ur ett säkerhetsperspektiv. 

Det kan kopplas till lokalens utformning samt avståndet till förskolornas hemvist. Vi 

tolkar det att inomhus blir det en synlig och kännbar begränsning för barn, de är inom 

fyra väggar och på förskolegården begränsas utrymmet av staket, vilket kan upplevas 

som en starkare känsla av kontroll för informanterna. Utomhus har de inga fysiska 

väggar, utan uttalade regler om hur långt barnen får gå. Det är allmänt känt att det är 

svårt att hitta vikarier till förskolan. Förskollärarna 1 och 2s menar att det brukar lösa 

sig om någon av dem är sjuka, de var snarare mer negativt inställda till när de behövde 

täcka upp hos grannavdelningarna, och därmed inte kunde bedriva sin 

utomhusverksamhet.  
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7.4.6 Rummets utformning - regler 

Resultatet visar att informanterna har vissa regler för den plats de vistas på och 

naturen i stort blir en viktig komponent för att utomhusvistelsen ska vara möjlig.  

På en av förskolorna som vistas i skogen har barnen fått lära sig att de får gå endast 

så långt bort att de fortfarande kan se varandras västar. Förskollärare 1 påtalar att det 

samtidigt blir ett lärande i rumsuppfattning då det handlar om att få kännedom om 

vart barnen befinner sig i förhållande till den omgivande miljön.  

En annan förskola har valt att hänga snitslar i träden som ett ”osynligt staket” för att 

påminna barnen om vart gränsen går för vart de får vara. Förskollärare 4 menar 

förövrigt att de försöker ha så få regler som möjligt, men att sådant som har med till 

exempel allemansrätten och hänsyn till naturen att göra är viktiga delar. 

På den tredje förskolan vistas de på olika ställen utomhus, förskollärare 3 menar att 

det då är viktigt att de på varje ny plats går igenom regler för vad som gäller just på 

det här stället. 

Hur långt får man gå åt det hållet, hur långt får man gå åt det hållet så dom vet 

liksom. Och då har vi punkter, ”du ser det trädet där, bortanför det får man inte 

gå”, ”när ni kommer till stigen, då är det stopp” då går man inte över där och 

liksom såna saker (förskollärare 3). 

Precis som inomhus på en förskola krävs vissa regler i naturmiljön för att 

verksamheten ska fungera och för att minska på eventuella risker. Analysen visar att 

de regler som blir specifika i utomhusmiljön är hur långt bort barnen får vistas, vilket 

informanterna har löst på olika vis. På två av förskolorna har de konkret visat barnen 

vart gränserna går, antingen med hjälp av snitslar i träden eller genom att för varje 

ställe visa med hjälp av träd och stigar vart gränserna går. Den tredje förskolan har 

som vi ser det valt att lägga lite mer eget ansvar på barnen och menar att de inte får 

gå längre bort än att de fortfarande ser kompisarnas gula västar. Likt gruppstorlek och 

lokalers utformning som en ramfaktor för undervisning i inomhusmiljö ser vi det som 

att platsens utformning är ett villkor för undervisningen utomhus. Det är bland annat 

genom att upprätthålla reglerna som undervisningen blir möjlig.  

7.4.7 Väderförhållanden 
Resultatet visar att informanterna är ute i alla väder, förutom när det råder 

extremväder. Informanterna beskriver dock hur vädret kan påverka vilken 

undervisning som blir möjlig och vilka olika förutsättningar olika väder ger. 

Förskollärare 2 menar att de vintertid passar på att bedriva måleri och skapande i 

större utsträckning inne i ateljén på förskolan. Något som de vid varmare väder likaväl 

kan göra utomhus. De har även en ateljé utomhus för skapande aktiviteter, men här 

menar hon att det kan bli svårt att arbeta vid regn.  

Förskollärare 4 påtalar att de får tänka om vid ösregn. Vid ösregn kanske det inte 

passar bra att sitta ner ute, vi får göra andra aktiviteter då menar hon. Vidare förklarar 

hon att även om de är ute vid regn, kan de välja att stanna inne i den lokal de har till 

förfogande. 
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Då kanske vi är inne lite längre, inte inne hela tiden, men vi är inne LITE längre 

än, bara för att, det ska ju vara en behaglig tid här, det ska ju inte vara ”nähe nu 

är vi ute, för det är en uteförskola” utan det ska vara en, det ska vara en trevlig 

till… alltså, det ska vara mysigt (förskollärare 4). 

Förskollärare 3 menar att de inte ser vädret som något hinder. Skulle det bli extremt 

kallt eller något slags extremväder som kan riskera barnens säkerhet utomhus tänker 

de om. De har då möjlighet att låna ett rum på någon annan förskola inom enheten, 

det verkar dock bara vara något som de överväger i nödsituationer.  

Olika ramfaktorer har olika betydelse för på vilket sätt undervisning kan bedrivas 

(Lindström & Pennlert 2016). Vädret kan ses som en faktor som påverkar 

undervisningen utformning i uteförskolorna. Analysen visar att det endast är i extrema 

fall och vid extrema väderförhållanden som den faktorn sätter käppar i hjulet för 

undervisningen och verksamheten i stort. Något som de då får lösa vid behov. I övrigt 

anpassar de sin undervisning till de väderförhållanden som råder. Informanterna 

menar att vissa moment passar bättre att göra inomhus vid kallare väder, men går 

utmärkt att göra ute då det är varmare. Är det blött ute menar en informant att de 

väljer bort aktiviteter sittandes på marken just den dagen. Det tolkas som om 

verksamheten formas på lite olika vis beroende på rådande villkor, men att fokus ändå 

är inställt på att sträva efter de mål de har i sikte.  
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8 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Först 

presenteras resultatdiskussion, därefter förslag till fortsatt forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att de fördelar med utomhuspedagogik som informanterna i vår studie 

upplever är framförallt att barnen får lära sig med hjälp av både kropp och sinne. De 

får utlopp för rörelser och känslor samt får frisk luft och motorisk utveckling. Tidigare 

forskning (Günseli & Güzin 2017: Bentsen & Søndergaard Jensen 2012: Klaar & 

Öhman 2014a) pekar på flera färdigheter som utomhusverksamheten kan bidra till att 

utveckla. Däribland motoriska, social-emotionella, kognitiva som rena 

hälsoaspekter.  

Informanterna motiverar även utomhuspedagogiken som metod (hur) för att lättare 

kunna lära barnen om bland annat djur och natur vilket blir mer konkret i dess rätta 

miljö. Det lyfter även Szczepanski och Andersson (2015) som menar att det ökar 

möjligheten att lära då barnen får känna och dofta på objekten och därmed engagera 

flera sinnen i upplevelsen, snarare än att på ett abstrakt sätt studera ett objekt i en bok. 

Även Szczepanski (2013) menar i sin studie att lärandeobjektet blir mer konkret då 

våra sinnen stimuleras och vi på så vis får en helhetsuppfattning av det (a.a).   

Resultatet visar att undervisningssituationen utomhus blir ämnesövergripande och ger 

bredd åt lärandet. Informanterna menar att naturen erbjuder många tillfällen för 

lärande och att de samtidigt berör olika områden per automatik när de undervisar. Vi 

ser likheter med Klaar och Öhmans studie (2014a) då de beskriver att undervisningen 

utomhus och om naturen är mångfacetterad och bygger på en mångfaldig 

lärarkompetens. Naturorienterad undervisning blir sällan specifik, strukturerad och 

lärarplanerad utan integreras som en naturlig del i andra dagliga aktiviteter (a.a). 

Informanterna belyser även det i vår studie och menar att det är barnens nyfikenhet 

som står till grund för spontant uppkomna lärandesituationer samt att naturen bjuder 

in till nyfikenhet och utforskande.  

Resultatet visar att samtliga informanterna upplever att barnen lär i nära relation till 

fenomenens ursprung och genom sina egna upplevelser. De menar att lärandet blir 

djupare då de får studera fenomen i deras naturliga miljö. Barnen kan på nära håll 

studera insekter, se hur de rör sig och flyger och även känna hur de kryper längs armen 

förklarar en informant som exempel. I enlighet med det skriver Jeronen, Jeronen & 

Raustia (2009) om hur lärarna i deras studie anser att individuella upplevelser är det 

som skapar förståelse för naturens fenomen och att ens egna handlingar är av 

betydelse för lärandet. Barr, Nettrup och Rosdahl (2009) menar att barnen lättare kan 

relatera till sitt lärande när de möter fenomen och objekt i sin naturliga miljö. I Klaar 

och Öhmans (2014b) studie beskrivs likt ovan hur utomhusaktiviteterna ofta bygger 

på det som barnen intresserar sig för, deras upptäckter och idéer. Lärarna stödjer 

barnen i deras lärande genom att skapa möjligheter för dem att fortsätta sitt 

utforskande. I studien menar forskarna att det förhållningssättet är utbrett i förskolan 

och positivt, men att det ibland resulterar i att barnen går miste om viktiga 

vetenskapliga begrepp och faktakunskap. Förslaget är att väva samman ett 
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förhållningssätt som stödjande medupptäckare med att verbalisera och aktivt utmana 

barnen i deras egna upplevelser. Vi kan i vår studie se att informanterna flera gånger 

påtalar hur barnens intresse styr och hur de stödjer barnen i deras utforskande, men 

också hur de förmedlar kunskap om regler och förhållningssätt i naturen. 

Allemansrätten är ett exempel på ett konkret lärandeobjekt som undervisas. Vår 

upplevelse är att informanterna både utmanar och ger barnen viktiga begrepp vilket 

inte helt går i linje med Klaar och Öhmans (2014b) uppfattning.  

Resultatet visar att samtliga informanter använder sig av naturen i sin undervisning. 

Naturen fungerar dessutom likt en resurs för undervisningen som inte hade blivit 

densamma i en inomhusmiljö. Därmed kan naturen motsvara både innehåll och metod 

i undervisningen. Szczepanski och Andersson (2015) visar på ett liknande sätt att 

platsen, utomhusmiljön, kan ses som en bärare av kunskap som dessutom kan fungera 

som en brygga till det omgivande samhället. Platsen har betydelse för att skapa en 

djupare förståelse för såväl samhälle som miljö att vistas i landskapet. Vidare menar 

författarna att olika platser har olika erbjudanden och att det därför gäller att dra nytta 

av det unika för varje plats. I vår studie ser vi hur förskollärarna drar nytta av vad 

miljön har att erbjuda på en rad olika sätt. Det kan handla om allt från att ta tillvara 

ett vattendrags egenskaper till att göra experiment med luft eller mata fåglar på 

vintern. Det går självklart att besöka ett vattendrag och mata fåglar även på en 

traditionell förskola, men vi tror att informanterna gör avväganden med en viss 

medvetenhet. De har eget intresse av naturen och ett synsätt där de ser naturen som 

en undervisningsarena med alla dess möjligheter. Samtliga informanter menar att allt 

de kan göra inne, kan de även göra ute och ser inte några hinder med att undervisa 

utomhus. Vidare visar resultatet att informanterna har såväl erfarenhet som personligt 

intresse av att vistas i naturen. Vi har tolkat deras intresse som ett villkor som påverkar 

undervisningen i en positiv riktning. I likhet med det tankesättet skriver Szczepanski 

(2013) att det är svårt för pedagogerna att förmedla positiva känslor för naturen till 

barnen om de själva saknar en djupare relation till densamma. Vidare har Bentsen och 

Søndergaard Jensen (2012) kommit fram till i sin studie att de danska uteskolorna 

verkar vara beroende av individuellt motiverade lärare. Undervisningen där tenderar 

att ske sporadiskt. Med grund i tidigare forskning och vårt resultat kan det personliga 

intresset för naturen därmed ses som en förutsättning för att kunna förmedla positiva 

känslor kring naturen.  

I vår studie framkommer det att flera lärandeobjekt undervisas såväl inomhus som 

utomhus och att de olika miljöerna kompletterar varandra. Szczepanski (2013) påtalar 

värdet av den växelverkan som kan ske mellan undervisning i utomhusmiljö 

respektive inomhusmiljö, samt där de olika rummen har olika fördelar. Vårt resultat 

visar att informanternas växelverkan vissa gånger handlar om praktiska avväganden, 

men många gånger för att bredda undervisningen. En av informanterna menar 

dessutom att barn har olika möjligheter att ta till sig kunskapen i olika miljöer. För 

någon är utomhusmiljön stimulerande i en viss situation, medan den för någon annan 

kan ge upphov till splittrat fokus, då intrycken är många runtom.  

Något som genomsyrar vår studie är att informanterna upplever att den undervisning 

som sker utomhus präglas av ett lugn. Bland annat beror det på att färre konflikter 

uppkommer utomhus för barnen får större utrymme där. Det är inget vi återfunnit i 
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tidigare forskning, men Szczepanski (2013) menar att utomhusmiljön ger stor frihet 

åt undervisningen då större öppna ytor finns att utnyttja. De här stora ytorna kan 

tänkas vara en av anledningarna till att färre konflikter uppstår, vilket i sin tur skapar 

ett lugn. Det är möjligt att anta att lärandeprocesser som präglas av ett lugn lättare ger 

barnen möjlighet att utvecklas i önskad riktning mot målen.  

I Ernsts (2014) studie beskrivs de barriärer som finns för att utomhusundervisning i 

vissa fall ska bli möjlig. Det handlar bland annat om sådant som brist på personal, 

brist på tid, väderförhållanden samt på grund av säkerhet som personal och barn inte 

kommer iväg till den naturliga utomhusmiljön. Vi kan till viss del se likheter i vår 

studie. Informanterna vittnar om att villkor som bristande personaltäthet, långt 

avstånd till skogen samt barn- och personalscheman är anledningarna till att de är 

utomhus mindre än önskat. Intressant är dock det faktum att undermåliga lokaler är 

anledningen till att en av förskolorna bedriver utomhusverksamhet. Deras lokaler är 

för små för barngruppen, vilket leder till att halva barngruppen varannan vecka vistas 

utomhus. Det är dock något som såväl personal som barn och vårdnadshavare ser som 

positivt. Till skillnad från Ernsts (2014) studie visar vårt resultat att vädret inte hindrar 

informanternas utomhusverksamhet, i princip är verksamheterna igång på samma sätt 

oavsett väder. Det som skiljer sig är undervisningens förutsättningar som kan se lite 

olika ut beroende på väder.  

Förskollärare själva är ett villkor för undervisning (Lindström & Pennlert 2016), men 

i vår studie visar det sig inte vara informanterna som står i vägen för att 

utomhusverksamheten ska ske. Det är snarare de villkor som de själva inte kan styra 

över som påverkar dem. De villkor för undervisning som vi kunnat hitta till vårt 

teoriavsnitt har vi tolkat som att de är kopplade till undervisning inomhus. Då det 

främst forskas på undervisning inomhus (Sheridan & Williams 2018) är det lätt att 

anta att även de villkor för undervisning som målas upp rör inomhusmiljön. Vi får 

uppfattningen att undervisning ofta förknippas med en viss miljö, med fyra fysiska 

väggar. 

Resultatet visar att naturen kan fungera som både innehåll och metod i 

undervisningen, vilket motsvarar de didaktiska frågorna vad och hur. Samtidigt som 

barnen studerar ett fenomen i naturen fungerar naturen i sig som metod då barnen får 

studera fenomen i sin naturliga miljö. Naturen blir innehållet i undervisningen och 

samtidigt metoden som används för att kunna studera innehållet.  

Samtliga informanter motiverar och argumenterar för det de upplever som 

utomhuspedagogikens fördelar. Vi inser i efterhand att vi hade kunnat ställa frågor 

om bakomliggande orsaker, om de har någon teori som stödjer deras uttalanden och 

arbetssätt. Det hade eventuellt kunnat leda till en djupare förståelse för 

utomhuspedagogiken och dess relation till styrdokumenten.  

8.2 Fortsatt forskning 
Vi har fascinerats av informanternas brinnande intresse för naturen och hur lätt de får 

det att verka att bedriva undervisning utomhus. Både forskning och vårt resultat visar 

på flera fördelar, dels hälsoaspekter och även utveckling av olika färdigheter. Vi har 

haft svårt att hitta tidigare forskning om utomhuspedagogik i förskolan och fick vidga 

vårt sökfält. Sheridan och Williams (2018) skriver att forskning fokuseras på 
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undervisning inomhus till största del. Vår studie visar att det inte krävs en renodlad 

uteförskola för att undervisning ska bedrivas utomhus. Under studiens gång har vi 

slagits av tanken på varför inte fler undervisar utomhus. Fortsatt forskning skulle 

kunna handla om att intervjua förskollärare verksamma på traditionella förskolor och 

ta reda på deras uppfattning om utomhuspedagogik. Det skulle vara intressant att veta 

vad de ser för hinder och vad som hindrar dem från att använda naturen som 

undervisningsarena.  
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Bilaga 1 Samtyckesblankett 
Samtyckesblankett för att delta i undersökning om undervisning utomhus i 

förskolan 

 

Vi ämnar titta på undervisning som sker utomhus i förskolan. Vårt syfte är att 

hitta goda exempel för att bredda kunskapen på området, då vår uppfattning är 

att utomhusmiljön oftast glöms bort som undervisningsarena.  

 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 

personuppgifter behandlas inom ramen för studien som beskrivs ovan. Du kan 

när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 

kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 

bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

 

Vi önskar att observera under en dag för att därefter intervjua en förskollärare. 

Observationen ser vi som ett tillfälle för oss att få en insikt i er verksamhet, 

samtidigt som det är något vi tillsammans kan diskutera kring i intervjun. Några 

personuppgifter kommer inte att inhämtas. Vi avser att ta anteckningar under 

observationen och spela in intervjun, som därefter kommer att transkriberas. 

Självklart kommer inga namn eller arbetsplats nämnas i uppsatsen. Dessa 

uppgifter kommer behandlas mellan perioden 20191120 till 20200131 varefter 

de raderas.  

 

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller 

ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att 

kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 

dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet 

kan lämnas till Datainspektionen.  

 

 

……………………………… ………………………………  

Underskrift   Ort och datum 

 

………………………………  

Namnförtydligande 

 

Kontaktuppgifter: 

Studentens namn: Märta Lindén och Johanna Milehag 

Studentens e-postadress: xxxxxx@student.lnu.se, xxxxxx@student.lnu.se  

Handledarens namn: Åsa Bornefjäll 

Handledarens e-postadress: xxxxxx@lnu.se  
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Bilaga 2 Checklista för observation 
Följande checklista är inspirerad av Kihlström, S. & Dimenäs, J. (2007). I J. 

Dimenäs (red.). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 

förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (s. 30-46). Stockholm: Liber AB 

 

1. Rum: Beskriv den fysiska platsen, rita eventuellt en skiss. 

2. Aktörer: Vilka aktörer deltar? 

3. Objekt: Vilka fysiska ting finns? Eventuell skiss. 

4. Tid: Vilken tidpunkt inträffar de olika handlingarna? 

5. Handling/aktivitet/händelse: Beskriv handlingarna aktörerna utför. 

6. Mål: Beskriv de mål du tror aktörerna försöker uppnå. 

7. Känsla: Beskriv de känslor som upplevs och uttrycks. 

 

  



 

42(42) 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 
Inledande frågor 

Hur länge har du varit verksam som förskollärare? 

Hur länge har du varit verksam i förskola med uteprofilering? 

Har du erfarenhet av utomhuspedagogik sedan tidigare? 

Har du någon vidareutbildning i utomhuspedagogik? 

Beskriv förskolan du arbetar på 

Hur ser en typisk vecka ut för er? 

Hur många barn, avdelningar? 

 

Frågor om de observerade undervisningssituationerna 

När vi observerade såg vi __________. Vad har ni för syfte med det? 

Hur har ni valt att undervisa om just det? 

Vi såg att ni gjorde ______ i helgrupp, och sedan _____ i mindre grupper. 

Varför har ni valt att göra så? 

 

Frågor om utomhuspedagogik 

Vad finns det för möjligheter med utomhuspedagogik? 

Ser du några hinder med utomhuspedagogik? 

Vilka är de största fördelarna med utomhuspedagogik enligt dig? 

Vad är unikt med just utomhuspedagogik? - På vilket sätt sker undervisningen? 

I jämförelse med att undervisa inomhus, vad är det för skillnad? 

Hur skiljer sig ramfaktorerna utomhus och inomhus? - Hur kommer de till 

uttryck? 

Är det vissa lärandeobjekt ni väljer att ha utomhus respektive inomhus utifrån 

de villkor som finns i miljöerna? 

Vad får undervisningen för innehåll? Hur bestämmer ni innehållet i 

undervisningen? 

Har det ofta koppling till naturen? – Hur kommer det sig? 

Var någonstans sker undervisningen? 

När sker undervisningen? 

Undervisar ni i helgrupp och/eller mindre grupper? – Hur avgör ni vad som 

passar bäst? 

Varför vill du jobba med utomhuspedagogik? 
 


