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ABSTRAKT 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad- och hur aspekten av undervisningen i 

en naturförskola kopplat till natur och miljö. Observation och intervju har använts. 

Under observationerna togs utförliga anteckningar av uteaktiviteten. Genom 

intervjuerna har kunskap om hur lärarna upplever verksamheten erhållits liksom hur 

barnen upplever verksamheten samt sitt eget lärande. Resultat visar bland annat 

vikten av att ha ett fokuserat lärandeobjekt och att man som lärare utgår ifrån barnens 

erfarenhetsvärld. Att låta barnen undersöka och utforska med alla sinnen och utgå 

från deras erfarenhetsvärld påverkar både lärandets objekt och akt. Hur lärarna 

synliggör lärandeobjekten och hur de möter upp barnens tankar är också av stor vikt 

vid grundläggandet av en kunskap. 
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1 INTRODUKTION 

 
Barnets tidiga och vardagliga kontakter med den värld som finns där ute, utanför 

husets trygga väggar och inomhusklimat, är förmodligen av grundläggande 

betydelse för hur hon lär sig uppfatta naturens inneboende egenskaper. Det 

handlar om hur alla delar av naturen presenterar sig för barnet genom 

sinnesintryck och hur dessa i hög grad tolkas rent känslomässigt. Upplevelsen 

fångas av synintryck, dofter, ljud och av hur vinden pressar mot och kyler huden. 

Varje upplevelse åtföljs samtidigt av känslor, som trygghet, frihet och lockelse. 

 

(Grahn i Dahlgren (red), 2007, s.58) 

 

Hur vi som människor introduceras i vår närmiljö präglar starkt den enskilde 

individens förhållningssätt till naturen. Det vi som lärare och föräldrar kan tänka på 

är hur vi introducerar våra barn i naturen. Har barnet föräldrar som är 

friluftsintresserade? Kanske farmor och farfar har en gård på landet? I boken 

”Utomhuspedagogik som kunskapskälla - närmiljö blir lärmiljö” av Dahlgren (red 

2007) anser Grahn i citatet ovan att den tidiga kontakten med naturen är början till 

individens relation till naturen. Även i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) tar man 

upp hur man ska få barn att uppleva och förhålla sig till naturen i deras omgivning 

”Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.7). I dagens samhälle kan både den verksamma 

läraren och föräldern välja mellan olika förskolor med olika inriktningar. Ett 

alternativ är naturförskola som jobbar mycket utomhus med sin närmiljö. Frågor man 

kan ställa sig är vad verksamheten innehåller? Hur ser arbetssättet ut? Var är den 

placerad utomhus? Hur får man barn att tänka kring kretslopp? och hur gör lärarna 

när de väver in naturen i deras dagliga verksamhet? Man kan också ställa sig kritiska 

frågor om denna pedagogik och arbetsätt. Är det bara fördelar med 

utomhuspedagogik? Har alla föräldrar möjlighet att välja en förskola/skola som är 

mycket utomhus med tanke på vilka kläder barnen ska och vad det kostar? 

 

Frågorna är många och arbetssättet att nå fram till lärande är intressant för mig då jag 

inte stött på den här verksamheten innan. Denna nyfikenhet blev ett tillfälle för mig 

att göra en fallstudie på en naturförskola, för att se hur verksamheten fungerar och 

vad som är annorlunda gentemot en ”traditionell” förskola. Genom att studera 

”lärandets objekt” det kunnande som barnen ska lära sig och ”lärandets akt” hur 

barnen gått tillväga för att lära sig ska jag utvinna kunskap om hur lärandet sker i just 

denna verksamhet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

Denna fallstudie är tänkt att utvinna kunskap just om arbetssättet i en specifik 

naturförskola, med fokus på vad undervisningen innehåller och hur undervisningen 

tar sig uttryck utomhus. I studien tar jag även upp barnens upplevelser av 

undervisningen ute och sitt eget lärande. Just natur och miljö och hur man kan 

använda det på bästa sätt är ett omdebatterat ämne. Inte minst nu då klimatmötet i 

Danmark har varit och fått världens ledare att diskutera hur vi ska rädda vår miljö. 

Med tanke på debatten om hur vi ska samarbeta för att rädda vår miljö globalt och 

lokalt är naturförskolan ett alternativ. I naturförskolan får barn möta natur och miljö 

och skapa sig en relation samt få ett förhållningssätt till det, vilket kan främja nästa 

generations sätt att förhålla sig till miljön. 
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2 SYFTE 

Syfte är att undersöka, genom en fallstudie, vad och hur barnen lär sig genom 

naturförskolans verksamhet och arbetssätt. 

 

 Följande frågor har formulerats: 

 Vad har lärarna för upplevelser om barnens lärande genom naturförskolans 

verksamhet och arbetssätt? 

 Vad har barnen för upplevelser av sitt lärande genom naturförskolans 

verksamhet och arbetssätt?  
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3 BAKGRUND 

Natur och miljö är två begrepp som starkt präglar utomhuspedagogiken. För att 

förstå vad utomhuspedagogik är kommer jag här att presentera litteratur och begrepp 

som belyser området.  

3.1 Natur och miljö – en begreppsdefinition 

Natur och miljö är två centrala begrepp som jag ska definiera och där med också 

ange hur jag kommer att förhålla mig till begreppen i resten av arbetet. Inom 

utomhuspedagogik är det natur och miljön i omgivningen som man använder för att 

ge barnen upplevelser med alla sina sinnen. I ”Nordstedts svenska ordbok” (2003) 

står det att natur är ”den del av den omgivande verkligheten som inte är skapad av 

människor” (s. 743). Det omfattar djur växter mineraler med mera enligt ordboken, i 

samma ordbok (2003) står det att miljö är ”omgivande förhållanden särsk. med tanke 

på deras inverkan på människor, djur eller växter ” (s. 702). Begreppet natur i 

Nationalencyklopedin tar också upp att det är den ”opåverkade omgivningen i form 

av växter, djur, landformer osv.”(www.ne.se 091222). Naturen som en 

rekreationskälla började tillta under 1800-1900 talet då omgivningen runt om blev 

mer och mer påverkad av människan. Naturen har alltid varit en resurskälla vilket har 

fått samhällen att reglera formen av sitt användande av den genom att ha ”utvecklat 

sedvanor, normer och lagstiftning för att överutnyttjande av sina viktigaste 

naturresurser” (www.ne.se 091222). I Nationalencyklopedin har begreppet miljö 

”används särskilt när det är fråga om samspelet mellan omgivningen och däri 

verkande människor, djur, växter eller andra organismer”(www.ne.se 091224). I mitt 

arbete kommer jag att använda begreppen natur och miljö med betydelsen av den 

närmsta omgivningen och de människor, djur och växter som verkar där i. 

3.1.1 Naturförskola – vad är det? 
Det finns naturförskolor runt om i landet. De arbetar med så kallad 

utomhuspedagogik, där lärarna är ute större delen av dagen med barnen och har 

planerade och oplanerade aktiviteter. I boken ”Utomhuspedagogik i förskola och 

förskoleklass” (2005) beskrivs Naturförskolan Kåsan där utomhusvistelse utgör en 

stor del av barnens dag. På förskolan jobbar Kenta som säger att ”Genom att leka i 

skog och mark ska barnen få en stark naturkänsla och naturliga tillfällen att röra sig 

och utvecklas motoriskt och fysiskt, vilket leder till en bättre förmåga till 

intellektuell inlärning” (Lärarförbundets förlag, 2005, s. 17). Han beskriver också 

vikten av att skaffa minnen när man är ute på aktiviteter. I skogen får barnen möta 

dofter, vilket aktiverar ett av de starkaste minnena som är luktminnet. I skogen får 

även barnen en plats för lugn och ro. På förskolan Kåsan håller sig både personal och 

barn friska när de är utomhus och de har sällan epidemier. De slipper även stress när 

det inte blir några bullriga miljöer. Personalen på förskolan Kåsan betonar vikten av 

att personalen måste ha ett intresse för att vara ute då det blir mycket av- och 

påklädning, men en fördel med utomhusverksamheten är att man ofta slipper 

huvudvärk på grund av dålig luft (Lärarförbundets förlag, 2005).  

 

I en artikel i Lärarförbundets tidning Förskolan skrivs det om Naturskolan i Malmö. 

Där verkar Bo Lindvall som hävdar att redan i förskolan måste man väcka barnens 

intresse för natur om de ska få en bestående känsla av gemenskap med naturen. Han 

menar vidare att barnen måste få en verklighetsbild av naturen, då många barn inte 

får det idag. Förskolan Herrgården har varit ett pilotprojekt där man vill fortbilda 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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förskollärare till att väcka nyfikenhet och intresse för naturen hos barnen, detta har 

varit ett fortbildningsprojekt på naturskolan i Malmö (www.forskolan.se 091225). De 

lärare som jobbar på förskolan Herrgården arbetar för att låta barnen upptäcka 

naturen, de spännande djur och växter som finns där. De jobbar även med 

allemansrätten som är av stor vikt att lära ut till barnen. Alla vill att barnen ska få en 

positiv upplevelse av de uteaktiviteter de gör så extra utrustningen finns alltid med 

för att alla ska vara varma, torra och mätta. De pedagoger som jobbar där påpekar att 

barnen behöver vara utomhus och röra sig då vissa bor trångt, de förespråkar också 

att barnen ska få tid till att leka fritt och utforska området innan det blir någon form 

av aktivitet (www.forskolan.se 091225). 

 

Anders Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005) pekar på att förskolan är mycket 

utomhus och har varit länge men han menar att det saknas ”kunskaper om hur man 

bedriver pedagogisk verksamhet ute – och varför” (Lärarförbundets förlag, 2005, s. 

88). Skolan däremot har ingen direkt tradition att vara ute, han tar upp olika 

diskussionsämnen som koncentrationssvårigheter och stress, den benlösa 

generationen och fetmabomben. Anders Szczepanski hävdar att ”det är ute i 

verkligheten, i landskapet och i utemiljön som människor lär sig bäst. Det är där man 

upplever med alla sinnen och både ser, hör, känner, luktar, smakar och förnimmer” 

(Lärarförbundets förlag, 2005, s.88). Han säger också att det främjar ”nyfikenhet, 

kreativitet och samarbete” (Lärarförbundets förlag, 2005, s.89). Det är det som 

väcker våra känslor och som gör att vi bryr ”oss om miljön, natur och 

kulturlandskapet och vår egen historia ”(Lärarförbundets förlag, 2005, s. 89).  

3.2  Utomhuspedagogik 

Här kommer jag beskriva vad utomhuspedagogik är. I detta stycke kommer jag även 

att presentera begrepp som finns inom utomhuspedagogiken.  

3.2.1 Vad är utomhuspedagogik? 
NCU, Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik med hälsa vill öka förståelsen för 

utemiljöns betydelse för lärandet. De har varit verksamma sedan 1993 och arbetar 

med utomhuspedagogik som ”är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- 

och utbildningsområde” (www.utomhuspedagogik.se 091119). 

 
Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde 

som bl.a. innebär: 

 
 Att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap. 

 Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas. 

 Att platsens betydelse för lärande lyfts fram. 

(Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 2004) 

 

 Enligt hemsidan för NCU är några viktiga utgångspunkter inom denna pedagogik 

kretsloppet både i närmiljön och det globala samt verklighetsanknytningen och 

utomhusmiljön. För utomhuspedagogen är reflekterande erfarenhet ” en kunskap som 

förenar erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp” 

(www.utomhuspedagogik.se 091119). 

 

http://www.forskolan.se/
http://www.forskolan.se/
http://www.utomhuspedagogik.se/
http://www.utomhuspedagogik.se/
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Enligt Nationalencyklopedin är utomhuspedagogik ett platsrelaterat lärande där 

växelverkan mellan verkliga upplevelser och textbaserat lärande är en stor del av 

verksamheten. Som begrepp introducerades det på tidigt 1990-tal. Dess historia går 

att koppla till pragmatisk reformpedagogisk bildningstradition där aktiviteten är det 

centrala. När man arbetar praktiskt med pedagogiken vistas gruppen större delen av 

tiden utomhus, där ingår reflektion i natur och kulturlandskap samt tolkning och 

vägledning. Rörelse är även en stor del av pedagogiken vilket har positiva effekter på 

elevernas hälsa (www.ne.se 091231). 

3.2.2 Utomhuspedagogik som arbetssätt 
Enligt Anders Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005) är natur och friluftsliv inte 

allt inom utomhuspedagogik utan det innehåller även geografi, kultur, språk och 

historia. Han menar att landskapet vi lever i dag bär på historia från förr och att vi 

fortfarande lever i rummet som idag är exempelvis förskolegårdar, parker, 

skolgårdar, stadsmiljö och skog. Szczepanski menar att den bästa kunskapskällan, för 

att blicka bakåt och framåt i tiden är just utemiljön. Det är där man får autenciteten 

genom direktkontakt och en verklighetsanknytning. Ute får barnen/eleverna också 

arbeta med alla sinnen. Szczepanski menar vidare ” att gripa för att begripa fenomen 

gör man bara i autentisk miljö. Inomhus är inlärningsmiljön mer artificiell, där kan 

man bara beskriva kunskap. Kunskap skapas bäst genom 

bekantskap”(Lärarförbundets förlag, 2005, s. 91). För att utomhuspedagogik ska bli 

en positiv upplevelse så finns det grundförutsättningar som gör att tiden utomhus blir 

både positiv och längre om förutsättningar som ”att man är torr, varm och mätt och 

hittar rätt” (Lärarförbundets förlag, 2005, s.91) uppfylls.  

 

En intention med utomhuspedagogik är att levandegöra de mål som finns i 

läroplanen genom pedagogikens metodik. Genom att barnet/eleven konkret får 

uppleva fenomen och processer får de verktyg att tolka och analysera dessa i sin 

närmiljö (Dahlgren, 1997). Enligt Dahlgren (1997) är utomhuspedagogik både 

tematiskt och ämnesöverskridande genom att pedagogiken ger även en upplevelse 

aspekt till inlärningen. Han anser vidare att utomhuspedagogiken ” skapar 

möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- eller 

förtrogenhetskunskap” (Dahlgren, 1997, s. 23). Författaren anser att metoderna man 

använder inom utomhuspedagogik är aktivitetsskapande vilket genom 

handlingsinriktad pedagogik kan innebära att tillverka bruksföremål, göra en 

kokgrop och kojbyggen och så vidare. Till området hör även friluftsaktiviteter, så 

som vandring, fiske cykling med mera vilket dock måste ha en teoretisk och praktisk 

grund som läggs av förskola eller skola (Dahlgren, 1997). Detta sätt att arbeta med 

barn och elever bidrar till att öka närkontakten med utemiljön, detta måste vara 

inräknad i en långsiktigplanering och som ett återkommande inslag för att lägga en 

grund till barns/elevers kontakt med naturen (Dahlgren, 1997). En vision inom 

utomhuspedagogik är att man vill lära ut ett varsamt förhållningssätt till naturen och 

kulturmiljö, samt ansvaret det medför. Inom utomhuspedagogik är även sinnena en 

källa till kunskap vilka man använder i konkreta situationer (Dahlgren, 1997). 

Dahlgren (1997) hävdar att betydelsen av den känslomässiga upplevelsen av miljön 

är viktig och att den idag är underskattad i vårt samhälle. Detta menar författaren 

kommer att leda till att man inte känner någon förankring i miljön, och vem kommer 

då att bry sig om den miljö vi lever i. 

 

http://www.ne.se/
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3.2.3 Friluftsliv som pedagogik (en del av utomhuspedagogik) 
När man använder friluftsliv som pedagogik handlar det ”om medvetna val av 

friluftsstil, ledarstil och friluftsmotiv”(Brügge, Glantz & Sandell, 1999, s. 20-21). 

Brügge, Glantz & Sandell (1999) hävdar att man kan använda friluftslivet som en 

pedagogisk möjlighet, vilket kan skapa ett medvetet friluftsliv. Detta i sin tur kan 

påverka vårt förhållningssätt gentemot naturen. 

 

Friluftsmotiv kan ses på två sätt, en metod för olika syften eller ett mål i sig. Det 

första alternativet har haft fäste inom skolan, där man i första hand använt 

friluftslivet som syfte för ”kroppslig och själslig hälsa, fosterlandskänsla, personlig 

och social mognad, team-bildning m.m.”(Brügge, Glantz & Sandell, 1999, s.16). 

Friluftsliv som ett mål i sig handlar om livskvalitet i naturmöten, man vill uppleva 

naturen känslomässigt. Brügge, Glantz och Sandell (1999) har kunnat urskilja tre 

typiska friluftsstilar som ”bygger på principiellt åtskilda perspektiv på landskapet, 

naturen och samhällsutvecklingen”(Brügge, Glantz & Sandell, 1999, s.18). Dessa är: 

Dominansstilen, den aktiva anpassningsstilen och den passiva anpassningsstilen 

(Brügge, Glantz & Sandell, 1999).  

Dominansstilen 
I denna stil är det aktiviteten som tar stor plats av upplevelsen. Friluftslivet går emot 

upplevelseindustrin då man tillrättalägger naturen för att den ska passa olika 

aktiviteter, vilket gör att de naturliga inslagen försvinner och man kommer mer ifrån 

vad friluftsliv är enligt författarna. Det blir inget nära eller känslomässigt möte utan 

mer en upplevelse av aktiviteten. Utifrån en pedagogisk synvinkel skulle det vara 

svårt att hela tiden behöva fånga gruppens uppmärksamhet med spännande 

aktiviteter hela tiden, det blir ingen närmare naturrelation i denna stil (Brügge, 

Glantz och Sandell, 1999).  

Aktiva anpassningsstilen 
Här är det lokala landskapet en viktig utgångspunkt. Gruppen rättar sig efter 

årstiderna och anpassar sig efter naturen. Istället för att aktiviteten är i centrum så är 

naturrelationen i fokus, det vill säga att man använder sig av naturen för att värma 

sig, leta mat och vatten och skydd för kylan. Allemansrätten blir en viktig aspekt här 

så man vet vad man får nyttja och inte, annars måste individen ha kontakt med 

markägaren. En pedagogisk vinst i denna stil kan vara att gruppen bygger upp en 

positiv upplevelse av naturen (Brügge, Glantz & Sandell, 1999). 

Passiva anpassningsstilen 
I denna stil anpassar man sig till landskapet precis som i den aktiva anpassningsstilen 

men en skillnad är att individen inte nyttjar naturen utan att man är mer som en 

betraktare av sevärdheter som finns i naturen. Allemansrätten nyttjas även här och 

det är sällan det behövs markägarkontakter för dessa aktiviteter. Gruppen besöker 

helt enkelt naturen men lämnar den sedan igen utan någon påverkan. Här är det 

möjligt att anpassa efter gruppen och alla aktiviteter ryms inom allemansrätten 

(Brügge, Glantz & Sandell, 1999). 

3.3 Natur- och miljömål i läroplan och i lokala arbetsmål 

I detta stycke kommer jag att ta upp de mål som främst riktar sig mot natur och miljö 

i både läroplanen för förskolan och de lokala arbetsmålen från naturförskolan. 
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3.3.1 Natur- och miljömål från läroplan till lokala arbetsmål 
I läroplanen för förskolan står det att man ska jobba för att barnen skall utveckla ett 

varsamt förhållningssätt till naturen och skapa en förståelse till sin egen roll i 

naturens kretslopp (Utbildningsdepartementet, 1998).  I läroplanen tar man även upp 

att förskolan ska lyfta frågor som rör natur och miljö samt att de ska ha ett ekologiskt 

förhållningssätt (Utbildningsdepartementet, 1998). I naturförskolans egna lokala 

arbetsmål där lärarna utgått från läroplanen tar man upp vikten av att förstå ett 

kretslopp och sin egen medverkan däri. Därutöver har de ett mål om kompostering 

där barnen skall utveckla förståelse för varför man bör kompostera och återvinna 

naturens resurser. I förskolans lokala arbetsmål står det bland annat; 

 

 Naturkunskap - Vi vill ge barnen positiva naturupplevelser att bära med sig 

hela livet. Fåglarna är en inkörsport till naturintresse och miljötänkande. För 

fåglar är attraktiva, spännande och fängslande. Barnen har sin egna 

”Fågelbok” att klistra in bilder på fåglar i. 

 Kompostering - På Naturförskolan ska vi lära barnen att kompostera och att 

förstå varför. Att återvinna naturens resurser. Tidigt på höstterminen 

introducerar vi daggmasken ”Pelle Jöns” som bor och äter i en plastlåda. Lätt 

för barnen att anknyta till ”kompisarna” nere i jorden sen. Vi har tre 

komposter igång, lövkompost, varm-kompost och rullkompost. 

 Kretslopp - Kretslopp är att se och förstå att i naturen ingår både djur och 

växter i olika kretslopp. Vi är alla beroende av varandra. Flera olika kretslopp 

presenteras för barnen. 

 Rörelse - På Naturförskolan ska vi ha roligt. Det är roligt att kunna röra sig 

”stort”. Naturen är den bästa gymnastiksalen att träna sin kropp på. Gården på 

förskolan erbjuder till att springa, hoppa, balansera, bära tunga saker, krypa, 

gräva, åka skidor, konstruera, spela boll och andra regellekar.  

 

Även rörelse är en viktig del av lärande då det främjar koordinationsförmågan och 

kroppsuppfattning samt att värna om sitt välbefinnande och hälsa, vilket läroplanen 

förespråkar (Utbildningsdepartementet, 1998). Dessa mål ovanför går hand i hand 

med läroplanens mål och utgör därmed grunden för barnens lärande på denna 

förskola. 

3.4 Tidigare forskning 

I sökandet efter tidigare forskning om utomhuspedagogik så har jag funnit väldigt 

lite. När jag sökt har jag använt mig av sökord som utomhuspedagogik, uterum, 

handlingsbaserat lärande, undervisning, utemiljö, och natur. Andra sökord jag använt 

mig utav är outdoor, outside, educat, teach och pedagog. Av dessa ord har jag fått 

cirka hundratal träffar. Vilket jag sedan har fått gå igenom för att hitta forskning som 

belyser mitt område. Jag kommer dock att presentera det jag har hittat inom området. 

3.4.1 Utomhuspedagogik utanför Sverige 
I artikeln av Bentsen, Mygind, och B. Randrup, (2009)  beskrivs en skola för barn 

från 7 till 16 år där skolan använder sig av naturen och olika miljöer omkring som en 

plats för lärande. Naturområden och nationalparker har blivit betydelsefulla platser 

för rekreation och uteaktiviteter. Elever och lärare arbetar med bland annat matte där 

mätning ingår vilket kan göras ute i skogen. Språk kommer också in där de kan 

skriva till exempel en dikt om naturen, historia får också en viktig plats när man kan 

besöka olika historiska platser. Studien om Udeskole lägger fokus på effekt och 
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påverkan av udeskole. Artikeln är enligt författarna Bentesen, Mygind och B. 

Randrup (2009) en analys av den forskning och utveckling som har skett inom denna 

form av utomhusundervisning (outdoor education). Av analysen kom författarna 

fram till att udeskole och vanlig klassumsundervisning kan kombineras och få ett 

positivt utfall och positiva bieffekter vilket citatet nedan belyser. 

 
Especially the health, psychological, and social perspective must be stressed. 

Also the cross-disciplinary link between education and green space management 

constitutes a potential for future development of udeskole.  

(Bentsen, Mygind & B. Randrup, 2009, s. 40) 

 

Men författarna är noga med att påpeka att resultatet ska tolkas utifrån den forskning 

som existerar, vilket än så länge är ganska begränsad.  

3.4.2 Intresse för natur och miljö  
 I rapporten Lärande och fysisk miljö en kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola, tar Björklid (2005) upp en studie som 

visar på att intresset för natur och miljö ökat genom utomhuspedagogik. Björklid 

(2005) refererar till Oskar Hederyd och Olof Svärd som har gjort en studie där 17 

elever i en årskurs 6:a. De inledde med en mätning av elevernas intresse och kunskap 

av natur och miljö, och avslutade med mätning efter eleverna genomgått en 

sjuveckors period med undervisning och aktiviteter knutna till ämnet. Efter dessa 

veckor hade eleverna kunskap om naturen och miljön ökat samt intresset (Björklid, 

2005). 

 

Dahlgren (1997) hänvisar till forskning som har genomförts av Grahn m.fl. och som 

visar att barn och elevers hälsa och utveckling påverkas positivt av att vara utomhus 

och i naturen. I mötet med den närmsta omgivning lär vi oss hur allt ser ut känns och 

fungerar genom alla våra sinnen. Genom att använda våra sinnen får vi en bättre 

minnesbehållning, då sinnesintrycken påverkar oss på olika sätt (Dahlgren, 1997). 

3.4.3 Hälsa och miljö i ett utomhuspedagogiskt perspektiv 
Anders Szczepanski (2007) tar upp forskning i ett miljö- och rörelseperspektiv där 

han refererar till Hartig som har mätt blodtrycksnivåer på personer som varit och 

vandrat i 40 minuter i ett naturreservat. Studien visade på att blodtrycket sjönk efter 

vandringen. Däremot sjönk inte blodtrycket när personerna vandrade i en trafikerad 

stadsmiljö. Szczepanski (2007) tar också upp att rörelse och fysisk aktivitet är två 

viktiga faktorer för barns och ungas hälsa, de som är mycket utomhus håller sig 

friskare och har bättre koncentrationsförmåga, de leker även mer variationsrikt. 

Forskning om utemiljön på skolgårdar och förskolegårdar hänvisar Szczepanski 

(2007) till forskning som har genomförts av Grahn, där det visat sig att en mer 

naturpräglad yta ökar utevistelsen och bidrar till högre lekkvalitet. Det gröna 

uterummet ska även stimulera till utmaningar och spänning men den ska även 

innehålla möjlighet till vila och reflektion. Szczepanski (2007) hänvisar även till 

studier som genomförts av Nilsson, Ericsson och Fjortoft där man har påvisat 

positiva effekter av utevistelser i bland annat för lärande, koncentrationsförmåga, 

hälsa och den motoriska utvecklingen. Szczepanski (2007) refererar till Ericsson som 

har gjort en undersökning där 251 elever från en årskurs 1-3:a deltog i en 

interventionsstudie där man mätte hur motorik, koncentrationsförmåga och 

prestationer tog sig uttryck i matematik och svenska, när man avsatte en timma per 
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dag till fysisk aktivitet och rörelse. Resultaten pekade på en förbättring av motorik, 

koncentration och prestation. 

 

Fredrika Mårtensson (2004) har i sin studie undersökt två stycken förskolor och hur 

utomhusleken tar sig uttryck på förskolegården. Hon har funnit att den fysiska miljön 

påverkar barns lek utomhus på ett positivt sätt då barnen får stort utrymme att röra 

sig på, hon pekar även på vikten av att ha de naturliga inslagen kvar som inte är 

tillrättalagda i utomhusmiljön. Hon har observerat lek där barnen använder sig av 

den naturliga miljön i stor del av leken. I de observationer hon gjort där barn leker 

med landskapet har det ibland sett ut som att det är ”landskapet som leker med 

barnen” (s, 108).  

 

Anders Szczepanski (2007) hänvisar till en studie som genomförts av Nelsson, 

Szczepanski och Gustavsson där de gjort ett försök till att minska stressnivåerna hos 

både lärare och elever genom att praktisera utomhusundervisning. I studien deltog en 

grundskola som en försöksskola samt en kontrollskola. Deltagarna bestod av elever 

från förskoleklass upp till år 6 och totalt var det 341 barn och 30 lärare. 

Kompetensutvecklingen var 15 studiedagar som var fördelade över ett och samma 

läsår. I resultatet visas att i försöksskolan var nivåerna av stresshormon lägre än i 

kontrollskolan. Hos pojkarna var nivåerna lägre vid utomhusundervisning. Studien 

visade på positiva effekter för elevernas psykiska hälsa. I undersökning ingick även 

djupintervjuer och BMI. I intervjuerna kunde man se en ökning av en positiv attityd 

till varierad undervisning i lärarnas intervjuer. En slutsats från studien är att 

kopplingen mellan hälsa och utomhuspedagogik skulle kunna utgöra en frisk- och 

hälsofrämjande faktor i skolan. 

3.5 Teoretisk ram 

För att tolka och förstå det jag tycker mig se i data har jag använt delar av den 

utvecklingspedagogiska teorin som utvecklats av Ingrid Pramling Samuelsson och 

Maj Asplund Carlsson (2003). Flera begrepp inom teorin kommer att belysas och två 

av dem är lärandets objekt och lärandets akt som jag kommer att beskriva i texten 

nedan. 

3.5.1 Lärande i en utvecklingspedagogisk teori 
 

Syftet med den utvecklingspedagogiska verksamheten är att utveckla barns förståelse 

för sin omvärld. Med lärarens hjälp ska barnet upptäcka och utforska omgivningen. 

Barnet ges möjlighet att erfara olika fenomens strukturer. Dessa strukturer blir sedan 

igenkännbara av barnet vilket är viktigt för den fortsatta inlärningen. Tanken är att 

barnen ska få en grundläggande medvetenhet om fenomenen så de kan utveckla en 

grund av kunskap och som barnet sedan kan fortsätta att bygga på i skolan (Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007). 

 

Pramling (1994) hävdar att grunden i den utvecklingspedagogiska teorin kommer 

ifrån den fenomenografiska forskningsansatsen. I utvecklandet av denna teori har 

man använt sig av fenomenografin för att utgå ifrån människans egen subjektiva 

värld och dennes eget sätt att skapa förståelse för sin omvärld (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson, 2003). Fokus i fenomenografin ligger på hur någon erfar alltså 

relationen mellan objekt och subjekt (Pramling, 1994). För att få fram data inom 

fenomenografin måste man komma åt människans erfarenhetsvärld, vilket man bara 
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kan göra om människorna får tid att tänka och reflektera och är villiga att dela med 

sig av sin erfarenhetsvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Det är 

viktigt att kunna förstå barnets värld, därför är intervjun viktig inom 

utvecklingspedagogiken. De vuxnas sätt att kommunicera och förstå barnen är också 

av stor vikt samt att få barnen att uttrycka sig på olika sätt (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003). 

 

Utvecklingspedagogiken skiljer sig ifrån den barncentrerade pedagogiken som finns i 

förskolan genom att utvecklingspedagogiken ” innehåller en medveten strävan mot 

att utveckla specifika värden och normer, färdigheter och förståelse för vissa aspekter 

av sin omvärld, det vill säga, riktningen är central” (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003, s.59). Den barncentrerande pedagogiken lyfter barnets 

individuella erfarenheter som styr den vuxnas bemötande. Ansvaret förflyttas till 

barnet att upptäcka det viktiga i den kultur barnet vistas i och sitt eget lärande enligt 

författarna. Skillnaden är den att i utvecklingspedagogiken finns det mål man ska 

sträva mot och att det är grunden som läggs för barnens lärande i den 

utvecklingspedagogiska verksamheten och som sedan skall byggas vidare på i skolan 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Att arbeta med teman är en 

tradition inom förskolan, men i den utvecklingspedagogiska verksamheten lyfts 

tankestrukturerna fram för barnen så de och läraren tillsammans kan både reflektera 

och kommunicera om temat och om de specifika tankeobjekten (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

 Den utvecklingspedagogiska verksamheten ska utveckla en relevansstruktur hos 

barnet det vill säga meningsbärande strukturer. Det görs genom barns erfarande som 

kan beskrivas som ”… se, uppfatta urskilja eller förstå något” (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson 2003, s.71) Det vill säga att hela upplevelsen är en aspekt av 

erfarande. När något är igenkännbart hos barnet så är det genom barnets erfarenheter 

av vissa fenomen som har blivit betydelsefulla. Därav blir det naturliga sättet att 

tänka för barnet beroende av den struktur som denne erfarit för att förstå en viss 

lärandesituation (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Omvärlden blir 

kvalitativt annorlunda när barnet har lärt sig något nytt och därför riktar man 

uppmärksamheten mot det lärande objektet det som erfarits av barnen i den 

utvecklingspedagogiska teorin (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

 

Genom att utmana barnens tänkande genom att ställa frågor som får barn att tänka 

och reflektera över exempelvis aktiviteter de varit med om, riktar läraren 

uppmärksamheten mot lärandet och det görs till objekt som lärare och barn kan 

kommunicera om. På så vis blir det osynliga synligt och barnens olika 

förgivettaganden blir synliga för dem själva, de andra barnen och läraren vilket kan 

skapa kommunikation mellan dem. Från lärarens sida är relation, kommunikation 

och engagemang som denne lyckats skapa hos barnen av stor vikt om barnet ska 

kunna skapa mening och ta andras perspektiv vilket är en förutsättning för att kunna 

ha en metakognitiv dialog. Med metakognitiva dialoger vill läraren ” få barn att 

tänka reflektera och kommunicera sina tankar” (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003, s. 114). Det blir då synligt för läraren hur barnen tänker och 

variationen av hur något erfars i barngruppen. Nästa steg för läraren blir då att flytta 

fokus hos barnen till hur de tänker om objektet det vill säga till lärandets akt. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att läraren måste ha en 

riktning i arbete i enlighet med läroplanen samt en medvetenhet om just läroplanens 
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mål. Läraren måste göra världen synlig för barnet och rikta dess medvetenhet mot 

olika fenomen ”läraren måste både ha en intention om vad barn skall lära sig och 

kunna upptäcka det i barnens agerande” (214). 

 

Jag kommer att i min undersökning titta på vad undervisningen innehåller och hur 

lärarna arbetar med det (lärandets objekt). I undersökningen kommer jag även titta på 

hur lärarna genomför en uteaktivitet med barnen och hur de uppfattar denna. Hur 

barnen tar det till sig (Lärandets akt) kommer också studeras. Jag kommer alltså att 

titta på vad lärarna riktar barnens uppmärksamhet mot och hur de synliggör ett 

fenomens strukturer. För att avsluta resonemanget om vad utvecklingspedagogikens 

teori går ut på så är citatet nedan mycket talande: 

”Det handlar om att lära barn att lära, dvs. hjälpa dem att bli bättre skickade att förstå 

sin omvärld” (Pramling, 1994, s. 49). 

3.5.2 Lärandets objekt och akt 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver begreppet lärandets 

objekt på följande vis ”den förmåga eller det kunnande som barnet skall utveckla”( s. 

20).  Det som lärarna vill att barnet skall skapa sig en uppfattning, en medvetenhet 

om är objektet. Detta ska bli en meningsbärande struktur så barnet kan gå ett steg 

längre till nivå 2 och koppla ihop det till ett samband som till exempel ett träds 

kretslopp. För att kunna förstå att en penna som är gjord av trä är just träd krävs en 

viss riktning, för att komma ett steg längre måste läraren utmana eller leda barnet till 

att det finns strukturer i olika fenomen och att pennan en gång varit ett träd. Den 

tredje nivån är till för att barnet skall se sitt eget lärande och utveckla det. Det kan 

vara att se pennan som ett träd, som har ett kretslopp och som människan kan 

påverka. Lärandets akt fokuserar på själva barnens lärande, att barnen kan förstå sitt 

eget lärande och på vilka sätt de lär sig olika saker (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Grundtanken är att läraren ska göra generella strukturer synliga för 

barnen. Övergripande teman som är naturlig del av förskolan ska lyftas fram även i 

utvecklingspedagogiken men även de tydliga strukturerna och tankeobjekten som 

barn och lärare ska reflektera och kommunicera över skall synliggöras.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver lärandets akt som ”hur 

barn gör eller går tillväga för att lära sig” (s.21). Att kommunicera är av stor vikt 

anser författarna och det är när barn ” … är engagerade i att undersöka, konstruera, 

uttrycka sig i bilder eller symboler, lösa egna eller gemensamma problem som de vill 

prata eller fråga om något” (s. 190). Författarna menar också att genom 

kommunikationen med omvärlden så är det varje barns sätt att erfara det objekt de 

har sin uppmärksamhet riktad mot som är det väsentliga. För att det ska ske måste 

läraren ha en tillåtande miljö som präglas av tillit för barns tankar och deras olika sätt 

att uttrycka dessa. Där av måste läraren ta tillvara på barnens perspektiv och 

erfarande. Lärarens intention är också att få barnen att byta perspektiv, från det egna 

till att kunna ta till sig andras perspektiv genom att tänka på hur synliggöra de olika 

sätten att tänka i barngruppen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att variation är ett 

betydelsefullt begrepp. Dessa kan ta sig uttryck ”i barns olika sätt att tänka, i att 

fokusera olika nivåer av generalitet och i att fokusera och arbeta med ett och samma 

budskap” (s. 191).  
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I lärarens arbetssätt inom utvecklingspedagogiken är intervjun ett viktigt redskap. 

Läraren försöker också att få barnen förklara, beskriva och berätta. I barngruppen 

skall läraren uppmärksamma barnen på deras olika sätt att tänka, rita konstruera eller 

lösa problem. Mångfalden av barnens sätt att uttrycka sig och illustrera måste lyftas 

fram av läraren så det blir synligt för barnen. Hela tiden skapas det situationer som 

kan användas till att problematisera och kommunicera om de innehåll som läraren 

vill rikta uppmärksamheten mot. Situationerna kan vara allt från experiment till 

spontana situationer som lek där läraren fångar tillfället. 

3.5.3 De tre nivåerna av generalitet 
I den utvecklingspedagogiska teorin finns det tre nivåer av generalitet vilka utgör 

grunden för att utveckla barnens tankar. Dessa tre nivåer av generalitet går från det 

konkreta till det abstrakta (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

1. Första nivån är själva Lärande objektet man jobbar med som är innehållet. 

2. Andra nivån är den strukturella nivån, här försöker man att synliggöra 

grundläggande strukturer för barnen, vilket är första steget till metakognitivt 

tänkande. 

3. Tredje nivån som är den metakognitiva nivån där man vill utveckla barnens 

förståelse för sitt eget lärande. 

 

Först får barnen skapa sig en föreställning om det valda lärande objektet. Sedan 

synliggör läraren barnens olika sätt att tänka i hela barngruppen, det vill säga att 

variationen bland sätten att tänka ska bli synligt för alla i gruppen. När man går 

mellan nivå två - kognition och nivå tre - metakognition så anses det i 

utvecklingspedagogiken vara undervisning av innehållet på ett metakognitivt sätt 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 
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4 METOD 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger och barn upplever sin verksamhet 

genom intervju och observation som verktyg.  Jag kommer att titta på frågan vad 

undervisningen innehåller, genom intervju samt observera hur innehållet kommer till 

uttryck i praktiken. Undersökningen utgör en fallstudie på en Naturförskola. 

4.1 Kvalitativ fallstudie 

Studien är en fallstudie där själva fallet utgörs av vad- och hur-aspekten i 

undervisningen i naturförskolan. En fallstudie är enligt Panel och Davidson 

(2003)”en undersökning på en mindre avgränsad grupp”. När man gör en fallstudie 

vill man ha en så täckande bild som möjligt av det studerade objektet och därför 

utgår man från ett helhetsperspektiv (Patel & Davidson, 2003). Enligt Merriam 

(1994) är en fallstudie ”är en väl avpassad metod för att förstå och tolka 

observationer av pedagogiska skeenden och företeelser” (s.17). Det stämmer överens 

med min undersökning då det är en mindre grupp jag kommer att följa genom 

observation och intervjuer. Jag kommer att undersöka hur - aspekten genom 

observationen då jag vill se hur lärarna praktiskt genomför undervisning ute. Jag 

kommer också att titta på vad - aspekten det vill säga vad undervisningen innehåller. 

Framför allt vill jag fånga lärarnas subjektiva värld av sin verksamhet samt barnens 

upplevelse av sitt eget lärande och deras upplevelse av verksamheten. 

4.2 Urval  

Jag har fått kontakt med en förskola belägen i en mindre stad. 

Undersökningsgruppen består av två lärare och tolv barn. En lärare har varit med 

sedan starten av denna förskola och den andra har jobbat där i cirka ett år. Läraren 

som har jobbat längst på arbetsplatsen har en bakgrund som ledare i 

friluftsfrämjandet. Den andra läraren har tagit kurser genom naturskyddsföreningen. 

Dessa utbildningar har lärarna gjort av eget intresse. Barngruppen består av tolv barn 

med nio pojkar och tre flickor, alla barnen ligger i samma åldersspann, fem år. De 

kommer från samma upptagningsområde, vilket är norra området. Det är föräldrarna 

själva som fått avgöra om barnen skall fortsätta gå samma förskola eller om de ska 

gå ett år i naturförskolan innan de ska börja förskoleklassen. Valet av förskola föll 

sig naturligt när just denna förskola kontaktade mig och var intresserade av jag kom 

dit och skrev ett arbete om deras verksamhet. Detta är en av många naturförskolor i 

hela landet, och jag har gjort en fallstudie i just denna förskola. Resultatet ska inte 

ses som något representativt för naturförskolor i allmänhet då många förskolor 

jobbar med sin verksamhet på olika sätt. 

4.3 Observation 

I min undersökning kommer jag att göra en observation med en efterföljande intervju 

där barnen får måla det som varit roligast under dagen. Dessa teckningar är tänkta 

som ett hjälpmedel att få igång samtalet samt ett sätt för barnen att uttrycka det de 

varit med om under dagen. Samtidigt kan det bli en glimt av barnens lärandeprocess.  

 

Jag har gjort två observationer vid planerade uteaktiviteter. Den ena är en 

pilotobservation, där jag testade mitt observationsschema och som ledde till några 

ändringar som blev det slutgiltiga schemat (se bilaga 2). Den andra observationen 

gjorde jag med det nya schemat. Jag valde att göra en observation av en planerad 
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uteaktivitet (där läraren har ett specifikt syfte). När läraren har ett specifikt syfte har 

man ett lärande objekt i fokus vilket stämmer överens med min frågeställning. 

Einarsson & Hammar Chiriac (2002) hävdar att man kan basera en undersökning på 

enbart observation som metod eller kombinera den med andra olika metoder vilket 

även Patel och Davidson (2003) anser. Dessutom hävdar Einarsson och Hammar 

Chiriac (2002) att vid observation är man inte bunden vid att personerna i fråga 

måste delge information utan observatören kan både se och höra gruppen. Eftersom 

man i en direkt observation kan uppfatta vad deltagarna säger och gör blir det ett 

passande verktyg för mig då jag enligt mitt syfte vill se vad lärarna gör praktiskt 

under en uteaktivitet med barngruppen. En direkt observation samlar in information i 

en verklig händelse i den naturliga miljön. Detta förutsätter dock att forskaren är på 

plats och antecknar (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Patel och Davidson 

(2003) tar också upp att observation är ett bra verktyg vid insamling av data av 

”beteenden och skeenden i naturliga situationer” (s. 87). Nackdelar med denna metod 

enligt Patel och Davidson (2003) är att det kan vara tidsödande och kostsamt. Det 

kan även vara svårt att ta ut beteenden som är representativa situationer och 

författarna pekar även på aspekten av hur man som forskare vet att man fångat ett 

spontan beteende. 

 

En teorigenerande observationsstudie är en studie där man vill finna ny kunskap i 

empirin. Forskaren vill få fram en bild eller möjligtvis en teori av det fenomen som 

studerats genom sitt material (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Observationer 

med låg grad av struktur används ofta vid ett utforskande syfte. Där utgår forskaren 

ifrån den forskningsfråga denne har och bryter upp den i olika delfrågor. Genom 

observationen får forskaren svar på dessa, genom att föra löpande anteckningar 

(Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Patel och Davidson (2003) tar även upp 

ostrukturerad observation där man vill få in så mycket information som möjligt om 

ett visst område. Jag har gjort en ostrukturerad observation där jag har försökt att 

fånga lärarens arbetssätt i praktiken samt dennes intention med undervisningen. För 

att göra detta använde jag mig ut av ett observeringsschema (Se Bilaga 2) som jag 

har konstruerat efter kategorier som är specifikt för min frågeställning och mitt syfte. 

Jag har valt att dela upp schemat efter 6 olika kategorier, som är en del av mitt syfte 

och frågeställningar.  

 

 Aktiviteten/uppgiften 

 Hur används platsen/naturen? 

 Vad/hur gjorde barnen? 

 Vad/hur gjorde läraren? 

 Samspel mellan lärare elev 

 Reflektioner/tankar 

 

Utifrån dessa kategorier observerade jag lärarna och barngruppen under en 

uteaktivitet. Patel och Davidson (2003) tar upp generella principer för konstruktion 

av ett observeringsschema. Schemat ska vara lätt och smidigt för observatören att 

göra registreringar i. Det får inte vara för litet eller för stort samt kategorierna får 

bara ha ett beteende registrerat i sig. Att konstruera ett observeringsschema var svårt, 

speciellt att utforma kategorier efter syftet. Efter min pilotobservation blev det 

tydligare vilka kategorier som skulle vara med. Dessutom blev det lättare att fylla i 

schemat efter ändringarna. 
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Vid pilotstudien så var min intention att vara känd icke deltagande observatör, vilket 

blev praktiskt omöjligt. Vid uteaktiviteterna blev man en del av gruppen då jag var 

med och gjorde samma saker som barnen. I och med att man följd med gruppen bjöd 

läraren in en och barnen kunde då även vända sig till mig om vad som helst. Då blev 

jag istället en känd deltagande observatör, vilket också innebar att det var lättare att 

starta upp ett samtal med barnen och försöka få dem att förtydliga sig i vissa frågor 

som gäller det man tillsammans upplevt. Jag antecknade när det var samling samt om 

gruppen tittade på något speciellt, tillfällena föll sig naturligt när gruppen skulle 

undersöka objektet som läraren hade som syfte. En även vid spontana situationer där 

barnen upptäckt något.  Fördelen med att vara deltagande observatör är att man är 

med och delar upplevelsen med gruppen vilket gör som ovan nämnts att det blir 

lättare för barnen att prata med mig som då är känd för dem. Därav kommer jag att 

vara deltagande observatör under resten av undersökningen. Observatörens 

förhållningssätt kan illustreras av fyra olika sätt att förhålla sig. Dessa är  

 

 känd och deltagande observatör,  

 känd och icke deltagande observatör,  

 okänd deltagande observatör  

 okänd icke deltagande observatör (Patel & Davidson, 2003). 

 

 Det man skiljer främst på är känd och okänd samt deltagande och icke deltagande 

(Patel & Davidson, 2003). Einarsson och Hammar Chiriac (2002) tar upp öppen och 

dold observation vilket innebär om man gör en observation där gruppen är medveten 

om att den observeras eller helt omedveten. Författarna tar också upp graden av 

deltagande vilket kan liknas vid Patel och Davidsons fyra olika förhållningssätt. 

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) och Patel och Davidson (2003) anser att 

nackdelen med deltagande observatör är att observatören påverkar gruppen med sin 

närvaro vilket kan påverka resultatet. Det kan innebära att i vissa situationer kan 

även observatören missa att registrera information. Det kan vara svårt att överblicka 

allt i en situation (Patel & Davidson, 2003). Det har även jag upplevt under en 

uteaktivitet, där jag var deltagande observatör. 

4.4 Intervju 

I en del av min undersökning gjorde jag kvalitativa intervjuer med lärarna och 

barnen. Jag gjorde allt som allt sex intervjuer, där två av intervjuerna är med lärarna 

på förskolan och fyra stycken är med slumpvist valda barn. Jag samlade in deras 

egna uppfattningar om uteaktiviteten genom mina intervjufrågor (se bilaga 3). Till 

lärarna hade jag även en del allmänna frågor om verksamheten. Intervjun som en 

datainsamlingsmetod bygger på de utsagor som man får vid intervjutillfället vilket 

man senare gör en tolkning och analys av. Denna tolkning och analys ligger sedan 

till grund för de slutsatser man kommer att dra av sitt material (Lantz, 2007). Jag har 

valt intervjun som verktyg för att jag vill få en uppfattning om den intervjuades 

subjektiva värld, och personlig uppfattning om undervisningen. Utifrån mina 

intervjufrågor (se bilaga 3) har jag tre frågor som tillhör observationstillfället då jag 

vill veta lärarens syfte med uteaktiviteten. Efter det så har jag sju stycken mer 

allmänna frågor om lärarnas verksamhet på förskolan. Fyra frågor riktas till barnen. 

Till alla frågorna finns utrymme för att ställa spontana följdfrågor i anslutning till 

intervjun. Patel och Davidson (2003) tar upp intervjufrågornas standardisering och 

strukturering vilket är viktigt då standardisering bestämmer ordningsföljden av 

frågorna och struktureringen bestämmer hur fritt personen kan svara på frågan 
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utifrån sina erfarenheter. En kvalitativ intervju karaktäriseras av låg grad av 

standardisering, vilket innebär att personen som blir intervjuad svarar med sina egna 

ord (Patel & Davidson, 2003). Struktureringen kan skilja mellan hög eller låg 

beroende på om intervjuaren väljer att ställa frågorna i en bestämd ordning 

respektive i den ordning som faller sig naturlig i intervjun (Patel & Davidson, 2003). 

Jag har valt att göra en kvalitativ intervju eftersom jag vill att personen i fråga skall 

svara med sina egna ord, men jag har en bestämd ordning som jag ställer mina frågor 

i. Jag har frågorna i bestämd ordning för att underlätta samtalet. Lantz (2007) hävdar 

att i en öppen intervju så söker man efter den subjektiva värld som personen har och 

får dennes uppfattningar om det fenomen intervjuaren frågar om. Lantz (2007) anser 

att en välgenomförd intervju ” ger data som speglar källan” (s. 11). 

 

Patel och Davidson (2003) tar upp att man kan registrera genom anteckningar eller 

ljudupptagningar. Vid ljudupptagningar är fördelen att svaret registreras exakt och 

man kan återgå till källan efter själva intervjun. En nackdel med att transkribera är att 

det kan bli kostsamt då de måste skrivas ut. Dessutom tar det tid att transkribera en 

intervju. Vid en intervju där man spelar in kan deltagaren påverkas av bandspelaren. 

Det märks oftast när samtalet är avslutat och bandspelaren stängts av, då kan 

personen i fråga börjar uttrycka sig mer spontant (Patel & Davidson, 2003).  Då jag 

gjorde mina intervjuer valde jag att spela in för att få tillgång till intervjun även efter 

själva intervjutillfället. Jag hade vid början av intervjun informerat om att samtalet 

kommer att spelas in och att inspelningen kommer att raderas direkt efter arbetet är 

färdigt. Merriam (1994) tar upp nackdelar vid ljudupptagningar under en intervju 

vilka kan vara att intervjuaren inte är bekant med tekniken och den fallerar. Den 

andra nackdelen är om själva deltagaren inte vill att intervjun ska spelas in. 

 

 Vid barnintervju, skriver Doverborg och Pramling Samuelsson (2000), att det är en 

fördel om barnens egen pedagog har pratat med barnen om vem som ska komma och 

vad denne person ska göra. Författarna menar också att om man har fått en bra 

kontakt med barnet är det lättare för intervjuaren att få ta del av barnets tankar. Jag 

hade kontakt med förskolan innan och bad dem informera barnen om att jag skulle 

komma, och att jag skulle intervjua några av dem. För att få bra kontakt besökte jag 

förskolan och hälsade på barnen. Under mina besök var jag även med vid 

uteaktiviteter. Under mina intervjuer fick jag en uppfattning om att varje barn 

berättade för mig så gott de kunde utifrån mina frågor. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) hävdar också att under en intervju måste man ge barnen tid till 

eftertanke och inte stressa barnet att leverera ett svar. Det försökte jag tillämpa under 

de intervjuer jag gjorde med barnen, vilket lönade sig med eftertänksamma och 

utförliga svar. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) tar även upp att i 

barnintervjuer anstränger sig oftast barnet att lista ut vad intervjuaren vill ha för svar. 

Det innebär att man som intervjuare måste vara lyhörd för att barnet blir mer följsamt 

och lättpåverkat under en intervju, för det ämne som intervjuaren tar upp. Doverborg 

och Pramling (2000) anser att efter en intervju med ett barn ska man spela upp en 

snutt vilket ofta uppskattas av barnet. Författarna påpekar också att om ett barn inte 

orkar prata mer måste man avsluta samtalet. Under mina intervjuer lät jag barnen 

lyssna en bit på inspelningen och kan instämma med författarna att det var uppskattat 

från barnens sida. Att alla inte orkar prata lika länge fick jag också erfara och det 

pendlar från person till person, så jag avslutade samtalet så även det barnet skulle få 

en positiv bild av intervjun. 
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4.5 Genomförande 

4.5.1 Pilotstudie 
Under mitt första besök på förskolan presenterade jag mig och berättade om 

upplägget av kursen. Efter besöket i förskolan utformade jag ett observationsschema 

till pilotstudien. För att se om mina frågor och mitt observationsschema fungerar i 

praktiken så gjorde jag en pilotstudie vilket innebär att man prövar en teknik eller ett 

upplägg av till exempel en intervju på en grupp som motsvarar den tänkta 

undersökningsgruppen (Patel & Davidson, 2003). Pilotstudien som jag utförde på 

förskolan för att se om jag kunde täcka in mina frågeställningar ledde till att jag fick 

göra om observationsschemat och ändra om lite intervjufrågor för att få mer 

specifika svar (Se bilaga 2 och 3). I pilotstudien intervjuade jag barnen och som hjälp 

att få igång samtalet fick barnen möjlighet att rita en teckning. Under intervjutillfället 

med barnen fick de rita vad som var roligast under uteaktiviteten. Detta ger dem en 

möjlighet att reflektera över aktiviteten och uttrycka sig i bild. Att få rita en teckning 

visade sig vara en bra metod så jag kommer att använda mig av det under hela 

undersökningen. 

4.5.2 Intervjuer 
Efter pilotstudien bestämde jag mig för att slå ihop observationsschema och hela 

intervjun eftersom materialet jag samlat in kommer att bli omfångsrikt. Det vill säga 

att jag intervjuar läraren om observationen under samma tillfälle där jag intervjuar 

läraren om de allmänna frågorna. Redan vid få intervjuer blir det mycket material 

(Patel & Davidson, 2003). Vid intervjuerna valde jag ett lugnt rum där man kunde 

stänga dörren och prata ostört. Jag använde mig av min mobil med en 

inspelningsfunktion vid första tillfället (pilotundersökningen), vid det andra tillfället 

hade jag även en back up i form av en mp3-spelare som även den hade en 

inspelningsfunktion. För att få ut så mycket information som möjligt till 

observationen formulerade jag även ett par frågor till schemat (se bilaga 3) så att jag 

skulle få en så klar bild av lärarens syfte med uteaktiviteten som möjligt. Vid 

pilotintervjun intervjuade jag läraren först. Jag fann mitt resultat från pilotstudien 

användbart så jag har även använt de i resultatdelen. Efter pilotstudien gjorde jag den 

andra observationen. Där var jag med läraren och barngruppen och observerade en 

uteaktivitet. Efter aktiviteten och hemkomsten blev det lek innan maten och efter 

maten hade jag min intervju med barnen. Jag valde att göra intervjun med barnen 

efter maten för att barnen skulle orka göra en intervju rent praktiskt, då det krävs 

koncentration och energi för att reflektera. Jag valde även den tidpunkten för att de 

hade fått frisk luft, mat och lite lek innan, vilket ökar förutsättningarna för att de 

skall vara mer benägna att svara på mina frågor. Läraren intervjuade jag efter hennes 

rast. Jag gav de längre intervjufrågorna till läraren innan så att hon kunde tänka 

igenom och ge så uttömmande svar som möjligt. Frågorna som var till observationen 

fick hon inte se innan intervjun.  

4.5.3 Observation 
Vid pilotobservationen följde jag med läraren och barngruppen ut i skogen för att 

undersöka stubbar. Jag var utrustad med papper och penna samt ett underlägg till 

pappret. När jag gjorde observationen skrev jag ner det jag ansåg var av intresse för 

min undersökning och utefter de kategorier jag utformat på observationsschemat. 

Under uteaktivitetens gång försökte jag observera och anteckna så mycket som 

möjligt, för att sedan vid analysen få så utförlig information som möjligt. Vid 
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observationen tittade jag på barnen, läraren och hur lärandeobjektet synliggjordes. 

De resultat jag fick i pilotobservationen fann jag användbara och har även använt 

dem i resultatdelen. Jag kunde tydligt urskilja lärarens riktning och barnens 

uppmärksamhet i pilotobservationen. Efter pilotobservationen ändrade och 

förfinande jag observationsschemat (se bilaga 2) och använde mig av den nya 

versionen vid det andra tillfället. Även där använde jag mig av papper, underlägg och 

penna för att kunna föra anteckningar. Denna gång började aktiviteten ute i 

”morgonkojan”.  Efter det var det dags för skogsturen, där jag följde med den andra 

läraren och den andra barngruppen. Under denna observation antecknade jag allt som 

hade av intresse för min undersökning samt syfte och frågeställning. Allt som allt 

genomförde jag två observationer. 

4.6 Databearbetning 

Under min databearbetning har jag transkriberat mina intervjuer, från ljudupptagning 

till text. Jag har sedan läst igenom texterna och letat efter mönster, likheter och 

skillnader i svaren. Jag har sedan funnit liknande svar som jag har kategoriserat och 

tagit ut det mest belysande exemplet för just den kategorin. Vid barnintervjuerna har 

jag skrivit ut frågan och hela svaret för att få fram kontexten bättre. Lärarnas svar har 

jag presenterat i form av citat som speglar de olika kategorier jag hittat. 

Anteckningarna från observationerna har jag infogat i texten med intervjuerna för att 

få en helhetsbild och ett sammanhang till kategorin. Patel och Davidson (2003) anser 

att vid analys av intervjuer ska man bearbeta den utskrivna texten, vilket gäller även 

anteckningar vid en observation. Under observationen av en uteaktivitet så gjorde jag 

noggranna anteckningar, vilka jag sedan skrev som dokument i Word. Efter jag 

skrivit ner så mycket jag minns och efter anteckningarna har jag analyserat innehållet 

gentemot min teoretiska ram. I resultatdelen har jag vid varje citat analyserat 

innehållet och gjort en kommentar under med kopplingar till min teoretiska ram. 

Patel och Davidson (2003) tar upp att vid kvalitativa bearbetningar är det oerhört 

viktigt med de egna kommentarerna och tolkningarna från citaten av intervjuerna och 

observationsanteckningarna, och att de görs tillgängliga för läsaren. 

 

De teckningar som barnen ritade under intervjun, har jag kunnat koppla till min 

teoretiska ram där vikten av att kunna uttrycka sig genom olika sätt är viktiga. I vissa 

teckningar har lärande objektet, det som läraren velat synliggöra för barnen varit 

framträdande speciellt i en teckning (se bilaga 4). Jag har valt ut två teckningar (se 

bilaga 4 och 5) som enligt min mening bäst synliggör lärarens intention med 

uteaktiviteten och som visar på hur barnen uppfattat innehållet i undervisningen.  

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att det går att göra kvalitativa bearbetningar av 

ljudinspelningar, då man efter intervjun skriver ut och får ett textmaterial att arbeta 

med. Det blir då ett ganska omfångsrikt material redan vid några intervjuer (Patel 

och Davidson, 2003). Det fick jag uppleva genom mina intervjuer där jag fick ett 

omfångsrikt material på bara några få intervjuer. Enligt Lantz (2007) så bygger 

kvalitativa analyser på ett fåtal intervjuer och observationer. Patel och Davidson 

(2003)  anser att analysen av det insamlade materialet bör göras innan för lång tid 

förflutit och minnet tryter. Därför satte jag mig ner omgående efter intervjuerna för 

att transkribera dem samt anteckningarna från observationen.  
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4.6.1 Validitet och Reliabilitet 
Patel och Davidson (2003) samt Merriam (1994) anser att i kvalitativa studier så 

ligger fokus kring att ” upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av 

livsvärlden, att beskriva uppfattningar” (s.102). Patel och Davidson (2003) tar även 

upp begreppen validitet och reliabilitet. Validiteten ska ses genom hela processen i 

en kvalitativ studie, och reliabiliteten skall ses utifrån sitt utgångsläge i intervjun, det 

vill säga just då i det sammanhanget i den stämning som var då. En person kan ändra 

sin uppfattning, men det betyder inte i en kvalitativ studie att reliabiliteten skull bli 

mindre än om det vore en kvantitativ studie. Reliabilitet används sällan, det 

sammanvävs med validiteten inom kvalitativa studier (Patel och Davidson, 2003). I 

den undersökning jag har gjort har fokus legat på att få uppfattning om den 

intervjuades livsvärld. När forskaren ska samla in data måste underlaget vara av god 

kvalitet så tolkning av den studerades livsvärld kan göras utifrån datainsamlingen 

(Patel & Davidson, 2003). Författarna menar vidare att om forskaren har lyckats 

fånga det vanliga, det speciella eller det typiska i sin undersökning, kan dessa 

tolkningar bidra till ökad kunskap, vilket har betydelse för validiteten (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

Patel och Davidson (2003) tar upp triangulering som kan förekomma vid 

validitetsproblematik. I trianguleringen räknas datainsamlingsmetoderna in så som 

intervju, observation och så vidare. All information forskaren har fått in genom 

metoderna samlas och sammanförs i analysen för att utgöra en så fyllig bild som 

möjligt. Resultatet forskaren får ut kan ta sig olika uttryck genom att sammanfalla 

eller streta åt olika håll. Forskaren kan i så fall välja att samla in data från olika källor 

för att fånga variationen. Merriam (1994) anser att genom att kombinera olika 

metoder kan deras starka respektive svaga sidor komplettera varandra och forskaren 

har då alla fördelar med de olika metoderna samt en kontroll över de nackdelar 

respektive metod har. Jag har i min undersökning två verktyg för insamling av data, 

observation och intervju. 

 

Vid en kvalitativstudie är det vanligt att göra intervjuer. Det innebär att man efter 

intervjutillfället ska transkribera intervjun. Att göra tal till text är en mödosam 

process och den kan färgas av forskarens egen mening. För att säkerhetskälla 

validiteten måste forskaren då motivera alla val denne gör vid sin hantering av den 

insamlade informationen (Patel och Davidson, 2003). Jag har i min uppsats redovisat 

de val jag gjort i mitt metodkapitel. 

 

Patel och Davidson (2003) anser att om studien bygger på intervjuer måste forskaren 

hålla en balans mellan intervjucitaten och sina egna kommentarer, så läsaren själv 

har en chans att bedöma om tolkningen är trovärdig. För att validiteten ska vara hög 

måste forskaren motivera alla sina val och beskriva sitt tillvägagångssätt så att de 

personer som ska ta del av resultaten kan enkelt följa med i texten genom hela 

forskningsprocessen. Patel och Davidson (2003) anser att det är svårt att fastställa 

validitet inom en kvalitativ forskningsprocess då varje studie är unik och att ” det går 

inte att fixera några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten” (s. 104).  

4.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har utformat forskningsetiska principer där forskning regleras ut 

efter det så kallade individskyddet som delas upp i fyra stycken olika krav. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Individskyddet är till för att individen inte ska utsättas för skada varken psykiskt eller 

fysiskt. Det får inte heller förekomma någon form av förödmjukelse eller kränkning 

av individen. Dessutom skyddas individens integritet då inga obehöriga skall få insyn 

i det privata livsförhållandet (www.codex.vr.se 091227). 

 

 Vid det första kravet, informationskravet så skall forskaren ge information till den 

deltagande parten om frivillighet att delta, samt att denne kan när som helst avbryta 

sin medverkan. Forskaren skall också informera om syftet med undersökningen samt 

hur informationen sedan kommer att användas (www.codex.vr.se 091227). Jag har 

vid början av varje intervju informerat denna vad undersökningen handlat om och att 

deltagaren får ta paus eller avbryta när personen ifråga känner för det. Jag har även 

informerat om användningsområdet för undersökningen, vilket är mitt 

examensarbete. I början av intervjun har jag också informerat om att det vi säger 

kommer att spelas in och raderas när arbetet är avslutat. 

 

Det andra kravet är samtyckeskravet där individen måste lämna sitt samtycke. Är 

undersökningsdeltagaren under 15 år måste forskaren ha samtycke ifrån 

förälder/vårdnadshavare. Deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan i 

undersökningen när denne känner för det utan att det blir negativa konsekvenser för 

personen. Om personen i fråga vill avsluta får forskaren inte påverka beslutet så 

deltagaren känner sig tvungen att fullfölja undersökningen (www.codex.vr.se 

091227). Jag har skrivit en samtyckeslapp till föräldrarna där de får ge sitt samtycke 

till att deras barn blir intervjuade och att materialet används till mitt examensarbete 

(se Bilaga 1). Dessa lappar lämnade jag på förskolan till lärarna så de kunde dela ut 

dem. Detta ska underlätta för föräldrarna då de kan välja att ställa frågor till de redan 

kända lärarna eller till mig genom kontaktinformationen på samtyckeslappen. 

Fördelen att göra på detta sätt är att föräldrarna kanske är mer benägna att fråga de 

redan kända lärarna än mig en okänd student utifrån. Jag fick kontakt med förskolan 

lite innan delkurs två inleddes och lärarna kunde redan då skriva i sitt veckobrev till 

föräldrarna att jag skulle komma och skriva mitt examensarbete där. Av de tolv barn 

som gick på förskolan fick jag in samtliga samtyckeslappar med ett godkännande av 

alla föräldrar. 

 

Forskaren skall vid det tredje kravet, konfidentialitetskravet göra uppgifterna om en 

person oidentifierbara så ingen utomstående kan känna igen enskilda personer 

(www.codex.vr.se 091227). På samtyckeslappen jag delade ut står det att inga namn 

på barnen kommer att användas eller på förskolan. Detta gäller även för lärarna där 

namnen är fingerade. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att 

undersökningen bara får användas till den forskning man utlyste i början. 

Undersökningen får inte användas för kommersiellt bruk eller icke – vetenskapliga 

syften (www.codex.vr.se 091227). Jag har informerat om att undersökningen är till 

för mitt examensarbete och allt inspelat material kommer att raderas när arbetet är 

avslutat. Jag tycker att jag uppfyllt samtliga krav i mitt arbete, för att personerna ska 

känna sig trygga i att medverka med förvissning om att de kommer att vara anonyma 

och allt inspelat material kommer att raderas, samt materialet endast används till mitt 

examensarbete. 

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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5 RESULTAT 

Här kommer jag att gå igenom det resultat jag fått fram ur mina intervjuer med lärare 

och barn, samt de observationer jag gjort från olika ”lärandetillfällen”.  

5.1  Vad och hur barnen lär sig ur ett lärarperspektiv  

Här kommer jag att gå igenom de resultat jag fick av mina observationer och 

intervjuer. Dessa utgörs av sex kategorier, där även några har underkategorier i sig. 

5.1.1 Förhållningssätt till naturen 
Karaktäristiskt för föreliggande kategori är lärarnas betoning av själva värdegrunden 

och förhållningssätt till den. 

 

Här pratar läraren Kerstin om värdegrunden att man måste vara rädd om naturen och 

hur man ska förhålla sig till den när man är ute. 
 

Lika väl som man har värdegrunden, att man ska lära sig att vara rädd om 

naturen. Vi la ju inga clementinskal för att det inte ska ge spår att vi har varit där. 

Klättrar man upp och sätter sig på en stubbe eller sten, att man inte plockar bort 

en massa mossa så det ser tråkigt ut när vi går därifrån, det ska se lika fint ut. 

 
Jag tycker att man ska få leka och kunna busa och så vidare, men man ska ändå 

tänka på att det är något som växer det är ju ändå ett liv och det ska vara vackert 

och som vi säger vi plockar inte en massa blommor, vi tittar på blommorna, de 

står ju bäst där de är. 

 

Kerstin tar även upp i nedre citatet att man måste respektera allt levande samtidigt 

som man måste kunna få leka och busa. I dessa två citat är intentionerna med 

lärandets objekt förhållningssättet till naturen och indirekt värdegrunden som ska 

vara plattformen för allt lärande. 

 

I samma kategori tar läraren Inga upp begreppen allemansrätten och markägare 

under sin uteaktivitet med barnen. Hon vill att barnen ska förstå att man inte kan bete 

sig hur som helst när man ska hugga en julgran. 

 
Ja det är lite allemansrätten kommer in där med, att alla har tillgång till skogen 

men man får inte bära sig åt hur som helst i skogen, det är ju lag att man inte får. 

Jag tyckte det var så viktigt att jag faktiskt har kontaktat markägaren för att jag 

liksom med gott samvete kan säga det här, att jag har frågat. 

 

I observationen jag gjorde under uteaktiviteten så blev det synligt hur läraren genom 

sitt eget förhållningssätt till naturen speglas i hennes sätt att undervisa barnen i 

naturen. Här nedan redovisas en sekvens från uteaktiviteten där barnen skulle hämta 

en julgran till förskolan. 

 

När vi lämnat morgonkojan går vi in skogen för att hämta en julgran. Läraren har 

i förväg sett ut en gran samt ringt markägaren och bett om tillåtelse att hugga ner 

granen. När vi kommer fram till stället där granen finns samlas alla barnen i en 

halvcirkel och läraren pratar om granen. Hon frågar barnen om man får gå ut och 

bara hugga ner en gran. Allemansrätten och markägare diskuteras. Barnen får 

turas om att såga ner granen. När barnen, ett efter ett, prövar att såga ner granen 
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leker de andra med ett träd som blåst ned. De leker att det är en koja och det 

uppstår lite meningsskiljaktigheter och någon utbrister - ingen äger kojan.  

 

Under denna sekvens får barnen praktiskt pröva på att såga ner en gran med läraren 

bredvid. De andra leker med ett träd och väntar på sin tur. I denna sekvens är lärarens 

intention att göra begreppet allemansrätt till lärande objektet. Lärandets akt är att 

läraren tar barnen till morgonkojan, samlar deras uppmärksamhet delger alla samma 

information låter de använda sina sinnen både i kojan och ute i skogen för att få en 

upplevelse av uteaktiviteten. I observationen kan man se att ett av barnen tänker på 

allemansrätten då några leker med trädet som har ramlat bredvid den plats vi sågar 

ner granen. Kojan som är ett träd och finns i skogen där alla har rätt att vara, vill ett 

av barnet ha för sig själv och för kompisen vilket då ett annat barn i barngruppen 

utbrister – Ingen äger kojan. Ett korn av allemansrätten och vad den innebär har 

fastnat i medvetandet hos ett av barnen som tänker tillbaks på det läraren berättade 

om allemansrätten.  

5.1.2 Naturen som utgångspunkt för lärande  
Det som är utmärkande för denna kategori är att i och med att läraren och 

barngruppen är ute mycket, så blir lärandet mera konkret. Då allt är i sin helhet och 

man får ett sammanhang.  

 
Vi har som målsättning att det ska vara roligt att gå till skogen, det ska vara 

roligt att vara ute i naturen, men vi vill ge dem kunskap och då gör vi det på ett 

konkret sätt också. Men om man säger både ge kunskap, få motion, glädje och 

att man använder sina sinnen. 

 

 I citatet ovan tar läraren Kerstin upp de mål som de har på naturförskolan, som ska 

bidra till att barnen får en positiv upplevelse av naturen. Det ska även bidra till att 

barnen ökar förståelse för sin närmsta omgivning och hur man ska förhålla sig till 

den på bästa sätt för att även naturen ska må bra. I nästa citat nedanför tar Kerstin 

upp en aspekt som är viktig i lärandet, det konkreta.  

 
Men i första hand att lära barnen upptäcka vad naturen ger på ett enkelt sätt och 

sen att det är konkret, man lär sig lättare när det är konkret.  

 
Sen är det, det här att du har så mycket givet i naturen det finns så mycket och 

det är det som är tjusningen också, att man inte vet när man går iväg vad man 

hittar riktigt heller, så det är ett sökande även för oss, det är en inspiration och 

sen är det precis som jag sagt innan det är både konkret och just det här att du får 

använda dina sinnen och bara vara alltså, och du får din motion och så vidare. 

Det är ju väldigt underbart att vara ute i naturen, man sitter ute i naturen och 

målar och man räknar och man luktar och man upptäcker. 

 

Läraren Kerstin pekar på att konkretisera underlättar undervisningen. Hon menar på 

att det blir lättare för barnen att förstå när de får uppleva situationen med alla sina 

sinnen. Lärarna använder sig av konkreta upplevelser i form av utflykter till skogen 

där man studerar ett objekt genom sina sinnen, hörsel, lukt, känsel, syn och smak. De 

använder sig av dialog med barnen när de är ute och skriver även ner dagens 

händelser och vad barnen sagt under uteaktiviteten. 

 
Det är egentligen inte själva målet utan det är vägen fram, att man vill att de ska 

upptäcka de här sakerna. Vi såg de här stubbarna, och helt plötsligt såg dom fler 
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och fler stubbar. Och om du tänker på när man stannar man känner på mossan, 

man tittar på blåbärsriset, det gör vi ofta och du såg att de visste att det var 

blåbärsris och dom kanske säger fel ibland men att man då på ett bra sätt säger 

vad är det här nu, det är en tallkotte och vad är det för träd där tallkotten växer 

och så vidare. Det kommer också det konkreta in och att man är lyhörd och 

lyssnar av. 

 
Det får inte bara bli att man måste lära hela tiden, man måste få vara lite fri och 

så här också. 

 

I citatet ovanför tar Kerstin även upp att det är viktigt att barnen bara får vara när de 

är ute och går i skogen eller är på någon uteaktivitet. Barnen måste få leka och känna 

sig fria så de blir intresserade när lärarna väl visar eller pratar om något lärande 

objekt. För att skaffa sig en uppfattning om skillnaden mellan stubbarna ger de sig ut 

i närområdet för att leta upp stubbar, vilket gör det hela konkret för barnen. I min 

observation av den uteaktivitet som Kerstin i citatet ovan beskriver kan tydliggöras 

med denna sekvens från min observation. 
 

”Sekvens 1 - Vi leker detektiver” Under min första observation (pilotobservationen) 

fick jag följa med läraren och barngruppen ut i skogen som finns i förskolans 

närmiljö. Syftet med denna aktivitet är rikta uppmärksamheten mot stubbar och vad 

träd används till. 

 

På plats vid förskolan berättar läraren för barnen att de ska gå till skogen. De ska 

vara detektiver och leta stubbar, på vägen in i skogen. När vi går genom skogen 

stannar vi vid en tall och tittar på kvistar som ramlat ned. Läraren frågar vad det 

kan vara för träd och pratar sedan om det. Vi får känna på barren och lukta. Vi 

går vidare och ut med vägen hittar barnen stubbar, som de tittar närmare på. Vid 

några stora stenar sätter sig barnen och läraren. Läraren börjar prata om träd och 

vad de används till, hon frågar barnen om vad de tror att träden används till. Hon 

tar fram pappersark av olika kvalitet och pratar och frågar om dessa. Hon pratar 

om stubbarna vi letade efter. Hon använder olika begrepp och beskriver 

stubbarnas utseende med liknelser så som en stubbe av en gran har en grop i sig 

och en stubbe av en tall har ett toppigt utseende. Barnen får också en fråga hur 

gammal en gran är som står vid samlingsstenen, och hur man kan ta reda på det. 

Läraren och barnen räknar grenvarven tillsammans på granen för att bestämma 

dess ålder. Barnen går och tittar på en stor gren som ramlat och lekar att det är en 

skogsmoppe. När det börjar bli dags att gå hem frågar de läraren om de kan få ta 

hem ”skogsmoppen” till förskolan. Läraren är lyhörd och lägger hennes egna 

planer åt sidan. Färden hemåt börjar och barnen bär med sig skogsmoppen. 

 

I denna sekvens var lärande objektet i sig träd och stubbarna och hur stubbar ser ut. 

Runt omkring blev det olika begrepp som beskriver hur träd ser ut, samt trädets 

kretslopp. Strukturerna görs synliga genom att visa på trädets kretslopp. Hur blev 

stubben en stubbe? Från början har det varit ett träd. Lärandets akt var att läraren 

gick ut i skogen för att ge barnen en konkret upplevelse av stubbar och hur de ser ut. 

Genom att visa stubbar som en helhet men också visa på att stubbar kan vara av olika 

trädslag och hur man kan se detta. Under uteaktiviteten fick barnen undersöka 

diskutera och uttrycka sig så att alla kunde höra vad var och en tänkte om hur ett träd 

används till. Genom att visa variation bland stubbar, att det finns olika sorters träd 

och stubbarna ser annorlunda ut beroende på vad det är förslags träd har läraren riktat 

barnens uppmärksamhet till stubbar.  
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Sekvens 2 – Vi ska hämta en julgran” Under den andra observation får jag följa med 

den andra läraren som ska återknyta till den förra uteaktiviteten med att leta stubbar. 

Men huvudsyftet med uteaktiviteten är att hämta en julgran till förskolan som ska 

kläs veckan där på.  

 

På morgonen blir det samling i ”morgonkojan” innan barngruppen och läraren 

ska ut och hämta en julgran. I kojan tar läraren upp ämnet träd, vad är gjort i trä, 

och hur gör man? Barnen får komma med förslag titta och känna på de saker 

som läraren har tagit med som är gjorda ut av träd. Hon pratar också om stubbar 

för att återknyta till den tidigare aktiviteten i förra veckan. Hon målar upp en 

stubbe på ett papper och benämner de olika delarna, frågar hur man kan ta reda 

på ett träds ålder och samtalet förs in på årsringar. Hon ber alla barnen ett och ett 

att gå fram till en stor stubbe som är bordet i morgonkojan och att de ska peka ut 

mitten så de kan räkna tillsammans hur gammalt trädet var. Hon tar upp hur ett 

träd blir till av ett ekollon. Mitt i allt ihop upptäcks en spindel och barnens 

uppmärksamhet riktas ditåt. När läraren pratar om stubbar frågar hon också 

barnen hur man gör för att hugga ner den. Barnen ger förslag på såg, yxa och 

skogsmaskiner och till och med skördare. 

 

I sekvensen ovan får barnen möta en mer ”undervisningssituation” där alla får 

samma information. Läraren vill återknyta till förra aktiviteten där stubbar var 

lärande objektet. Här i denna sekvens är fortfarande trädet och stubbarna objektet 

vilket läraren försöker rikta barnens uppmärksamhet mot. Hon har även tagit med 

vardagliga föremål gjorda av träd för att rikta uppmärksamheten hos barnen till vad 

träd används till och vad man gör av träd. Det blir första nivån att konkret uppleva 

stubbarna och träföremålen för att sedan reflektera till andra nivån hur det hänger 

ihop och hur trädets kretslopp ser ut. I denna observation sker det mycket 

kommunikation mellan lärare och barn i morgonkojan. Alla barn får uttrycka sin 

mening och alla sätt att tänka om lärande objektet blir synligt. Läraren kommunicerar 

med barnen en och en för att få en uppfattning om hur barnet tänker. 

5.1.3 Lärarnas uppfattningar om barns lärande  
Lärarna hade en uppfattning om att alla barnen lärde sig på olika sätt, och hur 

lärandet tog sig uttryck hos barnen. Lärarna tyckte det var viktigt med delaktighet 

och dialog. De såg också sig själva som verktyg för att barnen skulle söka kunskap. 

 Olika tillvägagångssätt för lärande 
I denna underkategori fann jag att lärarna kunde se barnens individuella sätt att ta till 

sig kunskap vilket gör det lättare för dem att lägga upp sin undervisning ute och inne. 

Läraren Inga pekade på några olika sätt som barnen lär sig genom. 
 

Vissa fattar det med en gång och vissa behöver det mera kroppsligen eller bara 

genom öronen eller genom att uppleva det så här då. 

 

Citatet ovan speglar också lärandets akt, det vill säga barnens tillvägagångssätt för att 

lära sig, och de kan ske på olika sätt för olika individer. Det kan ta sig uttryck i att 

barnen får göra något rent praktiskt eller använda sina sinnen vid uteaktiviteterna. 

Kunskap en aktiv process 
I denna underkategori kunde man utläsa att lärarna vill att barnen aktivt ska söka 

kunskap och använda läraren som ett verktyg att nå den.  
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De fick vara delaktiga, det var ju dialog, tycker jag att det var, så det var inte 

bara att jag stod och talade om, de fick själva tänka efter vad träd används till, 

för det blir ganska lätt att den vuxna bara talar om eller vill ge ut kunskap. Men 

tanken är att vi ska vara ett verktyg för att de själva ska söka kunskapen. 

 

Här menar läraren Kerstin att även barnen skall vara aktiva när det gäller att söka 

kunskap. Det får inte bara bli att läraren bara pratar under aktiviteterna utan det 

måste vara delaktighet även från barnens sida och dialoger mellan lärare barn och 

mellan barn och barn om det ska utvidga barnens kunskaper. De tre nivåerna tar upp 

första steget som är det konkreta, i detta fall är det själva lärande objektet stubbarna, 

andra nivån är försöka få barnen att reflektera över samband, i detta fall är det när 

barnen får fundera kring vad träd används till. 

Synliggörande i dialogen 
I denna underkategori kunde man se hur lärarna tyckte att lärandet tog sig uttryck i 

barnens medvetande. Läraren Inga menar på att lärandet blir synligt när barnen kan 

associera till liknande händelser eller uttrycka egna tankebanor. 

 
Ja att dom associerade vidare och hade egna tankebanor, dom var intresserade av 

att följa med vidare ut i skogen, det var nåt spännande nåt vidare, nåt skulle ske, 

det var liksom inte färdigt i kojan utan att det skulle hända någonting mer än en 

vanlig promenad utan vi skulle ja använda ämnet vidare. 

 
Att man har dialoger och liksom känner av och då känner man om barnen 

förstår. 

 
Följdfrågor, eller om de har upplevt något från en annan situation som dom 

tycker liknar denna, så här som vi gjort här, att det finns nåt samband, … eller så 

kan man höra att de har en dialog med varandra, hur det var, de kanske frågar 

varandra någonting. 

 

Lärarna uttryckte här att barnens lärande kunde bli synligt i dialoger och genom 

associationer och egna tankebanor. Andra sätt var också att barnen frågade läraren 

eller en kompis. Här kan man se den andra nivån där ett samband görs synligt för 

barnen då de tycker att en viss situation liknar en annan som de har upplevt.  

 

5.1.4 Att använda sin kropp och sina sinnen 
Inom denna kategori var mycket av det som man gjorde i förskolan kopplat till 

lärande med kroppen och de fem sinnena. Enligt lärarna verkade det som lärandet 

blir mer bestående om barnen får uppleva lärande objektet konkret och med alla sina 

sinnen. 

 
En inställning är att naturen berikar alla sinnen, man upplever årstiderna med 

alla sinnen, det är en föränderlig värld, djur och natur, insekter, växter och 

kläder, man känner kylan och man känner värmen. Det blåser här nere från havet 

och det är färger. Vi hade tema om lav och mossa och vi stoppade ner näsan i 

laven, så de fick uppleva att det luktar svamp, för det är en svamp. Man ska ta till 

sig information och kunskap med alla sinnen.  
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Så man lär sig motoriskt och räkna man kan liksom hoppa, springa varv och kan 

använda kroppen på ett annat sätt utomhus, använda motoriken och ja lukta, ja 

mer sinnen är nog inkopplade när man lär sig ute. 

 

Lärarna på naturförskolan tycker det är viktigt att man får uppleva kunskapen genom 

alla sinnen, det blir mera konkret och det blir ett sammanhang. Genom sina sinnen 

får barnen en konkret upplevelse som sedan utvecklas till att de förstår ett samband, 

hur det hänger ihop. Den tredje nivån är att tänka kring det man tänker på och se på 

sitt eget lärande. Vilket kan vara att man tittar på lavan och förstår att det är en 

svamp som ingår i ett visst kretslopp och att till sist man förstår hur man själv 

påverkar. 
   

5.1.5 Kretslopp och Återanvändning 
I denna kategori kunde man se att lärarna jobbar mycket med lärandeobjekt så som 

kretslopp och återanvändning. Detta kunde jag även se i de kategorier jag fann i 

barnintervjuerna (under kategorin förhållningssätt till naturen).  

 
Det är ju ett kretsloppstänkande dagligen på olika sätt och det är ju en av våra 

fasta punkter kan man ju säga, och som vi säger använder vi mycket 

återanvändning.  

 
Vi brukar säga att det här även om trädet är dött så är det så betydelsefullt för det 

lever så många i det och så kommer du in på kretsloppet. Du har kretsloppet när 

man pratar om farbror ek, det är ett träd som är dött men ändå lever det i, då har 

du ugglan och vad äter uggla, den äter musen och musen är där och så vidare. Så 

det blir ett konkret, men det blir ett tänkesätt eller tankesätt. 

 
Jag hade ritat upp liksom att det här är ett träd och vad som händer sen, men nu 

blev det på ett enkelt sätt vad ett kretslopp är och det är så det ska vara, det ska 

inte tynga barnen att man står och säger att tänk allt det här pappret ni använder 

och bara slänger, tänk vad träd det går åt, men att man på ett ändå enkelt sätt 

talar om att det ändå går åt papper och det är bra att man återanvänder pappret. 

 

Lärarna vill skapa en förståelse för kretslopp hos barnen, genom att jobba med det 

som en daglig punkt i verksamheten. Barnen jobbar mycket med återvinning och de 

har olika komposter på förskolan. För att förstå hur det går till använder dem sig utav 

masken och barnen får följa maskens kretslopp och konkret hur de bryter ner gamla 

äppelskruttar. Sen tittar de vidare på andra kretslopp. Så från den första nivån till den 

andra nivån, att skapa förståelse för hur kretsloppet fungerar. 

5.1.6 Arbetssätt i förskolan med koppling till djur och natur 
 Denna kategori innefattar de lång- och kortsiktiga projekt som lärarna jobbar med i 

verksamheten. Även här tar man utgångspunkt i natur och djur då man introducerar 

in barnen i kretsloppstänkandet. Lärarna personifierar djur som kommer in i de olika 

teman som följer läsåret. Hur de använder förskolegården praktiskt tas också upp. 

 
Vi brukar knyta an till det som är aktuellt i naturen, ofta handlar det om djur, 

barn och djur är ett förhållande. Barn som kanske har svårt för att ha empati för 

jämnåriga kompisar kanske kan ha empati för en dykarbagge eller en liten 

daggmask eller något som man kan bygga värdegrunden på djur och natur istället 

måste man vara rädd om det som finns även om man kanske inte ser kompisens 

behov så kanske man kan se daggmaskens behov.  



29 

 
Vi tycker att allt man kan göra inne kan man göra ute. 

 

Lärarna använder sig av det som är aktuellt i naturen beroende på vilken årstid det är. 

För att hjälpa barn att utveckla värdegrunden använder de sig ut av djurens värld för 

att försöka skapa empati hos barnen.  

Teman i förskolan 
Den tredje och sista underkategorin är teman i förskolan vilka kan vara långsiktiga 

och kortsiktiga projekt.  

 
Ett långsiktigt tema är det här med fåglar, fåglarnas flytt på hösten. Det är vår 

speciella fågel här då och det är sädesärlan, vi har jättemycket sädesärlor runt 

omkring här, och dom går ofta ute på gräsmattan och pickar frön och insekter. Så 

den är väldigt synlig för dem och då knyter man an att det är en flyttfågel. 

 
Sen har vi igelkotten som bor i en låda på gården och det är också ett långt tema, 

han ska packas in och bäddas för och läggas för att övernatta vintern. 

 
Daggmaskar är ett långt tema där vi introducerar det här med kretslopp och 

kompostering, då har vi en daggmask som heter Pelle Jöns så man liksom 

personifierar fåglar och djur och insekter, då får de en annan relation till dem på 

ett annat sätt. 

 

Lärarna använder sig ut av olika teman när de introducerar nya saker för barnen till 

exempel kretslopp och kompostering. De har även språk och matte i det material de 

har inomhus så som sånger och lekar. När de inför olika teman har de ett visst 

lärande objekt som de vill rikt barnens uppmärksamhet mot. Till exempel kretslopp 

där introducerar de daggmasken Pelle Jöns som under resans gång visar hur 

nedbrytarna jobbar och hur äppelskrutt blir till jord. Allt för att det ska bli så konkret 

för barnen som möjligt.  

Material 
En underkategori var det material som lärarna använder i verksamheten. 

 
Det inomhus knyter an till naturen, vi har ramsor, sagor, vi har faktaböcker och 

vi jobbar i fågelböcker och den har dom tillgång till själva, att dom går och 

hämtar fågelbilder i en pärm och klistrar in i sin egen fågelbok. Sen har vi en 

naturbok, och då gör vi ett jobb i den boken som knyter an till någonting som vi 

gjort ute, som det vi tillexempel gjorde idag, räknade årsringar och huggit 

julgran och tänkt på vad man kan göra av träd. 

 

Här räknar Läraren Inga upp de vanligaste material som de flesta förskolor har, men 

deras material är knytet till djur och natur, vilket också är utgångspunkten. 

Förskolegården 
Den andra underkategorin är förskolegården där lärarna kunde samla barnen i den så 

kallade morgonkojan. De kunde också utgå där ifrån vid samlingar och liknande. 

Kojan användes också som ett verktyg av lärarna för att fånga alla barnens 

uppmärksamhet innan uteaktivitet.  

 
Morgonkojan är ett ställe ute på gården där vi samlar alla, det är ett byggt ställe 

för att kunna sitta där en stund tillsammans och vara under tak och lite väggar 
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runt i kring och skärma av och samla koncentrationen lite grann, så det är en lite 

undervisningssituation kan man väl säga.  

 

Vi samlas i morgonkojan och så tar man upp något ämne, nåt aktuellt eller något 

som barnen visat sig intresserade av, eller om det hänt någonting eller om någon 

varit med om nåt, eller om någon upptäckt något så då liksom gör man någon 

samling. Att man tar hand om fakta eller att dom får experimentera eller att vi 

gör någon utflykt, och undersöka, ta olika naturtyper, vi har olika naturtyper inpå 

knuten, vi har skog och äng och bondgård, hav och strand, så vi kan liksom 

besöka alla sorters naturtyper. 

 

Läraren Inga har här i dessa citat speglat användningsområdena för morgonkojan. 

Hon tar även upp lite grann hur de jobbar praktiskt med barnen när de utgår från 

morgonkojan. 

 

I de olika kategorierna jag hittade i intervjuerna med lärarna så kan man se tydligt de 

två första nivåerna av generalitet som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) i sin utvecklingspedagogiska teori. Mycket fokus är på det konkreta, dvs. den 

första nivån, som innebär att skapa erfarenheter av ett visst fenomen. Den andra 

nivån blir synlig i arbetssättet då lärarna försöker få barnen att se strukturer i 

fenomen i till exempel ett kretslopp, vilket de också får tänka kring och verbaliseras 

hur de tänker om detta vilket tangerar den sista och högsta nivån; metakognitivt 

tänkande.  

5.2 Vad och hur barnen lär sig ur ett barn perspektiv  

I barnintervjuerna kunde jag finna följande kategorier: Förståelse för innehåll av 

undervisning, Uppfattning om hur lärande går till och den sista kategorin är 

Förhållningssätt till naturen. 

5.2.1 Förståelse för innehåll av undervisning  
Förståelsen för innehållet av undervisningen tog sig olika uttryck hos barnen, då de 

fastnade för olika saker i undervisningen. I denna kategori kunde jag urskilja att 

barnen hade uppfattat vad samlingen och uteaktivitet hade för syfte (lärande 

objektet). 

 

Intervjuaren: Vad fick ni göra? 

Barn 1: Vi letade efter stubbar 

Intervjuvare: Var det svårt att se skillnad på stubbarna? 

Barn 1: Nä, på gran var det svårt att se skillnad, när det var så (visar stubben som 

var toppig) 

Intervjuaren: Vad hette den när den var så? (Menar den toppiga stubben) 

Barn 1: Tall. 

 

Intervjuvare: Lärde du dig något nytt? 

Barn 2: Ja sånt där roligt, du vet, sånt där detektiv. 

Intervjuvare: Vad var det ni fick göra? 

Barn 2: En med topp ska jag rita. 

Intervjuvare: Om den skulle målas med topp, vad skulle den andra ha då? 

Barn 2: En grop. 
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Här kan man se att pojkarna har förstått lärandets objekt (stubbarna), de har genom 

promenaden i skogen med läraren fått en konkret upplevelse av hur en tallstubbe 

respektive en granstubbe ser ut (lärandets akt). De har fått se och känna på stubbarna. 

Läraren har riktat uppmärksamheten mot stubben (nivå 1). Hon har sedan tagit det ett 

steg längre då hon synliggör att det är inte bara en stubbe utan det är en granstubbe 

och pekar på kännetecken som visar att det är en granstubbe. Där försöker läraren 

skapa en struktur till det upplevda fenomenet stubben. Efter intervjun har jag fått ta 

del av barnens tankar om uteaktiviteten där jag kunnat se att lärandeobjektet stubben 

har blivit ett begrepp i deras medvetande och att läraren lyckats göra en struktur 

synlig, stubben har varit ett träd, den har varit en gran. 

5.2.2 Uppfattning om hur lärande går till  
Det som var utmärkande i denna kategori var att barnen på frågan hur dem lärt sig 

svarade alla att det var genom någon annan som de lärt sig en viss kunskap. 

I denna tematisering hittade jag en kategori som var dominerande och det var, att 

någon lär ut.  

 

Intervjuvare: Den granen vi tog hem hur gammal var den? 

Barn 3: Åtta  

Intervjuvare: Den var åtta år, hur visste du att den var åtta år? 

Barn 3: Räknande ringarna 

Intervjuvare: Du räknade ringarna, hur har du lärt dig att räkna ringarna? Har 

någon visat dig eller har du lärt dig själv? 

Barn 3: Fröken visade 

 

Intervjuvare: Hur visste du att man måste fråga innan man tar en gran? 

Barn 4: Det var fröken som sa det. 

 

Intervjuvare: Lärde du dig något nytt? 

Barn 1: Om stubbar. 

Intervjuvare: Hur? 

Barn 1: Fröken lärde mig. 

 

De tre utdragen jag har valt har gemensamt att någon lär ut och i detta fall så var det 

deras lärare. Det som var lite spännande var att barnen benämner samma sak på olika 

sätt: 1. Fröken visade, 2. Fröken sa, 3. Fröken lärde mig. Detta kan kopplas till den 

första kategorin där en av lärarna påpekade att barnen lär sig på olika sätt 

kroppsligen, genom öronen eller som en upplevelse. Lärandets akt visade sig tydligt 

inom denna kategori där barnen lärde sig antingen genom synen, hörseln eller 

kroppsligen. Lärandeobjektet i aktiviteten är stubbar, träd som utgör innehållet, i 

bakgrunden är det begrepp som tillhör innehållet det vill säga årsringar, som ett barn 

ovan tar upp.  

5.2.3 Förhållningssätt till naturen 
I denna kategori kunde man se att barnen hade en uppfattning att man inte kan 

använda naturen hur som helst utan man måste respektera den. I lärarnas sätt att 

förhålla sig i naturen tar sig uttryck genom den erfarenhet och kunskap som barnen 

har om just förhållningssätt till naturen. 
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I följande utdrag från intervjun är det en pojke som reflekterar över vad man hittar i 

naturen:  

 

Intervjuaren: Vad gör man om man är ute? 

Barn 1: Jag kommer inte ihåg… man, vi hittar mycket i naturen. 

Intervjuaren: Vad brukar ni hitta för något i naturen? 

Barn 1: Stenar och sen ibland hittar man gamla, en plåtburk, det är onödigt att 

slänga. 

Intervjuaren: Ja det är det. 

Barn 1: Plast och det är också onödigt att slänga. 

 

I naturförskolan jobbar man mycket med kompostering och kretslopp. Lärarna 

arbetar också med att visa barnen hur man ska förhålla sig i naturen. I utdraget ovan 

så reflekterar pojken över skräp som någon slängt i skogen och drar även en slutsats 

om att det är onödigt. Han har konkret varit med om och skaffat sig en uppfattning 

om saker som slängs i naturen, han har också sett ett samband, att man ska återvinna 

skräp och inte slänga i naturen och han har också dragit en slutsats baserat på hans 

tidigare erfarenheter. Barnen får konkret uppleva relaterande saker och får erfara och 

skapa sig en bild av vad naturen mår bra av och inte bra av. Lärandeobjektet varierar 

från tema till tema. Likaså måste generalitetet på de olika nivåerna variera så att man 

utgår från nivå 1 och bygger på om vartannat för att barnet skall få en helhetsbild av 

fenomenet.  

 

När vi skulle hämta en julgran var det en flicka och en pojke som reflekterade över 

allemansrätten och markägare. 

 

Intervjuaren: Ja en gran skulle vi hämta, fick ni göra något annat? 

Barn 4: Såga av! 

Intervjuvare: Ja ni fick såga av. Fick man det? 

Barn 4: Man ska fråga dom som ägde och de var tur att de ringde och sa det, det var 

jättetur annars skulle vi få böta 

Intervjuvare: mm 

Barn 4: Då skulle fröknarna få bötit, det skulle bli många pengar. 

 

Under dagens uteaktivitet hade fröken pratat om allemansrätten och markägare, 

frågat barnen om man bara får gå och ta såga av granar. En flicka reflekterade över 

samma sak: 

 

Intervjuaren: Lärde du dig något nytt? 

Barn 3: Nä 

Intervjuaren Inte? 

Barn 3: bara hur man sågar av en gren. 

Intervjuaren: Du fick bara lära dig att såga av en gren. 

Barn 3: Nä inte bara såga, man måste fråga först. 

 

Pojken i det första exemplet har reflekterat en steg längre till konsekvenserna av om 

man inte frågar markägaren om lov innan man tar och sågar ner en gran. Båda barnen 

har fått en erfarenhet av att såga ner en julgran, nivån två har de båda kommit till, de 

ser sambandet mellan allemansrätten och markägaren. Men pojken har även 

reflekterat över varför man måste fråga, annars skulle man få böta. Hur läraren själv 
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gör ute i naturen sätter spår hos barnen. I uteaktiviteten upplever de tillsammans en 

gemytlig stund av en skogspromenad. De är medvetna om promenadens syfte vilket 

läraren påtalat i morgonkojan. Vid granen som skall sågas ner stannar läraren upp 

och frågar om man får såga ner träd bara sådär. Barnen är samstämmiga om att man 

inte får det. Läraren tar upp allemansrätt och markägare under aktiviteten och 

diskuterar det med barnen som en och en får delge sin uppfattning. Några barn visar 

att detta fenomen att såga ner och markägare inte är något nytt utan det barnet 

kopplar till en annan upplevelse denne varit med om som har liknade struktur. 

 

Hur uteaktiviteterna och de erfarenheter barnen fått därigenom och hur det har satt 

sig i deras medvetande kan man se i deras teckningar där vissa barn har ritat något 

ifrån innehållet av undervisningen (Se bilaga 4 och 5). 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer jag att ta upp de resultat jag har funnit i min undersökning. 

Jag kommer att diskutera dessa resultat gentemot min bakgrund och teoretiska ram. 

6.1.1 Hur används naturen i undervisningen 
I resultaten visas att lärarna på naturförskolan använde sig mycket av närmiljön i sin 

undervisning. När det var dags för uteaktiviteter använde man sig av skogen i 

närheten. Vid exkursioner nyttjades sig av de olika biotoper som fanns runtomkring 

förskolan. Man kunde även ta sig längre från förskolan till andra områden med hjälp 

av buss. Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005) anser att det är ute i naturen 

man lär sig om den. Både Dahlgren (1997) och Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 

2005) anser att om man får använda sina sinnen berikar det lärandeprocessen och det 

ger en upplevelseaspekt till lärandet (Dahlgren 1997). Något som också lärarna i 

denna studie betonar.  Lärarna använder sig av det som är aktuellt i naturen beroende 

på vilken årstid det är. När arbetet med värdegrunden sätter igång använder de sig av 

djurens värld för att skapa empati hos barnen. Dahlgren (1997) hävdar att det är 

viktigt att man introducerar barnen i naturen för att de ska uppleva det känslomässiga 

bandet. Han menar vidare att om inte barn/elever känner någon förankring i, den 

miljö och natur de lever i vem kommer då att bry sig om den.  

 

Allt material lärarna använder sig av, så som faktaböcker, ramsor och sagor knyter 

an till växter och djur. I deras lokala arbetsmål är inkörsporten fåglar vilket är ett 

återkommande tema i verksamheten. Förskolegården är en del som de använder sig 

mycket av. Miljön är inte tillrättalagd, så större delen av gården har sina naturliga 

inslag av landskapet. Mårtensson (2004) pekade i sin avhandling på att 

förskolegårdar med naturliga inslag i utemiljön är positivt för leken. Då de kan röra 

sig fritt över hela förskolegården. Det finns en koja på gården där det brukar vara 

samling och lite undervisning. I all verksamhet på förskolan utgick man från natur 

och miljö, naturen var själva utgångspunkten för lärandet. Att vara i naturen och 

uppleva den blir ett konkret sätt för barnen att lära sig genom naturen. 

 

När gruppen är ute på skogspromenad pratar läraren mycket om de vardagliga ting 

som gruppen stöter på. Lärarna brukar också kommunicera med barnen genom att 

prata med var och en eller gruppvis för att jämföra vad de tänker på och visa på 

variationen i sätt att tänka om samma sak (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Lärarna använder ofta utflykter som en del i undervisningen. De 

besöker ofta olika naturtyper där barnen får undersöka och experimentera. 

Naturförskolan utevistelse kan kopplas till Brügge, Glantz och Sandells (1999) 

friluftsstilar där den aktiva anpassningsstilen utmärker utflykterna mest. De lämnar 

platsen utan det finns spår efter dem, de nyttjar allemansrätten och använder ibland 

naturen som en rekreationsplats. Friluftsliv blir en del av den verksamhet förskolan 

har och Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005) tar även upp att 

utomhuspedagogik är en del av friluftslivet. Hur lärarna använder sig av närmiljön 

ökar upplevelserna för barnen och naturen blir en del av deras värld. 

Förhållningssättet barnen tillägnar sig på förskolan kommer ifrån två engagerade 

lärare enligt min uppfattning som vill visa på vad naturen ger och hur den kan berika 

upplevelser och dessutom att vi som människor behöver naturen och måste vara rädd 

om den. Lärarna arbetar enligt min mening utefter den pedagogik som Pramling 
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Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) förespråkar för att utveckla barnens 

omvärldsuppfattning och sitt eget lärande. 

 

6.1.2 Lärarnas syn på barnens lärande genom sin verksamhet 
Lärarna förespråkade att barnen skulle använda alla sina sinnen för att få en mer 

bestående kunskap. De tryckte även på att engagemang för miljömedvetenhet skulle 

öka barnens vilja att lära sig om miljön. De ansåg att vuxna var viktiga förebilder för 

barnen som tar efter dem som de ser upp till. Det förhållningssätt som lärarna har till 

naturen och deras egen påverkan, skulle kunna göra barnen mer medvetna om sitt 

eget förhållningssätt till naturen. Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005) tar upp 

att kunskap skapas i bekantskap med fenomenet, genom verklighetsanknutna 

situationer. Han anser vidare att sinnena är viktiga att använda i lärandeprocessen. 

Lärarna på förskolan jobbar dagligen med konkreta upplevelsesituationer där barnen 

får tillfälle att använda alla sina sinnen och praktiskt pröva på olika aktiviteter. 

Mycket av lärandet ansåg lärarna kom genom kroppsliga erfarenheter vilket både 

Dahlgren (1997) och Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005) hävdar. Både 

Dahlgren (1997) och Szczepanski (Lärarförbundets förlag, 2005) förespråkar att 

läroplanen går att levandegöra genom utomhuspedagogik och dess metodik då 

utomhuspedagogik både är tematiskt och ämnesövergripande (Dahlgren 1997). 

Läroplanen var även en tydlig utgångspunkt för de lokala mål som lärarna på 

förskolan arbetat fram. Dessa mål utgick ifrån naturen och miljön. Teman och kort- 

och långsiktiga projekt utgår med andra ord ifrån det djur och växtliv som finns 

runtomkring för att skapa ett varaktigt lärande och varsamt förhållningssätt till 

naturen och dess resurser. Enligt lärarna gick målen från läroplanen att införliva i all 

verksamhet de praktiserar. 

 

Av de observationer jag gjort har jag funnit att i kommunikationen mellan lärare och 

barn, så är dialogen av stor vikt för att se hur barnet uppfattat innehållet i 

undervisningen, vilket även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar 

upp i den utvecklingspedagogiska verksamheten. Författarna anser vidare att det är i 

situationer och med människor som de får en möjlighet att utveckla sina tankar om 

sin omvärld. Det är också av stor vikt att kommunicera om lärande objektet för att 

kunna utveckla strukturer kring de relationer som finns kring fenomenet (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Det är inte bara dialogen mellan lärare och 

barn som är viktig för att utveckla tänkandet kring fenomen utan också dialogen 

mellan barn och barn. Vid en uteaktivitet är det lättare för läraren att skapa en dialog 

med barnen genom att tala med var och en under vägen. När samling skall ske vid 

samlingsplatsen sker kommunikationen gruppvis och möjlighet ges för alla att 

synliggöra tankar. Att man utgår ifrån barnens intressen och erfarenhetsvärld är 

viktigt för lärarna och det ligger i linje med den utvecklingspedagogiska 

verksamheten som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) förespråkar i 

förskolan för att utveckla barns uppfattning om sin omvärld. Att kunna ge barnen tid 

för reflektion och stötta dem i deras resonemang samt att få dem att fundera ett steg 

längre var ett återkommande inslag i verksamheten på förskolan. 
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6.1.3 Barnens syn på verksamheten och sitt eget lärande 
I resultatet av min undersökning har jag funnit en intressant aspekt av barns lärande i 

en underkategori som är att någon annan lär ut där tre barn benämner samma sak fast 

de uttrycker sig på olika sätt nämligen  

 fröken visade  

 fröken sa och 

 fröken lärde mig (dessa kategorier kan kopplas till lärandets akt, hur barn går 

tillväga när de lär sig). 

Detta kan kopplas till att alla individer lär på olika sätt vilket en lärare i studien också 

pekade på. Där av är det viktigt att förstå barnets subjektiva värld och hur de 

uppfattar olika fenomen och bygga vidare utifrån barnens förutsättningar (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). En lärare påpekar även att vissa barn lär sig 

kroppsligen, andra genom öronen och vissa genom upplevelsen. Genom de 

observationer jag gjort har jag sett att barnen deltagit i aktiviteterna och sedan 

bearbetat dem genom lek på förskolegården. Barnen har en uppfattning om hur 

lärande går till och tre stycken beskriver det i termer av att någon annan lärt ut. För 

att uppfatta detta måste de tillägnat sig ett sätt att lära och veta hur lärandet går till 

vilket kan kopplas till metakognitivt tänkande, tänkande om sitt eget lärande 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

I kategorin Förståelse för innehåll av undervisning, fann jag att barnen hade förstått 

lärarens syfte med uppgiften och att den tog sig i olika uttryck hos barnen. Alltså var 

lärandets objekt synligt för barnen. Läraren hade riktat deras uppmärksamhet mot 

stubbarna som var i förgrunden medan trädets kretslopp var i bakgrunden. Hur dessa 

barn tog till sig det (lärandets akt) varierar från individ till individ. Läraren 

uppmärksammade dem på det konkreta, stubbarna, och förklarade sedan vidare och 

gjorde en struktur synlig (trädets kretslopp).  Av mina observationer har jag kunnat 

se de strukturer som läraren har försökt att göra synliga för barnen. Variationen av 

barnens tänkande har blivit synligt i gruppen då läraren frågat var och ett av barnen 

hur de tänker om ett fenomen. Variation av generalitet i de tre olika nivåerna har 

förekommit mest på den konkreta nivån (lärande objektet, den första nivån). Sedan 

har strukturer och samband blivit synliga för barnen som är den andra nivån. Den 

tredje nivån som innefattar metakognitivt tänkande har funnits med i vissa 

sammanhang. Hur läraren skapar och fångar situationer och hur denne kommunicerar 

har stor betydelse för att utveckla strukturer i barnens medvetande (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

Björklid (2005) hänvisar till en studie om ökat intresse och kunskap för natur och 

miljö när elever fått frekvent undervisning om natur, kretslopp och aktiviteter 

kopplat till dessa ämnen. I naturförskolan jobbar man mycket med natur och miljö 

och bland annat med återvinning och kompostering. I kategorin Förhållningssätt till 

naturen, kan man se hur ett barn reflekterar över skräp som finns i naturen och att 

han har förstått att det inte är bra. Genom lärarnas arbetssätt och egna 

förhållningssätt till naturen, påverkas barnens uppfattningar och lärande av dessa. I 

artikeln från lärarförbundets tidning Förskolan (2006) anser Bo Lindvall att man ska 

introducera barnen in i naturen redan när de är små. Detta för att de ska få en 

gemenskap till naturen som leder till ett bra förhållningssätt i naturen. Läroplanen för 

förskolan (1998) tar också upp vikten av att om barn tidigt lär sig att förvalta naturen 

med respekt, så de kommer till nytta för alla och alla naturens resurser. Att vi idag 

måste tänka på miljön i ett stort perspektiv har blivit en kännedom för alla. Den 
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kännedomen har blivit till en stor miljödebatt som engagerat många länder i 

klimatmötet i Danmark när Sverige hade ordförandeskap i EU.  

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Hur vi introducera nästa generation i naturen har betydelse för hur de kommer att 

förhålla sig till den natur och miljö samt dess resurser vi förfogar över. Att använda 

sig av utomhusundervisning var ett helt nytt koncept för mig, vilket detta arbete fick 

mig att reflektera över dess fördelar gentemot den traditionella undervisningen. Mer 

forskning om påverkan och fördelar respektive nackdelar av utomhuspedagogik 

behövs för att göra det mer befäst och accepterat i vårt samhälle, där det traditionella 

klassrummet fortfarande består av fyra väggar. Det behövs även forskning om 

utomhuspedagogikens nackdelar för att utveckla pedagogiken ytterligare. Något som 

skulle vara spännande att undersöka är varför föräldrarna valde just en naturförskola. 

Kan det vara att de växt upp med en nära relation till naturen, eller avsaknaden av 

den som gör att de vill ge sina barn en upplevelse av naturen? Man skulle även kunna 

gå på djupet och bara göra observationer och intervjuer under en längre tid med 

barnen för att se hur naturintresse och förhållningssätt befästs och praktiseras. En 

aspekt i lärandet är om det blir mer bestående kunskap ju fler sinnen som är 

inblandade i lärandeprocessen. 
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BILAGA 1 

Hej föräldrar på Naturförskolan!  

     
Jag heter Maria Axelsson och går sista terminen av lärarprogrammet i Kalmar. 

Jag ska skriva ett examensarbete om naturförskola och hur lärarna använder 

utomhuspedagogik, samt hur barnen upplever verksamheten och sitt eget 

lärande. 

 

Jag undrar därför om jag får intervjua era barn och använda materialet i mitt 

examensarbete. Självklart kommer barnens namn att fingeras samt förskolans 

namn att bytas ut. 
 
Jag samtycker till att mitt barn får intervjuas och att materialet används till ett 

examensarbete vid Högskolan i Kalmar.  

 

Mitt barns namn:      

 

 

Min Underskrift: 

 

 

Kommentar:       

 

 

       

 

 

Jag samtycker inte till att mitt barn blir intervjuat och att materialet används 

till ett examensarbete vid Högskolan i Kalmar: 

 

Mitt barns namn:      

 

 

Min underskrift:      

 

       

Kommentar: 

 

         

 

 

Har ni frågor eller funderingar kan ni vända er till personalen på förskolan 

eller till mig. 

 

Tack på förhand! 

Hälsningar Maria Axelsson (07x-xxx xx xx)
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BILAGA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteten/uppgiften 

 

Hur används 

platsen/naturen? 

Vad/hur gjorde 

barnen? 

Vad/hur gjorde 

läraren? 

Samspel mellan 

lärare och barn 

barn och barn 

Reflektioner/Tankar 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor  
 

Till Lärarna (frågor till den observerade uteaktiviteten)  

1. Vad var din intention (syftet) med den planerade aktiviteten?  

2. Varför använde du dig av denna plats? 

– Varför använde du dig av detta material? 

3. Hur tyckte du att barnen förstod uppgiften? 

– Hur tyckte du att barnen utförde uppgiften? 

 

Till Läraren (frågor allmänt om verksamheten) 

 

1. Hur integreras natur- och miljömål från Lpfö 98 i den dagliga 

verksamheten? 

2. Hur jobbar ni med natur och miljö inne och ute? 

– Vad innehåller undervisningen inomhus? 

– Vad innehåller undervisningen utomhus? 

3. Hur jobbar ni med långsiktiga/kortsiktiga projekt? 

4. Hur brukar du lägga upp dina ansvarsdagar, med undervisning inne/ute? 

Relevant? 

5. Hur upplever du barnens lärande ute/inne? 

– Hur tar de till sig undervisningen? 

– Hur tar det sig uttryck? 

6. Hur utvecklar ni er pedagogik? 

7. Hur ser du på kunskap och lärande kopplat till natur och miljö genom den 

verksamhet ni arbetar med här? 

 

 
Till Barnen 

1. Vad var roligast att göra när ni var ute idag? (Fråga för att få igång 

samtal, med hjälp av teckning) 

2. Vad fick ni göra under samlingen? (Hur uppfattade barnen 

undervisningen) 

– Hur tyckte du att det gick? 

3. Lärde du dig något nytt?  

– Fick du testa något nytt som du inte har gjort innan? (Förmåga att se på 

sitt eget lärande)  

4. Är det någon skillnad på det ni lär/gör er ute och på det ni lär/gör inne? 
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BILAGA 4 
Vid början av intervjun fick barnen frågan vad som var roligast idag, samt möjlighet 

att rita detta på ett A4-papper. Här är det ett barn som var med under den andra 

uteaktiviteten, när vi skulle hämta en julgran till förskolan. Barnet har ritat en gran, 

siffran åtta och en stubbe i genomskärning. Dagens aktiviteter har innefattat trädets 

ålder och hur man kan veta det. Läraren har visat att man kan räkna grenvarv och 

stubbens ringar för att bestämma åldern på trädet. Detta barn har varit med under 

aktiviteten och upplevt med synen och känseln och hörseln hur man praktiskt kan 

räkna ut åldern på en stubbe. Det verkar som om barnet tagit till sig undervisningens 

innehåll genom lärandets akt (genom sina sinnen) och kopplat den till lärandets 

objekt (lärarens tänkta mål för barnens uppmärksamhet). 
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BILAGA 5 
Här är det ett barn som har målat promenaden till skogen. I teckningen finns även en 

gran och de andra barnen med. Barnet har även målat en palm. Även detta barn fick 

måla det som hade varit roligast underdagen, vilket i detta barns mening var att gå i 

skogen. Träden som vi tittade på under uteaktiviteten var gran. Barnet har målat en 

gran vilket var syftet med aktiviteten att hämta en gran.  

 


