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1. Inledning 
Att höra fågelkvitter, titta på fjärilar och klättra i träd är några av många hälsosamma, roliga och 

lärorika upplevelser som är kopplade till utevistelse (Huff Sisson & Lash, 2017). Likt det Huff 

Sisson och Lash beskriver är utevistelsen för oss något som inspirerar och motiverar till lärande och 

utveckling på förskolans gård. Dock har våra tidigare erfarenheter sett annorlunda ut, då vi uppfattat 

det som att förskollärarna ofta använder barnens utevistelse till att prata med sina kollegor, ta en 

kaffepaus eller gå på sina raster. Vi anser att barnens möjligheter till utveckling och lärande minskar 

när förskollärarna inte tar tillvara på utevistelsen och undervisningen som kan ske där. Utifrån våra 

erfarenheter är undervisning och utevistelse två separata delar i förskolans verksamhet och därför 

kommer denna studie studera hur förskollärare ser på och använder sig av förskolans gård som ett 

rum för undervisning och lärande. 

Ohlsson (2015) betonar ”att vistas ute med barnen är en sak. Att använda utevistelsen till att nå upp 

till läroplanens mål och som verktyg för att stimulera barnens utveckling och inlärning en helt 

annan” (s.11). Författaren beskriver vidare att det är många förskollärare som ser utevistelsen som 

ett tillfälle för barnen att leka av sig på samt att det är gynnsamt för barnens välmående. Trots det 

belyser Ohlsson att många förskollärare inte tar tillvara på möjligheten att använda utevistelsen som 

ett rum för undervisning och lärande för att uppnå läroplanens mål och riktlinjer. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) står det skrivet att undervisningen ska bedrivas i enlighet med de mål 

och riktlinjer som finns. Vidare nämner läroplanen att barnen ska få möjlighet att skifta mellan 

aktiviteter inomhus och utomhus för att få variation i miljöer. 

Med grund i ovanstående författares tankar, styrdokument och egna erfarenheter är vi intresserade 

av hur förskollärare arbetar med undervisning på förskolans gård. Vi anser att det krävs vidare 

diskussioner och studier inom detta område för att öka kunskapen om hur okomplicerat det kan vara 

att bedriva undervisning utomhus. Det är också förhoppningen med denna studie; vi vill bidra till att 

fler förskollärare vågar ta med sig sina kunskaper ut på förskolans gård.  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2. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs undervisning utomhus ur ett historiskt perspektiv, undervisning utomhus 

utifrån styrdokument samt dess teoretiska utgångspunkt. 

2.1 Begreppet undervisning 
Begreppet undervisning kan utifrån det grekiska ursprunget formuleras som konsten att peka ut 

något för någon skriver Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013). Jonsson, Williams 

och Pramling Samuelsson (2017) pratar i sin studie om hur begreppet undervisning känns som ett 

krav på förskollärarna, men samtidigt något som bidrar till en höjande status för yrkesrollen. 

Författarna fortsätter förklara att det finns de förskollärare som anser att begreppet undervisning 

inte bör användas i förskolans verksamhet då det leder till en skolifiering. Samtidigt ser andra 

förskollärare det som en rättighet för barnen att få det som utbildningen ska innehålla i enlighet med 

skollagen. Författarna beskriver vidare hur begreppet undervisning behöver anpassas och tolkas 

utifrån förskolans kontext för att kunna ta avstånd från den syn på undervisning som skolan har. 

Jonsson et al (2017) menar att undervisning handlar om att förmedla kunskap där innebörden och 

meningen med undervisningssituationen kommuniceras mellan förskollärare och barn, men 

samtidigt mellan barnen; alla som är närvarande vid tillfället har möjligheter att lära sig av 

varandra. 

Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) menar att förskollärare kan ge barn förutsättningar för att 

lära, men vad barnen lär sig är inte alltid synligt. Det som undervisas behöver inte vara det som 

barnet tar med som erfarenhet från aktiviteten. Sheridan och Williams (2018) skriver i Skolverkets 

kunskapsöversikt att undervisning sammankopplas allt mer med didaktik och lärande. Där 

undervisning och didaktiken blir relaterat till varandra och lärandet mer blir resultatet av 

undervisningen. Fortsättningsvis menar författarna att undervisning i förskolan ses som ett 

”nygammalt” begrepp som fått liv igen, då det har varit, och är, en del av förskolans historia. 

Enligt Sheridan och Williams (2018) kan barnperspektiv, förskollärarperspektiv och 

undervisningsperspektiv ses som utmärkande kärnaspekter för förskoleundervisningens 

kunskapsöversikt. Barnperspektivet betonar vikten av att barns intressen, delaktighet och röster blir 

hörda. Kommunikationen mellan vuxna och barn bör vara lekfull och ge utrymme för reflektion och 

förändrat kunnande. Förskollärarperspektivet belyser förskollärarnas uppdrag, ansvar och 
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kompetenser, medan undervisningsperspektivet innefattar etiska och demokratiska förhållningssätt, 

barns delaktighet, lekfullhet och omsorg. Författarna belyser en målstyrd process som sker under 

ledning av förskollärare, såväl spontan som planerad. Fortsättningsvis skriver författarna att det står 

bestämt i Skollagen (SFS 2010:800) att undervisning ska bedrivas i förskolan, och hur den sker 

faller på varje förskollärare alternativt arbetslag att ta ansvar för. 

2.2 Undervisning utomhus 
Strotz och Svenning (2004) menar att den huvudsakliga anledningen till att utomhusmiljön blir en 

sekundär resurs är att förskollärarna saknar tillräckligt med stöd för hur deras kunskap, kreativitet 

samt pedagogiska förmåga kan brukas för att erbjuda fungerande undervisning även ute på gården. 

Davies och Hamilton (2016) påvisar att det ligger en rädsla hos förskollärarna över hur 

undervisningssituationen utomhus kan urarta sig när de lämnar sin trygga inomhusmiljö för att gå ut 

och undervisa. Författarna poängterar att en del av den kunskap som förmedlas till barnen görs 

genom att förskollärarna berättar och visar, men det krävs mer för att styrka deras holistiska 

utveckling; förskollärarna måste våga vidga sina vyer och se gården som ett verktyg för ökad och en 

mer varierad kunskapsmöjlighet. 

Jechura, Wooldridge, Bertelsen och Mayers (2016) beskriver hur utomhusmiljöer med varierade 

utmaningar, som att krypa i buskar, under grenar, hoppa på stubbar, plocka kottar eller klättra i träd, 

tillåter utvecklingspotential för barns grovmotoriska förmågor. Fortsättningsvis beskriver Jechura et 

al. (2016) att vistas utomhus även ger barnen möjlighet till att använda alla sina sinnen, utvecklas 

språkligt och i det sociala. Trots att det finns positiva aspekter med att vistas utomhus påpekar 

författarna att förskollärarna inte alltid använder dessa miljöer fullt ut. 

Utomhusmiljöer stimulerar enligt Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) barns kreativitet, fantasi 

och uppfinningsrikedom mer än de traditionella inomhusmiljöerna oftast kan erbjuda. Författarna 

menar även att undervisning utomhus syftar till kombinationen av teoretisk kunskap och praktiskt 

görande i utomhusmiljöer och resulterar i en helhet för barnens lärande. 

2.3 Förskolans gård 
Mårtensson (2004) betonar att förskolans gård har en betydelse i barnens uppväxt och lärande, 

förskollärarnas låga intresse kan bidra till att gården inte utformas utifrån barnens intressen. 
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Mårtensson (2011) menar att det många gånger är de vuxna som bestämmer vad barnen ska finna 

fascinerande, vilket är intressant då det ofta visar sig att det är buskar, stora stenblock och 

skogsdungar som lockar barnen mer än de traditionella leksakerna.  

Olsen, Thompson och Hudson (2011) påpekar att förskolans gård är lika viktig som inomhusmiljön 

för barnen. Förskolans gård har oändligt med möjligheter som låter alla sinnen arbeta och ger 

barnen en känsla av frihet (Änggård, 2012). Enligt Skolinspektionen (2012) är utevistelsen en del av 

förskoleverksamheten, men trots detta hindras barnens lärande av gårdarnas ogenomtänkta 

utformning. Skolinspektionens granskning listar sandlådor, asfalterade cykelvägar, gungor samt 

andra traditionella utomhusleksaker som en noterad standard. De beskriver vidare att flertalet 

förskolegårdar saknar en pedagogisk tanke för det lärandet som ska ske där, vilket leder till att de 

timmar som barnen dagligen spenderar på gården blir ineffektiva lärotimmar när rätt verktyg inte 

finns att tillgå. 

Engdahl (2014) hävdar att barnens leksaker inte utmanar deras fantasi och kreativitet på samma sätt 

som naturmaterial kan göra. Brügge, Glantz och Svenning (2018) betonar vikten av att 

förskollärarna blir medvetna om vilket syfte de har med utomhusmiljön för att gården ska kunna bli 

lika inbjudande och inspirerande som inomhusmiljön. Författarna beskriver vidare att gården kan 

användas till teoretiska ämnen, exempelvis matematik och språk, för att uppfylla läroplansmålen. 

2.4 Förskollärarnas roll i undervisning utomhus 
Nyström (2002) beskriver att förskollärarna behöver ha ett mer utforskande perspektiv, ett så kallat 

medforskande perspektiv, där de lär sig tillsammans med barnen för att kunna utmana samt besvara 

barnens frågor och för att bättre läsa av lärotillfället. Vidare hävdar författaren att det är när barnen 

får uppleva med alla sinnen som lärandet blir mer konkret och intressen väcks för ett fortsatt lärande 

utomhus på förskolans gård. Nyström (2002) och Ericsson (2004) belyser att lärande är en pågående 

process som sker hela livet och att förskollärarna behöver stötta, förstärka och bekräfta barnen mer i 

deras utforskande. 

Ericsson (2004) beskriver ytterligare att förskollärarnas synsätt på utevistelsen är avgörande för hur 

mycket undervisning barnen får på gården. Det bör erbjudas möjligheter för barnen att ta med 

lärandet ut på gården, där deras upptäckter får styra det fortsatta lärandet hävdar Ericsson. Att 
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barnen styr lärandet i en annan riktning än planerat betyder inte att förskollärarna bör känna sig 

passiva (Ericsson, 2004). Förskollärarna behöver se möjligheterna med att undervisa barnen 

utomhus istället för att se problematiken, vilket kräver en större flexibilitet hos dem (Brügge et al., 

2018). 

Brügge och Szczepanski (2018) menar att utomhusundervisning fungerar året om; det gäller att hitta 

passande aktiviteter till gården och årstiderna. Fortsättningsvis menar författarna att förskollärarna 

måste finna sig i att de hela tiden behöver lära sig nya saker för att kunna hitta infallsvinklar som 

lockar barnen till undervisning utomhus. De understryker att förutom att de behöver besitta 

kunskaper krävs det även att de tillåter sig själva vara medforskare tillsammans med barnen. I 

enlighet med läroplanen (Skolverket, 2018) ska alla som ingår i arbetslaget genomföra en utbildning 

som bidrar till en ökad måluppfyllelse. 

2.5 Förskolans styrdokument ur ett historiskt perspektiv 
Barnstugeutredningens del 1 (SOU 1972:26) och del 2 (SOU 1972:27) benämner inte begreppet 

undervisning utomhus. I del 1 beskrivs det att förskolans övergripande mål ska ge varje barn rätt till 

utvecklingsmöjligheter. Genom att skapa utomhus- och inomhusmiljöer som är kompatibla med 

varandra bidrar det till att barnen får en verksamhet som naturligt kan flyttas ut. I del 2 beskrivs det 

att undervisning kopplas ihop med inomhusmiljön och att den fria leken tillhör utomhusvistelsen. 

Det närmsta del 2 kommer begreppet är delen som säger att barnen ska få tillfälle att lära sig om 

odling och skötsel av djur. Den fria leken behöver inte planeras utan endast ge utrymme till barnens 

egna utforskande. 

Det pedagogiska programmet som kom år 1987 menade att inlärningen sker genom barns lek och 

tematiska arbeten. I det pedagogiska programmet beskrivs det även att barns delaktighet i grupp ger 

möjligheter att kunna lära och utforska tillsammans (Socialstyrelsen, 1987). Fortsättningsvis 

betonade de förskollärarnas förhållningssätt som viktigt för barnens möjligheter till inlärning och att 

barnen ska erbjudas vuxenledda aktiviteter utomhus likväl som inomhus. 

Definitionen av undervisning är enligt Skollagen 1 kap. 3§ ”sådana målstyrda processer som under 

ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och 

utvecklande av kunskaper och värden” (SFS 2010:800). Hela arbetslaget arbetar tillsammans för 
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barnens lärande och fortsatta utveckling, men menar att undervisningen i förskolan endast får 

bedrivas av den som har behörighet i form av en förskollärarlegitimation (SFS 2010:800). I enlighet 

med det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 1987) delar läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) liknande syn på lärande, att barnen ska erbjudas en verksamhet där lek och 

lärande sker såväl inomhus som utomhus. 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme 
för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 
utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 
miljö och i naturmiljö (s.7). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) nämner inte att vuxenledda aktiviteter ska ske i båda 

miljöerna utan att det ska finnas ett samspel mellan vuxna och barn i lärandet, men att det även kan 

ske i att barnen lär av varandra. Det är förskolans uppdrag att främja lärandet men det är upp till 

varje arbetslag att diskutera innebörden av begreppet lärande (Skolverket, 2016). ”Den ska inspirera 

barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter 

och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” (s.6). 

I den reviderade upplagan av läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har begreppet 

undervisning lagts till. Det innebär att barnen i enlighet med läroplansmålen ska få utveckling och 

lärande i undervisningen som består av spontana och planerade aktiviteter. Här har läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) liknande betoningar kring barnens behov av vuxenledda aktiviteter 

som det pedagogiska programmet hade år 1987 (Socialstyrelsen, 1987). Fortsättningsvis skrivs det 

fram i läroplanen (Skolverket, 2018) att det är förskollärarnas ansvar med hjälp av resterande 

arbetslag att föra ett pedagogiskt innehåll i sin undervisning för att främja barnens lärande och 

utveckling. 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 
Studien inspireras av utomhuspedagogikens praktiska didaktik eftersom den belyser lärandet i 

miljöerna runt omkring förskolan. Den valda teoretiska utgångspunkten är tänkt att bidra till 

förståelse för val av metod samt analys och bearbetning av empirin. 
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2.6.1 Utomhuspedagogik 

John Dewey kom att bli betydelsefull för utomhuspedagogikens framskridande. Han var en 

amerikansk filosof som levde år 1859-1952 och myntade begreppet learning by doing, med vilket 

han menade att praktisk kunskap var lika viktig som den teoretiska (Dewey, 1999). 

Utomhuspedagogiken utgår från fem didaktiska frågor om vad undervisningen ska innehålla, var 

lärandet ska ske och varför, hur det ska utföras, när det ska göras och till sist varför det behövs 

(Szczepanski, 2007). Szczepanski är en forskare inom pedagogik med utomhus- och 

naturvetenskaplig inriktning som forskar om lärande och undervisning utifrån utomhuspedagogiska 

sammanhang. Szczepanski förutsätter likt Dewey att kunskap lärs genom handling (praktik) och 

reflektion (teori); ett learning by doing. När utomhusundervisningen väl ses som en möjlighet till 

lärande ställer det nya krav på flexibilitet, kompetensutveckling och reflektioner hos förskollärarna 

(Szczepanski, 2007). 

Enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NC) (Liu, 2017) kan utomhuspedagogik 

definieras som ett förhållningssätt som syftar till lärande och växelspel mellan upplevelse och 

reflektion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. NC pekar på att det utomhus 

finns en kunskapskälla som ständigt är aktuell och rik på material för undervisningssyfte (Liu, 

2017). Det är ett tvärvetenskapligt forskning- och utbildningsområde som enligt NC bland annat 

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. 
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2.7 Sammanfattning av bakgrund 
I genomgång av bakgrunden framkommer det att undervisning står inskrivet i Skollagen (SFS 

2010:800) och syftar till att barnen ska få möjligheter att lära sig genom vardagliga aktiviteter. Det 

är hela arbetslagets uppgift att se till att barnens lärande fortskrider. 

När det kommer till att undervisa utomhus menar Davies och Hamilton (2016) att förskollärarna 

behöver våga vidga sina vyer. Genom att erbjuda barnen andra sätt att ta till sig kunskap på än 

genom att förskollärarna berättar och visar. Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) förklarar hur 

begreppet undervisning är en sammanflätning av barnens lärande i det teoretiska och praktiska 

görandet. Mårtensson (2004) och Olsen et al. (2011) anser att förskolans gård är lika viktig som 

inomhusmiljön för barnens lärande. Brügge et al. (2018) belyser att gården kan användas för att 

uppfylla målen i läroplanen samt att gården behöver vara lika inbjudande som inomhusmiljöerna är. 

För att skapa givande lärtillfällen för barnen anser Nyström (2002) att förskollärarna behöver ta en 

medforskande roll. I den medforskande rollen kan förskollärarna besvara frågor och stötta barnen i 

deras egna utforskande (Nyström, 2002; Ericsson, 2004). Brügge och Szczepanski (2018) menar att 

det gäller att hitta möjligheterna i förskolans gård snarare än att se problematiken. 

Utifrån barnstugeutredningen (SOU 1972:26) och det pedagogiska programmet (Socialstyrelsen, 

1987) skulle undervisning ske genom vuxenledda aktiviteter både inomhus som utomhus. När 

läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) kom, togs ordet vuxenledda aktiviteter bort och skapade 

tolkningsmöjligheter istället. Slutligen när läroplanen reviderades 2018 (Skolverket, 2018) kom ett 

förtydligande kring att undervisning ska ske i verksamheterna; barn som vistas i förskolan ska få en 

pedagogisk verksamhet som bidrar till ett livslångt lärande. 

Utifrån utomhuspedagogikens perspektiv framkommer det att undervisning utomhus är lika 

naturligt som att undervisa inomhus (Szczepanski, 2007). I studien definieras undervisning som 

fortlöpande under hela dagen och undervisning utomhus begränsas till förskolans gård. Med hjälp 

av de didaktiska begreppen vad, var, hur, när och varför som utomhuspedagogiken (Szczepanski, 

2007) utgår ifrån, kan det i analysen utvecklas förståelse kring hur undervisning kan ske på  

förskolans gård.  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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med undervisning utomhus på 

förskolans gård. 

• Hur beskriver förskollärarna att de planerar och genomför undervisning utomhus? 

• Vad har en pedagogisk inriktning för betydelse för undervisning utomhus på förskolans gård? 

• Hur kan undervisning utomhus bidra till att läroplansmålen uppnås? 
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4. Metod 

I följande kapitel redogörs för vald metod, urvalsgrupper, genomförande, databearbetning och 

analys, tillförlitlighet samt god forskningssed. 

4.1 Kvalitativ ansats 
Studien har en kvalitativ ansats vilket synliggör flera förskollärares beskrivningar av hur de ser på 

undervisning utomhus på förskolans gård. Genom en kvalitativ ansats kan en djupare förståelse för 

respondenternas tolkningar och meningsskapande utvecklas (Bryman, 2018). 

4.2 Enkät 
Metoden som använts i studien är en webbaserad enkätundersökning med öppna frågor i syfte att 

samla in respondenternas erfarenheter inom området. Larsen (2009) hävdar att respondenterna inte 

alltid är lika sanningsenliga vid intervjuer, vilket blev grunden till valet av metod. Enkäter försvårar 

möjligheten till att ställa följdfrågor, men med öppna frågor får respondenten utefter sitt eget 

kunnande svara inom ämnet (Alvehus, 2014). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, och 

Wängnerud (2017) påvisar dock att det är svårare att få respondenten att svara utförligt på enkäterna 

även om det är öppna frågor som ställts. En nackdel som Trost (2012) tar upp med att använda sig 

av webbenkäter är att det är svårt att pausa och återgå till att svara på enkäten i ett senare skede. 

Vilket kan leda till att respondenterna tappar tålamod och glömmer bort att fullfölja enkäten, som 

kan bidra till att svarsfrekvensen minskar. I motsats till det Trost (2012) tar upp skapar enkäter 

bredare deltagarmöjlighet då den kan besvaras i lugn och ro utan en bunden tid, vilket Bryman 

(2018) ser som positivt då det anpassas utifrån respondenterna. Ett missivbrev (bilaga 1) har 

formulerats utifrån Trost och Hultåkers (2016) rekommendationer om att hålla det kort och koncist 

med en tidig beskrivning av syfte och innehåll. 

När enkäten konstruerades togs det hänsyn till Esaiassons et al. (2017) punkter som belyser vikten 

av att den framstår som professionellt sammanställd genom att ha tydligt formulerade frågor i en 

genomtänkt ordningsföljd samt att de är tydligt formulerade. För att ta fram frågor som svarar på 

syftet och frågeställningarna kan granskning samt diskuterande av för- och nackdelar med redan 

existerande enkätfrågor användas som inspiration. Vidare beskriver Esaiasson et al. (2017) att med 

hjälp av andra forskares frågor kan det empiriska materialet jämföras för att bidra till den egna 
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studien. I enkäten har det konstruerats åtta frågor (bilaga 4) utifrån rekommendationerna föreslagna 

av Esaiasson et al. (2017). Frågorna består av standardiserade frågor som berör ålder och antal år 

som yrkesverksamma förskollärare, följt av öppna frågor som berör forskningsområdet kring 

undervisning utomhus. När enkäten var klar granskades frågorna av handledaren vilket Bryman 

(2018) beskriver som ett positivt och effektivt sätt att få ytterligare stöd i att frågorna ger en enkät 

med användbart svarsmaterial för en senare analys. 

 
4.3 Urval 
Studien utgår ifrån Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) där första steget i urvalet handlar om att 

välja ut organisationer. Tre förskolor med olika pedagogiska inriktningar valdes ut. Utifrån valda 

inriktningar skickades missivbrevet (bilaga 1) ut till rektorer på sammanlagt nio förskolor med 

inriktningar såsom Reggio Emilia, Montessori och Svenska kyrkan i en medelstor kommun. Utifrån 

missivbrevet fick rektorerna skicka förfrågningar till de förskollärare som kunde tänka sig att 

medverka i enkätundersökningen. Sammanlagt skickades det enkäter till 30 verksamma 

förskollärare. En nackdel med att rektorerna väljer ut förskollärare är att de kan välja dem som 

rektorn tror kommer ge en god bild av verksamheten (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), vilket 

kan leda till att svaren inte uppnår det frågeställningarna söker. 

4.4 Genomförande 
För att kunna säkerställa att de sammansatta frågorna var tydligt formulerade för respondenten att 

svara på så genomfördes en pilotstudie (Bryman, 2018). En pilotstudie innebär att en mindre grupp 

förskollärare fick genomföra enkäten för att ge återkoppling på frågornas uppbyggnad. Utifrån 

svaren och åsikterna på pilotstudien ändrades och uppdaterades frågorna för att skapa en tydlighet 

till den egentliga enkätundersökningen. Bryman (2018) menar att det är viktigt att enkätfrågorna 

testats för att upptäcka eventuella oklarheter i form av otydliga formuleringar, instruktioner och 

felaktig ordningsföljd. Därefter skickades förfrågningar i form av missivbrev ut till rektorerna på de 

valda förskolorna, med information kring syftet med enkäten och att deras deltagande var frivilligt. 

Första rektorn tackade nej till att delta i enkätundersökningen på grund av tidsbrist. Andra rektorn 

tackade nej till att skicka ut enkäterna till sina förskollärare men tyckte att missivbrevet kunde 

skickas ut till varje enskild avdelning. Ett omformulerat missivbrev (bilaga 2) skickades därefter ut 

till förskolans respektive avdelningar. 
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Allteftersom respondenterna svarade skickades en bifogad länk till enkätundersökningen ut, de 

kunde då i lugn och ro besvara frågorna. Esaiasson et al. (2017) belyser att det kan vara av fördel att 

skicka ut påminnelser till rektorerna för att öka frekvensen, så på grund av att respondenterna är 

anonyma och det inte framkommer i enkäten vilka som svarat skickades ett allmänt e-

postmeddelande (bilaga 3) ut till rektorerna, som i sin tur påminde förskollärarna om att delta. Efter 

tre veckors tid stängdes enkäten ned och en bearbetning av det insamlade materialet påbörjades. 

4.5 Databearbetning och analys 
Analysen av det kvalitativa materialet utgår från tematisk analys vilket Bryman (2018) beskriver 

som en metod där teman som är återkommande synliggörs i den insamlade empirin. Den utgår 

också ifrån Rennstam och Wästerfors (2015) principer för analys: att sortera, reducera och 

argumentera. Det första steget sortera innebär att bli förtrogen med den insamlade empirin för att 

kunna upptäcka det på nytt, se mönster och ordna det efter kategorier. Det andra steget reducera 

innebär att delar av empirin sållas bort utifrån om det är direkt relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare reduceras empirin ännu en gång för att koncentrera och skärpa det. Det 

tredje steget argumentera innebär att empirin kopplas samman med tidigare forskning och 

teoretiska begrepp för att skapa ett resultat.  

Utifrån ovanstående tillvägagångssätt har respondenternas svar skrivits ut för att underlätta 

kartläggningen av återkommande teman som kan ge svar på studiens frågeställningar. Svaren lästes 

igenom ett flertal gånger av båda författarna för att, som Esaiasson et al. (2017) skriver, möjliggöra 

skillnader i sorteringen genom att noggrant läsa delarna och sedan tillsammans kunna sammanställa 

till en helhet. När sorteringen och reduceringen utförts avslutades det med att resultatet analyserades 

med fokus på utomhuspedagogikens didaktiska begrepp vad, var, hur, när och varför. De fem 

begreppen har delats in under studiens följande teman: Ute är ytterligare ett ”rum” för 

undervisning, Medforskande förskollärare och En hållbar framtid för att tydliggöra den slutliga 

analysen av resultatet. I resultatet presenteras empirin i löpande text med citat som styrker de 

tolkningar som görs i texten (Esaiasson et al., 2017). 
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4.6 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2018) vilar tillförlitligheten i kvalitativ forskning på fyra delkriterier, indikerade här 

nedanför med kursiv stil. Efter varje definierat kriterium följer den specifika studiens 

upprätthållning av dessa. 

Trovärdighet innebär att arbetet utförts i enlighet med de regler som finns i hur en forskning ska 

utföras. De personer som deltagit i studien ska få ta del av rapportens resultat för att få möjligheten 

att godkänna det som författarna fått fram (Bryman, 2018). I studien har hänsyn tagits till de 

riktlinjer och regler som Jönköping University och litteraturen angivit. Delkriteriet kring 

respondenternas återkoppling till resultatet är något som studien inte kunnat upprätthålla på grund 

av avidentifieringen i enkäterna. Utifrån att studien uppfyller ett av två delkrav anses studien ha en 

medelstark trovärdighet. 

Överförbarhet handlar om hur användbart resultatet blir i andra situationer och om det kan 

generaliseras inom liknande verksamheter (Bryman, 2018). Studien kan ses som överförbar till viss 

del, då det finns olika infallsvinklar kring enkätfrågorna. Utifrån svaren från förskollärare som är 

verksamma inom en pedagogisk inriktning kan inte studiens överförbarhet gälla studier kring 

förskolor utan inriktning. 

Pålitlighet handlar om i vilken utsträckning studien kan genomföras av en annan forskare. Det 

gäller att redogöra hur uppsatsens delar genomförts för att påvisa resultatets pålitlighet. Kollegor 

som kritiskt granskar uppsatsens alla delar och bedömer processerna är att föredra för ökad tillit till 

studien (Bryman, 2018). I studien redovisas hur tillvägagångssättet har genomförts från 

problemformulering till resultat. Trots ett kritiskt granskande och redovisning av studiens delar kan 

det inte styrkas att resultatet blir identiskt i en ny studie. Respondenterna kan ha fått nya 

uppfattningar och erfarenheter kring ämnet som gör att deras svar förändras. Pålitligheten kan 

därför ifrågasättas även om författarna anser att studien har hög tillförlitlighet. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren har en medvetenhet kring sina personliga 

erfarenheter och hur de kan påverka de slutliga resultaten. Genom att under skrivprocessen vara 

medveten går det att undvika utrymmet för ens subjektiva bedömningar i arbetet (Bryman, 2018). 
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Studien har under forskningsprocessen skrivits fram med en medvetenhet kring personliga 

värderingar för att skapa ett trovärdigt resultat, där det teoretiska perspektivet fått vara grunden för 

hur empirin bearbetats och resultatet presenterats. 

4.6.1 Bortfallsanalys 

Enligt Trost och Hultåker (2016) bör det genomföras en bortfallsanalys för att se om materialet är 

pålitligt. Av sammanlagt 30 utskickade enkäter kom 21 tillbaka med ifyllda svar, vilket blev en 

svarsfrekvens på 70%. Av de resterande 9 icke besvarade enkäterna blev det ett bortfall på 30 %. Ett 

internt bortfall innebär enligt Trost och Hultåker (2016) att de enkäter som kommer tillbaka inte är 

fullständigt ifyllda. Av de 21 enkäter som kom tillbaka var samtliga fullständigt ifyllda, vilket i 

undersökningen inte gav ett internt bortfall. 

4.7 God forskningssed  
När en empirisk undersökning ska genomföras finns det viktiga begrepp att ha i åtanke för att 

skydda respondenterna. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) och 

omformuleringarna i God forskningssed (2017) har fyra begrepp framkommit som användbara. 

• Informationskravet - Forskarens skyldighet att informera om syftet med studien och vilka 

villkor som gäller för de medverkande. 

• Samtyckeskravet - Respondenten har rätt att själv bestämma över sin medverkan och kan 

närsomhelst avbryta sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet/Anonymitet - Uppgifter som respondenten lämnar i studien kommer 

vara avidentifierade och allt material kasseras efter godkänt arbete. 

• Nyttjandekravet/Integritet - Uppgifterna som kommer in får endast användas för studiens 

forskningsändamål och skall skyddas mot obehöriga. Respondenterna har rätt att ta del av den 

färdiga studien. 

I enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har varje respondent informerats om ovanstående 

principer (bilaga 1 & 2). 
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5. Resultat 

I följande kapitel beskrivs resultatet och analysen av det empiriska materialet. Genom 

användningen av en tematisk analys och de fem didaktiska frågorna vad, var, hur, när och varför i 

bearbetningen av empirin uppkom tre teman: Ute är ytterligare ett ”rum” för undervisning, 

Medforskande förskollärare och En hållbar framtid. 

5.1 Ute är ytterligare ett ”rum” för undervisning 
Majoriteten av respondenterna är samstämmiga om att användningen av förskolans gård som 

ytterligare ett rum för lärande och utforskande är positivt. Dels för att miljön kan utformas på olika 

sätt då den hela tiden är föränderlig och dels för att det lockar barnen till ett annat lärande än vad 

som kan ske i rummet inomhus. En respondent uttrycker vikten av: 

Att barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande, att utemiljön är planerad utifrån 
barnens behov, intressen och förutsättningar. Att barnen ska kunna utveckla sin 
ansvarskänsla. Att skapa en tilltalande miljö där barnen har det tryggt, roligt och lärorikt. 

Variationen i utbildningen skapar många tillfällen till blandade aktiviteter utomhus. Större delen av 

respondenterna skriver hur de använder sig av gården som ett rum för lärande. Att få möta en 

intressant miljö där barnen kan arbeta med projektarbete, matematik, språk, naturlära, samt bygg 

och konstruktion är utvalda delar av det respondenterna beskriver att de använder gården till. 

Fortsättningsvis beskriver en respondent: 

Undervisning sker under största delen av dagen, barnen aktiverar sig med våra olika 
material och vi visar på hur det kan användas och vi har ett syfte med det mesta materialet vi 
har i vår miljö. 

Vidare beskriver två av respondenterna hur deras vistelse ute på gården används till kreativa och 

fantasifulla lekar, blandat med att de utifrån pågående projekt skapar olika rum i rummet utomhus 

som utmanar barnens utveckling och lärande utifrån läroplanens mål och riktlinjer. En annan 

respondent ger en bild av hur gården används till att uppmärksamma naturen och vad som finns i 

den, genom att titta på fågelarter, djur, hur vädret är, solen och regnbågen för att sedan plocka in och 

arbeta med det inomhus. En respondent förklarar: 
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Det handlar om att se sitt lärande, bli bekant med utemiljön, hjälpa varandra och att lära 
utomhus. Att prata om en regnbåge är inte lika lärorikt som att se eller skapa en själv. 

Flera respondenter anser att deras pedagogiska inriktning inte påverkar hur de undervisar på 

förskolans gård, utan menar att den är självklar i undervisningen både utomhus och inomhus. En 

respondent menar att det nog snarare är gårdens möjligheter än pedagogisk inriktning som påverkar 

undervisningen. Ett annat svar beskriver att deras miljö alltid är förberedd och genomtänkt 

utomhus, den ger barnen utrymme till lek och upptäckter. Respondenten gör jämförelsen med 

skogen som inte har en tillrättalagd miljö, likt deras gård som har en genomtänkt plan där barnen får 

lära. Respondenten uttrycker: 

En fantastisk gård som stimulerar lek och lärande både i grupp och enskilt. Finns 
möjligheter att dra sig undan och läsa tex en bok - finns även rum i rummen utomhus. 

Till skillnad från ovanstående respondenter beskriver vissa förskollärare att de använder mestadels 

sin gård till lek och fysiska aktiviteter samt för att få frisk luft. Vidare förklarar de att barnen 

behöver frihet till att springa, upptäcka och leka för att träna motorik och övas i det sociala 

samspelet tillsammans med de andra åldersgrupperna, vilket de inte har samma möjlighet till att 

göra inomhus. En respondent beskriver: 

Utevistelsen handlar om att träna motoriken, leka, få frisk luft och utlopp för stort 
rörelsebehov. 

Förskollärarna delar liknande åsikter om att det gynnar barnen att vara ute under dagen på 

förskolan, oavsett om det berör undervisning utomhus eller att få leka och springa av sig. 

Avslutningsvis uttrycker en förskollärare följande: 

Det som är möjligt inne är möjligt ute. Finns de miljöer som inspirerar och utmanar inne 
även ute? Undervisning är även att påvisa en bredd i utförandet, att påvisa att det går att 
applicera kunskaper som förvärvats i en annan miljö och kontext. Mer medveten utevistelse 
för alla barn! 

5.2 Medforskande förskollärare 
Respondenterna betonar gemensamt vikten av att engagera sig i barnens intressen. Dels för att 

bygga relationer och anknytningar samt för att lära sig om vad barnen har för erfarenheter. Dessa 
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erfarenheter ger förskollärarna möjligheter att hitta nya vägar för att utmana barnen. En respondent 

uttrycker sig enligt: 

Tillgängliga och nyfikna vuxna är nödvändigt. Att erbjuda varierat material, duka upp för att 
trigga nyfikenhet och lust, ta tillvara kompetenser hos barn och vuxna. 

Respondenterna var eniga om att de bör besitta kunskaper om hur man uppmärksammar och 

inspirerar barnen till att själva våga utforska. Genom observationer av barnen kan de synliggöra vad 

som behövs tillföras för att bidra till inspiration i barnens utforskande. Det handlar om att fånga upp 

det sociala samspelet och vara den medforskande förskollärare som ställer frågor och utmanar 

barnen i det de gör ute på gården hävdar en respondent. När det erbjuds aktiviteter och lekar utifrån 

barnens intresse, behov och förutsättningar ges de möjligheterna att utvecklas beskriver 

respondenten. Fortsättningsvis förklarar en respondent: 

Att vara en aktiv pedagog i barnens lek för att själv få erfara hur och vad de lär sig när det 
gäller personlig utveckling, empatitanke, social förmåga, motorik, slutledning, nyfikenhet, 
vilja, självkontroll, glädje, lust att lära, är viktiga i vår pedagogik. Samtidigt ställer det krav 
på oss att backa och observera barnen i samma process - det är utmanande och lärorikt att få 
möjlighet att göra detta i utomhusundervisningen på vår gård.  

Ett återkommande svar som kunde identifieras under analysen sågs hos flera respondenter som 

menar att det de möter situationer där deras medforskande är avgörande i barnens fortsatta lärande. 

Där det ges tillfällen att stanna upp i samtal med barnen, ta del av deras tankar och ideér. En 

respondent beskrev ett möte på gården tillsammans med barnen på detta vis: 

Igår hittades flera småkryp när vi plockade iordning på gården. Då stannade vi upp och 
tittade på småkrypen, lät de klättra på våra händer och samtala om hur man kan ta i dem 
med försiktighet, jämförde eldbaggar med hur nyckelpigor ser ut och benämnde djurarter 
vid namn. 

Vidare skriver respondenten att om förskollärarna inte besitter de svar barnen söker, finns många 

gånger en iPad eller kunskapsböcker nära till hands. Ett aktivt letande med barnen efter namn på 

exempelvis en skalbagge genererar i ett upptäckande tillsammans påpekar en av respondenterna. En 

annan respondent uttrycker att: 
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Ett livslångt lärande är där jag själv kan vara aktiv, både som lärare, observatör och elev. 

Förskollärarna ska finnas som en resurs när det behövs eller när det märks att det behövs, samtidigt 

som man ska försöka att inte störa menar en respondent. Det är förskollärarnas ansvar att se till att 

utevistelsen blir lärorik och utvecklande för barnen. Förskollärarna behöver vara intresserade av att 

vilja utveckla miljön på gården på samma sätt som inomhus, efter gruppens behov. Vilket resulterar 

i att barnen tycker det är roligt att vara ute oavsett vilket väder det är förklarar en respondent. Alla 

moment kan bli ett lärande då undervisning sker hela tiden men det kräver närvarande förskollärare 

som tar tillfället i akt till både spontana och planerade undervisningstillfällen som uppkommer i 

utevistelsen. Avslutningsvis beskriver en respondent: 

Matematik, språk, naturvetenskap, teknik, skapande och social utveckling kan alla användas 
i jobbet ute. Ytan, underlaget, läget, temperatur och årstid kan alla vara med och bidra och 
är förutsättningar för variation i ämnen som tas upp i läroplanen. Läroplanens mål kan tas in 
i varje situation jag befinner mig i. 

Att ha en läroplan att stödja sig mot ger förskollärarna en trygghet i deras medforskande 

tillsammans med barnen. En respondent skriver att de är med och stödjer barnen i deras utveckling, 

lärande, lek och kommunikation. 

5.3 En hållbar framtid 
Respondenterna var alla eniga kring utevistelsens betydelse för utbildningen. Dels för att det skapar 

en barngrupp som blir friskare av att vistas utomhus men även hur den bidrar till ett större intresse i 

att vilja lära sig mer om naturen. En anledning till att det skapat en större nyfikenhet tror en av 

respondenterna är för att de blivit bättre på att ta vara på vädret i årstidsväxlingarna: vinter - vår - 

sommar - höst. Genom att uppmärksamma gårdens förändringar genom årets gång skapar det ett 

samarbete med naturen. ”Att människan och naturen utgör en helhet tillsammans” säger en annan 

av respondenterna. 

Flera uttrycker att deras pedagogik innehåller natur, trädgård och odling, vilket skapar ett naturligt 

förhållningssätt som har miljön i sin grundtanke. Flera respondenter anser att barnen behöver bli 

medvetna om miljöns betydelse, skapa en kännedom och kunskap kring naturen och dess tillgångar 
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då deras pedagogiska inriktning innefattar det. Vi alla är en del av naturen poängterar en respondent. 

I ett av svaren beskrev en respondent: 

Så som vi ska respektera varandra, ska vi även respektera och ta hand om vår natur, då den 
är en viktig del av vårt liv som behövs för att vi ska klara oss. 

Flera av respondenterna ansåg att det var genomförbart att förmedla kunskap om naturens naturliga 

förlopp tack vare att de erbjuder material i barnens höjd. Pedagogikens grundsyn innefattar att 

material ska finnas inom räckvidd för att barnen själva ska få möjligheter till att självständigt kunna 

räfsa, vattna, plantera och skörda i trädgårdarna hävdar några respondenter. Genom att barnen får 

vara delaktiga ges de möjligheten att vara rädda och ta hand om det som finns i sin närmiljö, 

påpekar en respondent. En annan respondent beskrev sin uppfattning kring arbetet ”hållbar 

utveckling”: 

Det är enkelt att arbeta med detta i och med odling, smakupplevelser, naturvetenskaplig 
process från frö - växt - föda - kompost - jord. 

När barnen får redskapen och kunskapen att göra det själva lär de sig att ta större ansvar och 

respektera sin omgivning. En av respondenterna menar att genom arbetet tillsammans med barnen 

blir det en inspirationskälla till förskolans hållbara utvecklingsarbete. Arbetet mot en hållbar framtid 

består av att värna om barnens hälsa och välbefinnande, men också av att sprida kunskaper om 

naturen. 

5.4 Sammanfattning av analys 

I hela resultatet kan utomhuspedagogikens fem didaktiska begrepp, vad, var, hur, när och varför 

belysas och utifrån den egna analysen har de delats in i resultatets tre teman. De kan därtill påträffas 

i alla delarna av empirin. 

I enlighet med vår analys har det synliggjorts att begreppen vad, var och när kan sammankopplas 

med resultatets första tema Ute är ytterligare ett ”rum” för undervisning. Det framkommer att 

undervisningen sker större delar av dagen och begreppet när blir då belyst i förskollärarnas 

uttalanden. Allt som förskollärarna gör tillsammans med barnen, både spontant och planerat hör 

ihop med begreppet vad. Det innebär även att uppmärksamma undervisningens innehåll och det gör 
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respondenterna klart och tydligt i sina svar. Var är redan förbestämt av studiens forskare då 

förskolans gård är platsen för undervisning. Respondenterna har i sina svar benämnt gården flertalet 

gånger vilket även syns i resultatet. 

Resultatets andra tema Medforskande förskollärare hör ihop med begreppet hur då det framkommer 

i empirin. Utomhuspedagogikens hur vill synliggöra hur undervisningen ska utföras och i enlighet 

med empirin blir det synligt när respondenterna beskriver sitt medforskande. När förskollärarna är 

engagerade i barnens intressen blir det som Szczepanski (2007) hävdar, att det praktiska och 

teoretiska sammankopplas. Förskollärarna är med och stöttar barnen i sitt utforskande med både 

teoretiska och praktiska kunskaper, vilket i sin tur leder till att barnen får nya erfarenheter och vågar 

utmana sig själva. 

Det sista temat En hållbar framtid hör samman med begreppen hur och varför. Respondenterna 

lägger fram hur arbetet med den hållbara framtiden är en stor del av deras undervisning på 

förskolans gård. I deras svar yppas det varför det är viktigt att barnen skapar en förståelse kring 

miljöns betydelse och att lära sig värna om närmiljön. Allt handlar om att arbeta mot en hållbar 

framtid, att barnen får uppleva med sina sinnen och skapa erfarenheter i rummet utomhus.  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6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras inledningsvis val av metod, genomförande, urval samt databearbetning 

och analys. Därefter diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning, studiens analys, 

syfte, frågeställningar samt teoretisk utgångspunkt. Slutligen föreslås vidare forskning som kan vara 

av intresse att studera. 

6.1 Metoddiskussion 
I följande kapitel redogörs metodval, genomförande, urval, databearbetning och analys. 

6.1.1 Metodval 

Bryman (2018) påpekar att metoden möjliggör en fördjupad förståelse för respondenternas 

tolkningar. Metodvalet en kvalitativ ansats har därför varit lämplig att använda för att utifrån syftet 

undersöka hur förskollärare arbetar med undervisning utomhus på förskolans gård. 

Valet av enkäter med öppna frågor anser vi har medfört både fördelar och nackdelar. De fördelar 

metodvalet resulterat i är att textarbetet har kunnat pågå fortlöpande under tiden enkäterna 

besvarades av respondenterna. Alvehus (2014) beskriver att med öppna frågor i en enkät kan 

respondenten svara utifrån sin egen kunskap om ämnet, vidare beskriver Bryman (2018) att 

respondenterna själva kan bestämma när och hur de vill besvara enkäten. Vilket märkts av i 

enkätundersökningen då svaren kom in vid olika tidpunkter under tiden enkäten hölls öppen för 

förskollärarna. I analys och resultatarbetet har det varit fördelaktigt att respondenterna varit helt 

anonyma, även vad gäller från vilken inriktning de arbetar inom. Till följd av anonymiteten hos 

respondenterna har det blivit lättare att inte lägga in egna värderingar när svaren lästs igenom och 

analyserats. 

Som tidigare nämnts ovan medförde enkäterna också nackdelar. Den största nackdelen var 

osäkerheten kring hur många enkäter som kom tillbaka, att inte veta om empirin skulle räcka till att 

användas i studien. De nackdelar vi tidigare var medvetna om är det Esaiasson et al. (2017) 

beskriver att enkäter kan försvåra arbetet om respondenterna inte svarar utförligt på frågorna som 

ställs. Respondenterna som medverkar i en webbenkätundersökning kan inte pausa och återgå till 

enkäten utan måste besvara hela på en gång. Vilket Trost (2012) menar kan orsaka en minskad 

svarsfrekvens. Om vi istället hade valt en annan metod, till exempel intervjuer, hade empirin 
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troligen blivit mer voluminös än vad den blev vid en enkätinsamling. Innehållet i empirin förmodar 

vi hade varit liknande på grund av att frågorna även kunde ha använts vid en intervju. 

6.1.2 Genomförande 

Utifrån den enkät som skickades ut till respondenterna var det gynnsamt att den testades innan för 

att förhindra otydligheter i frågorna. Bryman (2018) påvisar vikten av att upptäcka oklarheter i 

frågeformuleringarna då respondenterna inte har möjligheten att fråga hur vi menar. Trots ett 

informativt missivbrev blev det några frågetecken hos rektorer kring deras vilja till att delta i 

studien. Med ytterligare förenklad och förklarande information resulterade det i att det kunde 

skickas ut 30 enkäter för förskollärare att besvara. Det var fördelaktigt att vi hade avsatt gott om tid 

för att besvara enkäten, dels för att få in tillräckligt med svar men också för att inte skapa en stress 

hos respondenterna. De tre veckor som enkäten var tillgänglig för att besvaras bearbetades andra 

delar av studien. När webbenkäten stängdes ner efter tre veckor återstod det att bearbeta empirin 

och se om den kunde besvara studiens frågeställningar. Utförligheten av respondenternas svar 

varierade, men när alla svar sammanställdes kunde de enklare sorteras och delas in under teman. 

Till en början var det svårt att veta hur det teoretiska perspektivet skulle användas men när teman 

framkom blev det mer överskådligt hur utomhuspedagogiken genomsyrar resultatet. 

6.1.3 Urval 

Utifrån studiens syfte var det som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påvisar viktigt att välja ut 

organisationer som bidrar till att besvara studiens frågeställningar. Bland urvalet som gjordes blev 

det tre pedagogiska inriktningar som var kända sen tidigare. Det har dock inte haft någon påverkan i 

arbetet. Grunden till varför urvalet blev tre pedagogiska inriktningar var för att vi ville få en större 

inblick i hur förskollärarna inom inriktningarna använde förskolans gård till att undervisa. Valet att 

skicka missivbrevet till rektorerna och låta dem välja ut förskollärare är något som vi endast antar 

påverkat studien i en mer positiv riktning. Genom att det inte är synligt vem eller vilken inriktning 

som svarat, har det skapat ett resultat som besvarar studiens syfte utan att jämföra de pedagogiska 

inriktningarna med varandra. 

6.1.4 Databearbetning och analys 

Det var fördelaktigt att skriva ut enkäterna för att få en tydlig överblick och struktur över det 

insamlade empiriska materialet. Dels för att användbara citat och uppdelning av teman kunde bli 

synliga och dels för att det underlättade att kunna ha materialet framför sig när resultatet skrevs. I 
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databearbetningen och analysarbetet har Rennstam och Wästerfors (2015) principer: att sortera, 

reducera och argumentera använts som riktlinjer. Tillvägagångssätten för hur den insamlade 

empirin skulle bearbetas blev tydligt med hjälp av de ovannämnda principerna. 

Den analysmetod studien utgick från är tematisk analys där (Bryman, 2018) belyser att fokus ligger 

på teman. En grundlig analys genomfördes för att komma fram till vilka teman som var relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar. Den tematiska analysmetoden underlättade i processen att 

sortera materialet. Genom användningen av dessa principer och analysmetod blev arbetsgången lätt 

att fullfölja för att nå studiens syfte och besvara studiens frågeställningar. 

I resultatet valde vi att använda kompletterande citat. Citaten ger en konkret bild av det 

respondenterna har berättat i enkäterna och styrker det som tolkats och skrivits ner i resultatet. Vi 

kan utifrån respondenternas svar medge att materialet var användbart och det vi önskade då det 

besvarar vårt syfte och frågeställningar. 

6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare arbetar med undervisning utomhus på 

förskolans gård. Resultatdiskussionen är uppdelad i de teman som framkom i resultatet. Den första 

och andra forskningsfrågan som handlar om hur förskollärarna beskriver att de planerar och 

genomför undervisning utomhus och vad en pedagogisk inriktning har för betydelse för 

undervisning utomhus på förskolans gård besvaras genom Ute är ytterligare ett ”rum” för 

undervisning. Den tredje forskningsfrågan som handlar om hur undervisning utomhus kan bidra till 

att läroplansmålen uppnås besvaras genom Medforskande förskollärare och En hållbar framtid. Vid 

ordagranna citat används de ord som respondenterna beskrivit. 

6.2.1 Ute är ytterligare ett ”rum” för undervisning 

Utifrån resultatet framkom det att flera respondenter ser förskolans gård som ett extra rum. De 

använder detta rum till lärande och utveckling. Dels för att miljön kan erbjuda barnen ett 

utforskande som blir svårare inomhus. Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) påpekar likt 

respondenterna att utomhusmiljön kan stimulera fler sinnen hos barnen genom att de får vistas 

utomhus. Författarna beskriver fortsättningsvis hur gården är en ypperlig plats för barnen att träna 

det grovmotoriska, det sociala samspelet och skapa förståelse för naturens kretslopp. 
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Vidare kan vi förstå att det finns en delad mening kring hur respondenterna använder förskolans 

gård till undervisning eller inte. Jonsson et al. (2017) beskriver om hur många förskollärare känner 

att undervisningsbegreppet är ett krav som läggs på dem vilket kan leda till att de väljer att inte 

använda det, då det tillhör skolan. Fortsättningsvis skriver de om hur undervisning behöver 

anpassas till förskoleverksamheten och att det är varje barns rättighet att ta del av undervisning även 

i förskolan. Vi tolkar det som att varje förskollärare behöver fundera kring vad begreppet 

undervisning betyder för dem för att i verksamheten hitta spontana och planerade 

undervisningstillfällen. 

Majoriteten av respondenterna beskriver att de använder sig av gården till kreativa och fantasifulla 

lekar, göra barnen uppmärksamma på vad det är som växer, kryper eller rör sig. De är också 

enstämmiga om att deras pedagogiska inriktning inte påverkar hur de undervisar på förskolans gård. 

Utan att det mer är en självklarhet i förhållningssättet att undervisa identiskt utomhus som inomhus. 

Utifrån detta tolkar vi det som att de förskollärarna som är medvetna om sitt eget förhållningssätt i 

förhållande till den pedagogiska inriktningen skapar en annan form av utevistelse för barnen. 

Utifrån resultatet kan vi utläsa att det finns de respondenter som inte ser undervisning utomhus som 

en självklar del i förskolans verksamhet. Utan att de går ut för den friska luften och för att barnen 

ska få leka fritt. De anser att barnen behöver få utlopp för sitt rörelsebehov och att det inte går att 

göra inomhus. Brügge et al. (2018) menar att förskolans gård kan bli lika inbjudande och 

inspirerande till lärande som inomhusmiljön om endast förskollärarna blir medvetna med syftet 

kring utevistelsen. Strotz och Svenning (2004) påpekar att det kan bero på en brist hos 

förskollärarna att de väljer att inte erbjuda undervisning utomhus. Förskolans gård blir då en 

sekundär resurs och målen i läroplanen blir svårare att uppnå. Vi kan tolka det som att det finns 

delade meningar i hur vidare förskolans gård ska användas till undervisning eller inte. Dock anser vi 

att det som Mårtensson (2004) skriver om gårdens betydelse för barnens uppväxt är viktigt, och att 

förskollärarna har en betydelsefull roll i hur undervisningen sker på förskolans gård. 

Davies och Hamilton (2016) beskriver att det kan vara en rädsla hos förskollärarna som gör att de 

inte vill undervisa utomhus. Att de känner en större trygghet inomhus där det är enklare att hantera 

en undervisningssituation utan att den urartar sig och exempelvis byter riktning. Utifrån resultatet 

kan vi läsa att förskollärarna anstränger sig i att undervisa på förskolans gård och ta med barnen in i 
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ett lärande och utforskande. Däremot anser Davies och Hamilton (2016) att barnen idag får en stor 

del av sin kunskap ifrån att förskollärare förmedlar den genom berättande och visande. Författarna 

menar att för att barnen ska få en holistisk utveckling behöver de få uppleva det förskollärarna 

berättar om. Genom resultatet kan vi förstå att det praktiska och teoretiska går hand i hand för att 

skapa ett större lärande hos barnen. Vi kan även tolka det till att förskollärarna behöver hela tiden 

utvecklas och våga gå utanför sin trygghetszon, för barnens fortsatta lärande. 

6.2.2 Medforskande förskollärare 

Respondenterna betonar i resultatet vikten av att engagera sig i barnens intressen, för att kunna 

bygga relationer och anknytning men också för att lära sig om barnens tidigare erfarenheter. När 

förskollärarna får nya erfarenheter kring barnen kan de finna andra sätt att utmana dem menar en 

respondent. Enligt Ericsson (2004) ska förskollärarna erbjuda barnen ett lärande som styrs av deras 

upptäckter i lärandet. Det är förskollärarna som ger barnen möjligheter till utveckling och lärande 

beskriver en respondent. Förskollärarnas medforskande kan vi utifrån resultatet tolka som 

avgörande i barnens fortsatta lärande och utveckling. Att det är viktigt att kunna stanna upp och ta 

tillfälle till att samtala med barnen för ett spontant undervisningstillfälle. 

I resultatet framkommer det att förskollärarna inte alltid besitter svar på de frågor som barnen 

ställer, men att de aktivt kan leta tillsammans med barnen. Brügge och Szczepanski (2018) menar 

att förskollärarna behöver besitta kunskaper för att hitta nya infallsvinklar som leder barnen vidare i 

sitt lärande. Vilket vi tolkar som att förskollärarna behöver uppdatera sina kunskaper med jämna 

mellanrum och samtidigt våga ge sig hän till det medforskande tillsammans med barnen. 

En respondent beskrev sitt medforskande tillsammans med barnen som ett livslångt lärande där man 

får vara alla delar, lärare, observatör och elev. Ericsson (2004) beskriver att det är varje 

förskollärares syn på utevistelsen som blir avgörande för hur mycket undervisning som får utrymme 

på förskolans gård. Utifrån resultatet gör vi tolkningen att förskollärarna behövs som en resurs för 

barnen vid utevistelsen. Dels för att skapa miljöer på gården som blir lärorika och utvecklande, men 

också för att kunna finnas tillhands när barnen inte kommer vidare i sitt utforskande. 

Fortsättningsvis framkommer det i resultatet att flera respondenter är eniga om att undervisning är 

något som pågår under hela dagen. Det betyder att närvarande förskollärare är ett måste för att 

fånga både de spontana och planerade undervisningstillfällena som förekommer utomhus på gården. 

Genom att förskollärarna vågar släppa sin egen planering påstår Ericsson (2004) att de enklare kan 
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ta ett medforskande perspektiv tillsammans med barnen. När barnen får uppleva med alla sina 

sinnen menar Nyström (2002) att det skapas en nyfikenhet och ett konkretare lärande som bidrar till 

att barnen vill lära sig mer. Vilket vi utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv kan tolka som att 

barnen behöver förskollärare som undervisar både bokligt och sinnligt. Det teoretiska och det 

praktiska behöver bli sammanvävda i lärandet. 

Avslutningsvis framkommer det i resultatet att respondenterna kan koppla det som sker utomhus på 

förskolans gård till läroplanen (Skolverket, 2018). Det förekommer matematik, naturvetenskap, 

språk, teknik, skapande och även socialt samspel utomhus och alla de punkter kan tolkas in i 

läroplanen. Utifrån resultatet tolkar vi det som att läroplanen ses som ett stöd och en trygghet för 

förskollärarna att våga vara medforskande tillsammans med barnen. 

6.2.3 En hållbar framtid 

I resultatet framkommer det att alla respondenter anser att utevistelsen är betydelsefull för 

utbildningen. Både för att barnen ska få frisk luft men också för att det är enklare att lära om 

naturen utomhus i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2018). Enligt Pramling Samuelsson och 

Jonsson (2017) ska förskollärarna ge barnen de förutsättningar som krävs för att barnen ska få lära 

även om lärandet inte alltid är synligt. Fortsättningsvis skildrar en respondent att deras val att ta 

tillvara på årstiderna bidragit till ett ökat intresse hos barnen att vilja lära sig mer om naturens 

förlopp. I enlighet med det utomhuspedagogiska perspektivet kan vi se att respondenter använder 

gården som kunskapskälla. Gårdens föränderlighet genom årstiderna erbjuder material och 

möjligheter till ett större och mer förståeligt lärande hos barnen. Ett växelspel mellan upplevelse 

och reflektion i en verklig situation. 

Utifrån resultatet kan vi tolka att den hållbara miljöns betydelse är något som respondenterna 

belyser som extra viktigt att lära ut till barnen. Dels för att skapa respekt för naturen och även en 

förståelse kring att människan inte klarar sig utan den. Att förmedla kunskap kring naturen 

beskriver flera respondenter att de kan göra, genom att erbjuda material i barnens höjder. Dessa 

material ger barnen möjligheter att på eget initiativ utforska på förskolans gård. Brügge och 

Szczepanski (2018) anser att undervisning på förskolans gård kan genomföras året om, det handlar 

om att hitta aktiviteter och lärotillfällen som är anpassade för årstiderna samt gårdens kapacitet. 
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En naturvetenskaplig process från frö - växt - föda - kompost - jord gör det enklare att göra barnen 

medvetna om naturens kretslopp påpekar en respondent. Fortsättningsvis förklarar samma 

respondent att det också underlättar för förskollärarna att uppnå strävansmålen i läroplanen. Här kan 

vi utifrån respondentens svar koppla ihop deras arbetsätt till learning by doing. Vilket tydligt 

innebär en koppling mellan det praktiska och teoretiska (Dewey, 1999). 

Enligt Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) ska barnperspektivet synliggöras i undervisning 

och det görs genom att beakta barnens intressen, skapa delaktighet och låta deras röster bli hörda. 

Utifrån hur respondenterna beskriver deras medvetna val i att ha material som är åtkomligt för 

barnen kan vi se att de vill göra barnen mer delaktiga och ge de möjligheterna till utforskande på 

egen hand. Fortsättningsvis beskriver författarna hur förskollärarna har ett uppdrag och ansvar att ge 

barnen utrymme för reflektion och ett förändrat kunnande, vilket vi kan tolka in i resultatet. 

Genom respondenternas beskrivningar kring vikten av att lära barnen att värna om och respektera 

naturen, kan vi se att det är en viktig del ur läroplanen att fortlöpande lära tillsammans med barnen. 

Arbetet mot en hållbar framtid innebär att prioritera barnens hälsa och välbefinnande samt att sprida 

kunskaper om hur vi kan hjälpa naturen att fortsätta växa och vara frisk. 

6.2.4 Sammanfattade slutsatser 

I inledningen beskrevs det att vi upplevt att förskollärarna ofta använder barnens utevistelse till att 

prata med sina kollegor, ta en kaffepaus eller gå på sina raster. Utifrån tidigare forskning och 

resultat har det framkommit att utevistelsen är betydelsefull för både förskollärarna och barnen 

eftersom den kan bidra med mycket lärande. Undervisning är något som sker under hela dagen och 

allt som förskollärarna gör tillsammans med barn kan ses som ett undervisningstillfälle. Utifrån 

resultatet kan vi utläsa att genom vistelse utomhus på förskolans gård kan förskollärarna skapa en 

friskare barngrupp och bidra till ett ökat intresse att vilja lära sig mer om naturen. Gården kan även 

lära barnen kring naturens förlopp, träna motorik och socialt samspel samt hjälpa förskollärarna att 

uppnå läroplansmålen. Tidigare forskning visar att många förskollärare inte använder gårdens fulla 

potential till undervisning. Resultatet i denna studie visar att det nödvändigtvis inte måste vara på 

det viset. 

Det finns möjligheter med förskolans gård som kan hjälpa förskollärarna att lära ut det som kan 

vara svårt i en annan miljö. Vi har även kommit fram till att förskollärarnas medvetenhet kring sin 
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egen roll i barnens intressen har betydelse. Ett medforskande förhållningssätt tillsammans med 

barnen kan vara avgörande ifall barnens intresse avstannar eller fortsätter i en annan riktning. Vi har 

även kommit fram till att den utomhuspedagogiska praktiken är användbar för alla inom förskolans 

verksamhet. Dels för att gården ses som en möjlighet till lärande men också för att den praktiska 

kunskapen är lika viktig som det teoretiska. Avslutningsvis vill vi därför belysa vikten av att fundera 

över sin syn på utevistelsen, undervisning och medforskande i barnens fortsatta lärande. 

6.3 Vidare forskning 
I studien har det framkommit att förskollärarna arbetar både spontant och planerat med 

undervisning utomhus. Dels för att inriktningen har ett annat synsätt på utevistelsen men också för 

att det i sin tur är enklare att uppnå en del läroplansmål utomhus än inomhus. Vi tänker att resultatet 

av vår studie kan bidra till ökad förståelse hur okomplicerat det kan vara att ta med undervisning ut 

på förskolans gård. 

För att belysa det som uppkommer i denna studie mer ingående, skulle det vara av intresse att göra 

ett likvärdigt arbete men med andra metodval. Det som denna studie inte berört är att lyfta barnens 

perspektiv på utevistelsen. Vilket är något som vi kan uppmuntra att studera vidare kring. Det skulle 

även vara av intresse att genomföra observationer kring förskollärarnas och barnens vistelser 

utomhus, för att synliggöra hur undervisningen utomhus sker. 
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med att skriva vårt examensarbete inom undervisning utomhus. 

Syftet med detta arbete är att undersöka om förskolans inriktning har betydelse för undervisningen 

utomhus. För att få fram resultat till vår studie har vi valt att använda oss av en enkät med öppna 

frågor. Vi har även tänkt om det finns möjlighet att ni som rektor på förskolan (förskolans namn) 
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enkätfrågorna finns, som ni sedan kan vidarebefordra till valda respondenter.  

Vi vill även försäkra er om att alla uppgifter kommer vara anonyma och vi kommer använda oss av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer är: 

Informationskravet: Den som ska delta i studien ska ha blivit informerad om uppsatsen syfte, att 

deltagandet är frivilligt samt om rätten att när som helst avbryta sin medverkan. Resultatet av 

studien kommer enbart att användas till examensarbetet. 
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Konfidentialitetskravet/Anonymitet: Uppgifter som respondenten lämnar i studien kommer att 

vara anonyma och hanteras med största möjliga konfidentialitet. Efter godkänt arbete kommer allt 

material att kasseras. Inga namn på varken respondenten eller förskola kommer synas i uppsatsen. 

Nyttjandekravet/Integritet: Studien kommer endast att användas till examensarbetet och i vårt 

forskningssyfte och skall skyddas mot obehöriga. Respondenterna har rätt att ta del av den färdiga 

studien. 

 

Om ni tycker detta låter intressant, och skulle vilja vara en del av denna studie så hör gärna av er så 

snart som möjligt! 
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Nyttjandekravet/Integritet: Studien kommer endast att användas till examensarbetet och i vårt 

forskningssyfte och skall skyddas mot obehöriga. Respondenterna har rätt att ta del av den färdiga 

studien. 

Om ni tycker detta låter intressant, och skulle vilja vara en del av denna studien så hör gärna av er 
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Denise E Reinholdsson xxx-xxxxxxx 

xxxxxxxx@student.ju.se 

Amanda Petersén xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 3 - Påminnelse via e-post 
Hej! 
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svar har stor betydelse för vårt kommande resultat i vår studie. Eftersom vi inte kan se vilka som 

svarat skickas påminnelsen ut till alla och vi skickar även med länken igen. 

https://www.survio.com/survey/d/J6X9J3R8I1N3J7I9H 

Tack igen för er tid! 
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Bilaga 4 - Enkätfrågor 

1. Vilken åldersgrupp tillhör du? 
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- 25-35 

- 35-45 

- 45-55 

- 55+ 

2. Hur länge har du varit verksam i förskolan? 

- 0-5 år 

- 5-10 år 

- 10-15 år 

- 15-20 år 

- 20- 25 år 

- 25- 30 år 

- 30-35 år 

- 35-40 år 

- 40+ år 

3. Vad är ert huvudsakliga syfte med att ni går ut på gården ? 

4. Vad har ni för mål/visioner med utevistelsen utifrån er pedagogiska inriktning? 

5. Brukar du medvetet främja barns lärande & utveckling när ni är på gården? 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

6. Hur ser du på begreppet undervisning ? 

7. Hur påverkar er pedagogiska inriktning undervisningen utomhus? 

8. Hur ser du på din roll under utevistelsen på gården? 
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9. Finns det någonting som ni anser förskolans gård kan bidra med som kan vara svårt i en annan 

miljö? 

Om ja, berätta gärna varför 

10. Hur använder ni förskolans gård för att främja ert arbete utifrån förskolans läroplan och andra 

styrdokument? 

11. Har ni något att tillägga kring undervisning på gården? 
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