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Sammanfattning 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka kvaliteten av den pedagogiska verksamheten vid 

utomhusvistelse samt vidare se om denna påverkas av olika avstånd till naturrummet. Studien 

gör en jämförelse mellan svaren från pedagoger vid olika förskolor som har valts ut efter sitt 

geografiska läge, nära eller långt avstånd till naturrummet. 

Studiens frågeställningar är: 

- Hur angelägen anser pedagogerna att utomhusvistelsen i naturrum är samt hur ofta den 

bör ske i planerad regi? 

- Hur reflekterar pedagogerna över hur denne kan utveckla sin kunskap om sin 

undervisningspraktik för verksamheten i naturrum? 

- På vilket sätt påverkar förskolans olika avstånd till naturrum pedagogernas inställning 

till den planerade utomhusvistelsens betydelse samt vikten av att utveckla sin egen 

undervisningspraktik? 

  

För att finna svar på syfte och frågeställningar genomfördes fyra samtalsintervjuer vid två 

olika förskolor. Resultatet visade att ett nära avstånd till naturrummet påverkade pedagogerna 

till att i mindre grad planera för verksamheten där samt att de inte heller såg behov att 

utveckla sin kunskapspraktik inom området, trots att detta omedvetet skedde. Den förskola 

med längre avstånd till naturrummet var mer mån om tiden där och hade i mycket hög grad 

ofta ett syfte samt en planering inför utevistelsen. Där förekom också ett mer aktivt insupande 

av kunskap om undervisningspraktiken. Slutsatsen som författaren drog av detta var att 

närheten till naturrummet kan bidra till en syn på utevistelsen som något vardagligt och tillåts 

inte räknas som lika angelägen att väva in i den annars förekommande planeringen.  

 

Nyckelord: Förskola, Utomhuspedagogik, Undervisningspraktik 
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Inledning 

Denna studies bakgrund ligger i författarens egna reflektioner vid verksamhetsförlagd 

utbildning över olika pedagogers agerande vid vistelser i naturrum. Författaren 

uppmärksammade vid flera förskolor hur utomhusvistelsen utanför förskolegården ofta 

genomfördes utan synligt syfte eller förberedd planering. Då det vid samma tid vid 

författarens utbildning diskuterades om vikten av didaktik i förskolan samt en genomarbetad 

planering innehållande syfte växte intresset för att vidare undersöka saken. Valet av att 

genomföra en jämförande studie baseras på att författaren enbart vistats i förskolor på 

landsbygd med mycket kort avstånd till naturrum och fann det intressant att se till samma 

frågor i förskolor med längre avstånd till naturrum. 
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Bakgrund 

I läroplanen för förskolan 98/10 står att verksamheten på förskolan ska innehålla aktiviteter i 

både inomhusmiljö samt utomhusmiljö. Enligt Statens folkhälsoinstitut talar argument för att 

barns utveckling och hälsa främjas av att vistas naturen. Både barn och vuxna blir starkare, 

friskare och mår bättre av regelbunden utomhusvistelse.
1
 Så tidigt under 1800-talets början 

uppkom rörelsen ”Outdoor and open-air classroom” vilka förespråkade ett utnyttjande av de 

tillgängliga naturrummen. Inlärningen skulle vara mindre läroboksinriktad och med mer fokus 

på ”action oriented”.
2
 Den moderna forskningen kring utevistelsens positiva effekter tog fart i 

början av 1970-talet och genomfördes vid University of Michigan. Resultatet visade att 

naturen har restorativa effekter och att naturvistelsen kan ge en mental avkoppling, 

kraftpåfyllning och återhämtning.
3
 Dessutom visar forskning på att kunskaper blir mer 

bestående om lärandet får växla mellan utomhusaktiviteter och inomhusaktiviteter.
4
  

    Budskapet att utomhusvistelse är hälsosamt och gynnar varje enskild individ på en mängd 

olika vis är allmänt accepterat och det går dessutom, som tidigare nämnt, att återfinna vikten 

av utomhusvistelsens existens i förskolans läroplan.
5
 Under året 2011 var 94 % av barnen i 

Sverige i åldrarna ett till fem år inskrivna i förskolan vilket innebär att de allra flesta barnen i 

Sverige i dag tillbringar sina dagar inom förskolans verksamhet.
6
 I förskolan förväntas en 

verksamhet drivas med hög kvalitet där didaktisk planering, utvärdering och reflektion får 

fokus, det ingår numera i förskollärarens uppdrag.7 Eftersom läroplanen för förskolan tydligt 

påvisar vikten av utomhusvistelse krävs också en medveten pedagogisk verksamhet i 

naturrummen för att på så vis säkra kvaliteten för hela verksamheten i förskolan.  

                                                 
1 www.fhi.se 
2Szezepanski, 1994 sid. 5  
3 www.slu.se 
4 www.oru.se 
5 Läroplan för Förskolan Lpfö 98 (2010), sid. 11 & Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11 (2011)   
6 www.skolverket.se 
7 Utbildningsdepartementet (2010), sid. 18 

http://www.oru.se/
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Litteraturöversikt 

Nedan följer en överblick av begreppet utomhusvistelse och dess effekter, en introduktion till 

begreppet utomhuspedagogik samt en presentation av förskolans uppdrag och vad kvalitet i 

förskolan innebär.  

Varför utomhusvistelse? 

Forskningsresultat visar på flera positiva effekter av utomhusvistelse men de som främst lyfts 

fram är leken, hälsan, motoriken och naturkänsla.
8
 Leken är barnets viktigaste aktivitet och 

främsta inlärningsmetod. Det är i leken som barnen utvecklas och når nya kunskaper. Barn lär 

av varandra genom att delta i leken och tolka varandras handlingar, deras gemensamma 

meningsskapande innehåller inte undervisning i traditionell betydelse. 
9
 Hos barnen sker 

undervisningen och erövring av ny kunskap i leken och naturrummen ger oändlig inspiration i 

form av stubbar, stockar, stenar och gropar. Utevistelsen bidrar också till en bättre hälsa, 

immunförsvaret förstärks av frisk luft och sol, luften är ständigt fräsch till skillnad från 

inomhusmiljön där smittor sprids lättare i sämre ventilerad luft och trängsel. Barns utevistelse 

har också visat sig öka koncentrationsförmågan samt ta bort stress vilket i förlängningen 

innebär att barn med hög utomhusvistelse har lättare att ta in och lära. Vidare bidrar 

utevistelse till att utveckla motoriken hos varje barn då naturrummet kan erbjuda utmaningar 

för alla åldrar och utifrån varje barns utgångsläge. Forskning visar på att naturen med sin 

oförutsägbara och utmanande miljö är den bästa platsen för motorisk utveckling.
10

 Dessutom 

skapas hos barnet, genom att vistas i utomhusmiljö och röra sig bland levande växter och djur, 

vad som kallas naturkänsla. När någon besitter naturkänsla innebär det att denne inser vikten 

av att vårda naturen rätt vilket finner grund i attityder, värderingar och identifiering. Det 

handlar om att vara försiktig och aktsam om naturen hela vägen upp till att få insikten om att 

vi själva är en del av naturens ekologiska samspel. Naturkänslan kan bara införskaffas genom 

att vistas i naturen, det är ingen teoretisk kunskap som går att läsa sig till.
11

  

                                                 
8 Johansson (2004), sid. 12 ff. Ohlsson (2009), sid. 6 ff,  
9 Löfdahl (2005), sid. 22 
10 Ohlsson (2209), sid. 6 ff 
11 Johansson (2004), sid. 12 
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Vad är utomhuspedagogik? 

Att vara utomhus i naturen i förskolans verksamhet innebär inte enbart en möjlighet till 

utevistelse med alla dess fördelar. Det bör, liksom verksamheten som bedrivs inomhus, vara 

en pedagogisk verksamhet. Idag är utomhuspedagogik ett vedertaget begrepp som sprids och 

blir allt vanligare inom förskolevärlden. Begreppet utomhuspedagogik har sin utgångspunkt i 

det handlingsinriktade och erfarenhetsbaserade bildningsidealet som bidrar till och skapar 

möjligheter till kontakten mellan naturen, kulturen och samhället. Det finns en tanke med 

utomhuspedagogiken vilken vill bidra till att utbilda för en varsamhet mot naturen omkring 

oss och ta ett ansvar för allt levande omkring oss.
12

 Den vill skapa en känsla för naturen och 

allt som lever i den i vilken det ingår värderingar, attityder och identifiering. För detta räcker 

inte bara teoretisk kunskap utan naturen måste också upplevas.
13

 Utomhuspedagogikens 

princip är aktivitetsinriktad och poängterar barnets möte med verkligheten men den bidrar 

också till en personlig utveckling och barnets hälsa. Den av Anders Szczepanski skapade 

figuren lärandemodellen redovisar hur utomhuspedagogiken påverkar på ett flertal positiva 

sätt med rubrikerna utomhusaktiviteter, miljöundervisning, personlig och social utveckling 

inramat av begreppet hälsa. I och med mängden av områden inom lärandemodellen redovisas 

även det komplicerade samspel som sker i utomhuspedagogikens praktik.
14

 Som metod är 

utomhuspedagogik ett redskap som kan levandegöra läroplanens avsikter och eftersom den är 

ämnesöverskridande och tematisk ger utomhuspedagogiken en upplevelsemässig aspekt åt 

inlärningsprocessen.
15

 I sin forskning kring utomhuspedagogiken har Szczepanski kommit 

fram till att det idag inte existerar någon enighet kring begreppet utomhuspedagogiken detta 

till trots att pedagogikens form förekommer i både förskola och skola.
16

 Dock anser 

Szczepanski att utomhuspedagogik som begrepp bör återges som ett förhållningssätt vilket 

syftar till ett ”lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta 

erfarenheter i autentiska situationer”.
17

 Det är genom att låta förskolans verksamhet ta plats 

utomhus som handling, känsla och tanke binds samman. Utomhusmiljön blir därmed en plats 

att lära i men också ett sätt att lära. Dock är det den naturliga utemiljön som 

utomhuspedagogiken främst syftar till med vilket menas att färdiga lekplatser utomhus inte är 

                                                 
12 Dahlgren (1997), sid. 11 
13 Johansson (2004), sid. 12 
14 Dahlgren (1997), sid. 16, 27 
15 Dahlgren (1997), sid. 23 
16 Szczepanski, Dahlgren (2008), sid. 1 artikel 1 i Szczepanski   
17 Szczepanski, Dahlgren (2008), sid. 15 artikel 1 i Szczepanski 
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representativa miljöer för utomhuspedagogiken.
18

 Dessa naturliga utomhusmiljöer kommer 

hädanefter i denna studie att benämnas som naturrum.   

 

Tilliten till utemiljön 

I förskolans verksamhet finns utevistelsen med som en självklar del av vardagen och det är för 

många vuxna en självklarhet att barn ska vistas utomhus åtminstone en stund varje dag. En 

allmän inställning till att utevistelsen bidrar till en ”lyckad barndom” samt att barn ”behöver 

komma ut och springa av sig” grundar sig i föreställningen om att alla barn har energi som 

behöver få utlopp.19 Fredrika Mårtensson, forskarassistent och lektor i miljöpsykologi,20 

menar att barn, lek och natur hör ihop. I sin forskning, genomförd genom video-observationer 

vid ett flertal förskolor, lyfter hon fram att många vuxna har en stark tillit till naturen men 

ställer sig frågan vilken betydelse utevistelsen har för barn i vardagen samt ser till vilka 

möjligheter som ges av planering och design för att utveckla utemiljöns hälsofrämjande 

potential.
 
 Hennes forskning visar att tilliten till utemiljön avspeglas i de vuxnas 

förhållningssätt till barnens utomhus. Vuxna blir i utomhusmiljö mindre benägna att 

organisera och initiera barns lekar och aktiviteter eller hjälpa till att reda ut eventuella 

konflikter barnen emellan. De vuxnas roll blir enligt Mårtensson mer övervakande och går ut 

på att se till barnens välbefinnande och säkerhet. Hon ställer sig frågan om utemiljön 

eventuellt ses som en medfostrare.21 En mängd forskning har gjorts på naturens 

hälsofrämjande effekter och behovet av utevistelse för barn däribland Margareta Söderström, 

Patrik Grahn, Fredrika Mårtensson och Margareta Bennlow22 vilka via enkäter utskickade till 

förskolor fick svara på frågeställningen om utomhusvistelsen kan vara värdefull för barnets 

hälsa. Resultatet visade att utomhusvistelsen gagnar barnens hälsotillstånd och vistelse 

utomhus gynnar därmed barn utan yttre påverkan.23 Mycket fokus läggs i denna typ av 

forskning på vad naturrummen har att ge barnet utan att pedagogen behöver förbereda eller 

planera verksamheten. 

 

                                                 
18 Dahlgren (1997), s 46 ff 
19 Jensen, Harvard (2009), sid. 163 
20 www.slu.se/fredrika_martensson 
21 Jensen, Harvard (2009), s 164 
22 Ugeskrift for lᴂger (2004), s 1 www.ugeskriftet.dk 
23 Ibid. 
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Betydelsen av en läroplan i förskolan 

År 1998 fick förskolan i Sverige sin egen läroplan, Lpfö98, och verksamheten förflyttades 

från att ha legat under socialtjänstlagen till att bli en egen skolform som styrs av skollagen. 

Förskolans läroplan bygger på traditioner i förskolan men också på ny och uppdaterad 

forskning. Med läroplanen som ett styrdokument läggs betoning på innehållet i förskolans 

verksamhet samt kravet på pedagogisk kvalitet.24 I samband med revideringen av förskolans 

läroplan år 2010 har verksamheten fått ett mycket tydligare formulerat uppdrag.25 Dessutom 

förstärktes också det pedagogiska uppdraget, verksamheten ska främja barnens utveckling, 

lärande och kreativitet inom ramarna av en pedagogik där omvårdnad, lärande och fostran 

bildar en helhet. Vissa mål i läroplanen förtydligades så som personalens ansvar samt 

uppföljning och utvärdering av verksamheten.26 För att en utvärdering ska kunna genomföras 

krävs en planering vilken ska utgå från de i läroplanen uppsatta målen. Den utvärdering som 

genomförs ligger sedan i grund för en ny planering. Eftersom planeringen ska bygga på 

läroplanens mål så bör även utvärderingen vara relaterad till de samma.27 En läroplan för 

förskolan fyller flera syften, exempelvis ger den en likvärdig förskola för alla barn runt i 

landet, den höjer utbildnings- och komptensnivån eftersom tidig förskolevistelse gynnar barns 

lärande och utveckling. Läroplanen bidrar också till en förändrad syn på lärandet, barns 

lärande startar inte i skolan utan de ska bemötas i förskolan som kompetenta och med en egen 

historia.28 

 

Kvalitet och didaktik i förskolan 

Läroplanen för förskolan ger förskolläraren ett samhällsuppdrag liksom andra lärare. Där går 

att återfinna förskolans värdegrund, uppdrag och mål, men genomförandet av detta, alltså hur 

målen ska nås, lämnas till förskollärarens professionalitet.29 En bra pedagog kännetecknas inte 

bara av utbildning och erfarenhet, professionell kompetens binds också samman med ständig 

utveckling och ökad insikt vilket sker bland annat genom utvärdering av den egna 

verksamheten.30 Kvalitet i förskolan är relaterad till det uppdrag som finns i läroplanen, de 

                                                 
24 Wiklund, Jancke (1998), sid. 3 
25 Wiklund, Jancke (1998), sid. 28 
26 Utbildningsdepartementet (2010), sid. 4 
27 Wiklund, Jancke (1998), sid. 12 
28 Wiklund, Jancke (1998), sid. 6 
29 Brynolf, Carlström, Svensson, Wersäll (2012), sid. 73 
30 Kärrby (1992), sid. 11 
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mål och riktlinjer som är upprättade är till för att förskolans ständigt ska kvalitetsutvecklas. 

Målen ska sedan i sin tur omsättas och integreras i den pedagogiska verksamheten31 och i och 

med detta måste verksamheten planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas utifrån 

läroplanen.32 Genom att som pedagog använda sig av de didaktiska frågorna hur, vad, varför 

och för vem så kan en planering förberedas vilket i sin tur leder till gynnsamma situationer för 

barns lärande.33 Att använda sig av de didaktiska frågorna är inte någon ny företeelse i 

förskolan men historiskt sett har begreppet metodik, vilket enbart svara på frågan hur, använts 

mer frekvent. I och med den reviderade läroplanen höjdes förväntningarna på kvaliteten i 

förskolan och det är viktigt att nu också reflektera kring de didaktiska frågorna vid planering 

av verksamheten.34 Kunskap om den teoretiska didaktiken kan i sin tur påverka den praktiska 

didaktiken och på så vis hjälpa pedagoger som har fastnat i rutiner och vill bryta dessa. 

Dessutom kan didaktiska teorier och modeller vara till hjälp när pedagogen vill göra sig 

medveten om strukturen och kvaliteten i sin egen verksamhet.35 

                                                 
31 Utbildningsdepartementet (2010), sid. 18 
32 Wiklund, Jancke (1998), sid 10 
33 Gode (2011), sid. 8 
34 Wiklund, Jancke (2010), sid. 3 
35 Lindström, Pennlert (2006), sid. 22 
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Teoretiska perspektiv 

I denna studie kommer två teoretiska utgångspunkter, utomhuspedagogik som teori samt 

erövring av undervisningspraktik, att användas vilka presenteras nedan. Den förstnämnda 

kommer att användas för att ringa in utevistelsens relevans i förskolan och det sistnämnda 

som ett analysverktyg för att se hur pedagogerna utvecklar sin undervisningspraktik. 

Utomhuspedagogik som teori 

För att analysera pedagogernas inställning till utevistelsen och behovet av dess planerings 

vara eller icke vara kommer begreppet utomhuspedagogik utifrån Szczepanskis definition bli 

centralt. Utomhuspedagogiken ska enligt Szczepanski ses som ett komplement till den 

traditionella pedagogiken och bör vara en naturlig del i den undervisning som bedrivs. 

Naturen är en pedagogisk miljö i vilken pedagoger bör arbeta tillsammans med barnen på 

olika sätt. Utomhuspedagogiken hjälper kroppen att sätta tanken i rörelse och skapar 

förutsättningar för en rörelseintensiv lärandemiljö. Utomhuspedagogiken som begrepp har 

många tolkningar men den definition som Szczepanski använder sig av, vilken är densamma 

som kommer hänvisas till i denna studie, lyder: 

”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel  

mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

 situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings-  

och utbildningsområde som bl. a. innebär att: 

 Lärandets rum även flyttar ut i samhällsliv, natur och  

kulturlandskap 

 växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 platsens betydelse för lärande lyfts fram.”
36

 

  

Erövring av undervisningspraktik 

Vidare kommer denna studie i sin analys att utgå från de tre sätt att erövra kunskap om 

undervisningspraktik vilka beskrivs av Jan Bengtsson,
37

 yrkessam som professor vid 

                                                 
36 Brügge, Glantz, Sandell (2011), sid. 25 ff 
37 Lindström, Pennlert (2006) sid. 22 
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Göteborgs universitet med forskningsfrågor som rör undervisning, lärande och profession.
38

 

Undervisningspraktik är en handling, det är den undervisning som faktiskt bedrivs av 

pedagogen, den är praktisk. Dock kan den förklaras och beskrivas utifrån olika teoretiska 

modeller och utgångspunkter.39 Bengtsson redovisar tre sätt för yrkesutövande pedagoger att 

ta till sig ny kunskap om undervisningspraktik för att på så vis utveckla denna och dessa är: 

1. Självreflektion. 

Genom att reflektera över och analysera sin praktik utvecklar pedagogen 

kunskaper om sin egen undervisning samt självkunskap.40 Att reflektera över 

sin vardag sker naturligt hos alla människor men att använda detta 

systematiskt som ett verktyg kräver träning. Självreflektion i detta 

sammanhang handlar om att distansera sig själv från sin undervisning för att 

på så vis omvandla sin praktik till ett objekt. Genom denna förändring kan 

pedagogen få kunskap om sig själv och sina gärningar.41  

2. Diskussion. 

Till skillnad från självreflektion är att föra dialog och diskussion en vanligt 

förekommande situation i varje människas liv. De diskussioner som menas i 

detta fall är dock de som är något mer organiserade än de dialoger som sker 

spontant över kafferasten och liksom under rubriken självreflektion ska 

praktiken omvandlas till ett objekt och praktiken bryts ned och omsätts i ord. 

Båda parter i dialogen uttrycker sina erfarenheter för varandra. På detta vis 

tvingas deltagarna att först sätta ord på sina egna upplevelser men har också 

fått lyssna på dialogpartnerns erfarenheter samt kommentera, vilket också är 

relevant för båda parters praktik.42 Genom att tillsammans med kollegor föra 

samtal utvecklar alltså läraren en kollektiv kunskap och ett kollegialt språk.43   

3. Ta del av forskning. 

Genom att själv bedriva didaktisk forskning eller ta del av andras forskning 

kan pedagogen skaffa sig kunskaper om lärande och undervisning.44 Till 

skillnad från de två tidigare verktygen att utveckla sin undervisningspraktik 

                                                 
38 http://www.idpp.gu.se/kontakt/personal/jan_bengtsson/ 
39 Lindström, Pennlert (2006) sid. 22 
40 Ibid. 
41 Bengtsson, Jan (1993) Theory and practice: two fundamental categories in the philosophy of teacher 

education. Educational review, 45(3) sid. 205-211 
42 Ibid. 
43 Lindström, Pennlert (2006) sid. 22 
44 Ibid. 

http://www.idpp.gu.se/kontakt/personal/jan_bengtsson/
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är den sistnämnda inget som sker dagligen eller spontant hos de flesta 

människor. I detta fall är det vidare en främmande person som bistår med 

information, den aktuella pedagogen bidrar inte med sina egna erfarenheter 

utan tar enbart del av andras genom publicerad forskning. Det är i detta sista 

exempel forskningen som omsätter praktiken till ett objekt och inte den 

aktuella pedagogen.45 

Michael Uljens, professor i allmän pedagogik vid Åbo Akademi, menar att 

yrkesverksamma lärare alltid utgår från några antaganden om lärande och sin undervisning. 

Han menar att en lärare har tankar och intentioner om vad som ska göras och hur detta ska 

genomföras, en lärares undervisningspraktik. Undervisningen sätter i gång olika aktiviteter 

som i sin tur ger läraren upplevelser att reflektera över. Lärarens sedan tidigare hypoteser 

utmanas eller bekräftas och reflektionerna därefter leder till erfarenheter. Dessa blir en del av 

lärarens egen subjektiva teori om undervisning. När dessa teorier utmanas kan det hos läraren 

uppstå ett behov av att på ett mer systematiskt sätt analysera sin undervisning. I dessa fall kan 

läraren ta hjälp av kollegors erfarenheter eller didaktiska vetenskapliga teorier och på detta vis 

kan praktiken utvecklas och förbättras.46 

 

 

 

                                                 
45 Bengtsson, Jan (1993) Theory and practice: two fundamental categories in the philosophy of teacher 

education. Educational review, 45(3) sid. 205-211 
46 Uljens, Michael (1997) sid. 189 ff 
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kvaliteten av den pedagogiska verksamheten vid 

utomhusvistelse samt vidare se om denna påverkas av olika avstånd till naturrummet.  

Frågeställningar 

- Hur angelägen anser pedagogerna att utomhusvistelsen i naturrum är samt hur ofta bör 

den ske i planerad regi? 

- Hur reflekterar pedagogerna över hur denne kan utveckla sin kunskap om sin 

undervisningspraktik för verksamheten i naturrum? 

- Påverkar förskolans olika läge till naturrum pedagogernas inställning till den 

planerade utomhusvistelsens betydelse samt vikten av att utveckla sin egen 

undervisningspraktik, i så fall på vilket sätt?  

 

 

Pedagog anses i studien vara utbildad personal inom förskoleverksamhet. 
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Metod 

För att finna svaren på denna studies frågeställningar vilka syftar till att redogöra för 

eventuella skillnader i utomhuspedagogikens frekvens och angelägenhet samt pedagogernas 

inställning till sin undervisningspraktik har jag valt att inför min datainsamling använda mig 

av metoden intervju. Analysen kommer därmed att baseras på resultat från enbart ett metodval 

vilket grundar sig i bestämmelser kring omfång och tidsutrymme. Validiteten är dock god nog 

då metoden intervju är vad som lämpar sig bäst för tidigare nämnd frågeställning och syfte. 

Intervju 

I genomförandet av en samtalsintervju skapas en tillfällig relation mellan informant och den 

som intervjuar, ett samspel utformas samtalspartnerna emellan och tilliten som skapas i 

intervjun bidrar till ett djup i forskningsobjektet. Vidare kan forskaren genom en 

samtalsintervju få oväntade svar och därmed också ha möjlighet till oplanerade följdfrågor 

vilket kan leda intervjun in på oförutsedda spår.
47

 I denna undersökning kommer en 

samtalsintervju av formen respondentkaraktär att genomföras vilket innebär att det är 

informantens egen tankevärld som ligger i fokus. Dennes uppfattningar kan varken benämnas 

som falska eller sanna eftersom det är människors föreställningar om det aktuella området 

som är av vikt. För att finna svar på studiens frågeställningar kommer samtalsintervjuerna att 

utgå ifrån en strukturerad intervjuguide (Bilaga 1) vilken innehåller huvudteman som alla 

följs av olika underteman. Intervjuguiden är skapad med fokus på innehåll och form, där 

innehållet ser till att knyta till undersökningens syfte och frågeställning och formen är av vikt 

för att skapa ett levande samtal i en dynamisk situation.
48

  

Urval 

För att underlätta tillgängligheten av intervjurespondenter så gjordes inför denna studie vad 

som kallas ett bekvämlighetsurval.
49

 Författaren har ingen personlig relation till 

respondenterna, kontakterna har knutits i och med studier vid Uppsala universitet samt blivit 

kontaktade av författaren utifrån förskolans geografiska läge. Informanterna, vilka är fyra till 

antalet, kommer hädanefter att benämnas som pedagog A-D.  

                                                 
47 Essaiasson (2007), sid. 283 ff 
48 Esaiasson (2007), sid. 298 
49 Esaiasson (2007), sid. 214    
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De fyra intervjuerna har genomförts på två förskolor men med fyra olika pedagoger. Den 

förskola som pedagog A och pedagog B är yrkesverksamma vid är den förskola som i denna 

undersökning räknas ligga i ett naturnära område. Avståndet mellan förskolans entré och det 

naturrum som är relevant för denna studie är under hundra meter. Naturrummet är en stor 

skog med en naturlig miljö utan ordnad lekplats. Där finns en mindre öppen yta i form av en 

dunge med en egengupprättad grillplats men också bergskullar och tät skog. För att ta sig till 

naturrummet behöver pedagogen och barngruppen gå en kort sträcka utmed en bilväg, mycket 

litet trafikerad, och därefter leder en grusad gångväg in gruppen i naturrummet, promenaden 

tar knappt 5 minuter. Denna förskola ligger på landsbygden, det finns två avdelningar med 

sammanlagt sex pedagoger och 34 barn. Pedagog A är utbildad förskollärare sedan 32 år 

tillbaka och har arbetat på förskolor i olika delar av Sverige men har senaste elva åren varit 

anställd vid den aktuella förskolan. Pedagog B är utbildad förskollärare och har varit 

yrkessam i förskola de senaste 36 åren. I nuläget arbetar hon på samma avdelning som 

pedagog A. 

Den andra förskolan, vid vilken intervjuerna med pedagog C och D genomfördes, ligger i vad 

som i denna undersökning kallas med stort avstånd till naturrum, mer än fem kilometer. Detta 

naturrum, vilket är förskolans närmaste, består av skog, vattendrag och tillgång till mer öppna 

ytor. För att gruppen och pedagogen ska kunna nå naturrummet krävs en bussresa och en 

kortare promenad, tillsammans tar det cirka 30 minuter innan de anländer till platsen. Denna 

förskola, som ligger i stadsmiljö, består av sex avdelningar med sammanlagt 101 barn och 19 

pedagoger. Pedagog C är utbildad förskollärare sedan 33 år och har varit yrkessam på den 

aktuella förskolan i 19 år och har under sitt arbetsliv gått flera fortbildningar, bland annat om 

matematik i utomhusmiljö, riktad mot förskolan. Pedagog D är utbildad förskollärare sedan år 

2011 och har arbetat på den aktuella förskolan sedan dess. Under sin utbildning valde hon att 

specialisera sig på naturvetenskap för små barn. Pedagog C och D arbetar inte på samma 

avdelning.    

Genomförande av intervju 

Inför intervjun upprättade författaren muntlig kontakt med informanterna via telefon och 

information om den eventuella intervjun gavs ut. Informanten fick nu några dagar på sig att 

själv bestämma om deltagande och därefter bestämdes plats och tid för genomförande av 

intervjun. Informanterna var i detta skeende den styrande och fick själv avgöra plats och alla 

fyra valde därmed sin egen arbetsplats. Därefter såg författaren till att ett rum som var 
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avgränsat från störande moment var det rum i vilken samtalen utspelades. Författaren fick 

tillstånd att ljudinspela hela intervjuerna vilka genomfördes på ca 40 minuter. Vid 

intervjuerna använde sig författaren av en halvsstrukturerad intervjuguide vilken upprättats 

och alla informanterna fick vid inledningen av intervjun information om studiens 

utgångspunkt och syfte.
50

 

Bearbetning och analys 

Vid de fyra intervjuerna har ljudupptagning genomförts men också anteckningar vid behov. 

Efter genomförd intervju lyssnade författaren omedelbart på inspelningarna för att på så viss 

inte gå miste om någon information och lade även till eventuella anteckningar. All insamlad 

data ställdes mot tolkningsläran hermeneutik, vilken bygger på fyra steg.
51

 Vid första steget 

bildar författaren en uppfattning om den transkriberade och nedskrivna data som en helhet och 

varje enskild text analyserades därefter var för sig. Dessutom sammanfattades anteckningarna 

från varje intervju, sammanfattningarna innehöll i slutändan enbart fakta som är relevant för 

studiens forskningsfrågor. Steg två innebar att texterna som skapats organiserades i de olika 

teman som bygger på studiens frågeställningar. Som ett tredje steg jämfördes resultaten mot 

varandra. De eventuella likheter eller skillnader som visade sig ställdes i förhållande till denna 

studies redan presenterade teoretiska utgångspunkter. I steg fyra återgår författaren till de 

tidigare skapade texterna då författaren i steg två och tre kan ha skapat en fördjupad förståelse 

för respondenternas tankar kring planerad utomhusvistelse och sin egen utveckling av 

undervisningspraktik i naturrum.    

Etiska aspekter 

I den form av forskning som inkluderar individer ska alltid hänsyn tas till de forskningsetiska 

principerna. Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer vid samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning finns fyra grundläggande ställningstaganden; Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Det förstnämnda innebär att 

deltagarna i forskningen alltid blir informerade om undersökningen samt att deltagandet är 

frivilligt. Samtyckeskravet syftar på att alla deltagare har gett sitt samtycke till att delta i 

forskningen. I denna studie är inte någon av deltagarna under 15 år men skulle så vara fallet 

så krävs godkännande från vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet garanterar alla deltagares 

                                                 
50 Bilaga 1 
51 Stensmo (2002) sid. 110-115 
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och förskolors anonymitet och slutligen vilket ställer krav på att allt material om enskilda 

personer enbart ska användas till den aktuella forskningens ändamål.
52

  

Reflektion över metod 

Inför insamling av empiri till denna undersökning har en strukturerad intervjuguide upprättats 

av författaren. Då författaren är ovan vid att genomföra intervjuer upplevdes det som en 

trygghet att använda sig av en intervjuguide med tydliga teman och underteman. 

Intervjuguiden var utformad på det vis att författaren med säkerhet visste att forskningens alla 

områden täcktes, men den gav samtidigt respondenten utrymme till att bidra med egna 

upplevelser och tankar. Validiteten stärks då intervjuguiden är upprättad efter denna studies 

forskningsfrågor och syfte. En svårighet med att sammanställa och därefter analysera data 

insamlad genom intervju är att det kan vara svårt att avgöra om informanterna gav 

tillrättalagda svar eller ej. Ingen observation är gjord för att förstärka reliabiliteten i 

informanternas svar och dessutom kan inte enbart fyra intervjuer vid två förskolor ses som 

representativ för alla pedagogers uppfattning om den planerade utomhusvistelsen och sin egen 

utveckling inom ämnet. 

  Vid genomförandet av en av intervjuerna uppstod en mindre fördelaktig situation då en av 

pedagogerna hade föreställt sig samtalet inte ta det tidsutrymme som faktiskt krävdes. Efter 

halva intervjun genomförd blev hon märkbart stressad och det empiriska materialet från denna 

intervju blev inte så starkt och fylligt som önskat.  Å den positiva sidan blev fördelen med en 

väl genomarbetad intervjuguide tydlig vid arbetet med analysen. Den upprättade 

intervjuguiden var väl avstämd med det teoretiska perspektivet Erövring av 

undervisningspraktik vilket var till stor nytta när det empiriska materialet skulle analyseras. 

Frågorna som ställdes till informanterna gick hand i hand med Bengtssons modell53 och 

gjorde på så vis både arbetet med analysen samt presentationen av denna mindre rörig och lätt 

att överskåda. 

 

                                                 
52 Vetenskapsrådet (2002) 
53 Lindström, Pennlert (2006) sid. 22 
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Resultat och analys av intervjuer 

Resultatet av varje intervju kommer nedan att redovisas utifrån de tidigare redovisade 

frågeställningarna vilken denna undersökning bygger på. Därefter redovisas en analys av 

informanternas svar. 

Utomhusvistelsen och planeringen 

Pedagog A beskrev att hon tillsammans med barnen på hennes avdelning, och då främst den 

grupp som hon arbetar närmast med, ofta besöker det tidigare beskrivna naturrumet. De 

spenderar i princip lika mycket tid på förskolans gård som de gör i naturrummet eftersom de, 

utöver flera kortare besök, minst en gång i veckan uppehåller sig i skogen från tidig 

förmiddag till senare eftermiddag. Närheten till naturrummet gör att det blir ett enkelt val 

eftersom hon anser att skogen har mer att erbjuda i form av inspirerande lekmiljöer och 

material att utforska än deras förskolegård. När gruppen är i skogen har de oftast vad hon 

kallar ”fri lek” vilket för pedagog A innebär att det inte genomförs någon förberedd eller 

planerad aktivitet.  

”När vi kommer fram, till skogen då, då hittar alla liksom plats. Vi [pedagogerna] behöver inte 

bestämma något för barnen leker på en gång. Ja men, men vi har fri lek kan man väl säga då.” 

 

Ibland har hon tillsammans med sin kollega förberett någon mindre aktivitet men dessa 

innebär sällan att de behöver ta med sig material från förskolan. Istället använder de vad sig 

av vad som finns i skogen, exempelvis kojbyggen eller matematiklekar. Andra exempel på 

aktiviteter kan vara någon slags kull-lek, kurragömma eller liknande regellek. De gånger det 

finns en planering till utomhusvistelsen genomförs det om tillfälle ges, viktigast är inte 

genomförandet utan själva besöket i skogen. Pedagog A tycker inte att det krävs planeringar 

inför utevistelsen i naturrummen eftersom barngruppen aktiverar sig själva och är kreativa i 

sina lekar. Hon deltar i vissa lekar, oftast med avsikten att ”få igång ett barn”, i övrigt brukar 

hon observera barnen samt dokumentera.  

Pedagog B arbetar tillsammans med pedagog A och spenderar därmed också mycket tid 

tillsammans med barngruppen i naturrummet. Hon anser denna plats vara mycket givande för 

barnen till skillnad från förskolegården som hon mer ser som en plats att vara ute på snarare 

än en plats att genomföra någon förberedd aktivitet i. I naturrummet anser hon sig se barnen 
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leka andra lekar än på förskolegården, grupperingar i barngruppen löses upp och ofta leker 

hela gruppen tillsammans i en gemensam lek. Två för henne avgörande faktorer till varför de 

ofta besöker naturrummet anser hon vara att det verkar vara roligt för barnen och att de på så 

viss är utomhus under en längre tid vilket hon kopplar till att vara bra för barnens hälsa. Väl i 

naturrummet anser hon att hennes främsta uppgift är att se till säkerheten vid exempelvis 

klätterlekar samt räkna barnen för att undvika att någon eller några av barnen går för långt 

bort. Hon tycker själv inte att det finns behov för henne att delta i någon lek och inte heller 

tycker hon att det behöver förberedas eller planeras inför utevistelsen. Planerade aktiviteter 

anser hon hör hemma inomhus, utomhus finns det så mycket att göra ändå och det är lätt som 

pedagog att komma på idéer i stunden. 

    Pedagog C beskrev utevistelsen som frekvent och ofta återkommande men då allra främst 

på förskolegården. Naturrummen ligger långt från förskolan och besöken dit kan aldrig ske 

spontant utan måste bestämmas i förväg då det kräver en bussresa och tar mycket tid i 

anspråk. Besöken dit sker högst fyra gånger i månaden.  

”Men det är, ja verkligen kanske bara en gång i månaden som vi kommer iväg på utflykt, som 

vi kommer utanför gården. Man skulle ju önska att det var lite oftare, absolut. Men det är ju så, 

vi kan liksom inte bara sticka iväg så.” 

 

Hon anser naturrummen vara underbart material vilket hon ser som en avgörande faktor till 

varför hon tycker det är viktigt att besöka dessa. Hon menar att vad naturrummen har att 

erbjuda i form av utmanande miljö för motorisk inriktning samt icke iordningställda 

lekmiljöer, vilket bjuder in till mer utforskande lekar, går inte att hitta någon annanstans. 

Barnen är mer uthålliga, lekarna pågår länge och sällan ser hon barn som blir uttråkade vilket 

kan ske på förskolegården och barnen vill gå in. Trots den, i hennes ögon, givande miljö som 

naturrummen erbjuder planerar hon ofta besöken. Hon menar att hon vill ta på vara 

materialrikedomen som finns i naturen och lyfter fram matematik som ett tacksamt område att 

arbeta med utomhus. Inför dessa tillfällen har hon planerat och förberett 

utomhusverksamheten på liknande vis som hon planerar all verksamhet på förskolan och hon 

anser att detta är viktigt för att den ska bli givande för barnen. Vid besöken i naturrummen är 

hon aktiv och vill vara med när barnen upptäcker och utforskar sin omgivning. 

Pedagog D menar att utomhusvistelsen förekommer flitigt, men då oftast på förskolans 

gård eftersom det på grund av långt avstånd blir ett stort projekt att ta sig till naturrummen. 

Hon uppskattar besöken i naturrummen sker mellan två och tre gånger per månad. Pedagog D 
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hänvisar till förskolans läroplan till främsta faktor till varför besöken i naturrummen 

genomförs, hon påpekar att där nämns att förskolan ska hjälpa barn att utveckla en respekt för 

sin närmiljö och att utomhusvistelsen enligt läroplanen måste ske delvis i naturrum. När hon 

och barngruppen befinner sig i naturrummet kan det förekomma både förberred och planerad 

aktivitet liksom vad hon kallar ”fri lek” vilket innebär att barngruppen själva styr och 

aktiverar sig. Vid förberedd aktivitet är det ofta i samband med något tema som avdelningen 

för stunden arbetar med, som exempel nämner hon daggmaskar. Vid sådana tillfällen har en 

väl genomförd planering upprättats inför besöket i naturrummet och ofta har pedagogen tagit 

med material så som böcker, burkar och förstoringsglas. Planeringarna är upprättade efter 

syftet med besöket, lyfter hon fram, men ibland handlar det bara om att byta miljö. Pedagog D 

anser sig själv vara aktiv vid utevistelserna, blir hon inbjuden till lek deltar hon i annat fall är 

hon uppmärksam på barnens aktiviteter och dokumenterar samt observerar.  

 

Analys: Flera olika fördelar med utevistelsen, vilka gör denna angelägen för verksamheten 

i förskolan, lyftes fram i alla fyra intervjuerna. Dock går det att urskilja främst 6 olika orsaker 

till varför pedagogerna anser utevistelsen i naturrum viktig; en inspirerande lekmiljö där andra 

sorts lekar tar plats än på förskolegården, materialrikedom till exempelvis matematik eller 

temarbeten, positivt för hälsan hos barnen, utmanar barnens motoriska utveckling samt att 

utomhusvistelse i naturrum ingår i förskolans uppdrag. Dock är det ingen av pedagogerna, 

trots det uppenbara tillfället samt förskolans läroplans uppmaningar, som lyfter ämnet 

naturvetenskap som ett område att beröra tillsammans med barnen genom 

utomhusverksamheten. Alla pedagoger lyfter fram avståndet till naturrummet som en 

avgörande faktor till hur ofta besöken där genomförs. I fråga hur ofta dessa utevistelser 

planerades samt vikten av en förberedd planering menade några av informanterna att fokus 

låg mer på själva besöket i naturrummet och att barnen väl där aktiverade sig själva. 

Planeringar anses inte vara nödvändiga då utomhusmiljön i sig inbjuder till utforskande lekar 

och gemensamma lekar. Andra informanter såg planeringarna inför utomhusvistelsen som 

mer angelägna, beroende på syfte med besöket samt för att ta till vara på vad som erbjuds i 

naturrummet.  

Utveckling av undervisningspraktik 

Pedagog A menar att diskussioner med kollegor om vad som genomförts i barngrupp alltid 

sker, som per automatik, det är dock ingen självklarhet menar hon, att just de eventuella 
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planeringarna för utomhusvistelsen diskuteras, varken inför eller efter genomförd aktivitet. 

Diskussionerna kan istället komma att handla om en specifik situation eller något eller några 

av barnen. Däremot upplever hon att vid en genomförd planerad aktivitet i naturrum ofta själv 

reflekterar i efterhand över utgång samt hur det skulle kunna ha gjorts annorlunda. Hon anser 

det egentligen viktigt att se till att man som pedagog i yrket tar till sig ny kunskap om hur 

utomhusverksamheten kan genomföras i praktiken men menar att det inte är något som hon 

själv aktivt strävar efter. Om hon själv skulle välja att utveckla sin kunskap om hur hon 

praktiserar som pedagog vid utomhusverksamhet tror hon att fortbildning kan vara ett 

alternativ liksom att vända sig till tidigare forskning i litteratur. 

    Pedagog B lyfter även hon fram diskussioner kollegor emellan som det främsta verktyg hon 

använder sig av för att reflektera över planerad verksamhet i naturrum. Att själv analysera 

genomförandet av en planering i naturrum kan ske spontant menar hon, dock tycker hon att 

det inträffar sällan och inget som hon själv använder som ett naturligt redskap för reflektion. 

”Ja men, ibland så pratar vi om vad vi gjorde, om det hände något speciellt eller så. Då är det 

klart att man gör det. Men inte så att vi liksom tänker, nu pratar vi allihopa om utflykten eller 

så!” 

Hon anser att eftersom de sällan har planerat verksamheten utomhus så upplever hon inte 

behovet av reflektion är lika stor som vid aktiviteter inomhus. Hon menar att de ”gör” mer 

inomhus och att tiden i naturrum mer sker av sig självt och hon tycker då att det är svårt att 

reflektera över sin handling. Vidare anser hon dock att det skulle kunna vara intressant att 

skaffa sig ny kunskap om hur hon kan utveckla sin undervisning i naturrum och nämner då 

litteratur och pedagogiska tidsskrifter som material. 

    Pedagog C berättar att det regelbundet förekommer diskussioner mellan henne och 

kollegorna inför aktiviteter i naturrum, hon anser detta vara ett arbetssätt som de använder sig 

av på avdelningen för att utvärdera sin verksamhet och för att som pedagog kunna genomföra 

en förbättring till nästa gång. Samtalen är något som sker i grupp men själv finner hon det 

också mycket intressant att läsa tidsskrifter med pedagogisk inriktning och då främst mot små 

barn. Hon menar att hon på så vis finner inspiration och får nya idéer inför nästa planering 

men att hon också med hjälp av vissa texter och forskningsresultat blir tvungen att ifrågasätta 

och i vissa fall omvärdera sitt eget agerande och den verksamhet som bedrivs med hennes 

ledning. Detta lyfter hon dock som något positivt och som en av anledningarna till att hon 

vänder sig till dessa tidsskrifter. Vidare menar hon att det ligger på hennes ansvar som arbetar 

med ett yrke som ständig ”ligger under lupp” och som hela tiden utvecklas att hålla sig 
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uppdaterad inom alla områden som berör förskolans verksamhet. Som verktyg för att utveckla 

sin kunskap om hur planera och genomföra sin verksamhet i naturrum menar hon att ta del av 

forskning samt att delta i diskussioner med arbetslaget är båda lika viktiga, det ena behövs för 

att det andra ska bli komplett.   

    Pedagog D menar att diskussioner kring planeringen av verksamheten i naturrum alltid sker 

mellan kollegorna på avdelningen samt hur den ska genomföras. Dels diskuteras planeringen 

innan genomförandet då det ofta ingår i det för stunden rådande tema på avdelning, och dels 

förekommer en diskussion i efterhand som en del av utvärderingen och dokumentationen av 

verksamheten.  

”Jamen, vi jobbar ju mycket med teman och då planerar vi ju. Vad vi ska göra och hur, både 

inne och ute. Det är lika viktigt tycker jag. Och sedan efteråt, alltså efter, då utvärderar vi ju, att 

diskutera tillsammans, det gör vi.” 

 

Hon anser detta vara en viktig del av yrket som förskollärare och lyfter fram vikten av att ta 

hjälp av varandra inom arbetslaget, hellre än att själv analysera och reflektera i efterhand. 

Dock menar hon på att göra en egen analys är ofrånkomligt eftersom hon ”tänker” didaktiska 

planeringar inför en aktivitet och det där med ingår utvärdering. Självreflektion är dock inte 

vad hon själv ser som sitt första val vid behov att analysera verksamheten i naturrum. Trots 

detta lyfter hon fram diskussionerna med arbetslaget som hennes främsta metod för att 

reflektera kring sin planering av verksamheten samt utförandet av denna. Hon menar att hon 

sällan vänder sig till andras forskning inom ämnet men anger litteratur samt internet som 

källor att använda sig av om hon skulle vilja utveckla sin kunskap om planeringar inför 

utomhusverksamhet samt genomförandet av dessa.   

   Analys: Det framkommer från alla fyra informanter att diskussioner kring utevistelsen 

förekommer regelbundet och ofta på de två förskolorna, dock inte alltid under samma 

förutsättningar. Dels fyller de funktion som en del av utvärderingen av verksamheten, med 

uppgift som just ett utvärderingsverktyg, och dels sker de på automatik och då inte alltid med 

den planerade verksamheten i fokus och inte heller med syfte att leda till reflektion kring 

planeringen eller hur denna genomförs i praktiken. Flera av informanterna hänvisar till 

litteratur, internet och andras forskning som ett alternativ som källor att använda sig av för att 

erövra ny kunskap om sin undervisningspraktik. Det är dock enbart en av informanterna som 

faktiskt använder sig av annans forskning, i detta fall genom tidskrifter med pedagogisk 

inriktning, för att utveckla sin kunskap om sin egen undervisningspraktik. Några av 
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respondenterna lyfter också fram egen analys av verksamheten som ett verktyg för att 

utveckla sin kunskap om eget agerande vid planerad utomhusverksamhet. Det framkommer 

dock i båda fallen att detta är något som sker automatiskt och är inte ett medvetet val av 

redskap för att utveckla sin samt införskaffa nya kunskaper om sitt agerande vid 

utomhusvistelse i naturrum samt planering inför denna.  

Betydelsen av förskolornas olika geografiska läge  

Pedagog A tror att det faktum att förskolan ligger nära naturrum och att barngruppen har lätt 

ta sig dit påverkar hennes inställning till huruvida verksamheten där bör vara planerad eller ej. 

I nuläget spenderar barngruppen mycket tid i naturrummet och vetskapen om att naturen är så 

pass lättillgänglig tycker hon styr mot att tiden där inte kräver lika noggrann planering som 

vid andra aktiviteter. Eftersom de ofta besöker samma plats i skogen har barnen inte sällan 

pågående lekar som återupptas vid nästa besök såsom kojbygge eller annat. Närheten till 

naturrummet gör att gruppen ofta är där vilket i sin tur, menar hon, leder till platsen är 

välkänd för barnen, de går snabbt in i lekar. Dessutom anser hon att skogen i sig erbjuder till 

spännande forskning av exempelvis småkryp och djurspår som man istället kan arbeta vidare 

med väl tillbaka på förskolan. Pedagog A tror inte att hennes inställning till att vidareutveckla 

sin kunskap om planering och genomförande av utomhusverksamhet skulle vara annorlunda 

om hon arbetade vid en förskola med sämre tillgänglighet till naturrum. Naturrummen ger 

desamma menar hon i miljö- och materialutbud och hon tror att hon skulle genomföra samma 

typ av verksamhet om hon befann sig på en förskola längre bort från naturrum. Därmed tror 

hon att hennes inställning till att söka ny kunskap om planering och genomförande av 

utomhusverksamhet inte skulle vara annorlunda än idag.  

 

Pedagog B är osäker på om det nära avståndet till naturrummet gör någon skillnad på 

hennes inställning till hur verksamheten i naturrum bör planeras eller ej. Hon berättar att hon 

alltid jobbat i naturnära förskolor och har svårt att föreställa sig hur det skulle vara att arbeta 

vid en förskola i renodlad stadsmiljö. Dock vill hon påpeka att hon anser naturrummet vara en 

fantastisk miljö som den är och hennes erfarenhet säger henne att planeringar och 

förberedelser sällan behövs vid besöken. Eventuellt skulle hon vara mera aktiv i att utveckla 

sina kunskaper om planering och genomförande av utomhusverksamhet om hon hade sämre 

tillgång till naturrum.  
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”Kanske tänker jag, om jag inte kunde jobba såhär, men naturen menar jag nära, då kanske jag 

skulle, eller vara tvungen att ta reda på mer. Hur man skulle kunna göra…” 

 

Hon vänder dock också på detta resonemang och tror att hon vid sådant fall antagligen skulle 

trycka på att låta barnen enbart uppleva naturen på egen väg och undvika att låta dessa få 

tillfällen präglas av en förutbestämd verksamhet. Detta skulle då enligt henne i sin tur leda till 

ett mindre aktivt sökande av att skaffa sig nya kunskaper om genomförandet av 

utomhusverksamhet. 

 

   Pedagog C är övertygad om att det långa avståndet till naturrummet påverkar henne att bli 

mer mån om den tid som tillsammans med barngrupp spenderas där. Med detta sagt vill hon 

dock förtydliga att hon därmed inte anser att vara mån om tiden i naturrummet alltid måste 

innebära en förbered verksamhet. En stund med så kallad fri lek menar hon kan också ha ett 

syfte som pedagogen i förväg har bestämt. Hon föreställer sig att om de skulle ha skog eller 

annan natur ”in på knuten” skulle den oftare användas på samma sätt som förskolegården 

används i nuläget, det vill säga ofta bara med syfte att vara utomhus. Hon tror hon att 

eftersom besöken i naturrummen är få, i jämförelse med vad hon skulle önska, så söker hon 

mer aktivt efter information om hur planering av utomhusverksamhet kan se, genomföras 

samt är med noggrann med att reflektera över denna. 

 

Pedagog D anser att den besvärliga resan och långa avståndet till naturrummet påverkar 

hennes inställning till vikten av att planera och anlysera verksamheten i naturrummet. Hon 

väljer själv att jämföra med förskolegården och tycker att det är stor skillnad på att vara där 

eller i naturen, och då inte med tanke på miljön utan hennes syn på syfte med utevistelsen i de 

olika platserna. Till förskolegården finns sällan en planering eller uttalat syfte med 

utevistelsen samtidigt som naturrummet ofta blir en viktig del i planeringarna vid exempelvis 

teman. Hon tror dock att även om förskolan låg närmare naturrummen så skulle planeringen 

av besöken där fortfarande vara lika viktiga och aktuella för henne och hänvisar till läroplanen 

och förskolans uppdrag. Därmed tror hon inte att hon skulle var mer eller mindre aktiv i sitt 

sökande att utveckla sitt sätt att planera samt bedriva verksamhet i naturrum.  

 

Analys: Under intervjuerna visade det sig att informanterna gemensamt delade in sina 

första svar i två grupper, dels de som inte tror att avståndet till naturrummet på något vis 

påverkar deras inställning av att planera verksamheten där samt de som ansåg att avståndet 

var avgörande för hur de ser på planering av utomhusvistelsen. Pedagog B hade svårt att 
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föreställa sig hur hon skulle agera vid planering av utomhusverksamhet om hon inte längre 

hade närheten till naturrumet. I frågan om metod för att erövra ny kunskap om sin 

undervisningspraktik menade majoriteten att det inte skulle se annorlunda ut även om 

avståndet till naturrummet förändrades. Argumenten för detta var blandande, det lyftes fram 

att naturrummet erbjuder samma möjligheter oavsett avstånd och pedagogens verksamhet 

behövs därför inte förändras. En annan av informanterna ansåg att hon oberoende av avstånd 

till naturrum anser planering viktig för all verksamhet i förskolan och att hon skulle fortsätta 

att utveckla sin undervisningspraktik på samma sätt som tidigare.  
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Gemensam analys av intervjuerna 

Genom intervjuerna kom det fram att alla informanter såg en mängd fördelar med utevistelsen 

vilka i sin tur gör denna angelägen för verksamheten i förskolan. Detta till trots visade det sig 

att avståndet är en avgörande faktor till hur ofta besöken i naturrummen sker. De pedagoger 

som hade ett längre avstånd till plasten menade att detta styrde besöken till ett mindre antal än 

vad de skulle önska i samtidigt som de pedagoger som hade ett kort avstånd lyfte närheten 

och det okomplicerade sätt att ta sig dit som något som avgjorde besöken i antal.  Samma typ 

av uppdelning går att utläsa informanterna emellan i frågan om planering av 

utomhusverksamheten upplevs som angelägen. De pedagoger med nära till naturrum som ofta 

besökte platsen ansåg att planeringar inte låg i fokus, naturupplevelsen och möjligheten för 

barnen att aktivera sig själva i en utmanande miljö. Pedagogerna vid förskolan med ett längre 

avstånd var mer mån om att planera och förbereda verksamheten i naturrummet, dels för att ta 

till vara på material och lekmiljö som erbjuds när tillfället väl ges men också hänvisades till 

läroplanen för förskolan och förskollärarens uppdrag. Det visade sig under intervjuerna att 

enbart en av pedagogerna aktivt och medvetet sökte att utveckla sin kunskapspraktik i 

utomhusverksamhet och då genom att ta del av annan forskning, i detta fall tidskrifter med 

pedagogisk inriktning. Alla fyra informanter menade att diskussioner kring utevistelsen 

genomfördes men det var dock inte alltid med syfte eller medveten tanke om att detta skulle 

kunna bidra till att utveckla kunskapspraktiken för utomhusvistelsen. Snarare hänvisades vid 

direkt fråga om detta till böcker, tidsskrifter och internet som källor att använda sig. Inte 

heller den egna analysen och reflektionen av verksamheten, som enligt två av respondenterna 

sker per automatik, lyfts tydligt fram som ett verktyg att utveckla sin kunskap om sin 

undervisningspraktik. I fråga om avståndet till naturrummet påverkade pedagogernas 

inställning till att planera utevistelsen visade sig detta vara en avgörande faktor. Med närhet 

till naturrummet ansåg de berörda pedagogerna att planering av verksamheten där inte låg i 

fokus. Dels eftersom platsen i sig var en välkänd plats för barngruppen där lekar ofta ”redan 

var igång” och dels eftersom så mycket erbjöds på plats att aktiviteter med pedagogens 

medverkan ofta kunde uppkomma i stunden. Pedagogerna med närhet till naturen lyfte att 

uppleva naturen inte behöver planeras, det sker ändå.  De trodde också att deras inställning till 

planering av utomhusverksamhet skulle vara den samma även om avståndet förändrades 

eftersom naturen är sig lik oavsett avstånd och att det därmed inte heller skulle nämnvärt 

skulle påverka deras aktiva sökande efter ny kunskap om sin undervisningspraktik. De 
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pedagoger med längre avstånd till naturrummet ansåg att detta till en viss grad påverkade dem 

att bli mån om tiden där och därmed se till att stunderna utnyttjades till fullo. Detta innebar 

oftast planeringar och förberedda aktiviteter men också planering i form av ”fri lek” men då 

också med ett syfte. En av pedagogerna valde att hänvisa till läroplanen och att 

utomhusvistelsen är en lika viktig del som all verksamhet och därför även bör behandlas så. 

Dessa två pedagoger skiljer sig åt i frågan om de tror att avståndet påverkar deras medvetna 

sökande på kunskap för att utveckla sin undervisningspraktik, den ena tror att hon är mån om 

att utveckla sin undervisningspraktik nu när besöken i naturrummen är så få medans den 

andre tror att avståndet inte gör någon skillnad i detta avseende. 
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Diskussion 

Resultatet från de genomförda intervjuerna kommer nedan att diskuteras utifrån studiens 

teoretiska perspektiv samt tidigare forskning. Då detta var en jämförande studie kommer nu 

eventuella likheter eller olikheter även att belysas. För att tydliggöra för läsaren är detta 

kapitel uppdelat efter studiens tre forskningsfrågor. 

Utomhusvistelsen och planeringen 

Enligt den definition av utomhuspedagogik som denna studie vilar på, bestämd av 

Szczepanski, innebär utomhuspedagogiken att lärandets rum flyttar ut och att den bör ses som 

ett komplement till den traditionella undervisningen.54 I alla intervjuer framkom att 

informanterna såg utevistelsen i naturrum som ett viktigt och naturligt inslag i den vardagliga 

verksamheten vilket går hand i hand med den definition som Szczepanski ger av begreppet 

utomhuspedagogik och hur den ses. Flera olika anledningar till varför utevistelsen får ta plats 

i verksamheten presenterades i intervjuerna och däribland utevistelsens positiva påverkan av 

barns hälsa samt införskaffandet av naturkänsla. Båda dessa argument stämmer överens med 

vad forskning tidigare i denna studie har visat att vistelsen i naturrum kan bidra med. Två 

andra anledningar till varför naturen är ett viktigt rum att driva sin verksamhet visade sig 

bland informanterna vara den motoriskt utmanande lekmiljön samt det rika erbjudandet av 

spännande material. Dessa argument lyftes av pedagoger från båda förskolorna men kan i 

samma stund ställas i förhållande till Mårtensson forskning om hur tilliten till utemiljön bland 

vuxna bidrar till en mindre planerad verksamhet.55 Kan det vara så att pedagogerna förlitar sig 

på att naturen alltid bidrar med vad som nyss räknades upp med resultat att planering för 

utomhusverksamheten uteblir? Vid förskolan med nära till naturrum verkade utgången bli just 

så som Mårtensson beskriver, vuxna får en mer övervakande roll och utemiljön kan kanske 

uppfattas som en medfostrare.56 Detta var dock inte något framkom vid den förskola med 

längre avstånd till naturrummen, de såg till samma fördelar med utevistelsen men var ändå 

mån om att planera tiden där för att på så sätt säkra tiden på plats som en medveten 

pedagogisk verksamhet. Att planera den pedagogiska verksamheten är enligt Wiklund och 

Jancke ett sätt att fastställa kvaliteten på förskolan samt ett sätt att arbeta med förskolans 

                                                 
54 Szczepanski (2008) 
55 Jensen, Harvard (2009), sid. 164 
56 Jensen, Harvard (2009), sid. 164 
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läroplan.57 Dock påpekar Gode att även om det är bra att i grunden ha en planerad verksamhet 

är det också viktigt att pedagogen med kollegor är lyhörda och flexibla för barnens idéer och 

önskemål för att på så vis låta alla barn tycka det är intressant och roligt att vistas i 

naturrum.58 En tydlig skillnad i inställningen till planerad utomhusverksamhet i både 

angelägenhet samt frekvens visade sig de båda förskolorna emellan och eventuellt går att 

utläsa närheten som orsak. Det blir dock till nackdel för förskolan med närhet till 

naturrummen vilket var den förskola som tog lättast på vikten av en medveten 

utomhuspedagogik. Detta eftersom, vilket påpekas av Utbildningsdepartementet, kvalitet i 

förskolan är relaterad till de värden, normer och kunskaper som läroplanen redovisar som mål 

att sträva mot och detta är i sin tur förankrat till planering av verksamheten.59 En av 

pedagogerna vid förskolan med längre avstånd till naturrum visade sig ha läroplanen i åtanke 

vid tanken av varför hon ansåg planeringarna av utevistelsen viktiga. I detta fall kan man 

ställa sig frågan om detta har något med hennes nyligen avslutade studier som förskollärare 

och att hon därmed har en utbildning i ryggen som medvetet har arbetat med att normalisera 

och inkludera förskolans läroplan i pedagogens vardagliga verksamhet. 

Utveckling av undervisningspraktik 

I fråga om hur pedagogerna själva reflekterar över hur de kan utveckla sin kunskap om sin 

undervisningspraktik i naturrum har intervjun byggt på Bengtssons tidigare redovisade 

metoder. Dessa var 1, genom att själv analysera och reflektera över sin undervisningspraktik, 

2, genom att föra samtal och diskussioner med kollegor samt 3, genom att ta del av andras 

forskning eller bedriva egen forskning.60 Genom intervjuerna kom det fram att enbart en av 

informanterna medvetet söka utveckla sin kunskap om sin undervisningspraktik genom att ta 

del av andras forskning, här kunde med andra ord ingen större skillnad skönjas förskolorna 

emellan. Dock visade det sig samtidigt att de övriga pedagogerna regelbundet förde samtal 

och diskussioner med kollegor om den verksamhet som genomförts utomhus. När dessa 

diskussioner sker med en omedvetenhet om vad de skulle kunna innebära för sin egen 

utveckling kunskap om sin undervisningspraktik, sker då utvecklingen? Går dessa samtal att 

räkna som att erövrandet av kunskap om sin undervisningspraktik har skett? Ingen av de fyra 

informanterna anger samtal med kollegor som ett sätt att reflektera över sin 

                                                 
57 Wiklund, Jancke (1998), sid. 10 
58 Gode Persson (2011), sid. 7 
59 Utbildningsdepartementet (2010), sid. 18 
60 Lindström, Pennlert (2006), sid. 22 
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undervisningspraktik utan hänvisar istället till böcker, tidningar och internet som källor för att 

utveckla sig inom det aktuella området. Inte heller nämner någon av pedagogerna egen 

reflektion eller analys som ett verktyg. Intervjuerna kunde detta till trots ändå redogöra för att 

egen analys och reflektion efter genomförd verksamhet i naturrum sker hos två av 

pedagogerna, men då beskrivs det att det sker per automatik. När detta sker är det ändå, trots 

automatiken, vad Utbildningsdepartementet lyfter som något pedagogen i och med den 

reviderade läroplanen måste genomföra. Detta är att följa upp samt utvärdera för att kunna 

urskilja de aspekter i förskolans verksamhet som kan ha betydelse för barnens lek, 

välbefinnande, utveckling och lärande. Detta är i sin tur ett sätt att kvalitetssäkra 

verksamheten i förskolan.61  

   Vad dock resultaten av denna forskning ger är ett utgångsläge för att, om än med stor 

tillförsikt, utveckla Bengtssons62 teori om pedagogers utveckling av sin undervisningspraktik. 

Vi har nyligen fått redovisat hur pedagog A och pedagog B uppger att de i mycket liten 

utsträckning planerar sin utomhusverksamhet och det existerar inga strukturerade 

uppföljningar eller diskussioner kring verksamheten. Det sker inte heller här något aktivt 

arbete för att ta till sig ny kunskap om sin undervisning. Detta innebär att pedagog A och B 

enbart använder sig av nivå 2 av Bengtssons tre olika nivåer, det vill säga diskussion. Dock är 

denna inte strukturerad. Vidare visar denna studie hur pedagogerna vid förskolan med längre 

avstånd till naturen använder sig av alla tre nivåer, strukturerade och regelbundna 

diskussioner, söker kunskap om undervisning genom att läsa pedagogiska tidsskrifter vilket 

leder till självreflektion. Utifrån dessa resultat skymtar en utvecklad version av Bengtssons tre 

nivåer: 

1. Strukturerad diskussion 

2. Ta del av forskning 

    Leder till 

3. Självreflektion 

 

Utifrån Bengtssons modell använde sig pedagog A och B enbart av steg 2 och då med 

reservation för att dessa diskussioner skedde per automatik. Med den nya modell som 

presenterades ovan ser vi hur pedagog A och B knappt når till nivå 1 medans pedagog C och 

B följer alla tre steg där diskussionen och inhämtandet av forskning utmanar pedagogerna på 

så sätt att de reflekterar och ibland även utmanar sitt agerande.  

                                                 
61 Utbildningsdepartementet (2010), sid. 18 
62 Lindström, Pennlert (2006) sid. 22 
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Betydelsen av förskolornas olika geografiska läge  

För att säkra en god kvalitet i förskolan bör verksamheten kontinuerligt planera, följa upp, 

utvärdera samt utveckla verksamheten.63 Detta innebär att en planerad utomhusverksamhet 

med Szczepanskis definition av utomhuspedagogik som grund bör råda i majoritet av 

vistelserna i naturrum. Det innebär också att pedagogen kontinuerligt bör använda sig av 

något eller några verktyg för att utveckla sin kunskap om sin undervisningspraktik i ämnet. 

Avståndet till naturrummet, nära eller långt bort, borde inte vara en påverkande faktor i 

huruvida något av detta utförs eller genomförs. Genom intervjuerna visade sig det sig dock att 

så var fallet, avståndet till naturrummet påverkade pedagogernas inställning till den planerade 

utomhusverksamheten om än åt olika håll. Å ena sidan, för de pedagoger som hade ett långt 

avstånd till naturrummet förhöjdes besöken där till något speciellt och svårtillgängligt vilket 

resulterade i en syn på tiden där som något som måste tas till vara på. Ett syfte med besöket 

uppgavs alltid finnas, dock inte varje gång med planerade aktiviteter men en genomtänkt 

tanke med vad besöket skulle ge var vid varje tillfälle utarbetad. Å andra sidan, för de 

pedagoger som hade nära till naturrummet, fanns en mer slentrianmässig inställning till 

planering med utomhuspedagogiskt perspektiv med just givna anledning att närheten till 

naturrumet gjorde det mindre angeläget att planera verksamheten där. Pedagogerna vid denna 

förskola ville gärna lyfta betydelsen av värdet att enbart vistas i naturrummet, något som kan 

kopplas till vad Johansson menar när denne redogör för hur det hos barnet skapas en 

naturkänsla. Naturkänsla innebär att någon inser vikten av att vårda naturen på rätt sätt och 

kan enbart infinna genom att någon vistas i naturen och rör sig bland levande djur och 

växter.64 Uppseendeväckande dock och värt att lyfta i detta sammanhang är det faktum att 

ingen av de intervjuade pedagogerna valde att hänvisa till kunskap om biologi som ett 

argument till varför vistats i naturen med barngruppen. Detta är häpnadsväckande och värt att 

beakta då naturkunskap och biologi återges i förskolans läroplan65 som ett område att arbeta 

aktivt med. I fråga hur en verksamhet med kvalitet i förskolan ska bedrivas påpekas dock i 

flera texter hänvisade till i denna studie att planering med de didaktiska frågorna i beaktning, 

samt utvärdering och reflektion alltid måste utgöra den största delen av förskolans 

verksamhet. Detta inkluderar självklart även utomhusvistelsen i naturrum. Varken planeringen 

eller reflektionen för ny kunskapsinhämtning bör påverkas av avståndet till naturrummen, 

                                                 
63 Utbildningsdepartementet (2010), sid. 20 
64 Johansson (2004), sid. 12 
65 Läroplan för Förskolan Lpfö 98 (2010), sid. 11 & Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr11 (2011 
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vare sig det påverkar åt mer eller mindre förekomst, det bör alltid vara en självklar del av 

verksamheten. Genom intervjuerna har det framkommit att planeringen av verksamheten 

påverkas av avståndet men enbart en av informanterna tror att hon skulle ändra sitt sätt att 

inhämta kunskap om sin kunskapsutveckling samt vara mer aktiv inom detta område om hon 

arbetade vid en förskola med annat läge till naturrummet. 
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Konklusion 

I denna studie har pedagoger vid förskolor med olika närhet till naturrum delgett hur de själva 

ser på planeringen av utomhusverksamheten samt hur de ser på sin egen erövring av kunskap 

om sin undervisningspraktik vid utomhusvistelsen. En jämförelse har därefter genomförts för 

att se om de två avstånden på något vis påverkar pedagogernas inställning och därmed även 

påverkar verksamhetens kvalitet.  

Resultatet har visat att en skillnad finns vid de båda förskolorna. Den förskola med närhet 

till naturrummet har en inställning till utomhusvistelsen i planerad form som mindre 

angelägen och det gick att utläsa avståndet som en faktor. Även synen på utveckling av sin 

kunskapspraktik blev bristfällig med pedagogernas olika avstånd till naturrummen. Detta 

påverkar i sin tur kvaliteten i förskolan och går stick i stäv med vad som i förskolans läroplan 

redovisas som förskollärarens uppdrag. Vidare gick också att utläsa att den förskola med långt 

avstånd till naturrummet blev mer mån om att förbereda den tid som de vistades där. 

Inställningen till planerad utomhusvistelse med ett syfte samt viljan att utveckla sin 

kunskapspraktik inom området var positiv och verksam. Dessa resultat ledde till ett förslag på 

hur Bengtssons66 teori om utveckling av kunskapspraktik kan uppdateras till en ny modell. 

Denna innebär att steg 1; strukturerad diskussion och steg 2; ta del av forskning i sin tur leder 

till steg 3; självreflektion eftersom detta var det samband som gick att utläsa från intervjuerna. 

Att reflektera och därefter ompröva sin undervisning visade sig vara ett sista steg efter att en 

strukturerad diskussion genomförts samt forskning inom området tagits del av. 

Med detta sagt anser inte författaren att det är till fördel för förskolor att ha ett långt 

avstånd till naturrummen, snarare tvärtom, trots vad studien visade. Detta är en studie i 

mycket liten skala och resultatet blir därmed inte helt tillförlitlig. Det går heller inte att bortse 

från variabler som skillnader i utbildning bland de deltagande pedagogerna samt olika 

deltagande i fortbildningar.  

Författaren tror utifrån denna studies resultat att kunskapen om begreppet 

utomhuspedagogik borde lyftas bland personalen i förskolorna som komplement till 

kunskapen om utevistelsens positiva effekter.  

Som uppföljning på denna studie skulle det vara intressant att komplettera med 

observationer av pedagogernas arbete kring och med utevistelsen för att komplettera 

                                                 
66 Lindström, Pennlert (2006) sid. 22 
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pedagogernas egna uppfattningar om sin verksamhet. Ett annat exempel på framtida forskning 

skulle också kunna vara en undersökning om yrkesverksamma förskollärares uppfattning om 

begreppet utomhuspedagogik, vad begreppet står för samt hur detta kan omsättas i den 

praktiska verksamheten. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Tema 1. Biografiska bakgrundsfrågor 

 Undertema 1. Utbildning och val av yrke 

 Undertema 2. Tid i yrket/arbetsplats 

 Undertema 3. Trivsel på arbetsplats 

Tema 2. Utomhusvistelsen 

 Undertema 1. Hur ofta är ni utomhus, på gården eller annan plats? 

  Undertema 1.1 Vilka är avgörande faktorer? 

 Undertema 2. Hur ofta besöker ni naturrum? 

  Undertema 1.2 Vilka är avgörande faktorer? 

Tema 3. Planeringen 

 Undertema 1. Vad gör barnen när ni besöker naturrum? 

 Undertema 2. Vad gör pedagogerna när ni besöker naturrum? 

 Undertema 3. Sker det några förberedelser inför besöken i utomhusrummen?  

Undertema 3.1 Om inte, varför? Om så är fallet, på vilket sätt? 

Undertema 4. Hur väl planerad anser du att utomhusvistelsen i naturrum bör                    

 vara?  

 Undertema 4.1 Varför tycker du så? 

Tema 4. De tre sätten  

Undertema 1. Är du intresserad av eller känner behov av att disskutera 

genomförandet av planeringar för barngrupper utomhus med 

kollegor? 

Undertema 1.1 Förekommer dessa diskussioner mellan dig och 

kollegor? 

Undertema 2. Brukar du själv analysera och/eller reflektera över  

 genomförandet av dina planeringar för barngrupper utomhus? 

 Undertema 2.1 Om ja, tycker du att det fyller det någon funktion?  
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Undertema 3. Tycker du att det är intressant att ta del av andras forskning kring   

 genomförandet av planeringar för barngrupper utomhus?  

 Undertema 3.1 Om ja, vad tycker du att det ger dig? 

 Undertema 4. Hur högt rankar du vikten av att ta till sig ny kunskap om  

                       planeringar för utomhusverksamheten och hur dessa kan 

  genomföras? 

  Undertema 4.1 Om du skulle vilja utveckla din kunskap om  

        planeringar för utomhusverksamheten och hur  

       dessa kan genomföras, på vilket sätt tror du att  

       skulle gå till väga i så fall? 

Tema 5. Egna funderingar 

Undertema 5.1 Tror du själv att avståndet till naturrum påverkar din   

                                                        inställning till att planera verksamheten där? 

                   Undertema 5.2 Tror du själv att avståndet till naturrum påverkar din 

                                                       inställning till att söka ny kunskap om din  

                                                       undervisningspraktik i utomhusverksamhetan?

  

 

 

  

 

 

 


