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Abstrakt 
Syftet är att bidra med kunskap om några förskollärares resonemang om undervisning 

med särskilt fokus på utomhusundervisning. Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer med fyra förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor. Förskollärarna är 

överens att de har möjlighet trots olika förutsättningar kring utomhusmiljön, att bedriva 

undervisning utomhus i förskolan. Utomhus sker mer undervisning riktad mot 

grovmotoriska rörelser. Bidragande faktorer är även att ljudnivån samt arbetsklimatet 

blir både lägre och lugnare utomhus. Vid uppdelning i mindre grupper av barngruppen 

finns möjligheten till att få även ett lugnt klimat för undervisning inomhus. Resultatet 

har visat att begreppet undervisning är ett ord i förskolan som ännu inte är en 

självklarhet. Användandet av begreppet i förskolans verksamhet ses som positivt. 

Pedagogerna anser att de kan använda sig av begreppet och koppla det till verksamheten 

idag, men det finns spridningar på hur pedagogerna tolkar begreppet undervisning.  

 

Teaching outside in preschool. 

 

 

 

Nyckelord 
Förskollärare, undervisning, utomhusundervisning, utomhuspedagogik, hållbar 

utveckling, förskola 
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1 Inledning 
Begreppet undervisning har i och med den reviderade läroplanen (Lpfö 98, rev. 2016) 

och senaste upplagan av skollagen (2010:800) blivit något att förhålla sig till i arbetet 

som förskollärare. Den erfarenhet jag fått genom att ha arbetat på olika förskolor är att 

begreppet undervisning och att undervisa inte används särskilt ofta som term inom 

förskolan. När jag diskuterar begreppet undervisning med både förskollärare och andra 

anställda pedagoger inom förskolan får jag ofta som svar att undervisning inte är något 

förskolan ska syssla med. Svensk förskola har en lång tradition av verksamhet som 

bygger på lek, lärande och omsorg. I Sverige går nästan en halv miljon barn på 

förskolan idag. Detta innebär att cirka 83% av barnen är mellan ett och fem år deltar i 

förskolans pedagogiska verksamhet (Skolinspektionen 2016). Förskolans roll och 

ansvar är att göra omvärlden begriplig för barn under den tid i livet när deras 

nyfikenhet, motivation och lust att lära är som störst. För att ge barnen ett gynnsamt 

lärande krävs det av pedagogerna ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt. Ser man på 

lärande ur ett historiskt perspektiv är det bara under en kort tid som undervisning har 

bedrivits som i den form som det görs i dag. I dagens förskola ska barnen få utforska, 

vara nyfikna och få en lust att lära (Utbildningsdepartementet, 2010). Enligt 

Skolinspektionen (2016) ska förskolans verksamhet styras av förskolans läroplan och 

skollagen.  

 

Jag har även uppmärksammat att debatten i samhället är stor kring begreppet 

undervisning. Eftersom jag har ett intresse av utomhuspedagogik vill jag rikta mig till 

undervisning utomhus. Utomhusmiljön erbjuder mera plats och större ytor för barnen än 

vad inomhusmiljön gör. Prioriteras undervisningen utomhus annorlunda än inomhus? 

Jag är nyfiken på hur pedagoger på förskolan resonerar om undervisning i förskolan 

kring utomhusundervisning. Jag vill även kunna bidra med kunskap och inspiration för 

förskollärares undervisning utomhus.   

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att bidra med kunskap om några förskollärares resonemang om undervisning 

med särskilt fokus på utomhusundervisning. 

Frågeställningar 

Hur resonerar förskollärarna kring begreppet undervisning? 

Vilka undervisningssituationer bedriver de? 

Vilka möjligheter och utmaningar ser de med undervisning utomhus? 

 

3 Tidigare forskning och teorianknytning  
I detta kapitel kommer jag att utifrån tidigare forskning att presentera begreppet 

undervisning, undervisning utomhus och undervisning i förskolan.  
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3.1 Begreppet Undervisning 

Begreppet undervisning, skrivningarna i Skollagen (2010:800, 1 kap, 3§ s) beskriver 

det: “sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 

till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 

värden”. Med dessa skrivningar om kunskaper och värden tolkar jag det som att både 

kognitiva och så kallade icke kognitiva förmågor ska räknas in i begreppet. 

 

 

3.1.1  Kognitiva och icke kognitiva förmågor 

 

“Det som benämns icke-kognitiva förmågor handlar allmänt sett om individers attityder, 

beteenden och social-emotionella sidor. De kan inkludera sådant som självuppfattning, 

motivation, samarbetsförmåga, självdisciplin eller hur man uppträder” (Björnson, 2013:9).  
 

Det innebär alltså sådana kunskaper eller förmågor som kan vara viktiga, förutom de 

rent kunskapsmässiga, kognitiva, som är lättare att mäta och så ofta görs då man 

betygsätter en utbildnings kvalitet. Det har visat sig att icke kognitiva förmågor eller 

socio-emotionella som Björnsson och Hörnqvist (2014) också väljer att kalla dem, 

interagerar med varandra. För att ha framgång i kognitivt lärande krävs ett visst mått av 

icke kognitiva kunskaper som till exempel uthållighet, samvetsgrannhet och självbild. 

Det har dessutom visat sig att personer med goda icke kognitiva förmågor har större 

chans att lyckas med skolgång och socioekonomiskt (a.a). Jag ser alltså på begreppet 

undervisning med utgångspunkt i Skollagens (2010:800) skrivningar med tillägget om 

icke kognitiva förmågor som Björnsson (2013) på uppdrag av Skolverket beskriver det. 

Förskolans läroplan betonar olika förmågor och den lyfter fram nyfikenhet, fantasi och 

en förmåga till eget skapande och även att utveckla idéer och lösningar. I läroplanen 

finns starka betoningar av olika empatiska inslag som att visa hänsyn till andra, 

medkänsla och omsorg. Detta menas att ha en förståelse för andra människor olikheter 

och visa respekt för dem. De kommunikativa och sociala är viktiga områden i 

läroplanen. Våga utrycka sig både verbalt och i skrift men även i bild för att få 

argumentera för sin sak och att utveckla och behålla sina sociala relationer med andra 

och framför allt kunna samspela och samarbeta (Björnsson 2013). 

 

3.2 Lärande  

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg där 

den pedagogiska verksamhetens ansvar ligger i att det blir så. Utbildningsdepartementet 

uttrycker att förskolans verksamhet ska främja barns lärande och utveckling på ett 

lekfullt sätt. Detta kan även relateras till förskolans läroplan där det beskrivs hur 

verksamheten ska präglas av ett lustfyllt lärande och där leken ska främjas.  

 

Lärande sker genom interaktion med andra människor och omvärlden, samt att det 

bygger på tidigare erfarenheter. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) framgår 

det att det är förskolan som ska lägga grunden för det livslånga lärandet genom att 

erbjuda barnen olika aktiviteter och att barnen får samspela med andra. Det är 

förskollärarens ansvar att se till att barnen introduceras till olika aktiviteter och utmanas 

på ett lämpligt sätt. Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000) anser att lek är en viktig 
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arena för utveckling och lärande. Det är viktigt att barn erbjuds varierande möjligheter 

till olika typer av lek, därför är även utomhusundervisning en viktig del av 

verksamheten. Detta är något som även Lundegård (2004) påpekar, att barn lär sig 

genom omväxling, därför är det viktigt att man som pedagog erbjuder barnen ett lärande 

som sker i olika aktiviteter och sammanhang. Gair (1997) anser att barn lär med hela 

kroppen och även med alla sina sinnen. Med sinnena stimuleras lärandet, detta genom 

att barnet kan lukta, se, höra, känna och smaka. Barn lär sig och utvecklar sin motorik 

genom rörelse i olika miljöer som främjar denna utveckling. Gair menar vidare att 

undervisa utomhus är inte att bara flytta ut lärandet till utomhusmiljön. Doverborg 

Pramling, och Pramling Samuelsson (2015) anser att små barns lärande är ofta relaterat 

till görande och förskollärare erbjuder barnen material som gör att barn får vara aktiva. 

Sedan tar förskollärare för givet att barnen lär sig i den aktiva stunden. För barnen 

behövs det kommunikation och att få reflektera över händelsen som det har utfört. I 

förskolan framhålls det att barnen ska få reflektera över sitt lärande och bilda sina egna 

uppfattningar i olika frågor och att de ska få diskutera se på saker från olika perspektiv 

och kunna lösa problem. 

 

3.3 Undervisning i förskolan 

Undervisningsbegreppet förknippas ofta med skolans värld där detta begrepp tydligt 

utmärker sig i deras verksamhet. Doverborg Pramling, och Pramling Samuelsson (2015) 

talar man om att i förskolan leker man och i skolan undervisar man. I dag befinner sig 

förskolan i en tid av förändringar menar Pramling Samuelsson och Fleer (2009). I 

verksamheten ställs det nya krav eftersom läroplanen har blivit reviderad under de 

senaste åren. I dag finns det förväntningar på förskolan om att det är verksamheten som 

på ett lekfullt sätt ska främja barns lärande. I förskolans läroplan nämns inte begreppet 

undervisning utan beskrivs som processer som syftar till utveckling och lärande. 

Lärandet ska enligt förskolans uppdrag baseras på samspel mellan barn men även 

mellan barn och vuxna. Doverberg, Pramling och Pramling Samuelsson (2015) menar 

att förskolläraren ska vara medveten om vad barns medvetande ska riktas mot för att 

kunna undervisa barn i förskolan. Förskollärarnas roll har utvecklats och i dag krävs av 

dem en bredare teorikunskap, då det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret. 

Undervisning har betydelse för förskolan men själva begreppet är nytt för förskollärare. 

Den som undervisar måste anpassa sin undervisning till den som ska undervisas. Den 

undervisande måste därför vara lyhörd och förstå signaler från den som undervisar och 

då kunna förändra sin undervisning för att svara på dessa signaler menar Doverberg, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2015). Undervisning i förskolan kan betyda att 

olika moment iscensätts såsom samlingar och olika teman. Enligt Pramling Samuelsson 

och Sheridan (2009) är samlingar den aktivitet som mest liknar skolans lektioner, de 

påtalar även att teman är planerade och att pedagoger i förskolan använder sig av sådana 

för att vidga barns lärande i vardagen. Undervisning i förskolan menar Persson (2015) 

handlar om att förskolepersonal utgår ifrån vad barnet vill göra. Genom att använda sig 

av goda undervisningsstrategier som lärare, kan barns lärande utvecklas och barnen få 

en högre kognitiv kompetens. 

 

3.4 Undervisning utomhus 

Undervisning utomhus kallas ofta för utomhuspedagogik och är en viktig bas för 

kroppens behov av rörelse, även för hjärnans stimulans i dag när lärandet oftast i första 
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hand äger rum inomhus (Brügge & Szczepanski 2011). Nationellt centrum för 

utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet definierar utomhuspedagogik som ett 

förhållningssätt där syftet är att barnen skapar ett lärande mellan upplevelser som är 

grundat på konkreta erfarenheter i autentiska miljöer och situationer. Det innebär också 

att rummet för lärande flyttas ut, där man tydligt ser ett samband mellan sinnlig och 

boklig bildning, men även att platsen har betydelse för lärandet. Enligt Bilton (2005) 

kan man vidareutveckla barns kommunikation genom att naturen ger barnen mycket att 

samtala kring. Detta utvecklar kommunikationen barnen emellan, men också mellan 

pedagog och barn, både genom verbal kommunikation, kroppsspråk och skrivna ord 

exempelvis från en inspirerande lärobok. I naturen kan man ägna sig mycket åt att 

fundera tillsammans, problemlösning och förhandling anser Norèn- Björn (1993). 

 

I läroplanen för förskolan står det “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” (Lpfö98 

rev 16 s.7). Forskning visar att erfarenheter i naturliga miljöer ger flera fördelar för små 

barn inklusive ökad fysisk aktivitet och förbättrad koncentration menar Jacobi-Vessels 

(2013). Brügge & Szczepanski (2011) skriver om didaktiska frågeställningar som 

handlar om “vad kan vi göra utomhus som vi gör inomhus?”. De menar även att i 

utomhuspedagogiken finns det en bas för undervisning som praktisk miljölära och 

kretsloppstänkande. I utomhuspedagogisk undervisning får barnen nya erfarenheter och 

kunskaper genom att de med hela kroppen får uppleva olika lärandesituationer, de lär 

sig hur man kan integrera inomhuspedagogik med utomhuspedagogik (Brügge & 

Szczepanski 2011). Dahlgren (2007) menar att utemiljön ger ur ett lärandeperspektiv 

möjlighet till att sammansätta sinnesintryck. Utomhuspedagogikens rötter utgår ifrån ett 

synsätt där man är ute efter att förena lärandets verkliga studier. Långt tillbaka i 

historien finns det pedagoger som har arbetat utifrån olika didaktiska perspektiv med 

utomhusundervisning samt med en alternativ pedagogik (Brügge 2011).  

 

En av de pedagogerna är John Dewey (1859-1952), han menade att teoretisk kunskap, 

litteratur och skrift, praktisk kunskap och olika upplevelser, samverkar med varandra 

detta har senare beskrivits som ”lerning by doing”. Han menade även att lärandet skulle 

ha en stark förankring i verkligheten och att praktik och teori inte kan skiljas åt utan att 

de är en förutsättning för lärandet. Genom att låta barnen prova på och experimentera 

genom olika aktiviteter, då lär sig barnen bättre. Dewey är inte viktig bara för alla som 

specialiserar sig på pedagogik. För idéhistoriker och filosofistuderande ses Dewey som 

en av representanterna för den tidiga amerikanska pragmatismen.  Kännetecknande för 

pragmatismen är att istället för att röra sig kring klassiska - ofta idealistiska - filosofiska 

frågor som ande, materia och sken, behandlar en pragmatiker frågor som har att göra 

med de praktiska följderna av olika tankesätt och handlingar (Dewey 2005). I 

utomhuspedagogik har “learning by doing” påverkats och anammats (Brügge 2011), 

Szczepanski (2007) framhåller att i begreppet utomhuspedagogik finns underförstått en 

maning till att använda sig av ett lärande där rörelser är mer tillåtna, vilket han anser har 

betydelse. 

 

3.4.1 Pedagogers arbetssätt utomhus  

I ett utomhuspedagogiskt arbetssätt skapar pedagoger intresse och nyfikenhet för 
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utomhusmiljön. Detta kan ge en förståelse för hur till exempel vardagen ser ut och hur 

kretslopp i naturen fungerar, vilket kan bidra till att skapa en förståelse för 

naturvetenskap och teknik (Wohlin 2004). Hon menar även att pedagogen väcker 

barnens lust till lärande och att detta är en viktig del i verksamheten. Med 

utomhuspedagogik skapas mer rörelseintensiva lär- och lekmiljöer i förskola. 

Naturmaterial är en stor tillgång året om i all pedagogisk verksamhet. Barnen använder 

sig av naturmaterial i leken och materialet får representera olika föremål i lekar som 

affär, doktor och i andra rollekar. Olika naturmaterial ger olika sinnliga upplevelser som 

barnen kan minnas hela livet.      

 

Äventyrspedagogik är ett arbetssätt inom utomhuspedagogiken. I arbetet med 

äventyrspedagogik menar Furmark (2009) att en av dess viktigaste byggstenar är 

lärande genom erfarenheter och upplevelser. I ett upplevelsebaserat lärande menar han 

att man ska först få vara med och uppleva situationen med sina olika sinnen och på så 

sätt bli känslomässigt berörd och engagerad i upplevelsen. Denna kan man sen 

reflektera och ge olika uttryck för, bearbeta de olika tankarna som uppstått för att 

därefter kunna testa de nya kunskaper man plockat upp. Äventyrspedagogiken innebär 

ett sätt att se på undervisning och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Syftet är att 

erbjuda detta arbetssätt som sätter hälsa och kunskap i centrum, och skapar olika 

möjligheter för att lära sig på ett sätt som kan kännas meningsfullt  

 

3.4.2 Fördelar och nackdelar med utomhusundervisning 

I uterummet menar Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) att det finns möjligheter 

att undervisa i ekologi, miljöfrågor och hållbar utveckling, även ämnen man normalt 

undervisar inomhus så som musik, bild, rörelse och språkutveckling passar bra för 

undervisningen utomhus. Att använda sig av utomhusmiljön i stället för inomhusmiljön 

har många fördelar som att ytan är större och ljudnivån blir lägre. Brügge & 

Szczepanski (2011) beskriver att utemiljön kan erbjuda en variationsrik lärandemiljö där 

barnen får en möjlighet till olika utmaningar och tillfällen till att utveckla sin sociala 

kompetens genom att samarbeta på ett sätt som inomhus miljön inte kan erbjuda. De 

menar även att utemiljön är en resurs för lärandet om undervisningen ständigt sker i 

kontakt med naturen. Inomhusmiljön behövs även för att göra det så bra som möjligt för 

olika lärandesituationer. Att lära i miljön utomhus menar Dahlgren och Spczepanski 

(2004) ställer högre krav på pedagogerna. Det innebär att de i större utsträckning måste 

planera, organisera och utföra för att det ska bli bra. Stotz och Svenning (2004) menar 

att pedagoger anser att det är enklare att hålla verksamheten inomhus. Författarna menar 

även att det finns en osäkerhet hos pedagoger att de ska tappa barngruppen, då det 

utomhus finns det andra saker som lockar barnen och drar dem till ett annat fokus. Det 

egentliga problemet enligt författarna är att pedagogerna är osäkra på sin roll utomhus.  

 

4 Metod 
Detta kapitlet inleds med en presentation av det vetenskapliga perspektivet, 

urvalsgrupp, val av metod och hur datainsamlingen gick till, hur den genomfördes och 

bearbetades. Jag kommer att beskriva studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet och även hur jag har tagit hänsyn till de etiska aspekterna. 
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4.1 Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts för att få reda på hur 

förskollärares resonemang om undervisning med särskilt fokus på 

utomhusundervisning. I studien har jag valt att använda mig av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer för att få en djupare inblick. Syftet är att bidra med 

kunskap om hur några förskollärares resonemang om undervisning med särskilt fokus 

på utomhusundervisning. Jag har därför valt att endast använda mig av utbildade, 

verksamma förskollärare i denna kvalitativa undersökning. Det som gör att studien kan 

betraktas kvalitativ är att den använder sig av ord som data, är tolkande och att det är ett 

meningsinnehåll som studeras (Allwood och Erikson, 2010). 

 

 

4.1.1 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Kvalitativa intervjuer innebär att intervjun liknas vid ett vanligt samtal, men skiljer sig 

från det i och med att den har ett bestämt fokus att behandla, vilket intervjuaren har 

kontroll över (Kihlström, 2007). Intervju anses vara en bra metod då man önskar få fatt i 

komplexa och subtila fenomen som “åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter” 

(Denscombe 2016:265) där man i stället för data är mer intresserad av en djupare 

förståelse av exempelvis ett fenomen (a.a). Av den anledning finner jag att kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer passar detta arbete bäst då jag vill få fatt i hur 

förskollärares resonemang om undervisning med särskilt fokus på utomhusundervisning 

på ett fördjupat sätt. Därför har jag valt bort kvantitativ metod då den handlar mer om 

“när man använder siffror eller i överförd bemärkelse, ord som betecknar mer än, sällan 

eller ofta etcetera” (Björkdahl Ordell, 2007:192).  

4.2 Datainsamlingsmetodik 

För att samla in empiriska data har jag spelat in samtalen med förskollärarna med hjälp 

av en mobiltelefon. Detta ansåg jag var ett bra val för att kunna återskapa 

intervjusituationen genom att lyssna på samtalet i efterhand. Denscombe (2016) anser 

att ljudinspelning är det näst bästa efter videoinspelning, vilket är den tydligaste 

metoden för att det ger en korrekt bild vad samtalet har resulterat i. Nackdelen med 

ljudinspelningsmetoden är att man missar icke verbal information, det vill säga det som 

händer runt omkring samtalet. Inspelningen gjorde jag för att under samtalet skulle vara 

säker på att få med alla viktiga svar och inte missa viktig information, och för att kunna 

fokusera på att vara närvarande under intervjun. Under samtalet med respondenterna  

reflekterade jag över om de gjorde olika gester eller visade med sitt kroppsspråk och det 

antecknade jag ner under samtalets gång.   

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har färdigskrivna frågor som man 

vill ha svar på under samtalets gång. Men det är flexibelt hur frågorna skall behandlas 

under samtalet. Den som blir intervjuad får svara öppet på frågorna och utveckla sina 

tankar och idéer hur man kan tala mer ingående om vissa ämnen utifrån sitt sätt att se 

det som forskaren vill undersöka (Denscombe 2016). Semistrukturerade intervjuer 

menar Denscombe (2016) är lätta att arrangera och kontrollera. I en personlig intervju 

behöver forskaren bara lotsa en person genom intervjun och även sätta sig in personens 

sätt att tänka. Jag som intervjuare är flexibel så att det finns plats för respondenten att ge 

sina synpunkter om ämnet och kunna utveckla sina svar och tankar genom att berätta 
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fritt. Jag ville även att det fanns en möjlighet till att ställa olika följdfrågor och 

förklaringar om det skulle behövas. Jag valde att använda mig av intervjuer för att få ett 

beskrivande och mer detaljrika svar jämfört med enkäter.  

  

4.3 Urval och genomförande 

I studien har jag valt att intervjua fyra stycken verksamma förskollärare med olika lång 

yrkeserfarenhet på förskolor i södra Sverige. Kihlström (2007) beskriver att val av 

grupp kan bidra till bra och trovärdiga svar då man kan välja ut personer som kan tänkas 

ha en förförståelse för fenomenet som ska undersökas. En förskollärare är därför en bra 

respondent då man undersöker fenomen inom förskolan. Jag gjorde ett icke-

sannolikhetsurval, som enligt Denscombe (2016) är ett medvetet val av de som ska 

intervjuas, eftersom de har något att bidra till i undersökningen. Förskollärarna kommer 

från olika kommuner i södra Sverige. Förskollärarna är kvinnor mellan 35-50 år och de 

har arbetat som förskollärare från 7-24 år. Två av de intervjuade förskollärarna har 

också anställningar med titel som till exempel utepedagog, viket gör att de har en 

särskild kunskap om den del jag vill koppla begreppet undervisning till, nämligen att 

undervisa utomhus. En av dem arbetar på en så kallad ur-och-skur förskola, de två andra 

förskollärarna har ingen speciell inriktning för utomhuspedagogik på sina arbetsplatser. 

Före alla intervjuer gjorde jag en pilotintervju och utifrån denna valde jag att ta bort en 

av intervjufrågorna i intervjuguiden.  

 

Innan intervjutillfällena kontaktade jag i god tid olika förskolor som jag har kommit i 

kontakt med tidigare. Där frågade om någon hade ett intresse av att vilja delta i denna 

studie och jag förklarade även syftet med studien och vad intervjun skulle handla om.  

Jag kontaktade sex olika förskolor men jag valde dessa fyra för att de jobbade i olika 

kommuner och de hade olika förutsättningar. En vecka innan intervjun ringde jag till 

förskollärarna och informerade om de etiska principerna. Intervjuerna skedde på avtalad 

tid och på en plats där förskollärarna är trygga (på deras arbetsplats) och de varade 

mellan 20 och 30 minuter.  

 

Vid samtalen med förskollärarna talade jag om syftet med studien, men visade inte 

några intervjufrågor. Samtalsformen under intervjun var med öppna frågor där 

förskollärarna fick beskriva och berätta. Intervjufrågorna formuleras för att ge svar på 

frågeställningarna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att jag 

skulle kunna vara säker på att jag fick med alla svar och att all viktig information kom 

med och så att jag kunde fokusera på samtalet. Under samtalet fördes också 

fältanteckningar för att minnas kompletterande information som kroppsspråk, gester och 

mimik (Kihlström, 2007). Denscombe (2016) menar att det är bra att komplettera en 

ljudupptagning med just anteckningar för att kunna göra en vidare tolkning av intervjun. 

Inspelningen gjorde jag för att jag skulle vara säker på att få med viktig information och 

svar på frågorna, detta gjorde jag för att kunna fokusera och vara närvarande under 

själva intervjun. 

 

I intervjuguiden som finns som bilaga A har jag skrivit öppna frågor med många 

möjligheter till följdfrågor som till exempel: berätta mer? Kan du förklara varför? Kan 

du ge ett exempel? Detta har jag gjort för att samla in ett rikt material. 

 

Beskrivning av förskollärarna 
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Deltagare Yrkesprofession Examensår Utbildningar 

F1 Förskollärare 2010 Förskollärarutbildning 

F2 Förskollärare 2012 Förskollärarutbildning och 

äventyrspedagogik 

F3 Förskollärare 1994 Förskollärarutbildning och 

äventyrspedagogik 

F4 Förskollärare 1994 Förskollärarutbildning 

 

4.4 Bearbetning av data 

Efter varje samtal valde jag att transkribera intervjun väldigt nära inpå för att fånga upp 

icke verbal kommunikation som gester, skratt, suckar och mimik då detta kan vara 

intressant för hur förskollärarna tolkar ämnet. Jag lyssnade igenom de inspelade 

intervjuerna och läste igenom transkriberingen flera gånger för att kunna analysera. När 

transkriberingen var klar gjorde jag en sammanställning av de olika svaren och kunde 

därefter analysera likheter och skillnader. I en innehållsanalys (Denscombe, 2016) 

kategoriserade jag svaren till att innehålla ett antal huvudrubriker samt underrubriker 

kopplade till syfte och frågeställningar. Jag har försökt att vara objektiv när jag har 

tolkat, analyserat och bearbetat materialet och som Denscombe (2016) beskriver, att det 

har haft en öppenhet och förståelse för förskollärarna uppfattningar och tolkningar. 

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  

Med denna studie är syftet att bidra med kunskap om några förskollärares resonemang 

om undervisning med särskilt fokus på utomhusundervisning. Jag är medveten om att 

resultatet inte går att generalisera/överföra eftersom det är en liten studie med endast 

fyra förskollärare. Då jag använt mig av semistrukturerade kvalitativa enskilda 

intervjuer har jag noga övervägt vilken typ av frågor jag vill ha svar på och noggrant 

bearbetat intervjuguiden för att inte ställa ledande frågor (Kihlström, 2007). Jag valde 

frågor som ansågs vara relevant för det som jag ville undersöka med denna studie. Jag 

undvek personliga frågeställningar och jag anser det var bra samtal. Det hölls en bra 

dialog mellan oss vid de olika intervjutillfällena med de fyra förskollärarna.   
 

Kvalitativ forskning har visat sig ha svårigheter att uppfylla generaliserbarhet utan har 

istället mer likheter med det Denscombe (2016) beskriver som överförbarhet. Med 

överförbarhet menar Denscombe (2016) att det finns möjlighet att jämföra det resultat 

som kommit fram i studien med andra studier i en slags föreställningsprocess. Att 

beskriva överförbarhet i min studie blir att upptäcka ett mönster och även tydligt 

beskriva processen för att andra forskare ska kunna göra likadant och komma fram till 

liknande resultat. Om samma studie hade gjorts med fyra andra förskollärare är det inte 

säkert att resultatet hade blivit detsamma eftersom dessa kan ha andra uppfattningar. 

Det som kunde påverkat resultatet är om jag hade valt förskollärare med en annan 

etnicitet, bakgrund, kön samt om valet hade varit en mix av både förskollärare och 
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barnskötare. 

 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i studien, att informationen är pålitlig och att 

andra forskare skulle kunna komma fram till samma resultat ifall de använde samma 

verktyg. Det är ett måste att kunna granska processen för forskningen (Denscombe, 

2016). Jag har använt mig av samma upplägg och samma frågor vid de olika 

intervjutillfällena. I arbetet finns en röd tråd vilket innebär att tillförlitligheten stärks. 

Validiteten i en studie visar giltigheten, hur välgjord den är, att forskningen ska grundas 

på en empirisk undersökning samt att det är noga utvalt vad för slags metod som 

används (Allwood & Erikson, 2010). För att stärka validiteten i studien valdes att 

besöka intervjupersonerna på deras egna arbetsplatser, för då visar jag hänsyn för 

förskollärarna. Denscombe (2016) anser att när intervjuerna sker ansikte mot ansikte 

kan man känna av om svaren stämmer överens med verkligheten än om man skulle haft 

exempelvis en telefonintervju. Jag har också som beskivits tidigare, noggrant valt ut 

respondenterna, noggrant tänkt igenom intervjuguiden, tidigare forskning och teorier 

utefter syfte och frågeställning vilket påverkar validiteten.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Gällande etiken för forskning redogör Hermerén (2011) för fyra principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De 

fyra olika huvudkraven presenterade jag för varje förskollärare vid varje intervjutillfälle. 

  

Informationskravet togs hänsyn till genom att informera respondenterna om syftet med 

studien. Enligt samtyckeskravet informerade jag respondenterna om att deras deltagande 

är frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville under intervjun. 

Konfidentialitetskravet handlar om att se till att det inte går att identifiera 

respondenterna i studien, detta uppfylls genom att jag inte nämner deras arbetsplatser 

samt att de har fått fiktiva namn i studien. Nyttjandekravet handlar om att försäkra 

respondenterna om att empirin endast kommer att användas i detta syfte.   

 

Deltagande förskollärare har fått information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt 

hur det insamlade materialet skulle behandlas och presenteras vid två olika tillfällen, 

dels via telefonsamtal samt vid intervjutillfället. 

 

5. Resultat 
I denna del analyserar och jämför jag resultatet från intervjuerna med förskollärarna i 

förhållande till frågeställningar och syfte. Syftet är att bidra med kunskap om några 

förskollärares resonemang om undervisning med särskilt fokus på utomhusundervisning 

 

Frågeställningar:  

Hur resonerar förskollärarna kring begreppet undervisning? 

Vilka undervisningssituationer bedriver de? 

Vilka möjligheter och utmaningar ser de med undervisning utomhus? 

 

Förskollärarna benämns som F1 (förskollärare 1), F2 (förskollärare 2), F3 (förskollärare 
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3) och F4 (förskollärare 4). 

 

5.1 Begreppet undervisning 

 

Skollagen beskriver undervisning som målstyrda processer, ledda av förskollärare och 

lärare vilket syftar till utveckling och lärande. I förskolans verksamhet arbetar man 

utifrån läroplanen för förskolan där begreppet undervisning inte tydliggörs.  

Frågeställningarna kring undervisningsbegreppet visar att förskollärarna har olika 

tolkning. 

 
F1 ”Det är något man använder i skolan och eftersom jag jobbar i förskolan har jag inte stött på 

själva ordet. Begreppet finns inte med i läroplanen för förskolan och den arbetar jag efter. 

Annars tycker jag att när man hör begreppet undervisning så kan jag koppla det till aktiviteter vi 

ändå gör i förskolan. Undervisning kan absolut vara när man sitter i en samling men det kan 

även vara när vi ska gå ut på gården. Att visa hur man tar på sig handlar ju också om att 

undervisa”. 

 
F2 ”När man använder ett lekfullt sätt och visar barnen saker, där även barnen kan ställa frågor 

och vara medforskare. Jag känner mycket för det spontana lärandet, ibland har jag ryggsäcken 

fullpackad men barnens intresse styr min undervisning. Undervisning det gör vi hela tiden, i en 

hall situation är undervisning hur man tar på sig. Vid en matsituation har jag undervisning i hur 

man äter”. 

 
F3 ”Det är viktigt att förskollärare har en tanke med det som görs tillsammans med barnen. 

Förskolläraren har ett fokus på vilket lärande som man är ute efter, medvetet styr samtalet eller 

aktiviteten mot något mål. Ordet är positivt laddat för mig och handlar om utveckling 

Undervisning är något som jag gör tillsammans med barnen hela dagen”. 

 

F4” Det är målstyrda processer där man strävar mot ett mål. Det kan även ske icke planerat, att 

barnet själv kommer och frågar där jag som förskollärare visar och berättar. Alltså ger barnet 

undervisning. Undervisning är något som är planerat, men även i situationer där barnen kommer 

med saker som de vill veta mer om. Barnen lär genom leken och detta är en form av 

undervisning”.  

 

Begreppet undervisning är med andra ord något som förskollärarna tolkar på olika sätt. 

Resultatet visar att merparten av förskollärarna ser begreppet undervisning som något 

positivt i förskolans verksamhet. F3 och F4 anser att det är viktigt att gå mot samma mål 

med de olika aktiviteterna. F2 beskriver begreppet med att det spontana lärandet är 

undervisningen och att det blir ett lekfullt sätt för barnen. Undervisning i förskolan är 

något som verksamheten präglas av hela dagen i olika situationer under dagens olika 

aktiviteter. F1 och F2 menar att de undervisar barnen i förskolan vid olika situationer 

som när de ska klä på sig i hallen. Medan F3 menar att det hon gör tillsammans med 

barnen hela dagen är någon form av undervisning. Undervisning i förskolan är något 

som pedagoger gör dagligen med barnen och pedagogerna är medvetna om vad som är 

undervisning. F4 anser att barnen lär genom leken och detta är en form av undervisning.  

 

 

5.2 Betydelse av undervisning i yrkesrollen som förskollärare  

Undervisnings begreppet har en betydelse för förskollärare som är verksamma i 

förskolan. I denna studie svarar förskollärarna på följande sätt. 
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F1 ”Undervisning är tillsammans med omsorg mitt huvuduppdrag som förskollärare. Så det har 

stor betydelse. Undervisning på rätt nivå för barnen utvecklar dem och det är förskollärarens 

jobb. Dock är det inte förrän på senare tid som jag börjat använda det begreppet när jag beskriver 

eller diskuterar mitt yrke”. 

 

F2 ”Barnen berättar för mig vad dom gjort och vi dokumenterar tillsammans, något som barnen 

sedan kan förmedla och visa sina föräldrar”.  

 

F3 ”Jag tänker att skolan börjar i förskolan och utbildningen är lång. Vi bör i vårt yrke prata mer 

medvetet om begreppet undervisning”.  

 

F4 ”Man måste lyssna in barnen, att låta barnen ge fullständiga svar. Som förskollärare ska vi på 

ett medvetet sätt utveckla och ge undervisning. Det måste tydliggöras för alla förskollärare för 

det spelar en viktig roll i barns utveckling”.  

 

Förskollärarna anser att begreppet undervisning har en betydelse för dem i deras 

yrkesroll. Två förskollärare talar mer positivt om begreppet och menar att det är i 

förskolan som undervisning startar. Det är förskollärarna som ska vara medvetna om 

hur man bedriver undervisning. F4 anser att begreppet undervisning har en stor 

betydelse som förskollärare då man på ett medvetet sätt svarar barnen och 

vidareutvecklar svaren. F3 anser att lärandet börjar redan i förskolan och att det är en 

lång utbildning, och lyfter betydelsen av att man medvetet pratar om undervisning. F2 

nämner inte sin förskollärarroll. F1 menar att undervisning på rätt nivå för barnen 

utvecklar dem och det är förskollärarens jobb.  

 

5.3 Möjligheten till att bedriva undervisning utomhus och inomhus 

Eftersom den här studien var att se om förskollärare såg möjligheter till att bedriva 

undervisning utomhus och inomhus.  

 
F1 ”Det finns förutsättningar för båda delar men mycket väljer jag att göra inomhus då detta är 

vår bas, t.ex. sker undervisning vid samlingar. Det jag gör inomhus för barnen kan jag även göra 

ute men jag är inte så bra på att bedriva uteverksamhet, därför görs det inte särskilt ofta. Vi delar 

gård med många andra barn och jag tycker även det finns störande moment som t.ex. bilar, 

traktorer och flygplan. Något som gör att barn lätt blir distraherade vid olika 

undervisningssituationer utomhus”.  

 

F2 ”Utomhus har vi all världens möjligheter. Med naturen ger det stora möjligheter för barnen 

att utforska nya upptäckter och därmed även utveckla sitt språk. Tänk att få upptäcka ett flygplan 

på himlen som i sin tur skapar tankar och diskussioner. Vilket lärande. Utomhus lär man sig med 

alla sinnen”. 

 

F3 ”Jag kan bedriva undervisning stora delar av dagen, oavsett om det är inomhus eller 

utomhus”. 

 

F4 ”Undervisning sker väldigt mycket inomhus, ofta vid samlingar men vi bedriver även 

verksamhet utomhus varje dag. Förutsättningarna är bra. Vi använder oss av skogen och av dess 

material, vi plockar ut material och använder även det digitala i naturen. Vid ett tillfälle arbetade 

vi med älvor och inomhus var det svårt för dessa att flyga, barnen ledde oss ut på gården och då 

hände många fler nya upptäckter”. 

 

Enligt F1 och F4 sker oftast undervisningen inomhus vid en samling. F1 menar på att 

verksamheten har sin bas inomhus. F2 menar att ute finns det all världens möjligheter 

till undervisning. F3 anser att det kan bedrivas undervisning stora delar av dagen. 

Spontana tillfällen som om det kommer ett flygplan eller en traktor kan bli ett 
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undervisningstillfälle menar F2 medan förskollärare F1 anser att det är ett störande 

moment i den planerade undervisningen. I olika situationer under dagens gång hjälper 

barnen varandra i leken och även vid andra situationer, det är det spontana och även 

detta är undervisning barnen emellan men det är även ett lärande. 

 

Samtliga förskollärare som jag har intervjuat är positiva till att vara utomhus. 

Förskollärarna är också positiva till att bedriva undervisning utomhus. F4 menar att det 

är bra att utgå ifrån barnens intressen och för att barnen ska få olika kunskaper provas 

undervisning både inomhus och utomhus. F4 pratade om ett projekt som de hade gjort 

på deras förskola. Projektet handlade om älvor och om de kunde flyga, F4 säger vi 

provade att flyga inomhus men barnen sa att det finns ingen vind här inne och påpekade 

att det finns det ute. F4 spann då vidare på deras förslag genom att ta ut undervisningen 

och fortsätta provflygningen av älvor där.  

 

 

5.4 Möjligheter och hinder att bedriva undervisning utomhus 

I denna studie fanns hinder och möjligheter till att bedriva undervisning utomhus. Detta 

menar förskollärarna på följande sätt. 

 
F1 ”Vår förskola ligger i stan där vi har en utomhusgård med mycket grönska och insekter. Dock 

finns inget naturmaterial som t.ex. kottar och pinnar men annat material barnen kan använda sig 

av t.ex. sånt vi plockar ut från innemiljön. Vi har ingen närhet till skog men jag ser ändå att vi 

har förutsättningar för att bedriva undervisning utomhus. Däremot kan jag uppleva att det finns 

distraherande ljud som kommer från fordon kring vår utemiljö men jag känner ändå att 

undervisning fungerar att bedriva utomhus”.  

 

F2 ”Jag undervisar utomhus då jag nästan enbart är ute, jag arbetar på en bussförskola. Vi 

bygger former, rim och ramsor och använder oss naturens resurser. T.ex. ska vi ut och håva så 

väljer vi ett mål där vi måste ha tillgång till vatten”. 

 

F3 ”Det finns många förutsättningar med att bedriva undervisning utomhus. Mycket lockar och 

naturen ger barnen nya upptäckter och skapar intressen. Allt man gör inomhus kan man göra 

utomhus. Det finns inga hinder utan man måste se svårigheterna som uppkommer som en 

möjlighet”. 

 

F4 ”När man är utomhus får man ett stort rum, detta kan vara svårt för en del barn som behöver 

gränser, medan andra barn behöver detta utrymme. Jag tycker att man gör vissa saker inne och 

vissa ute men vår avdelning har blivit bättre med utevistelse med fokus på undervisning. Jag 

hade dock önskat att det fanns någon form av tak vid sittplatser utomhus, så man ändå kan vara 

skyddad vid vissa aktiviteter”.  
 

Alla fyra förskollärarna har förutsättningarna till att bedriva undervisning utomhus. Tre 

av förskollärarna har en gård med olika lärmiljöer medans den fjärde har olika 

lärmiljöer med naturinslag varje dag eftersom det är en bussförskola. De olika 

lärmiljöerna utomhus som förskollärarna beskriver att de har på sina förskolor är 

buskar, träd, bord, stolar, trädäck, på två av förskolorna finns det även kåtor som en del 

av utemiljön. F3 anser att kunna bedriva undervisning på olika sätt är att ge barnen 

upplevelser genom att vara i kåtan eller på olika platser på gården. De kan använda sig 

av en saga och genom den leka i de olika miljöerna och att lära med hela kroppen för 

det finns en större möjlighet till att göra utomhus. F4 vill bedriva mera undervisning ute 

men på deras förskola saknas ett tak att sitta under för att kunna bedriva undervisning 
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även om det regnar eller blåser. 

 

Tre av de fyra förskollärarna ser oftast inget hinder med att bedriva undervisning 

utomhus, men en förskollärare menar att utomhus blir barnen lättare distraherade då det 

finns ljud som kan vara störande. F3 anser att svårigheterna kan ju även vara styrkorna, 

ute finns inga väggar och ramar, det talade ljudet försvinner och för vissa barn mycket 

som lockar och drar, detta bidrar till en större utmaning. F4 menar att utomhusmiljön är 

ett sådant stort rum och att det ibland kan vara svårt att samla barnen för att de behöver 

avgränsningar.  

  

5.5 Undervisa utomhus jämfört med inomhusundervisning 

 

På frågan om vad kan vinnas med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt jämfört med 

inomhusundervisning svarar de: 

 
F1 ”Jag tror att jag tänker mycket grovmotoriskt utomhus. Det finns kullar, stockar och sten att 

kliva och klättra på. Man är mer rörlig, men samtidigt om vi enbart är utomhus så tänker jag att 

vi förlorar finmotoriken som främst synliggörs inne”.  

 

F2 ”Det ena utesluter inte det andra men jag ser mest vinst i att vara utomhus. Bråken minskas, 

ljudnivån blir lägre. Viktigt är att dela in i små grupper oavsett om man befinner sig inne eller 

ute”.  

 

F3 ”Jag tycker att miljön är bättre ute, ljudnivån blir lägre och man har lättare att lära med hela 

kroppen och alla sina sinnen. Motoriskt utmanande, det blir ett fördjupat lärande i jämförelse 

med inomhusundervisning”.  

 

F4 ”Både för barn och pedagoger skapas ett större lugn utomhus. Ljudnivån är högre inne vilket 

ger oss pedagoger ett tufft arbetsklimat. Det är ett större rum utomhus vilket ger bra utrymme för 

alla”.  

 

Alla förskollärare anser att utomhuspedagogiskt arbetssätt ger många vinster. Man ser 

till både barnens samt förskollärarnas hälsa. Miljön utomhus ger stora möjligheter där 

ljudnivån ger vinst för alla. F1 och F3 påpekar ur det grovmotoriska perspektivet hos 

barnen. Lära med hela kroppen och det blir mer motorisk ur ett hälsoperspektiv, men 

även att lära in på olika sätt då blir det ett fördjupat lärande jämfört med inomhus. F1 

talar även om att man inte får gå miste om finmotoriken som hon mest anser tränas 

inomhus. F4 anser att miljön för barn och pedagoger blir lugnare om barnen vistas 

utomhus och att dela barngruppen i mindre grupper. Barnen har svårare att lära in om 

ljudnivån är för hög inomhus. F4 menar på att barnen tar in och lär mer i utomhusmiljön 

än vad de gör inne för ute har barnen mera plats än vad de har inomhus. Vad man kan 

utläsa kring detta är att ljudnivån har stor inverkan på barns lärande och hälsa. 

 

6 Analys 
Utifrån min undersökning har jag kommit fram till att förskollärare ser på begreppet 

undervisning på olika vis. En av förskollärarna anser att det är barnens intresse som styr 

undervisningen medans en annan förskollärare menar att det är målstyrda processer där 

man strävar mot ett mål. Begreppet undervisning ses som positivt av förskollärarna och 

att det är något som de gör i förskolans verksamhet utan att man kallar det för 

undervisning. 
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Förskollärarna var inte rädda för utomhusundervisning. Ingen av förskollärarna som har 

blivit intervjuade har svarat att det är ett hinder att undervisa utomhus utan mera sett 

möjligheter till att bedriva undervisning utomhus. Dahlgren och Szcepanski (2004) 

anser att den främsta uppgiften att hitta miljöer för lärande och för att hitta dessa platser 

krävs det kunskap om hur undervisningen ska planeras, organiseras, genomföras och 

bearbetas. När pedagogerna lämnar verksamhetens fyra väggar blir situationerna mer 

okontrollerade eftersom barnen upplevelser är oförutsägbara anser Ericsson (2004). 

Barns nyfikenhet stimuleras när de möter olika platser och många olika frågor skapas. 

Ericsson säger även att pedagogens förhållningssätt bör vara att utmana barnen och 

fungera som medupptäckare av utemiljön. Förskollärarna belyser även vikten av att vara 

en inlyssnande pedagog och följa barnens tankar och känslor i barngruppen för att 

kunna bedriva ett undersökande i verksamheten. Björnsson (2013) anser att förskolans 

läroplan har en stark betoning av olika empatiska förmågor som omsorg, medkänsla och 

ta hänsyn till andra. Det gäller exempelvis förståelse, tolerans solidaritet och respekt för 

olikheter samt förmåga till inlevelse i andra människors situationer.  

 

I mitt resultat har min undersökning visat att några av förskollärarna anser att man lär 

med kroppen och knoppen och sina olika sinnen. Hedberg (2004) nämner att 

utomhuspedagogik är att lärandet sker med hela kroppen och alla sinnen. Brügge (2011) 

tar upp att forskning om själva människan och dennes relation till naturen visar en 

mängd positiva effekter av naturkontakt i utemiljön. Bland annat barns hälsa och 

motoriska utveckling men även barns koncentrationsförmåga. Vid tillfälle när man är 

ute dyker det upp fler möjligheter till att använda hela kroppen och flera sinnen vilket 

inte bara främjar hälsan utan även leder till att man kan lära på olika sätt. 

 

I utomhusmiljön är förutsättningarna annorlunda än inomhusmiljön, vilket kan gynna en 

del barn. Ute finns det större ytor och detta gör att konflikter kan tonas ner. Ljudnivån 

blir även lägre för både barn och pedagoger och detta är något som F4 pratar mycket 

om, att det ska vara en god arbetsmiljö på förskolan för både barn och pedagoger. 

Szczepanski (2010) bekräftar att utevistelsen har en positiv betydelse för vår hälsa, 

koncentrationsförmåga, motoriska utveckling och lärande.  

 

Szczepanski (2010) skriver om förskolegårdar som har en stor yta av naturinslag och 

där barnen får mera tid utomhus, gör att det blir en högre lekkvalité för barnen. 

Förskollärarnas förskolor har olika kvaliteter i sina olika lärmiljöer utomhus. Erbjuda 

barnen olika lärmiljöer är något som verksamheten ska göra och låta barnen få utrymme 

för sina egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus (Lpfö 98rev16). 

 

Gunilla Ericsson anser att det krävs ett visst mod av pedagogen för att denne ska våga 

lämna en miljö där verksamheten är tydligt avgränsad samt även lätt att kontrollera, för 

att istället gå till ett utvidgat rum där situationen är mer oförutsägbar och avgränsningen 

obestämd, samtidigt menar hon att det är viktigt att reflektera över uppdraget och syftet 

med att vidga den fysiska miljön för lärande så att den blir betydelsefull (Ericsson, 

2004).  

 

Genom att sätta ord på det lärande som sker i den dagliga verksamheten, t.ex. i hallen 
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och i den fria leken och därmed fånga upp de undervisningstillfällena som dyker upp i 

vardagen, kan man samtala med barnen om de olika situationerna och därmed undervisa 

dem. Detta kan bidra till att påklädning av barnen kan bli en målstyrd process. Lärandet 

ska ske hela tiden både utomhus och inomhus, detta har med hur pedagogen förhåller 

sig och hur man som pedagog har förmågan att stimulera, fånga och utmana barnen. 

 

Det innebär alltså sådana kunskaper eller förmågor som kan vara viktiga förutom de 

rent kunskapsmässiga, kognitiva, som är lättare att mäta och så ofta görs då man 

betygsätter en utbildnings kvalitet.  

 

7 Diskussion 
I denna del har jag diskuterat och dragit slutsatser av studien. Syftet är att bidra med 

kunskap om några förskollärares resonemang om undervisning med särskilt fokus på 

utomhusundervisning. 

 

7. 1 Resultatdiskussion 
 

I undersökningen kom jag fram till att begreppet undervisning i förskolan är ett begrepp 

som pedagogerna känner till men det används inte i daglig verksamhet. Vad kan detta 

bero på, är det okunskap om begreppets innebörd hos förskollärare eller är det bara att 

man ser på begreppet med olika ögon. Därför anser jag att en diskussion kring detta 

begrepp bör föras i pedagoggruppen på förskolan. Undervisning ska vara en målstyrd 

process som förskollärare leder och syftar till utveckling och lärande. Jag anser att det är 

viktigt att använda sig av begreppet undervisning och våga uttala att det vi gör med 

barnen i vår verksamhet faktiskt är undervisning. En av förskollärarna som jag 

intervjuade menade att begreppet undervisning är något som gäller i skolans värld, med 

andra ord att man i förskolans verksamhet inte använder sig av begreppet undervisning. 

Doverborg och Pramling Samuelsson anser att ordet undervisning är starkt och 

förknippas ofta med skolan och dess katederundervisning. 

 

Det jag har kommit fram till i min undersökning, är att fastän jag intervjuade två 

förskollärare på förskolor utan speciell inriktning och två som var mer inriktade åt 

utomhus, så upplevde ingen av de fyra några hinder till att bedriva undervisning 

utomhus och alla menade att de hade förutsättningarna för att bedriva undervisning 

utomhus.  

 

På tre av de fyra förskolorna fanns det gårdar, medans den fjärde hade skogen att tillgå i 

sin verksamhet. Dahlgren och Szcepanski (2004) anser att utemiljön inte bara är ett rum 

för lärande utan även tillhandahåller lärandets innehållsliga strukturer som sinnliga 

erfarenheter, dofter, smaker och även natur och kultur spår som kan knytas an 

undervisningen genom olika upplevelser i den dagliga verksamheten. De olika 

förskollärarna pratade om olika lärmiljöer på deras gårdar som barnen hade tillgång till 

att få vara med om att uppleva. Jag anser att det är viktigt hur man utformar lärmiljöer 

utomhus och inomhus för barnen, eftersom dessa kan på olika vis, med sina olika 

material locka till lek, men även till samtal med andra barn som kanske inte går på 
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samma avdelning, detta kan i sin tur bidra till gott kamratskap. 

 

Som förskollärare är det viktigt att fundera över vilka miljöer vi har att tillgå och när vi 

ska förlägga verksamhet på dessa platserna (Brügge & Szcepanski 2011). Att bedriva 

undervisning utomhus, är något som jag har funderat över. Jag är för att undervisa 

utomhus och detta är något som jag kommer att göra i min framtida yrkesroll som 

förskollärare. Min erfarenhet är att utomhusmiljön används mer frekvent vid mötes och 

planeringstid, viket bidrar till att det är tillgång till färre pedagoger per barn. Ofta 

prioriteras att den undervisande aktiviteten sker inomhus med ett fåtal barn vilket gör att 

de pedagoger som är ute med resten av barngruppen blir färre och har därmed mindre 

möjlighet att undervisa och ses därmed som rastvakter. Detta är något som jag vill 

förändra genom att tänka det som jag gör inne det kan jag även göra ute. Att dela 

barngruppen både vid inomhusundervisning och utomhusundervisning, anser jag som 

positivt för både barn och pedagoger, för att miljön blir lugnare och barnen får ett fokus 

på det som ska ske vid undervisningstillfället. 

 

En av förskollärarna ansåg att ett av hindren för att bedriva undervisning utomhus var 

när det kom olika fordon som störde, medan en av de andra förskollärarna ansåg att det 

blev ett undervisningstillfälle. Detta anser jag var intressant i mitt resultat, att den enas 

hinder är den andres möjlighet. Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) menar att det 

finns möjligheter att undervisa utomhus. Det kan även bero på förskollärares olika 

kompetenser och hur de undervisar barnen. Förskollärare kan känna sig osäkra i ämnen 

som de själva anser att de inte är bra på. Då är det ju fanatiskt att kunna lära tillsammans 

med barnen.  

 

Förhållningssättet till begreppet undervisning i det dagliga arbetet synliggörs i 

förskollärarnas attityder gentemot barnen där flexibilitet och en medvetenhet om det 

man gör i verksamheten beskrivs som viktiga egenskaper. Förskollärarnas tankar, 

åsikter och erfarenheter om begreppet undervisning och hur de förhåller sig till detta i 

sitt dagliga arbete.  

 

Brügge (2004) skriver att arbete med utomhuspedagogik ofta, kan leda till en 

kontinuerlig lärprocess. Det är viktigt att barnen får uppföljning på det som de har gjort 

för att befästa kunskapen. Barnen lär sig genom kommunikation, att använda begrepp, 

att se på hur någon annan gör och göra likadant eller att hjälpa varandra. Undervisning 

och lärande kan ses som två aspekter med olika inbördes relation, där undervisning kan 

stärka alla former av lärande. En av styrkorna med förskolans undervisning skulle 

kunna vara att ta tillvara det som barn upplever som meningsfullt, samtidigt som barns 

intressen tas till vara på och riktas mot de innehållsdimensioner som vår kultur värderar 

i dagens samhälle. Lärande är en viktig del av barns utveckling. 

 

I den reviderade läroplanen har förskollärare ett tydligare ansvar för att skapa goda 

förutsättningar för barns utveckling och lärande genom undervisning. Sheridan m.fl., 

(2015) anser att i undervisningen bör lek, lärande, omsorg och fostran bilda en helhet i 

det vardagliga och för barn meningsfulla sammanhang, på så sätt att barns kognitiva, 

sociala och emotionella lärande integreras. Undervisning med barn i förskolan är att 

kunna rikta uppmärksamheten mot något i barnets omvärld, det är viktigt att pedagoger 

knyter an till barnens olika intressen och utvecklingsmöjligheter.  
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Min tolkning av förskollärarnas utsagor är att de använder sig av är John Deweys teori 

“learning by doing”,  
 

lärandet för Dewey var en kontinuerlig erfarenhet konstruktion där lärprocessens kreativa 

element kunde vara det oförutsedda mötet med det ostrukturerade anser Szczepanski (2010).  

 

F2 och F3 beskriver att de arbetar med äventyrspedagogik som en del av sin 

undervisning. Furmark (2009) menar att äventyrspedagogiken baseras på forskning och 

teorier om hur vi lär oss och hur minnet fungerar, så kallad neuronpedagogik, en 

pedagogik som anpassar undervisningen efter hjärnans möjligheter. Hjärnforskningen 

visar att man i högre grad minns sådant som man varit med om och upplevt.   

 

 

7. 2 Metoddiskussion 
För att komma fram till ett resultat som går att analysera och även få svar på syfte och 

frågeställningar är det viktigt att välja en metod som ger trovärdighet för studien. Jag 

anser att mitt val av metod passade bra till min undersökning. I denna studie valdes 

intervju som metod eftersom detta var ett bra tillvägagångssätt för denna undersökning 

och att förskollärarna kunde ge mig ärliga svar. Tekniken att intervjua någon kan vara 

till en nytta i mitt yrke som förskollärare genom att ställa frågor och lyssna för det är 

något som görs dagligen i verksamheten både med barn och vårdnadshavare. Det som 

jag har fått fram till av mina intervjuer har jag kunnat koppla till den teoretiska 

anknytningen.  

 

En förståelse för vad förskollärare anser om begreppet undervisning och även hur man 

kan använda sig av detta begrepp utomhus. Resultatet som framkom av mina intervjuer 

var lite blandat, men ändå lite åt samma riktning. Förskollärarna som jag intervjuade var 

positiva i deras yrkesroll och var villiga till att använda sig av begreppet undervisning i 

förskolan. Det som hade kunnat göras annorlunda är att välja fler förskollärare för att 

studien hade fått mera svar och detta hade lätt till att studien hade blivit mera utvecklad. 

Mina intervjufrågor kunde jag ha riktat mer mot undervisning utomhus, för att se hur 

förskollärare använder sig av begreppet undervisning utomhus. Denna studie ska kunna 

ses som en inspiration till att undervisa utomhus. De förskollärare jag har träffat visar 

att i förskolläraryrket finns det stora utvecklingsmöjligheter med att bedriva 

undervisning utomhus. 

 

7. 3 Slutsats och vidare forskning 
 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om några förskollärares resonemang 

om undervisning med särskilt fokus på utomhusundervisning. Slutsatsen som jag gör är 

att begreppet undervisning inte används ofta, förskollärarna menar att de undervisar i 

förskolans verksamhet.  

 

Jag har även funderat på hur man kan utveckla denna studie i hur förskollärare använder 

sig av undervisnings begreppet i förskolan. Det man kan ta reda på är när och var 

förskollärare bedriver undervisning för barn mellan ett och sex år.  
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Jag hoppas att studien kan bidra med att andra blivande förskollärare och förskollärare 

får kunskaper om undervisning utomhus i förskolan. 
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Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 

Ålder:     Utbildning:   Antal år i yrket: 

 

I skollagen beskrivs att vi ska bedriva undervisning och där förklaras begreppet som 

följande: “sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare 

syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 

värden”  

 

 

Intervjufrågor 

● Vad tänker du när du hör begreppet undervisning och skollagens förklaring till 

begreppet? 

○ Hur får det dig att se annorlunda på undervisning? 

● Vad har begreppet för innebörd för dig? 

● Vad anser du att begreppet undervisning har för betydelse i din yrkesroll som 

förskollärare? 

○ Kan du förklara hur du vet att det är undervisning eller inte? 

● När anser du att du undervisar barnen i förskolan? 

● Vilka förutsättningar har du att bedriva undervisning? 

○ inomhus/ utomhus 

● Vid vilken tid och plats/område på förskolan anser du att du oftast undervisar?  

○ Varför just där? Förklara? Utveckla 

● Hur mycket anser du att du undervisar utomhus respektive inomhus? 

○ Varför tror du att det blir så? Kan du ge ett exempel? 

● Hur anser du att du kan använda dig av utomhusmiljön för att undervisa? 

○ Vilka förutsättningar har förskolan att bedriva undervisning utomhus? 

○ Ser du några hinder för att undervisa utomhus 

 Om ja, vilka? 

 

● Vad kan vinnas med ett utomhuspedagogiskt arbetssätt jämfört med 

inomhusundervisning? 

  

● Använder du av dig någon speciell lärandeteori då du undervisar? 

 Vilken i så fall? 

 

Har du några andra synpunkter på begreppet undervisning och/eller på att undervisa 

utomhus? Berätta! 

 

 


