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Denna studie syftar till att undersöka och få fördjupad kunskap om hur 

förskollärare ser på undervisning i utomhusmiljö. Datainsamlingen har skett 

med semistrukturerade kvalitativa intervjuer för att vidare analyserats med en 

teoretisk tolkning ur det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att 

förskollärare ser på undervisning som något som sker mestadels spontant under 

hela dagen. Att vara närvarande förskollärare och medforskare i barns lärande 

tillsammans med kommunikation och det dagliga samtalet ses som viktigt. 

Studiens slutsats visar att förskollärarna ser på undervisning i utomhusmiljön 

som mestadels spontan där den planerade undervisningen saknas. 
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1 Inledning 

I dagens samhälle går de flesta barn i åldrarna ett till fem år i förskolan. Detta ställer stora 

krav på förskolan och förskollärarna som ansvarar för barns utbildning (SKL, 2019-04-25). 

Att ”peka ut” och synliggöra det osynliga för barn är viktigt menar Pramling Samuelsson 

och Pramling (2013). Barn erfar sin omvärld utifrån de erfarenheter och förkunskaper de 

besitter och förskollärare måste därmed göra det osynliga synligt (Björklund & Palmér, 

2019). Förskollärare och barn måste ha ett gemensamt fokus mot det som avses lära 

(Pramling Samuelsson & Pramling, 2013).  

Förskolans undervisning innefattar flera olika synsätt och kan även ske på olika sätt. 

Undervisning i förskolan genomsyras av samspel, kommunikation och dialog tillsammans 

med barn men den ska även utgå från barns intressen, behov och erfarenheter (Hildén, 

2018). Detta beskrivs i läroplan för förskolan, i juni 2019 träder den nya läroplanen för 

förskolan i kraft, förskollärarens roll i undervisningen blir därmed tydligare framskriven. 

Där står att det är förskolläraren som bär ansvar för det pedagogiska innehållet i 

undervisningen (Skolverket, 2018). 

I läroplanen för förskolan står det, “undervisningen ska utgå från ett innehåll som är 

planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden” 

(Skolverket, 2018, s.7). Undervisning ska bedrivas i samtliga miljöer som barnen möter i 

dagliga verksamheten står i läroplanen (Skolverket, 2018). Lärande sker kontinuerligt och i 

alla miljöer vilket betyder att utomhusmiljön inte kan förbi ses som en pedagogisk miljö i 

undervisningen. 

Undervisningsbegreppet har visats vara svårdefinierat i förskolan och ofta kopplats 

samman med skolans sätt att undervisa (Hildén, 2018) Daglig utevistelse är en självklar del 

i förskolans verksamhet men vad förskollärare undervisar barn och vilket syfte aktiviteter 

har, är inte alltid tydligt (Björklund, 2016). Utomhusvistelse i olika naturmiljöer ska 

erbjudas och utbildning ska bidra till att ge barn möjligheter att utveckla fysiska förmågor 

som stimulerar till rörelseglädje (Skolverket, 2018). Vilka lärandemiljöer som skapas är 

beroende av vilket förhållningssätt förskollärare har och det i sin tur resulterar i att 

undervisningens kvalitet varierar (Pihlgren, 2017).  

Utifrån vår erfarenhet sker inte undervisning i utomhusmiljön i den utsträckning som 

läroplanen föreskriver. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi uppfattat 

utomhusmiljön och utevistelse som en plats för barn att leka fritt där förskolans personal 

övervakar och får tillfällen att samtala sinsemellan. Ihmeideh och Al-Qaryouti (2015) talar 

om hur förskolans personal i teorin är medvetna om hur viktiga de är i samspelet dock 

visar praktiken något annat. Vi ställer oss frågan om undervisningsbegreppet är 

svårdefinierat och svårt att omsätta i förskolans uteverksamhet och förskollärare därmed 

låter den fria leken ta över?  Pihlgren (2017) menar att det är allmänt accepterat av 

förskollärare att tillåta barn leka fritt med förklaring i att barn lär i den fria leken. Vi har 

genom våra upplevelser fått intresse av att undersöka hur förskollärare ser på undervisning 

i utomhusmiljön.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på undervisning i utomhusmiljön. 

Vi utgår från följande två frågeställningar: 

Vad innebär undervisning i utomhusmiljön för förskollärare? 

Hur använder förskollärare utomhusmiljön i sin undervisning? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Denna studie handlar om hur förskollärare ser på undervisning i utomhusmiljön. I 

studiens bakgrundkapitel presenteras fyra avsnitt som redogör för litteraturöversikt och 

tidigare forskning. Kapitlet följs med det valda teoretiska perspektivet som utgör grund för 

studien, det sociokulturella perspektivet och avslutas med en redogörelse av delar av 

förskolans styrdokument. Ett metodkapitel följer där vi redovisar metodval, urval och 

bakgrundsinformation om deltagare. Detta följs av en redogörelse över hur 

datainsamlingen genomförts, bearbetats och analyserats. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om forskningsetiska överväganden samt studiens reliabilitet och validitet. 

I kapitel fyra redovisas studiens resultat som sedan analyserats i kapitel fem. I analysen 

besvaras studiens två forskningsfrågor utifrån en teoretisk tolkning av det sociokulturella 

perspektivet. Sista kapitlet inleds med metoddiskussion, följt av resultatdiskussion. 

Kapitlet avslutas med en slutsats, vad studien har för relevans för vår blivande yrkesroll 

samt förslag på vidare forskning. 

1.3 Begreppsdefinition 

Nedan redogörs för de begrepp som används i studien: 

Barn - som barn avser vi alla individer som befinner sig inom förskolan och är under 

18 år (Socialtjänstlagen, 1 kap.2 §).  

Utomhusmiljö - syftar på den utomhusmiljö som finns på förskolans gård, samt 

närliggande områden som förskolorna besöker. Björklund (2016) förklarar dessa som 

den närbelägna skogen, lekparken eller andra inbjudande miljöer utomhus. 

Mediering –inom det sociokulturella perspektivet förklaras begreppet som 

sambandet mellan människan och de artefakter som denne använder i sin förståelse 

och handlande med omvärlden (Strandberg, 2006).  

Artefakter- är de verktyg som vi använder oss av och är behjälpliga för människan i 

vår vardag (Strandberg, 2006).  

Situerad miljö - är då ett lärande sker under särskilda förhållanden med kulturella 

kontexter, platser och rum (Strandberg, 2006). 
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Proximal utvecklingszon - förklaras inom det sociokulturella perspektivet att barn 

utvecklar kunskap genom interaktion med andra barn eller vuxna som besitter annan 

kunskap (Vygotsky, 1978). 

1.4 Avgränsningar  

I vår litteratursökning har vi använt oss av databaser som vi kommit i kontakt med via 

Mdh.se bibliotek. Dessa databaser är Google Scholar, ERIC (Proquest), SwePub och Libris.  

Sökning på Google Scholar gjordes även med sökord “interaction Vygotsky” vilket gav oss 

en artikel av Lev. Vygotsky som valdes ut att användas i det teoretiska perspektivet.  

Engelska sökord och fraser vi valde att använda oss av vid sökning på ERIC (Proquest) var 

“teacher”, “outdoor education” och “early childhood education”. Vi avgränsade 

sökningarna till artiklar som var peer reviewed och årtalssökning ställdes in mellan 2010–

2019. Totalt visades 140 artiklar och vi utgick från titel och abstract och kunde identifiera 

tio artiklar som intressanta, varav två valdes ut att ingå i studien.  

Svenska sökord och fraser som vi valde att använda oss av vid sökning på SwePub var 

“lärande förskola” som gav oss 46 refereegranskade träffar med avgränsning 2015–2019, 

“undervisning utomhus” gav oss två refereegranskade träffar och “utomhuspedagog*” gav 

oss åtta refereegranskade träffar. Totalt gav dessa sökningar oss fjorton artiklar som vi 

fann intressanta, varav fem valdes ut att ingå i studien. 

Sökord vi valde att använda oss av på Libris var “utomhuspedagogik”, avgränsning för 

endast avhandlingar gjordes och det gav oss tjugo träffar varav två avhandling bedömdes 

intressant för att ingå i vår studie. Vidare forskning kring ämnet har rekommenderats av 

handledare. Andra forskares referenslistor har lästs för att finna relevant forskning och 

litteratur. Litteratur har delvis behandlats under utbildningen men även sökts på bibliotek 

och Skolverket utifrån vårt forskningsämne. De som vi funnit med relevant innehåll för 

studien redovisas i studiens kapitel 2, bakgrund. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenterats den studentlitteratur samt vetenskapliga artiklar -och 

avhandlingar som vår studie grundar sig på. Avsnitten är indelade i två delar utifrån teman 

undervisning och utomhusmiljö. Därefter redogör vi det teoretiska perspektiv som vi 

skriver vår studie utifrån. Avslutningsvis presenteras undervisning och utomhusmiljön i 

förhållande till förskolans läroplan.  

2.1 Litteraturöversikt  

I följande avsnitt redogörs för litteratur som rör undervisning och utomhusmiljö. 
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2.1.1 Undervisning  

Hildén (2018) beskriver hur undervisningsbegreppet kan förväxlas med 

katederundervisning och därav blir en svårighet att se hur undervisningen kan ske i 

förskolan.  

Förskolans verksamhet beskrivs av Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som en 

”arena” för barns lärande där undervisningen är situationsbunden och unik. Varje situation 

är beroende av barn, sammanhang och innehåll. Det som synliggör undervisning är när 

den är målinriktad, med syfte att utveckla barns lärande mot specifika mål. Bilton (2010) 

skriver att undervisning sker då läraren har ett innehåll kopplat till syfte, samt närvaro att 

finnas där för att synliggöra lärandet för barn. Förskollärarens syfte med undervisningen är 

även något som Pihlgren (2017) beskriver som viktigt, risken blir att undervisningen inte 

blir tydlig.  

Förskollärarens ansvar i undervisning är att medverka till att barn blir delaktiga samt 

skapa intresse där undervisningens fokus är på både processen som slutprodukten i sig. 

Ansvaret innefattar att utifrån barn uppmärksamma och ställa utmanande och öppna 

frågor för att göra undervisningen förståelig och meningsfull (Hildén, 2018). 

Undervisning kan ske i alla sammanhang och alla tänkbara situationer i förskolan. Barn lär 

med alla sina sinnen och utifrån sina erfarenheter, ständigt och jämt, de strävar efter att 

göra sina erfarenheter och intryck begripliga (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Barn utvecklar kunskap i den miljö de befinner sig genom att agera tillsammans med sin 

omgivning. Barns sätt att ta in och uppfatta sin omgivande miljö bestämmer vilket lärande 

som tas emot. Barn är kunskapstörstande av naturen och interagerar med miljön på ett 

naturligt sätt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Doverborg, Pramling och 

Pramling Samuelsson (2013) beskriver att förskollärarens didaktiska förmåga att 

interagera och kommunicera med barn ligger till grund för att barn ska kunna få en 

förståelse och utveckla ett kunnande om något specifikt. Pihlgren (2017) belyser vikten av 

hur kommunikation sker och vilka frågor som ställs då de blir ett avgörande verktyg i 

förskollärarens undervisning.  

Vedertagna och generella beskrivningar som ibland används i förskolan är att barn lär sig 

så mycket i den fria leken. Pihlgren (2017) påtalar att när lärande sker i lek utan vuxen så 

är det mellan barn och inte att förskolläraren undervisat dem aktivt. Pihlgren (2017) 

beskriver verksamheter med låt-gå- undervisningsmiljöer där specifikt lärande i 

undervisningen saknas och barn lämnas därhän till “fri lek” utan några pedagogiska 

intentioner. Möjligheten till pedagogisk dialog ökar när förskollärare deltar i eller 

observerar barns lek (Pihlgren, 2017).  

2.1.2 Utomhusmiljö 

Uteverksamheten är en stor del av vardagen på en förskola, Björklund (2016) påtalar i 

likhet med Szczepanski (2007) hur utemiljön bidrar till bättre hälsa samt mer variationer i 

barns lek. Möjligheter till ökat sinnliga lärandet sker i utomhusmiljön beskriver 
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Szczepanski (2007). Vidare påtalar Szczepanski (2007) att lärande och hälsa hör ihop och 

vistelser i utomhusmiljön skapar både fysiska som psykiska positiva effekter. Barn i 

utomhusmiljön får utlopp för sitt naturliga rörelsebehov samt att lärandet utomhus kan 

bidra till en helhetsupplevelse i motsats till innemiljöns mer formaliserade och 

strukturerade miljö.     

Björklund (2016) skriver att barn lär i samspel med både varandra och med miljön. Barn 

utvecklas och lär i utemiljön med dess naturmaterial och artefakter som bidrar till 

kunskapsskapande. Att skapa utemiljöer som ger barn plats för lek är viktigt. Att ha en 

pedagogisk undervisning med tydliga syften och mål blir det synsättet som Björklund 

(2016) menar är av vikt och genomsyrar all verksamhet, och då även uteverksamheten.  

Barn skapar, upptäcker och utvecklar spontana lekar som bygger på människans sinnen 

som känsel, balans och syn i utomhusmiljön enligt Grahn (2007). Samtidigt som miljön är 

mer stimulerande och tillåtande att vara mer ohämmad och vild. Utomhus tillåts barn 

skrika, klättra, låta högt och jaga runt. Med ett medvetet användande av leken kan 

förskolläraren tillföra kunskaper till barns lek och bidra med nya erfarenheter och 

utvecklat lärande (Bilton, 2010).  

Utevistelsen beskriver Ohlsson (2015) inte bara som ett tillfälle till fri lek i utomhusmiljön 

utan även en stund för lärande. Förskollärare måste vara lika nyfiken på vad naturen har 

att erbjuda och vara delaktig i att utforska den tillsammans med barn. Förskollärare måste 

vara tillgänglig som stöd och besvara barns frågor och fånga upp det som de anser är 

spännande. Ohlsson (2015) förtydligar att förskolläraren inte kan stå och se på när barn 

leker fritt utan det krävs av förskollärare att vara aktiv och delaktig.  

Ohlsson (2015) skriver att läroplanen för förskolan lyfter lärande hos barn om natur och 

miljövård och där vistelse på förskolans gård och i olika naturmiljöer är en del av 

verksamheten. Detta beskriver Ohlsson (2015) ställer krav på förskollärare att de har 

kunskap i hur de ska agera för att få barn att uppskatta utomhusvistelsen och även väcka 

barns nyfikenhet till utomhusmiljön. Miljön är viktig ur ett hälsoperspektiv skriver Ohlsson 

(2015) men även ur ett pedagogiskt perspektiv, miljön ska väcka nyfikenhet hos barn att 

utforska. Utomhuspedagogik kan ses som ett komplement till den traditionella 

pedagogiken där den omgivande miljön vi befinner oss i ska ses som basen för lärandet. 

Vidare talar Ohlson (2015) om hur förskollärare är ute med barn för att frisk luft är bra, 

men att användandet av utomhusmiljön i lärandesyften har förbisetts. 

2.2 Tidigare forskning  

I följande avsnitt redogörs för forskning som rör undervisning och utomhusmiljö. 

2.2.1 Undervisning  

Melker, Mellgren och Pramling Samuelsson (2018) skriver i sin forskning hur förskollärare 

ser på begreppet undervisning som statushöjande men även med en oro för att förskolan 

kan komma att bli skolifierad.  
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I jämförelse med skolans målstyrda undervisning är förskolan och förskollärares 

undervisning mer fokuserad på processen som leder till kunskap. Undervisningen i 

förskolan utgår från det som barn ger uttryck för eller erbjuds genom att tillsammans med 

en stöttande förskollärare utveckla och ta till sig kunskap (Pramling Samuelsson & 

Pramling, 2013).  

 Förskollärare tenderar att ha en mer passiv roll som övervakare än undervisande lärare 

visar studien som Norling och Sandberg (2015) genomfört. De har undersökt hur 

förskollärare arbetar med undervisning utomhus och kommit fram till att utomhusmiljön 

är till stöd för undervisning, men inte reflekteras över av förskollärare. Förskollärares 

medvetenhet över sin undervisning i utomhusmiljön är viktig då miljön skapar flera 

möjligheter till metasamtal med barn. Språkinlärning kan ske utomhus såväl som inomhus 

på ett lärorikt sätt om förskollärare medvetet undervisar språk i utvecklande samtal med 

barn (Norling & Sandberg, 2015).  

Undervisning genom förskollärares interaktion i barns lek, möjliggör för förskollärare att 

styra, anpassa och tillföra innehåll utifrån barns respons och initiativ som bidrar till barns 

utveckling och lärande. Förskollärare som är lyhörda för barns intentioner kan ändra 

riktning vad gäller lärandemålen. Undervisningen kan således ändra innehåll beroende på 

vad som sker och blir synligt under lärtillfället i leken beskriver Björklund och Palmér 

(2019). 

Undervisning i förskolan handlar om kommunikation där samspel tillsammans med 

dialogen med barn vävs samman. Vidare talar Melker et al. (2018) om ett delat fokus, barn 

och förskollärare emellan är avgörande i undervisningen där barns erfarenhetsvärld ligger 

till grund för didaktiken. Olsen, Thompson och Hudson (2011) beskriver i sin forskning hur 

lärandet hos barn ökar då den vuxna kliver in och underlättar samt avsiktligen undervisar i 

leken.  

Lek och undervisning är två viktiga aspekter i förskolans didaktik skriver Björklund och 

Palmér (2019) och ska inte ses som två separata delar, lek och lärande ska integreras för att 

bidra till barns lärande. Uttrycket ”fri lek” används i förskolan utan att sätta det i relation 

till barns välbefinnande eller utveckling, i den fria leken är barn öppna till att utforska och 

se vart leken leder. Leken utesluter inte att den vuxne kliver in och med didaktiska avsikter 

deltar i leken (Björklund & Palmér, 2019). 

Förskollärare har en betydelsefull roll för hur barn lär sig skriver Pramling Samuelsson och 

Pramling (2013). Kommunikation är viktigt, förskollärare behöver kompetens i att vara en 

god lyssnare och inneha kunskap om hur barns fokus riktas mot det som avses förmedlas. 

Björklund och Palmér (2019) skriver hur undervisning för barn påbörjas i dem själva när 

möjligheter erbjuds av stöttande förskollärare eller barn med andra erfarenheter. Detta är 

även något som Pramling Samuelsson och Pramling (2013) beskriver, att förskollärare i sin 

undervisning måste använda olika strategier utifrån barns erfarenheter och 

meningsskapande i den vardagliga pedagogiska verksamheten.  
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2.2.2 Utomhusmiljö 

Utomhusmiljön är ett komplement till inomhusmiljön och inte en miljö där barn lär 

sig på automatik genom vistelse i den (Fägerstam, 2012). Att se utomhusmiljön som 

betydelsefull för barns förståelse och att dess olika miljöer fungerar som en länk 

mellan teori och praktik beskrivs av Szczepanski och Andersson (2015). Konkreta 

upplevelser i utomhusmiljön ger barn möjligheter att uppleva med kroppen i olika 

miljöer samt utveckla kunskaper och nya dimensioner. Utomhusmiljön och dess 

innehåll kan bidra till att barn upptäcker och får nya perspektiv (Szczepanski & 

Andersson, 2015).  I utomhuspedagogiken är det av intresse för barns lärande att 

förskollärare kan ta barns frågor vidare till att skapa reflektioner och kunskap 

(Jörgensen, 2014). 

Betydelsefullt i utomhusmiljön är att tillåta barn leka och röra på sig och uppleva sin kropp 

på ett annat vis än inomhus. Barn lär med alla sinnen, att utforska olika föremål i naturen 

ger barn möjligheten till att lära med olika sinnen. Det finns en nära koppling mellan 

sinnesintryck från naturen och lärandet (Brodin, 2011). Att kombinera utomhusmiljöns 

sensoriska intryck med undervisning skriver Fägerstam (2012) bidrar med ökat lärande för 

barn.  

Försiktiga och blyga barn gynnas mer av undervisning i utomhusmiljön. Barn deltar i 

större utsträckning i aktiviteterna och samarbetet ökar (Fägerstam, 2012). Brodin (2011) 

skriver om hur det individuella barnet genom upplevelser utomhus skapar sig en förståelse 

kring sig själv som biologisk och social varelse.  Brodin (2011) ser främst på det 

individuella barnets utveckling i motsats till Fägerstam (2012) som beskriver 

gruppdynamikens vinster i utomhusmiljön. Förskolors utemiljö ser olika ut och därav blir 

det betydelsefullt hur förskollärare ser på samt arbetar med att använda de miljöer de har 

tillgång till (Brodin,2011). 

Utomhusmiljön till skillnad från inomhusmiljön är mer betydelsefull för barns 

grundläggande utveckling. Vikten av miljöns utformning samt hur förskollärare upplever 

att miljön kan motivera barn till utforskande och lek är väsentlig. Att undervisa i leken och 

samspela barn-pedagog-miljö oavsett hur förskolans utomhusmiljö är utformad, är det 

främst förskollärarens attityd och engagemang som hjälper barn att utveckla ett lärande i 

samspel. Förskollärare som innehar en förståelse för sin egen roll i barns lek är av 

betydelse för barns utveckling (Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2015). 

Olika platser har olika betydelser för barn. Hur förskollärare tar tillvara på platsens 

pedagogiska möjligheter och använder den i sin undervisning är betydelsefullt 

(Szczepanski & Andersson, 2015). Utomhusmiljön möjliggör för unika tillfällen till ett 

situerat lärande då förskollärare är närvarande och undervisar beskrivs av Jörgensen 

(2014).  Skillnader mellan barns utforskande på gården och i skogen är att den vilda skogen 

förändrar leken och barn använder sig av skogens variationer och detaljer på ett 

omväxlande sätt (Jörgensen, 2014). 
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Förskollärare är medvetna om hur viktiga de är i samspelet med barn men praktiken visar 

något annat.  I utomhusmiljön ges barn mestadels direktiv och lite tid ges till interaktion 

vuxen och barn emellan (Ihmeideh & Al-Qaryouti, 2015). 

2.3 Teoretiskt perspektiv  

I detta avsnitt redogörs för det teoretiska perspektiv som är utgångspunkt för studien, 

det sociokulturella perspektivet. Här lyfts begrepp som är centrala i det teoretiska 

perspektivet och som har betydelse för studien.  

2.3.1 Sociokulturella perspektivet  

Barn lär av varandra, men vad barn lär beror på i vilken kontext som samspelet uppstår. 

Centralt i det sociokulturella perspektivet är att lärandet ses som socialt och utgår från 

barnet samt utifrån vad denne ser som intressant och meningsfullt (Strandberg, 2006). 

Viktigt är kommunikationen som skapar möjligheter till samarbete, det är när barn 

kommunicerar främst genom språket som deras tänkande utvecklas och formas. I 

kommunikationen blir barn delaktiga och får en förståelse för hur omgivningen uppfattar 

och förklarar fenomen (Säljö, 2017). 

I det sociokulturella perspektivet beskrivs synen på barns utveckling och lärande. Barn i 

samma ålder kan befinna sig på olika stadier i deras intellektuella och mentala utveckling. 

Barn kan därmed inte undervisas exakt likadant utan behöver utmanas på olika sätt utifrån 

var de själva befinner sig (Vygotsky, 1978). Den proximala utvecklingszonen förklaras när 

barn med hjälp av omgivningen, artefakter, barn eller vuxen med större förmågor testar på 

och utvecklar nya färdigheter. Barnet har en förförståelse och förmåga kring något och är 

på väg till att utveckla kunnande kring något nytt (Vygotsky, 1978). När människan ges 

möjlighet till att vara kreativ skapas något nytt och genom reproducering och återskapande 

av tidigare erfarenheter, upplevelser och intryck. Det är i det kreativa, människan skapar 

sig en framtid och förändrar sin nutid (Vygotskij, 1995). Som förskollärare blir det viktigt 

att förstå var ett barn befinner sig för att med en didaktisk planerad undervisning vidare 

utmana barnet i dess lärande. Processen i lärandet ses som viktigare än själva målet 

(Vygotsky, 1978).  Ett situerat lärande bidrar till att utveckling och lärande möjliggörs. 

Lärande hos barn uppstår i den kulturella kontext, rum och platser de befinner sig i 

(Strandberg, 2006). Att bredda barns erfarenhet är nödvändigt desto mer barn ser, hör och 

upplever desto mer vet de och tillägnar sig (Vygotskij, 1995). 

Mediering är ett grundläggande begrepp inom den sociokulturella teorin, människan 

behöver använda artefakter för att förstå och agera i sin omvärld. Vi människor utmärker 

oss genom att vi använder artefakter såsom språk och materiella redskap. Språket 

utvecklas inom kulturella gemenskaper och i samhället. Människor i olika kulturer har 

olika sätt att se på och förstå de medierande redskap som finns omkring oss, då de 

utvecklas, ändras och formas av traditioner (Säljö, 2017). Mediering sker inte enbart 

genom språkets redskap utan även genom fysiska redskap. Materiella artefakter 

tillsammans med språk utgör att vi både tänker och agerar fysiskt och inte går att ses som 

avskilda delar i människors utveckling (Säljö, 2017). Sättet att se på hur människor lär gör 
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att det sociokulturella perspektivet tangerar det Dewey och pragmatismen talar om i synen 

på kunskap och lärare, vi lär tillsammans med miljön där vi befinner oss (Säljö, 2017).  

Utifrån det sociokulturella perspektivet erbjuder utomhusmiljön och dess innehåll ett 

naturligt lärande med möjligheter för förskollärare att utifrån barns nyfikenhet och 

intresse, använda den i sin undervisning. I utomhusmiljön där förskollärare, barn, 

artefakter och dess naturliga miljö är medierande, möjliggörs ökad förståelse och mening 

om dess samband (Säljö, 2017).  

Det sociokulturella perspektivet bygger på samspel där människan lär i den kontext den 

befinner sig i. I förskolan sker dagligen tillfällen för kommunikation och samspel som 

möjliggör för barns utveckling och lärande. Vi väljer därför att koppla denna teori till vår 

studie. Fokus är hur förskollärare använder undervisning i olika samspel med barn och 

utomhusmiljö. Det är förskollärares undervisning som avgör för vilket lärande och 

utveckling som sker i utomhusmiljön (Strandberg, 2006). Då detta överensstämmer med 

vårt syfte kopplar vi vår studie till det sociokulturella perspektivet. 

2.4 Styrdokument 

I läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs förskollärarens ansvar fram tydligt. 

Det står att förskolläraren är ansvarig för det pedagogiska innehållet i den utbildning 

som arbetslaget gemensamt genomför. Läroplanen beskriver undervisning med ett 

stimulerat lärande som utmanar barn med utgångspunkt ur läroplanens mål med 

syfte att bidra till barns utveckling och lärande. Undervisning ska utgå från ett 

planerat innehåll eller spontant då barns lärande och utveckling sker konstant. 

Undervisning ska ske i samtliga miljöer som barn möter i den dagliga verksamheten.  

Läroplanen skriver tydligt fram hur barn ges möjlighet att tillägnas ett varsamt och 

ekologiskt förhållningssätt till natur, samhället och sin omgivande miljö. Förskolan ska 

även ta tillvara barns nyfikenhet samt stimulera och utmana barns intresse för naturen. 

Förskolan ska erbjuda barn möjligheter att delta i fysiska aktiveter och vistelser i olika 

naturmiljöer. I förskolan ska barn ges möjlighet att växla mellan olika aktiveter i varierade 

miljöer både inomhus som utomhus (Skolverket, 2018).  

3 Metod  

En kvalitativ intervjustudie har genomförts och i detta kapitel presenteras val av metod, 

datainsamling, urval, genomförande, databearbetning, analys av det empiriska materialet 

och de forskningsetiska övervägandena vi arbetat utifrån. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse av studiens reliabilitet och validitet.  

3.1 Metodval  

Vid insamling av empiriskt material till vår studie har vi använt oss av kvalitativa metoder, 

detta är ett av de vanligaste sätten att samla in data på med hjälp av verbala beskrivningar 
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som intervju. I kvalitativ forskning ligger tyngdpunkten i intervjupersonernas egna synsätt 

och uppfattning kring de inledande forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Att intervjua 

någon förklarar Dalen (2007) som ett samtal om ett visst tema mellan människor där 

ändamålet är att få fram information om andra människors livsvärldar. Dalen (2007) 

beskriver hur den kvalitativa intervjun ger möjligheter att få respondenternas egna tankar, 

åsikter och erfarenheter kring olika ämnen. I den kvalitativa intervjun tillåts intervjuaren 

att avvika från den förformulerade intervjuguiden med frågor. Tillfälle ges att ställa 

följdfrågor utifrån respondentens tidigare svar och därmed låta intervjun röra sig i olika 

riktningar för att generera kunskap om vad respondenten anser är viktigt och relevant 

(Bryman, 2018).  

3.2 Urval  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) står det framskrivet att förskolläraren 

ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen. Vi har därmed valt att intervjua 

förskollärare som är aktiva i verksamheten.  

Ett målstyrt urval har skett vid valet av intervjupersoner. Målstyrt urval innebär att 

forskaren har för avsikt att använda sig av intervjupersoner som är väsentliga för de 

forskningsfrågor som studien avser att besvara (Bryman, 2018). Åtta förskollärare som vi 

känner till med namn har därmed valts ut för att intervjuas. För att få en varierad samling 

empiri valdes förskollärare som arbetat mellan ett till trettio år samt verksamma i flera 

olika enheter vid olika kommuner.  

3.2.1 Bakgrundsinformation om deltagare  

I tabellen nedan presenteras deltagarna och urval av förskollärare.  

Tabell 1 

Informant Yrkesår i verksamhet Avdelning 

Förskollärare 1 30 år  Storbarnsavdelning 

Förskollärare 2 2 år  Storbarnsavdelning 

Förskollärare 3 1 år  Småbarnsavdelning 

Förskollärare 4 13 år Småbarnsavdelning 

Förskollärare 5 19 år Storbarnsavdelning  

Förskollärare 6 11 år  Småbarnsavdelning 

Förskollärare 7 6 år  Storbarnsavdelning 

Förskollärare 8 3 år  Storbarnsavdelning 
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3.3 Genomförande  

I detta avsnitt redogörs för studiens genomförande av datainsamling och databearbetning. 

Även en redogörelse för hur studiens reliabilitet och validitet framkommer. 

3.3.1 Datainsamling  

För att få information om vad undervisning innebär för förskollärarna i utomhusmiljön, 

samt hur förskollärarna använder utomhusmiljö i sin undervisning valde vi att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju förklaras av Dalen (2007) som 

ett samtal med förbestämda frågor som utgångspunkt. Semistrukturerade intervjuer bidrar 

till mer utförliga och detaljerade svar på de frågor som ställs (Dalen, 2007). Under 

intervjuerna använde vi en intervjuguide med ett frågeschema med huvudfrågor som 

formulerats utifrån vårt fokusområde. Bryman (2018) skriver att formulerade huvudfrågor 

skapar möjlighet att utifrån respondenters svar ställa följdfrågor som kan generera i så 

utförliga svar som möjligt på de två frågeställningar som studien innehåller. Alla 

respondenter ställs samma huvudfrågor men beroende på deras svar och efterföljande 

frågor formas alla intervjuer utifrån respondenternas svar. Bryman (2018) beskriver hur 

tonvikten i intervjun ska ligga på det som respondenten upplever är viktigt. 

Respondenterna har i den semistrukturerade intervjun stor möjlighet att utforma svaren 

på sitt eget sätt. Intervjuaren kan vid behov förtydliga eller motivera frågorna för 

respondenten samt ställa följdfrågor utifrån de svar som getts och på så sätt låta 

respondenten utveckla sina svar (Bryman, 2018). 

3.3.2 Genomförande av intervju 

Samtliga förskollärare tillfrågades om medverkan antingen via telefon eller via 

mailkontakt. Därefter sändes ett missivbrev se även bilaga 1, till respondenterna i digital 

form. Intervjuer skedde enskilt i valfritt utrymme för att minska störande moment samt för 

att respondenten skulle känna sig bekväm med situationen (Bryman, 2018).  Då 

intervjuerna genomförs enskilt med respondenterna ges möjlighet att fördjupa frågorna 

samt att det skapar ett ömsesidigt förtroende med respondenten och den som intervjuar.  

Detta medverkar till att den som intervjuar får möjlighet att ta del av mer personliga 

åsikter till skillnad om respondenterna deltagit i en gruppintervju (Bryman, 

2018).  Intervjuerna varierade mellan trettio till fyrtiofem minuter och vi genomförde 

intervjuerna enskilt. Respondenterna är alla kvinnor som arbetat inom förskolan mellan 

ett till trettio år.  

3.3.3 Databearbetning  

Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning via våra mobiltelefoner. Till följd av att 

intervjuerna spelades in bidrog det till att vi vid intervjutillfällena kunde ha fullt fokus på 

det som förskollärarna uttryckte och gav uttryck för. Kvalitativa intervjuer kan med fördel 

spelas in, för att den som utför intervjun ska kunna hålla fokus på respondentens olika 

uttryck samt att ett inspelat material också är ett lättare material att analysera (Bryman, 

2018).  
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Intervjuerna har transkriberats och lästs noggrant. Varje respondents svar lades över i ett 

nytt dokument där varje frågeställning stod, vilket skapade en tydlighet i förskollärarnas 

svar. På så sätt sorterade vi intervjuerna. Vi har gemensamt utifrån de utskrivna 

transkriberingarna diskuterat, kartlagt, jämfört och kategoriserat det empiriska materialet. 

I detta skede har även data som ansågs irrelevant för de forskningsfrågor som studien 

syftar till sorterats bort.  

3.3.4 Analysmetod  

En tematisk analys har använts för att analysera och kategorisera det insamlade materialet 

med fokus utifrån det sociokulturella perspektivet. En tematisk analys förklarar Bryman 

(2018) som genom noggrann läsning av data söka teman som framträder i det organiserade 

och strukturerade empiriska materialet. Teman kopplade till forskningens fokusområde 

ska ligga till grund för resultatdelen. Vi gick igenom det dokument med respondenternas 

svar fråga för fråga för att analysera, tolka och jämföra svaren för att finna gemensamma 

repetitioner samt likheter och skillnader i materialet (Bryman, 2018). Repetitioner nämns 

som de vanligaste kriterierna för att fastslå ett mönster i datamaterialet och ska kunna ses 

som ett tema. Bearbetning av de framkomna repetitionerna samt likheter och skillnader i 

det empiriska materialet gav oss möjlighet att sätta dessa i relation till våra frågeställningar 

och teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet för att utveckla dem vidare till 

teman (Bryman, 2018).  Tre återkommande teman framkom i förskollärarnas svar och 

dessa var: närvarande förskollärare, dagligt lärande och medierande miljö.  Vi valde att 

utgå från dessa teman och respondenternas svar i vår resultatredovisning för att sedan 

sätta det i relation till teorierna i analysen (Bryman, 2018).  

3.3.5 Forskningsetiska överväganden   

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017). De fyra forskningsetiska 

principerna är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjande kraven.  

Informationskravet – berörda personer ska informeras om undersökningens syfte samt 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och när som kan avslutas utan att behöva ange skäl 

för detta (Vetenskapsrådet, 2017).  I enlighet med informationskravet har vi delgett 

respondenterna studiens syfte och information om att deltagandet är frivilligt, samt att 

respondenten kan avbryta när och om den önskar utan att delge skäl för detta vid tillfrågan 

samt i det missivbrev som skickades till dem, se även bilaga 1.  

Samtyckeskravet – medverkande har själva rätt att bestämma över sitt deltagande i en 

undersökning (Vetenskapsrådet, 2017). Om minderåriga förväntas delta krävs 

vårdnadshavares godkännande (Bryman, 2018). I enlighet med samtyckeskravet gavs 

respondenterna information vid tillfrågan och även i missivbrev, se även bilaga 1, om att 

deltagandet var frivilligt och upp till dem själva att bestämma om. Vi gav även information 

om att ljudupptagning önskades.  

Konfidentialitetskravet - innebär ett skydd mot spridning av den information som mottas i 

förtroende och att obehöriga inte får ta del av materialet (Vetenskapsrådet,2017). Uppgifter 

om de respondenter som deltar ska behandlas konfidentiellt (Bryman, 2018). I enligt med 
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detta är namn på kommuner eller enheter där förskolorna är belägna samt förskollärarnas 

namn anonyma och nämns inte i studien. Förskollärare i studien nämns med siffror, se 

även tabell 1.  

Nyttjandekravet – insamlade uppgifter får endast användas i den forskning som det 

samlats in för (Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet med nyttjande kravet har förskollärare 

som deltar i studien fått information om vad det insamlade materialet kommer att 

användas till samt att det i sin helhet efter avslut kommer att publiceras i databasen Diva 

för examensarbeten.  

3.3.6 Reliabilitet och validitet 

I vår studie har kriterierna för reliabilitet och validitet beaktats. Reliabilitet och 

validitet redogörs utifrån hur vi som författare till studien uppfattat och bearbetat det 

empiriska materialet på ett trovärdigt sätt.  

Det finns fyra kriterier enligt Bryman (2018) som förklarar tillförlitligheten i en 

kvalitativ studie. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att respondenterna i studien ska kunna 

ta del av resultatet för att bekräfta att forskare uppfattat respondentens verklighet på 

korrekt sätt.  Överförbarhet innebär huruvida studiens resultat kan användas för 

vidare studier inom samma forskningsområde. Pålitlighet innebär att studien redogör 

för alla delar av forskningsprocessen. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att 

forskarens egna åsikter och värderingar inte påverkar respondenternas svar i 

intervjuerna (Bryman, 2018).  

För att synliggöra och förtydliga tillförlitlighet i vår kvalitativa studie, har vi förhållit 

oss objektiva till resultatet och undvikit egna värderingar i resultatredovisningen. Vi 

har gemensamt bearbetat datamaterialet utifrån det sociokulturella perspektivet som 

sedan presenteras i resultatet. Respondenterna har inte fått möjlighet att ta del av 

transkriberingarna men studien i sin helhet kommer att presenteras som en uppsats 

vid Mälardalens högskola samt läggas ut på databasen Diva där den finns att ta del 

av. Information kring studiens redovisning har informerats till samtliga respondenter 

genom det missivbrev som skickats ut innan intervjutillfällena se även bilaga 1.  

Samtliga delar i forskningsprocessen redogörs för i studien för att skapa transparens 

kring hur vi gått tillväga för att svara på studiens forskningsfrågor samt skapa 

pålitlighet. Vi har öppet redogjort och genomförligt beskrivit hur vi kommit fram till 

resultatet genom tematisk analys. I studiens resultat används citat från 

förskollärarna, inga namn förekommer då de tilldelats ett nummer, se även tabell 1. 

Detta medverkar till studiens tillförlitlighet då varje förskollärare har fått komma till 

tals i studien. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes och intervjufrågorna delgavs inte 

respondenterna innan intervjutillfällena. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för 

att låta respondenternas utveckla sina svar. Med följdfrågor gavs möjlighet att ta del 

av respondenternas svar och åsikter utan att leda in på vad de troddes vara önskvärda 
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svar till oss. På så sätt har vi inte påverkat respondenternas svar eller influerat dem 

av våra åsikter i ämnet. Vi har därmed tagit hänsyn till det Bryman (2018) skriver om 

styrka och konfirmera och ser oss som objektiva till respondenternas svar under 

intervjuerna.  

4 Resultat  

Begreppet undervisning ses som svårt att förklara, begreppet kopplas med automatik till 

skolans sätt att katederundervisa och att applicera undervisning i förskolan känns 

övermäktigt. En generell oro beskrivs av en av förskollärarna på sin enhet kring begreppet 

undervisning, hen förklarar att undervisningsbegreppet skapat oro om skolifiering. 

Förskolläraren förklarar att sin erfarenhet är att undervisning alltid skett även om 

begreppet är nytt i förskolan.  

Teman som framkommit i analys av intervjuerna är: närvarande förskollärare, 

dagligt lärande och medierande miljö.  Dessa tre teman är kategoriserade utifrån det 

teoretiska perspektivet som ligger till grund för denna studie och presenteras som 

underkategorier i tabellen nedan. 

 

Tabell 2  

 Tema 1  

Närvarande förskollärare 

Tema 2 

Dagligt lärande  

Tema 3 

Medierande miljö  

Kategori 1 Medforskare tillsammans 

med barn 

Spontana lärtillfällen 

 

Skogen som 

lärandemiljö 

 

Kategori 2 Samtal Planerat lärande  

 

Nedan följer en sammanställning och citat från intervjuerna. 

4.1 Närvarande förskollärare 

Resultatet visar att förskollärarna beskriver hur undervisning sker när de är närvarande 

och samspelar med barn. Förskollärarna beskriver att de ser på barns lärande som något 

som sker hela tiden men undervisning uppstår när förskollärarna är med och synliggör 

något. När de sätter ord på vad barn ser och upplever samt utmanar dem vidare i sitt 

lärande förklarar förskollärarna.  

4.1.1  Medforskare tillsammans med barn 

Undervisning sker genom att förskollärarna är medforskare och goda förebilder, de 

finns där och hjälper barn att förstå sin omvärld. I förskolan förklarar flera av 

förskollärarna att fokus ligger på lärandet i sig med utgångspunkt från barns 
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perspektiv och inte ett specifikt mål. Att låta barns utforskande och intressen styra i 

motsats till skolans målstyrda katederundervisning är något som nämns. 

Förskollärarna förklarar att om barn finner något intressant skapas ett lärandetillfälle 

då förskolläraren “pekar ut” och uppmärksammar barn på det som hen avser lära ut. 

Resultatet visar på hur utomhusmiljön skapar möjligheter till förskollärarna att se 

hur barn utvecklar och lär samt tillgodoser sig den information eller kunskap som de 

avser att förmedla genom att vara medforskare tillsammans med barn.  

Undervisning är väl att få barn att förstå nya saker och bredda sin kunskap med mig som 

hjälpmedel? (Förskollärare 5). 

Närvarande och engagerad medforskare som tillsammans med barn upptäcker vad 

utomhusmiljön har att erbjuda är viktigt beskrivs av samtliga förskollärare.  Som 

närvarande förskolläraren möjliggörs att tillföra begrepp, utmana och stötta barn där de 

befinner sig. Det framkommer som viktigt att vara nära barn rent fysiskt och mentalt där i 

stunden. Undervisning sker först när förskollärare är nära och kan påvisa samt synliggöra 

ett lärande. Låta barn utforska själva men ändå vara närvarande är både svårt och 

väsentligt uttrycker några av förskollärarna.  

Jag tänker att man måste vara alert och vara med även om man inte är direkt med lekande hela 

tiden men måste ändå finnas nära och se och höra vad som händer och sker. Viktigt att kunna 

backa, det är nog mitt största problem då jag vill vara den där närvarande pedagogen men man 

måste ändå kunna backa för att låta barnen få utrymme till det de faktiskt redan kan och lärt sig 

(Förskollärare 4). 

Vi vuxna måste vara där för att se, markerar barnen måste vi backa men behövs vägledning 

måste vi finnas där och ge det (Förskollärare 8). 

4.1.2 Samtal  

I intervjuerna talar förskollärarna om att språket kommer in i allt ämnesdidaktiskt som de 

arbetar med på förskolan. Språket undervisas dagligen genom samtal och 

begreppsförklaringar tillsammans med barn. En förskollärare nämner hur det expansiva 

språket i samtalet med barn kan ge dem de rätta orden på saker och ting i dess rätta miljö. 

Samtalet tillsammans med barn är dock det vanligast förekommande när förskollärarna 

talar om hur de arbetar för att undervisa.  

Språket tycker jag att du får in i samtal och när du ger barn begrepp, matematik och NTA likaså 

(Förskollärare 1). 

Utomhusmiljön förklaras bidra till naturligare samtal om löv, kottar och det som växer där 

och andra fenomen när barn befinner sig i den miljön. Samtal mellan förskollärare och 

barn samt barn och barn möjliggör för att öka förståelsen kring det fokus riktas mot.   

4.2 Dagligt lärande 

Undervisning i vardaglig verksamhet beskrivs av förskollärarna som något som sker 

kontinuerligt under hela dagen. Undervisning sker mestadels spontant och planerade 

undervisningstillfällen är färre förekommande.   
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4.2.1 Spontana lärtillfällen 

Resultatet visar att spontana undervisningstillfällen som utgår från vad barn visar intresse 

för är lärtillfällen som skapas i stunden. Förskollärarna uttrycker att det är enklare i 

utomhusmiljön att utgå från lek och det barn uppmärksammar utomhus, där och då skapas 

tillfällen för undervisning och lärande. De här undervisningstillfällena är de som 

förskollärarna mest anser sig tillämpa.  

Mycket sker i stunden, så då gäller det att reflektera efteråt vad som hände och sades och att jag 

hela tiden tänker på vad som kan utvecklas och vad barnen behöver (Förskollärare 2). 

Att fånga och möjliggöra för barn att utveckla ett lärande sker konstant genom att 

förskollärare tar tillfällen i akt genom barns intressen och lek. Oavsett vad barn leker och 

visar intresse för krävs det att förskollärare tillför begrepp kring fenomen för att synliggöra 

och bidra till ett lärande.   

Det spontana sker konstant i det som barnen engagerar sig i, exempelvis om barnen åker 

rutschkana och en har bomullsbyxor och den andra galonbyxor, varför åker den fortare tror ni? 

Vad kan det bero på? (Förskollärare 3). 

Material inifrån som tas med ut kan fånga barns intresse om materialet väljs utifrån barns 

intressen att undersöka något. Då underlättas undervisningen förklarar en förskollärare. 

Barn blir mer intresserade om undervisningstillfället sker utifrån deras intentioner, då 

förskollärare spontant går vidare med att följa vad barn finner intresse för i stunden.  

Jag tycker jag är bättre på den här sortens undervisning än den planerade. Det är lättare att 

fånga barnens fokus när de har ett genuint intresse för något (Förskollärare 7).  

4.2.2 Planerat lärande 

Samtliga förskollärare förklarar att utomhusmiljön har samma förutsättningar till 

undervisning och är lika viktig som inomhusmiljön. Undervisning går att genomföra 

utomhus som inomhus bara förskolläraren tänker om och gör annorlunda, även om syftet i 

sig är detsamma. En förskollärare förklarar att brist på planeringstid är något som hen 

anser är en orsak till att de planerade lärtillfällen är få i utomhusmiljön. Resultatet visar att 

förskollärarna är medvetna om att utomhusmiljön sällan används för planerade aktiviteter 

och kopplas oftast till fri lek utan vuxet deltagande.    

En gång i veckan är vi i skogen där det råder planerade aktiviteter då är det ju mer planerat med 

att vi måste ta med oss material osv (Förskollärare 4). 

Planerade aktiviteter i förskolans utomhusmiljö är få beskrivs av förskollärarna. Styrda och 

planerade aktiviteter sker i större utsträckning utanför förskolans gård. I skogen eller olika 

närområden sker målstyrda aktiviteter med syfte där medtagande av material och 

planering föreligger.  

4.3 Medierande miljö 

Förskollärarna berättar att utomhusmiljön bidrar med ett varierat lärande för barn. 

Förskolans utegård, lekparken och närområdet är några av de utomhusmiljöer som nyttjas 
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i de olika verksamheterna. Skogen är den medierande miljö som det talas mest om som 

lärmiljö.  

4.3.1 Skogen som lärandemiljö 

Resultatet visar att skogen är en återkommande plats som förskollärare och barn besöker. 

Skogen med dess naturliga miljö lockar till fantasi och kreativitet i större utsträckning till 

skillnad från lekparker där mer förbestämt material sätter normen för leken. Besöken till 

skogen bidrar till annan motorikträning och fler sinnliga upplevelser, lukt, ljud, syn och 

smak än förskolans gård.  

Skogen är neutral, barnen leker i olika grupper och jag ser att de skapar nya konstellationer än 

på gården. Jag har använt skogen till att låta några barn lära känna varandra. Jag upplever att 

på gården är de väldigt inkörda på vissa saker (Förskollärare 6). 

Möjligheterna till att ta med inomhus material ut är ett sätt att väva samman de olika 

miljöerna. Förskollärarna talar om material som tas med till skogen upplevs av barn på ett 

annat mer sinnligt sätt med hjälp av skogen som inramning. Att ta med böcker beskrivs av 

en förskollärare som positivt då barn lyssnar bättre. 

Material som skogen erbjuder, stenar, pinnar och kottar används i undervisningssyfte 

utomhus. Matematik är lätt att ta tillvara i utomhusmiljön, artefakter som pinnar mäts mot 

kroppsdelar och olika storlekar på stenar jämförs. Matematiken är även ett naturligt inslag 

där flertalet matematiska begrepp inkluderas i leken. Undervisningen utomhus i skogen 

medverkar till att få fler barn delaktiga samt främjar andra konstellationer i leken. 

4.4 Resultatsammanfattning  

Resultatet av våra intervjuer visar att förskollärarna är överens om att 

undervisningsbegreppet blir svårt att omsätta inom förskolan och därmed svårt att 

förklara. Den spontana undervisningen i utomhusmiljön framkommer som det vanligaste 

undervisningsmomentet för förskollärarna i studien. Planerad undervisning i 

utomhusmiljön sker enligt förskollärarna inte i lika stor utsträckning. Förskollärarna 

beskriver att aktiviteter som sker utanför förskolan kräver planering, mestadels utgår 

planeringen från vilket material som bör tas med.  Något förskollärarna nämner som 

nödvändigt för att undervisning ska ske, är en närvarande medforskare. Tillsammans med 

barn kan de tillföra begrepp samt utmana och stötta barn där de befinner sig. 

Förskollärarna utrycker en medvetenhet om vikten av att vara nära både fysiskt och 

psykiskt för att kunna undervisa och utveckla barns kompetenser i stunden. Samtal och 

kommunikation ses som en naturlig del av undervisningen med barn som sker dagligen 

överallt i förskolans alla olika situationer. Skogen beskrivs av förskollärarna som 

medierande där samspel mellan människan, artefakter och miljön sker. Resultatet visar 

hur förskollärarna ser på utomhusmiljön och hur den kan användas som en tredje pedagog 

och är betydelsefull för barns utveckling och lärande.   
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5 Analys  

I detta kapitel presenterar vi studiens analys. Analysen utgår från studiens resultat som i 

sin tur svarar på studiens frågeställningar: Vad innebär undervisning i utomhusmiljön för 

förskollärarna och Hur använder förskollärare utomhusmiljön i sin undervisning. Analysen 

är gjord utifrån den sociokulturella teorin.  

5.1 Vad innebär undervisning i utomhusmiljön för 

förskollärarna? 

I det sociokulturella perspektivet är det alla sociala sammanhang som ses som centralt. 

Kommunikationen skapar möjligheter till samarbete och föra vidare kunskap (Säljö, 2017). 

Resultatet visar på en förståelse hos förskollärarna att det är när de är närvarande och 

kommunicerar med barn som undervisning kan ske. Uppmärksamhet från förskollärare 

över vad barn visar intresse för och utifrån det skapa gemensamt samtal och fokus är något 

som beskrivs i det sociokulturella perspektivet. Detta för att möjliggöra för barn att skapa 

förståelse kring sig själv och sin omvärld (Säljö, 2017). Förskollärna uttrycker medvetenhet 

om hur viktiga de är i barns lärande, att lärandet sker först då de är närvarande och genom 

kommunikation kan utmana barn vidare.  

Vygotsky (1978) talar om att barn behöver utmanas olika och utifrån där det enskilda 

barnet befinner sig. Den proximala utvecklingszonen innebär att barn söker kunskap som 

de inte besitter med hjälp av den social kontext som dem befinner sig i. Artefakter, vuxna 

eller andra barn är olika sätt för barn att tillämpa sig nya kunskaper (Vygotsky, 1978). 

Resultatet visar på förståelse hos förskollärarna att det är när de rent fysiskt men även 

mentalt är i barns direkta närhet som de kan uppfatta barns intentioner och intressen.  

Likväl att ta hänsyn till barns tidigare erfarenheter för att kunna stötta och utmana barn 

vidare. Vygotsky (1978) menar att det är viktigt som förskollärare att ha en förståelse i var 

ett barn befinner sig för att med sin undervisning med didaktisk planering ska kunna 

utmana barn vidare i deras lärande och utveckling.   

I resultatet beskriver förskollärna att undervisningen sker genom att de är närvarande och 

medforskande och att det är först då barn går att utmana i deras eget lärande. Vidare 

beskriver de hur lärandet i förskolan fokuserar främst på processen istället för målet i sig. 

Detta belyser även Vygotsky (1978) kring barns lärande, att hur barn tillägnar sig 

kunskapen är viktigare än målet i sig. Desto mer barn ser, hör och upplever desto mer 

erfarenheter och kunskap tillägnas dem (Vygotskij, 1995). 

Barn ska ges delaktighet och få möjlighet till att få förståelse för hur omgivningen 

uppfattar och förklarar olika fenomen (Säljö, 2017). Förskollärarna uttrycker hur det 

krävs av dem att vara goda förebilder och medforskande för att kunna bidra med 

samtal och begreppsförklaringar som barn stöter på i vardagen.  

Resultatet visar att förskollärarna använde sig av det expansiva språket i samtalet med 

barn för att ge dem de rätta orden på saker i dess rätta miljö. Samtal och kommunikation 
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är det vanligaste sättet förskollärarna talar om då de förklarar att de arbetar för att 

undervisa. Mediering är ett begrepp som används inom den sociokulturella teorin, det 

innebär att människan behöver artefakter för att förstå och agera med sin omvärld.  

Språket ses som en medierande artefakt och som utvecklas inom samhället och de 

kulturella gemenskaper vi befinner oss i (Säljö, 2017). 

5.2 Hur använder förskollärare utomhusmiljön i sin 

undervisning?  

Det framkommer att förskollärarna ser på utomhusmiljön som en miljö där det går att 

undervisa men att de planerade undervisningstillfällena är färre utomhus. Något som 

nämns är att det är möjligt att bedriva liknande undervisning som inomhus men att det 

krävs att förskollärarna planerar. Istället för att planera använder förskollärarna spontana 

undervisningstillfällen. De tar tillfället i akt och ur ett sociokulturellt perspektiv kan det ses 

som att barn lära hela tiden och lärandet aldrig avstannar. Barn söker kunskap i den 

kontext de befinner sig i (Vygotsky, 1978), och närvarande förskollärarna kan ta tillvara 

vad barnen för stunden söker kunskap om.  

Förskollärarna beskriver att den spontan undervisningen i utomhusmiljön sker i den 

dagliga verksamheten. En av förskollärarna ser sig själv som mer kompetent gällande 

spontan undervisning i utomhusmiljön än den planerade. Resultatet ställer sig emot det 

sociokulturella perspektivet med dess teori kring hur didaktisk planering ska utmana barn 

vidare i deras kunskap där förskolläraren ska ha en förståelse var barnet befinner sig 

mentalt och inte enbart i ålder (Vygotsky, 1978). 

Undervisning i utomhusmiljön möjliggör för barn att få uppleva med alla sina sinnen och 

hela sin kropp, förskollärare berättar att det förenklar undervisningen när barn befinner 

sig i en situerad miljö (Strandberg, 2006). I resultatet redogörs för hur en förskollärare 

anser att samtal kring friktion möjliggörs och förenklas då barn i den situerade miljön 

redan upplever fenomenet. Förskollärarens roll blir enligt förskolläraren att synliggöra för 

barn och tillföra nya begrepp och förklaringar till fenomenet som ett led i barns utveckling 

och lärande.  

Artefakter som förskollärarna använder i undervisningen kan fånga barns intresse 

förklarar en förskollärare. Om artefakter väljs utifrån barns lek ökar intresset för 

undervisningen. Barn blir mer intresserade om undervisningstillfället sker utifrån deras 

intresse och förskollärare spontant går vidare med att finna ingångar till lärande hos barn i 

stunden. Säljö (2017) talar om materiella artefakter som tillsammans med språket 

medverkar till både tanke och handling och att de inte går att särskilja i barns utveckling. 

Skogen förklarar förskollärarna som en miljö som bjuder på naturligt lärande där större 

kreativitet till uppkomst av olika annorlunda lekar skapas, andra konstellationer och 

grupperingar uppstår. Vygotskij (1995) beskriver människan som en kreativ varelse som 

skapande av nya kunskaper. Genom återskapande av tidigare upplevelser och erfarenheter 

skapa sig en framtid samt förändrar sin nutid. Förskollärarna talade om skogen som en 

återkommande plats de ofta besökte, de beskrev hur de kunde se barns fysiska som 
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psykiska lärande utvecklas i skogen. Vidare förklarade förskollärarna att skogen bidrar till 

ett situerat lärande i en medierande miljö där naturliga artefakter får en annan innebörd 

för barn, en pinne kan användas som mätstock.   

6 Diskussion  

I detta kapitel inleder vi med en metoddiskussion. Vidare följer en resultatdiskussion 

där studiens resultat diskuteras utifrån tidigare forskning och litteratur som 

presenteras i bakgrunds kapitlet. Därefter följer diskussion kring studiens relevans 

för förskolläraryrket och kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare ser undervisning i 

utomhusmiljön. Vi valde en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att 

få svar på våra två forskningsfrågor. Vad innebär undervisning i utomhusmiljön för 

förskollärare? Hur använder förskollärare utomhusmiljön i sin undervisning?  

Vi upplever att valet av metod gav oss förmånen att på ett utförligt sätt ta del av 

respondenternas tankar och åsikter. De semistrukturerade intervjuerna upplevdes 

som ett öppet samtal där möjligheter gavs att följa upp respondenternas svar och 

ställa följdfrågor för att få fördjupad information. Vilket vi anser gav oss relevant data 

som i sin tur har kunnat gett svar på studiens syfte och forskningsfrågor.  

Ett målstyrt urval av respondenter valdes med tanke att få ta del av verksamma 

förskollärares uppfattningar. För att få en så bred variation i det empiriska materialet 

valdes förskollärare ut utifrån antal år i verksamhet och i olika kommuner på olika 

enheter.  

Respondenterna tillfrågades först via telefon eller mail med förklaring kring syftet 

med studien. Av de respondenter som tillfrågades tackade samtliga ja till deltagande 

och fick då missivbrevet sänt till sig. Plats för intervjuerna valdes av respondenterna 

med fokus på att skapa trygghet. Vi valde att inte sända intervjufrågorna tillsammans 

med missivbrevet för att undvika påverkan och förberedelse av respondenternas svar. 

Vi känner oss nöjda med valet av metod men upplever att resultatet möjligen skulle 

kunna gett oss ett bredare perspektiv om det kompletterats med observationer. I 

denna studie får vi en uppfattning om hur en specifik grupp förskollärare ser på 

undervisning i utomhusmiljön. Resultatet hade möjligen blivit annorlunda om vi valt 

att observera samma grupp och jämfört det de säger i teorin med hur de arbetar i 

praktiken. En risk som vi diskuterat är om respondenterna agerar utifrån sina svar 

vid observation och därigenom inte blir trovärdiga. Om observation använts skulle 

den med fördel genomförts innan intervjuerna för att troligtvis fått ett mer 

tillförlitligt resultat.  
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Vi genomförde enskilt fyra intervjuer var, detta för det geologiska avståndet mellan 

oss som studenter är långt och inte möjliggör gemensamma intervjuer.  Då studien 

utgår från en kvalitativ metod innebär det att studien endast utgår från den sociala 

verklighet som de åtta intervjuade förskollärarna befinner sig i. Vi är medvetna om 

att för att få ett mer generaliserbart resultat hade vi behövt genomföra fler intervjuer.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare ser på undervisning i 

utomhusmiljön. Förskollärarna som deltagit i studien uttrycker att begreppet 

undervisning är problematisk och svårdefinierad, en rädsla finns att förskolan 

skolifieras och närmar sig skolans mark. Detta skriver Melker et al. (2018) då deras 

forskning visar att förskollärare ser på begreppet undervisning som statushöjande 

men med oro för att förskolan kan komma att bli skolifierad.  

Undervisning ses av förskollärarna i studien som något som sker kontinuerligt i den 

dagliga verksamheten i motsats till den didaktiskt planerade undervisningen. I läroplanen 

står det hur förskolläraren ska leda de målstyrda processerna samt ansvara för det 

pedagogiska innehållet i både den spontana som planerad undervisningen (Skolverket, 

2018). Läroplanens målstyrda arbete ställs mot förskollärarnas trygghet i att barn lär 

naturligt i utomhusmiljön utan planerad undervisning. Resultatet visar att förskollärarna 

anser att undervisning utomhus sker när de är närvarande och samspelar med barn. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att undervisning i förskolan är 

situationsbunden och unik. Viktigt blir att förskolläraren har ett syfte med undervisningen 

annars riskerar undervisningen att inte bli tydlig (Pihlgren, 2017).  

Förskollärarna i studien beskriver hur de undervisar när de är närvarande och kan sätta 

ord på vad barn ser och upplever. Något vi finner intressant är förskollärarnas 

medvetenhet om betydelsen av undervisning. De talar om hur viktiga och betydelsefulla 

förskollärare är för barns lärande men att undervisningen mestadels förekommer spontant 

och inte planerat i utomhusmiljön. Liknande framkommer i Norling och Sandberg (2015) 

samt Ihmeideh och Al-Qaryouti (2015) studier, där det står att förskollärare har en 

medvetenhet om betydelsen av barns utveckling och lärande i utomhusmiljön, men den 

planerade undervisningen uteblir. Dock menar Pramling Samuelsson och Pramling (2013) 

att bara vara närvarande förskollärare inte räcker. Förskollärarens roll är betydelsefull för 

hur barn utvecklar ett lärande och därav krävs kommunikation med barn och kompetens 

hos förskollärarna att se vad undervisningen ska riktas mot (Pramling Samuelsson & 

Pramling. 2013). Undervisning hos barn börjar hos dem själva men det kräver stöttning av 

förskollärare eller barn med andra erfarenheter för att utvecklas (Björklund & Palmér, 

2019).   

Det mest förekommande strategierna i undervisningen som förskollärarna i studien 

nämner är samtal och kommunikation. Det expansiva språket används för att ge barn de 

rätta orden på saker och ting för att vidga barns kunnande. Hildén (2018) förklarar att 

förskollärarna ansvarar för att ställa utmanande och öppna frågor för att göra 
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undervisningen meningsfull samt förståelig för barn. Norling och Sandberg (2015) 

beskriver hur utomhusmiljön kan bidra till metasamtal med barn och bidra med 

språkinlärning om förskolläraren är medveten om språket i sin undervisning. I resultatet 

framkommer hur utomhusmiljön bidrar till naturliga samtal kring den miljö som 

förskollärare och barn befinner sig i. 

Inom det sociokulturella perspektivet förklaras den proximala utvecklingszonen som då 

barn har en förförståelse kring något och är på väg till att utveckla kunnande kring något 

nytt med hjälp av omgivningen, artefakter, barn eller vuxen med mer kunskap (Vygotsky, 

1978). Studiens resultat visar att undervisningen sker hela dagen, inte så ofta planerat i 

utomhusmiljön och det som framkommer som viktigast är att vara närvarande, 

medforskande och att samtala med barn. Precis som Pramling Samuelsson och Pramling 

(2013) påtalar förskollärarens roll, nämner även förskollärarna i studien att de ser på sig 

själva som viktiga att vara nära och undervisa när barn upptäcker något som de blir 

intresserade av. Medforskare, att vara närvarande här och nu för att upptäcka signaler som 

barn ger uttryck för ger möjligheter för förskollärarna att skapa undervisningstillfällen i 

stunden. Det beskriver förskollärarna som den undervisning som främst förekommer 

utomhus. 

Studiens förskollärare uttrycker att den spontana undervisningen är det som sker främst i 

utomhusmiljön. “Jag tycker jag är bättre på den här sortens undervisning än den 

planerade” (Förskollärare 7) beskrivs under intervjun. Vi reflekterar över förskollärarnas 

svar och ställer oss frågande till om utomhusmiljön per automatik bidrar till mest fri lek 

där den planerade didaktiska undervisningen förbises. Resultatet visar att förskollärarna 

anser att utomhusmiljön har samma förutsättningar som inomhusmiljön till undervisning. 

Ansvaret för undervisning innefattas i förskollärarprofession (Skolverket, 2018). Bristen av 

planeringstid uttrycks av en förskollärare som en orsak till avsaknaden av undervisning i 

utomhusmiljön. En fråga som kan ställas i relation till detta är om det är så att 

förskollärarna är medvetna om hur de ska arbeta, eller om utomhusmiljön bidrar med en 

mer låt gå mentalitet av bekvämlighetsskäl? Pihlgren (2017) belyser de verksamheter där 

barn lämnas åt fri lek utan pedagogiska intentioner, genom en låt-gå-undervisningsmiljö 

där generella beskrivningar används av förskollärarna att barn lär i lek. Pihlgren (2017) 

menar att lek utan vuxet deltagande utvecklar lärande mellan barn men för att tillföra 

ytterligare dimensioner av lärande krävs att förskollärare aktivt undervisar. Resultatet 

visar att förskollärarna har en medvetenhet och förståelse kring vikten av undervisning i 

utomhusmiljön men svårigheter att omsätta undervisningen i den dagliga praktiken. 

Förskolläraren bör vara tillgänglig som stöd för att besvara barns frågor och fånga upp det 

som de anser är spännande. Därmed kan förskolläraren inte bara observera när barn leker 

fritt utan det krävs att förskollärare är aktiva och delaktiga skriver Ohlsson (2015). 

Förskollärarna beskriver den spontana undervisning som mest förekommande i daglig 

verksamhet. En fråga som kan ställas i relation till detta är, tenderar undervisning till att 

aldrig fokuseras vid något specifikt utan endast mindre saker, där ett större fokus och djup 

på det specifika uteblir. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver hur varje 

tillfälle är beroende av sammanhang, barn och innehåll. Undervisningen synliggörs då den 
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är målinriktad och har ett syfte att utveckla barns lärande mot det specifika. Särskilja de 

två begreppen undervisning och lärande är svårt skriver Bilton (2010) då förskolläraren 

har ett tydligt innehåll kopplat till syfte samt närvaro att peka ut lärandet för barn. 

Förskollärarna i studien förklarar att fokus ligger på lärandet i sig med utgångspunkt från 

barns perspektiv och inte specifika mål. I resultatet beskriver få förskollärare reflektionen 

efter den spontana undervisningen, en uttrycker:  

Mycket omedvetet kan det ju vara men samtidigt medvetet men det blir kanske att reflektionen 

oftast kommer efteråt, då ser jag att många mål ur läroplanen kommer in i den även om 

planeringen inte fanns där från början. (förskollärare 4).  

Planerad undervisning sker mestadels utanför förskolans gård. De enda planerade 

undervisningstillfällena som förskollärarna berättar om är när de besöker skogen eller 

förskolans närområden. Doverborg et al. (2013) beskriver att förskollärares didaktiska 

förmåga att interagera och kommunicera med barn ligger till grund för hur barn utvecklar 

kunnande om något specifikt.  

Glöms utomhusmiljön bort i planeringen för målstyrd undervisning med utgångspunkt 

från de didaktiska frågorna vad, hur och varför?  Syftet med undervisningen är något som 

Pihlgren (2017) beskriver som väsentligt, risken blir annars att undervisningen inte blir 

tydlig. Resultatet visar att tillfällen med planerad undervisning i utomhusmiljö är få. 

Konsekvenser enligt oss kan bli att barns lärande i utomhusmiljö blir åsidosatt och att 

förskollärare inte ser på undervisningen som något som de själva ansvarar för. Resultatet 

visar att de spontana undervisningstillfällena mestadels utgår från barns lek. Björklund och 

Palmér (2019) skriver hur lek och undervisning inte kan separeras från varandra utan är 

viktiga aspekter i förskolans didaktik. Lärandet genom lek förklarar Olsen et al. (2011) ökar 

när den vuxna kliver in och deltar. 

Utomhuspedagogik i den omgivande miljön ska ses som ett komplement och ligga till 

grund för lärandet uttrycker Ohlsson (2015). Resultatet visar att förskollärarna 

använder skogen som återkommande plats för lärande i dess naturliga miljö. Skogen 

tillåter barn uppleva med kroppen och bidrar med fler sinnliga intryck, lockar till 

andra lekar och konstellationer än vid lek på förskolans gård. Grahn (2007) 

framhåller att barn i utomhusmiljön tillåts låta och vara ohämmade i leken samt 

upptäcka och utveckla spontana lekar som bygger på människans sinnen som känsel, 

balans och syn. Fägerstam (2012) skriver att barn gynnas av att vistas i utomhusmiljö 

och framhåller att speciellt försiktiga barn främjas av miljön till ökad interaktion med 

andra barn. Detta beskriver även en förskollärare då hen använder skogen som en 

plats där barn utvecklar nya kompisrelationer. Förskolläraren beskriver hur barns lek 

på förskolans gård är mer förbestämd i motsats till skogen. Jörgensen (2014) talar 

om hur skogen förändrar barns lek och skogens variationer och detaljer används på 

ett omväxlande sätt. I resultatet beskriver förskollärarna att de ser hur barn leker mer 

fantasifulla lekar när de kommer ut i skogen. Skogen bidrar till ett situerat lärande i 

en medierande miljö, förskollärarna berättar hur naturliga artefakter får en annan 

innebörd för barn. Begrepp förskolläraren synliggör förenklas för barn då de kan 

uppleva med kroppen, matematiska begrepp som vikt och längd kan påvisas med 
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stenar och pinnar. Naturen talar till barn, koppling finns mellan sinnesintryck från 

natur och lärande (Brodin, 2011). Utomhusmiljön fungerar som en länk mellan teori 

och praktisk och ska ses som betydelsefull för barns förståelse. Däri upptäcker och 

skapar barn nya perspektiv samt att utomhusmiljön bidrar till lärande med hela 

kroppen (Szczepanski & Andersson, 2015).  

Läroplanen för förskolan (2018) beskriver den spontana undervisningen som en del 

av förskolans verksamhet. Forskning som nämns i studien beskriver vikten av att 

förskollärare följer barn i deras lärande men även hur viktigt det är att 

undervisningen såväl planerad som spontan har ett syfte, mål och riktning. Vi 

reflekterar om den spontana undervisningen i utomhusmiljön är tillräcklig för barns 

utveckling och lärande, tenderar den att endast utgå från barns perspektiv där 

nödvändiga kunskaper och lärande inte undervisas. 

6.3  Slutsats 

Studien visar att begreppet undervisning är svårt att förklara och förknippas lätt med 

skolans sätt att undervisa. Förskollärarna anser att undervisning är något som sker 

dagligen och ser sin roll som undervisare då de pekar ut något och hjälper barn att förstå 

sin omvärld. Behjälpliga med att sätta ord på vad barn visar intresse för samt vara 

närvarande för att utmana dem vidare i sitt lärande är vad förskollärarna nämner. 

Kommunikation och det dagliga samtalet ses som viktigast då det i språket kan ge barn 

dess rätta ord och begrepp i utomhusmiljön. För att kunna utmana och undervisa barn i 

utomhusmiljön beskriver förskollärarna sin roll som medforskare och hur det krävs av dem 

att vara närvarande för att fånga det barn visar intresse för.  

Spontan undervisning i utomhusmiljön är den som sker i det vardagliga. Förskollärarna 

anser sig ha lättare i utomhusmiljön att följa barn i leken och uppmärksamma vad barn 

finner intressant i stunden. Utomhusmiljön bidrar med ett mer varierat lärande som utgår 

från barn utan planerat syfte. Den planerade undervisningen sker sällan. Utomhusmiljön 

används i undervisningssyfte först då förskollärare och barn beger sig utanför förskolans 

gård. Skogen nämns som en plats där undervisning sker på mer naturligt sätt då skogen i 

sig skapar samtal och dess artefakter används i undervisningssyfte. 

Summering av vår studie är att utomhusmiljön används av förskollärarna som en plats för 

fri lek med spontan undervisning kring det som barn i stunden finner intressant. En 

förklaring kan vara att utomhusmiljön är en bortglömd plats i den planerade 

undervisningen där den fria leken råder.  

6.4 Relevans för förskolläraryrket 

Studiens resultat kan vara relevant för förskolläraryrket. Förskollärares medvetenhet om 

hur undervisning kan ske i alla förskolans miljöer är viktigt. Utomhusmiljön har stora 

möjligheter till ett situerat lärande, där barn och vuxna lär tillsammans i de sammanhang 

som omger dem. Studiens resultat kan vara relevant för förskolläraryrket då det visar på att 

förskollärarens roll är viktig i utomhusmiljön för att synliggöra, utmana och utveckla barns 
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lärande. I läroplan för förskolan (2018) står det att inomhusmiljö likväl som 

utomhusmiljön ska bidra till barns lärande. Vidare står det att förskolläraren ansvarar för 

undervisningens målstyrda processer i alla olika miljöer. Utomhusmiljön har mycket att 

erbjuda och har alla möjligheter för att användas som den situerade miljön den är. Vi har 

genom arbetet med studien fått vidare perspektiv på hur betydelsefull förskollärare är i 

barns undervisning i utomhusmiljön. Forskning som vi tagit del av påvisar att 

utomhusmiljön är en bortglömd plats för planerad undervisning, vilket studiens resultat 

påvisat. Vi har fått insikt i att det är viktigt att vi som blivande förskollärare håller oss 

uppdaterade med läroplanen och dess innehåll. Läroplanen för förskolan ska ses som 

grunden i den undervisning vi bedriver i förskolan. Studien får relevans för yrkesrollen 

eftersom den påvisar att undervisning i utomhusmiljön ständigt kräver reflektion av 

förskollärarna.  

6.5  Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan vara att undersöka genom observationer hur 

förskolläraren förankrar teori i praktiken. Detta skulle tydligare synliggöra hur 

förskollärarna i praktiken undervisar i utomhusmiljön. Ett ökat deltagarantal kan ge en 

större variation i resultatet vilket kan ge ökad förståelse kring hur utomhusmiljön används. 

En ytterligare aspekt skulle vara att genomföra intervjuer med förskolechefer för att ta del 

av deras åsikter kring hur undervisning ska ske i utomhusmiljön.                                                    
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Bilaga 1  

MISSIVBREV 

Hej!  

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi heter Kristine Eklund Olsson och Amalia Seg, vi studerar sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola och ska nu skriva det självständiga 

arbetet. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på undervisning i 

utomhusmiljö.  

 Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur i ämnet men önskar även att få komplettera 

detta med intervjuer om hur du uppfattar din undervisning i utomhusmiljön. Vi undrar 

därmed om du vill delta i vår studie? Om du vill önskar vi få möjligheten att genomföra en 

ljudinspelad intervju med dig under vecka 17 eller 18, 2019. Intervjun består av cirka tio 

frågor där vi hoppas på att ett givande samtal kan skapas, intervjun förväntas ta cirka 30 

minuter och vi hoppas att du vill delta och bidra till vår undersökning. Genom att besvara 

dessa frågor kan du bidra med värdefull kunskap om hur förskollärare uppfattar sin 

undervisning i utomhusmiljön. 

I vår undersökning, vid intervjun kommer vi att utgå från Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer. Det innebär att informera om syftet med vår undersökning som står beskrivet 

ovan. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och anonymitet råder. 

Ditt deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Insamlad data kommer att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga personer ej kan ta del 

av det. Insamlad data kommer endast att användas till vårt berörda forskningssyfte för att 

sedan analyseras av oss studenter. Efter avslutad kurs då arbetet är godkänt och klart 

kommer det insamlade datamaterialet att raderas.  Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på 

databasen Diva. När uppsatsen publicerats i sin slutversion finns möjligheten att ta del av 

resultatet och det färdiga arbetet.  

  

Har du några frågor eller funderingar är du välkomen att kontakta oss. 

  

Vi hoppas att du vill delta och vi ses! 

  



  

Med vänlig hälsning 

  

Student     Student 

Amalia Seg     Kristine Eklund Olsson 

asg16003@student.mdh.se  ken16002@student.mdh.se 

 

Handledare: Martina Norling 

Tel: 073 662 09 32 

Mail: martina.norling@mdh.se 
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Bilaga 2  

Antal år i verksamhet?  

INTERVJUFRÅGOR  

Vad innebär undervisning i utomhusmiljön för respondenterna? 

• Vad är undervisning för dig?  

 

• Vad har du för erfarenheter av undervisning?  

 

• Hur ser du på undervisning i utomhusmiljön?  

 

• När sker undervisning i utomhusmiljön?  

 

• Hur ser du på din egen roll som förskollärare i utomhusmiljön? 

 

 

Hur använder förskollärare utemiljön i sin undervisning? 

• Beskriv hur du ser på förskolan utomhusmiljö och barns utevistelse? 

 

• Hur använder du utomhusmiljön i din undervisning?  

• Omedvetet? 

• Medvetet? 

 

• Hur ofta anser du att du skapar lär tillfällen i utemiljön med syfte att lära ut 

något specifikt till barnen?  

• Hur upplever du att miljön ute bidrar eller försvårar för dig som pedagog att 

undervisa? 

 

• Hur arbetar du för att påvisa att ett lärande uppstått hos barnen? 

 

• Hur anser du dig arbeta med språk, matematik, NTA och estetik i 

utomhusmiljön?  

 

• Beskriv vilka olika miljöer du använder i din undervisning och hur du anser 

att/om dessa bidrar till något specifikt lärande? 

 

 


