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Abstract  

The purpose of this study was to find out pre-school teachers´ perceptions on 

outdoor education based on the new curriculum, ”Lpfö18” which clarifies pre-

school teachers´ responsibilities for the education. Furthermore I wanted to 

find out about pre-school teachers´ educational strategies in the outdoor envi-

ronment. As a method, I have used qualitative semi-structured interviews, with 

six pre-school teachers from two different pre-schools whom I interviewed in-

dividually. The result of the study shows that the informants have quite similar 

perceptions on outdoor education. Outdoor education is used by pre-schoo 

teachers as a complement and it provides greater stimulation than the indoor 

environment. The place which is most associated with outdoors in the pre-

school teachers´ opinion is the forest. Most pre-school teachers find that the 

definition of ´teaching´ is not a new phenomenon in pre-schools but it entails 

higher status now, in 2020. Higher status means professionality and greater 

responsibility regarding education in pre-school. The study also shows the in-

formants´opinions about education and the strategies they use in outdoor envi-

ronments. According to pre-school teachers, there are two types of education: 

the planned and the spontaneous. Most of the informants believe that there 

must be a purpose for teaching. The strategies pre-school teacher have in out-

door-education are the following: to be flexible and responsive for what the 

children have to say, to communicate with children and to familiarise them 

with animals, plants and phenomena that are not occurring in the indoor envi-

ronment, having concrete material and observing children in order to discover 

their interests and needs during outdoor activities. 

 

Keywords: curriculum, outdoor-education, pre-school, teaching, teaching 

strategies 
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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att bidra med kunskap kring förskollärares 

uppfattningar om utomhuspedagogik utifrån den reviderade läroplanen (Lpfö 

18) som förtydligar förskollärares ansvar i undervisningen. Vidare ville jag få 

reda på vilket eller vilka sätt förskollärare undervisar på i utomhusmiljön. Jag 

har använt mig av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod. Jag ge-

nomförde enskilda intervjuer med sex förskollärare från två olika förskolor. I 

studiens resultat framkommer det att informanterna har övervägande samstäm-

miga uppfattningar kring utomhuspedagogik. Informanterna menar att utom-

huspedagogik är ett komplement och ger större sinnesstimulering än innemil-

jön. Den plats som förknippas mest med utomhusverksamheten enligt förskol-

lärarna är skogen. De flesta förskollärare tycker att undervisning inte är något 

nytt i förskolans verksamhet, men att det innebär en högre status nu, 2020. Med 

högre status menas professionalitet och även större ansvar angående utbild-

ningen och undervisningen i förskoleverksamheten. Studien undersöker vidare 

förskollärares uppfattningar om undervisning och deras undervisningsstrate-

gier i utomhusmiljöer. Förskollärarna talar om två typer av undervisning: den 

planerade och den spontana. De flesta informanterna anser att det behöver fin-

nas något syfte med undervisningen för att kunna bedriva den. Förskollärarna 

i studien tillämpar följande undervisningsstrategier i utomhuspedagogik: att 

vara flexibel och lyhörd mot barnen, att kommunicera med barnen, att bekanta 

dem med djur, växter och fenomen som inte finns i innemiljön, att ha med 

konkreta material och att observera barnen för att kunna utgå ifrån deras in-

tressen och behov. 

 

Nyckelord: förskola, Lpfö18, undervisningsstrategier, undervisning, utom-

huspedagogik 

  



Undervisning ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv i förskoleverksamheten Adrienn Végh 

 

 

IV 

 

Förord 

Skrivandet av denna uppsats har varit både kämpigt och lärorikt. Det finns 

några personer som jag vill ägna ett stort tack till! 

Jag vill tacka till alla förskollärare som har tagit sig tid och ställt upp för denna 

studie! Det var mycket givande att ta del av era kunskaper och erfarenheter! 

Ett stort tack till min handledare, Stina Eriksson som har varit tillgänglig under 

hela arbetets gång, oavsett tid på dygnet! Hon har visat stort engagemang och 

väglett mig med sin snabba respons! 

Slutligen vill jag tacka min sambo, min familj och mina vänner som har stöttat 

mig hela vägen! 

Tack ännu en gång, utan er medverkan och ert stöd hade det inte varit möjligt 

att genomföra denna studie! 

Adrienn Végh 

 

  



Undervisning ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv i förskoleverksamheten Adrienn Végh 

 

 

V 

 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND OCH CENTRALA BEGREPP ......................................................................... 2 

1.1.1 Utomhuspedagogikens definition ..................................................................... 2 

1.1.2 Undervisning i förskoleverksamheten .............................................................. 3 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................ 4 

2 LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................................... 5 

3 METOD ......................................................................................................................... 9 

3.1 URVAL ........................................................................................................................ 9 

3.2 DATAINSAMLINGSMETOD ......................................................................................... 10 

3.3 DATABEARBETNING OCH ANALYSMETOD ................................................................. 10 

3.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .......................................................................................... 11 

3.5 VALIDITET, RELIABILITET OCH GENERALISERBARHET .............................................. 12 

4 RESULTAT ................................................................................................................. 14 

4.1 UTOMHUSPEDAGOGIK ............................................................................................... 14 

4.1.1 Utomhuspedagogikens innebörd för förskollärarna ....................................... 14 

4.1.2 Förskollärares syn på att bedriva utomhuspedagogik med utgångspunkt i 

undervisningsbegreppet i Lpfö18 ................................................................................. 15 

4.1.3 Sammanfattning av resultat kring utomhuspedagogik och undervisning 

utomhus utifrån Lpfö18 ................................................................................................ 17 

4.2 UNDERVISNING ......................................................................................................... 17 

4.2.1 Undervisningsbegreppet ur förskollärares perspektiv .................................... 17 

4.2.2 Förskollärares undervisningsstrategier under utomhuspedagogiska aktiviteter

 18 

4.2.3 Sammanfattning av resultat kring undervisning och strategierna förskollärare 

tillämpar utomhus ......................................................................................................... 21 

5 DISKUSSION .............................................................................................................. 22 

5.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................. 22 

5.1.1 Utomhuspedagogikens innebörd för förskollärarna i min studie samt i tidigare 

forskning ....................................................................................................................... 22 

5.1.2 Förskollärares syn på att bedriva utomhuspedagogik med utgångspunkt i 

undervisningsbegreppet i Lpfö18 i min studie samt i tidigare forskning ...................... 23 



Undervisning ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv i förskoleverksamheten Adrienn Végh 

 

 

VI 

 

5.1.3 Förskollärares undervisningsstrategier under utomhuspedagogiska aktiviteter i 

min studie samt i tidigare forskning .............................................................................. 24 

5.2 METODDISKUSSION................................................................................................... 25 

5.3 REKOMMENDATIONER FÖR VERKSAMHETEN ............................................................ 26 

5.4 FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER ................................................................................... 27 

REFERENSER ..................................................................................................................... 29 

BILAGOR ............................................................................................................................. 33 

 



Undervisning ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv i förskoleverksamheten Adrienn Végh 

 

1 

 

1 INLEDNING 

Fokus i denna studie är riktat mot utomhuspedagogik och hur undervisning 

kommer in i uteverksamheten, med utgångspunkt i den nya läroplanens beto-

ning av undervisningsbegreppet. Jag har haft turen att göra VFU och vikariera 

på flera verksamheter där jag verkligen har sett förskollärare undervisa. I detta 

arbete vill jag bidra med kunskap kring undervisning med fokus på utomhus-

miljöer. Anledningen till detta är att den form av undervisning som jag har sett 

bedrivits mestadels inomhus. Dessutom ska undervisning genomsyra hela 

verksamheten så jag anser att det är väsentligt att undersöka och synliggöra hur 

detta bedrivs även i utomhusmiljöer. Jag kommer därför att belysa några förs-

kollärares uppfattningar om utomhuspedagogik samt vilka sätt de bedriver 

undervisning på i relation till utemiljön.  

En betydelsefull del i förskolans verksamhet är att barn ska erbjudas utevistelse 

i olika miljöer (Sandberg, Lillvist, Ärlemalm-Hagsér, 2018). Förskolans läro-

plan (Skolverket, 2018) problematiserar vikten av naturen och därmed utemil-

jön. Till uppdraget hör att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin rörelse-

förmåga, motorik och att befinna sig i olika naturmiljöer. Utemiljön och de 

fysiska aktiviteterna kopplas samman med hälsa vilket också ingår i förskolans 

uppdrag: ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och 

därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva” (Skolverket, 2018, 

s. 9). Utbildningen ska även möjliggöra utforskande, ifrågasättande samt dis-

kussioner kring olika fenomen i omvärlden. Vidare ska barns förståelse utveck-

las avseende den påverkan som finns människor, natur och samhälle emellan 

därför att få barnen att förstå att de kan bidra till samhällets hållbara utveckling. 

(Skolverket, 2018; Sheridan & Williams, 2018). 

En annan central del i förskolans läroplan, Lpfö18 är undervisning. Sheridan 

och Williams (2018) hävdar att undervisningsbegreppet inte är nytt i försko-

lans historia men det har inte framkommit så tydligt som det gör nu i den revi-

derade läroplanen. Det framgår att förskollärare ska ansvara för att undervis-

ning bedrivs i verksamheten. Undervisningen ska stimulera och utmana barnen 

och detta bör ske genom att beakta och uppfylla läroplanens strävansmål och 

bör leda till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska antingen 

vara planerad eller spontan (Skolverket, 2018). Det är av stor vikt att pedago-

gerna fångar upp barnens intressen genom att observera deras tankar och idéer 

för att kunna uppnå en verksamhetsutveckling (Källhage & Malm, 2018). 

Utifrån ovanstående anser jag att det är mycket viktigt att bidra med kunskap 

kring undervisning utomhus. Det önskar jag bidra till genom att undersöka och 
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synliggöra förskollärares resonemang och meningar kring undervisning i ute-

miljön samt dess tillämpning i praktiken. 

 

1.1 Bakgrund och centrala begrepp 

Barn i Sverige har stora möjligheter till att möta olika miljöer i naturen men 

dessa möten är inte lika vanliga som förr. Urbaniseringen och den teknologiska 

utvecklingen har lett till färre naturmöten och direkta upplevelser av den gröna 

miljön (Helldén, Högström, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2015; Brügge & 

Szczepanski, 2018). 

Helldén et al. (2015) menar att för att barn ska få en förståelse för den natur-

vetenskapliga världen är det av stor vikt att de får uppleva utomhusmiljön. 

Barns erfarenheter av naturen skiljer sig mycket åt, så det är därför angeläget 

att förskolan försöker balansera dessa olikheter. Genom att erbjuda barnen 

möjligheter att vistas i olika naturmiljöer som kan vecka deras intressen och 

engagemang för naturvetenskapliga fenomen kan olikheterna kompenseras. 

Persson Gode (2011) och Brügge och Szczepanski (2018) framhåller att barn 

lär sig genom att använda hela sin kropp och alla sina sinnen. Om barnen er-

bjuds kraftig sinnlig stimulering genom att de får uppleva, undersöka och ut-

forska blir det möjligt att de får inhämta kunskaper kring de fenomen som om-

ger dem. Utomhusmiljön blir därför en utmärkt arena för sinnliga upplevelser. 

De kan lukta på, känna och röra saker som finns i naturen. Dessa betydelsefulla 

händelser och upplevelser kan resultera i ett ökat miljöengagemang hos barnen 

(Persson Gode, 2011; Brügge & Szcepanski, 2018). 

1.1.1 Utomhuspedagogikens definition 

Att undervisa utomhus leder till en mer rörelseintensiv lärmiljö där känsla, 

handling och tanke kan föras samman (Brügge & Szczepanski, 2018). Utom-

huspedagogik strävar efter att återskapa den direktkontakten som människan 

tidigare hade med naturen. Nedanstående definition har formulerats av Cent-

rum för Miljö – och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet för 

att beskriva begreppet utomhuspedagogik: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växel-

spel mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärveten-

skapligt forsknings – och utbildningsområde som bl.a. innebär 
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- att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur – och kultur-

landskap, 

- att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning beto-

nas, 

- att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

Szczepanski, 2007, s. 11 

Utomhuspedagogik fastställer den didaktiska ”var”- frågan, alltså platsen där 

lärandet äger rum på. Därför menar Szczepanski (2007) att undervisningen 

även är platsrelaterad inom utomhuspedagogik. Szczepanski samt Brügge och 

Szczepanski (2018) anser att utomhusmiljön kan utnyttjas både som instrument 

– för att åstadkomma läroplanens strävansmål – och som en plats för barns 

lärande. Den didaktiska ”vad”- frågan kan också kopplas till utomhuspedago-

gik och lärande. ”Vad”- frågan handlar om lärandets innehåll, alltså vad eller 

vilka undervisningsmoment som ska utföras utomhus. Den tredje didaktiska 

frågan är ”hur”- frågan och det syftar på sättet förskollärare undervisar på. Det 

kan bland annat ske genom att genomföra estetiska och naturvetenskapliga ak-

tiviteter.  ”När”- frågan är den som är mest styrande över själva strukturen 

(Brügge & Szczepanski, 2018). I undervisningen bör man beakta de olika års-

tiderna och vad de medför ur ett lärande – och undervisningsperspektiv. ”Var-

för”- frågan fokuserar på skälet för att bedriva utomhuspedagogik. För att be-

svara denna fråga kan man beakta utomhuspedagogikens fördelar. Fördelarna 

kan vara att utomhuspedagogik kan leda till ökat miljöengagemang, att den 

tränar samarbete och emotionell – samt social kompetens (Brügge & 

Szczepanski, 2018). 

1.1.2 Undervisning i förskoleverksamheten 

Undervisning – som är en kontinuerlig process – ingår i utbildningen inte bara 

i skolan men även i förskolan. I förskolan ligger ansvaret hos förskolläraren 

för att bedriva undervisning (Källhage & Malm, 2018). 

Enligt skollagens första kapitel,  §3 (SFS 2010:800) innebär undervisning ”så-

dana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar 

till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 

och värden.” Undervisning i förskolan kan vara planerad eller spontan och kän-

netecknas av omsorg, lärande och lekfullhet och bör tillföra ny kunskap hos 

barnen (Sheridan & Williams, 2018; Skolverket, 2018). 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) poängterar betydelsen 

av att den som undervisar interagerar med den undervisade i olika kommuni-

https://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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kativa sammanhang. Förskollärarens lyhördhet samt didaktiska kunskap fram-

hålls som nyckelfaktorer i lyckade undervisningssituationer (Sandberg, Lillvist 

& Ärlemalm-Hagsér, 2018). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) fastställer att alla situationer kan an-

vändas som undervisningstillfällen. Det innebär att även utomhusmiljön kan 

utnyttjas som lärandemiljö inom exempelvis biologi eller matematik (Sheri-

dan, & Williams, 2018). Sandberg, Lillvist & Ärlemalm-Hagsér (2018) fram-

håller att barn behöver varierande miljöer att undersöka och upptäcka i, och att 

lärande och utveckling utomhus förutsätter att förskollärare utgår ifrån lek och 

utforskande när de planerar verksamheten med barnen (Sandberg, et al., 2018). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskollärares uppfatt-

ningar om utomhuspedagogik samt hur de bedriver undervisning i utomhus-

miljöer med utgångspunkt i den reviderade läroplanens förtydligande om 

undervisning i förskolan. 

• Vad anser förskollärarna att utomhuspedagogik innebär? 

• Har förskollärarnas syn på utomhusverksamhet påverkats av den 

reviderade läroplanens betoning på undervisning i förskolan? I så 

fall hur? 

• Hur definierar förskollärarna undervisning och vilka undervis-

ningsstrategier tillämpas i utomhusverksamheten?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Szczepanski och Dahlgren (2011) beskriver i sin intervjustudie utomhuspeda-

gogikens eller ´outdoor educations´ – som det kallas på engelska – framväxt i 

akademiska sammanhang. Begreppet blev etablerat i USA på Cornell Univer-

sity och Ohio State University, i mitten av 1860-talet. Syftet med utomhuspe-

dagogik var att öka kontakten mellan människan och naturen genom ett mer 

erfarenhetsbaserat lärande. Szczepanski och Dahlgrens intervjustudie presen-

terar lärares tankesätt kring begreppet utomhuspedagogik. Respondenterna 

förknippar utomhuspedagogik med olika fysiska miljöer samt med olika inlär-

ningssätt. Viktiga element blir även motion nämligen att vara fysiskt aktiv, 

samt sinnenas essentiella roll i lärandet. Detta styrks även av Szczepanski 

(2013) som i sin intervjustudie belyser förskollärares och lärares yttranden om 

att kroppsligt och sinnligt lärande möjliggörs via fysiska aktiviteter samt olika 

sinnesintryck från naturen. I naturen har barn möjlighet att bekanta sig med 

fenomen som inte förekommer inomhus. Szczepanski och Dahlgren (2011) 

och Szcepanski (2013) menar att utomhusmiljön erbjuder rikare sinnesstimu-

lering än inomhusmiljön. De betonar även förstahandserfarenheternas bety-

delse, det vill säga när barn lär sig genom att uppleva och erfara saker första 

gången de möter dem. Studiernas resultat visar att miljöarbetet kan utvecklas 

om man arbetar på detta sätt. Vidare blir förstahandserfarenheterna väsentliga 

för barnens begreppsbildning. Detta sätt att se på lärande baseras på att teori 

och praktik kan komplettera varandra i undervisningen utomhus (Szczepanski 

& Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013). 

Wilhelmsson, Ottander och Lindestav (2012) presenterar liknande resultat som 

Szczepanski och Dahlgren (2011) gällande erfarenhetsbaserat lärande samt 

föreningen av teori och praktik. Deras forskning som genomfördes med hjälp 

av semi-strukturerade intervjuer framhäver grundskollärares sätt att bedriva 

undervisning i utomhusmiljöer. Respondenternas svar tyder på att konkreta 

´hands on´- aktiviteter förekommer för att uppnå en positiv upplevelse av 

undervisningsstunden. På det sättet kompletteras alltså teori med praktiska er-

farenhetsbaserade upplevelser. En pedagog i undersökningen berättade att hen 

brukar inbjuda en skogshuggare till skolan för att kunna dela med sig av sina 

erfarenheter och kunna bidra till att barnen ska få ett positivt förhållningssätt 

till naturen. Författarna framhåller även respondenternas främsta intention med 

att undervisa utomhus: nämligen att utomhusmiljön är en lärmiljö och ett kom-

plement till klassrummet.  

I likhet med Wilhelmsson, Ottander och Lindestav (2012) framhåller Nel, Har-

tell och Joubert (2017) att utomhusmiljö i förskollärares mening är en plats där 
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lärande sker, alltså en lärmiljö. Författarna menar att utomhusmiljön bör vara 

ett komplement som breddar barns lärande i innemiljöer. Respondenterna i stu-

dien poängterar vikten av utmaningar i utomhusmiljön. Dessa kan ske bland 

annat genom att de vuxna ställer utmanande frågor till barnen. 

Davies (1997) studie fokuserar på förskollärares sätt att bedriva undervisning 

i utomhusmiljön. Metoden som används i denna studie är intervjuer med förs-

kollärare samt observationer av barns utomhusaktiviteter. Till skillnad från de 

ovan nämnda studierna lägger inte respondenterna i Davies studie mycket 

värde i utmanande frågor. Ett annat utmärkande drag i undersökningen är re-

spondenternas uttalanden om vuxennärvaro. De värderar inte vuxennärvaro så 

högt och vill ge barnen frihet att välja vilka utomhusaktiviteter de vill delta i 

utan onödiga ingripanden från förskollärarna. Det är endast ett fåtal förskollä-

rare som beskriver att interaktion mellan pedagoger och barn är viktigt i barns 

lek och undervisning. De anser att barnen är kapabla att själva initiera aktivi-

teter och att de lär sig genom att interagera med miljön och med varandra. 

Förskollärarna deltar i barns utomhuslek endast vid enstaka tillfällen då de an-

ser att de erövrar tillräckligt mycket kunskaper kring barns intressen och för-

mågor genom att observera dem. 

Blanchet-Cohen och Elliott (2011) använde sig i sin forskning av deltagande 

observationer samt fokusgruppsintervjuer och resultaten synliggör förskollära-

res sätt att undervisa utomhus. Enligt resultatet framhåller förskollärarna att de 

visar ett aktivt miljöengagemang vilket leder till barns nyfikenhet för naturen. 

Blanchet-Cohen och Elliott samt Nel, Hartell och Joubert (2017) menar att 

barn ska få möjlighet att utforska och undersöka tillsammans men även på egen 

hand. Pedagogerna i Blanchet-Cohens och Elliotts studie skapar möjlighet för 

dessa upptäckter genom att bygga trädgårdar där barnen kan ta hand om olika 

växter. Pedagogerna intar ett medforskande och fantasifullt arbetssätt. De be-

rättar att flexibilitet samt interaktion med barnen är viktiga inslag i utomhus-

pedagogiken. 

Ottander, Wilhelmsson och Lindestav (2015) genomförde en studie via semi-

strukturerade intervjuer och observationer med totalt nio lärare. Forskarna kom 

fram till att utomhusmiljön är ett komplement till klassrummet och undervis-

ningen som sker där. Den främsta anledningen till varför respondenterna pla-

nerar och genomför utomhusaktiviteter med barnen är att lärandet kan befästas 

genom naturens holistiska karaktär. Respondenterna planerar undervisningen 

inomhus vars uppföljning sker både inne och ute. Lärarna skapar en ämnesö-

verskridande lärmiljö med hjälp av olika estetiska uttrycksformer för att be-

gripliggöra naturens olika fenomen. 
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Jonssons, Williams och Pramling Samuelssons (2017) studie inkluderar varken 

utomhusverksamhet eller utomhuspedagogik utan de fokuserar på förskollära-

res uppfattningar om undervisning på ett övergripande plan. Forskningen ge-

nomfördes med hjälp av fokusgruppsamtal från tre olika förskolor. Resultatet 

visar att begreppet ”undervisning” uppfattas av pedagogerna som för omfat-

tande och medför mer krav från dem. De intervjuade är obekväma med använ-

dandet av ordet undervisning. Istället används begreppet lärande mer flitigt av 

dem då det känns ”mjukare”. De svarande nämner dokumentation som en me-

tod för att synliggöra barns lärande och menar även att ansvaret ligger på dem 

att bedriva undervisning. Utgångspunkt i undervisningen uppges vara barnens 

intressen, behov samt kunskaper. Att ta hänsyn till läroplanens strävansmål blir 

även viktigt för undervisningstillfällen, enligt de svarande. Vidare berättar de 

att undervisningsbegreppet leder till ett medvetet syfte om lärandeobjektet, det 

vill säga lärandets innehåll. Strategierna de tillämpar är att de är ”inlyssnande”, 

de visar respekt mot barnens åsikter och uttalanden, observerar dem samt att 

de har tålamod (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson, 2017). Andra 

undervisningsstrategier de tillämpar är att de stimulerar och uppmuntrar bar-

nen genom frågor och utmaningar.  

Gustavssons och Tullins (2017) ”praxis-related research” visar liknande resul-

tat som Jonssons, Williams och Pramling Samuelssons (2017) studie. Gustavs-

son och Tullin tar sin utgångspunkt i en åtta månader lång kompetensutveckl-

ingsinsats. Forskningen behandlar pedagogers uppfattningar om bland annat 

undervisningsbegreppet. Forskarna använder sig av enkäter med fem öppna 

frågor som besvarades av cirka 30 personer med och utan barnpedagogisk ut-

bildning. Pedagogerna i forskningen anser att det är angeläget att vara en 

”kompetent pedagogisk ledare” i förskolans verksamhet. Vad kompetens kän-

netecknas av delades in i fem olika kategorier. För det första bör pedagogerna 

likartat Jonssons et al. (2017) studie ”beakta barns perspektiv” genom att 

lyssna på dem men även att kunna granska deras perspektiv kritiskt. Med det 

menas att pedagogerna bör sträva efter att verkligen förstå vad barnen menar 

med sina utsagor. Den andra kategorin är att ”använda ett expansivt språk” 

under undervisningsmomenten. Språket tillskrivs en viktig roll av responden-

terna. Resultaten visar att de olika vetenskapliga fenomenen bör beskrivas på 

ett adekvat sätt, med riktiga benämningar. En annan kategori är ”att ha kunskap 

om innehållet” vilket innebär för respondenterna att vara organiserad och i lik-

het med Jonssons, Williams och Pramling Samuelssons forskning, vara förbe-

redd utifrån läroplansmålen. Att ”rama in aktiviteterna” är ytterligare en viktig 

aspekt i undervisningen så barnen är medvetna om lärandeobjektet och när 

undervisningstillfället kommer att ske. Den sista kategorin i undersökningen 
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är ”att rikta barns uppmärksamhet” mot olika fenomen genom att uppmärk-

samma deras tankar och att erbjuda dem tid till utforskande (Gustavsson & 

Tullin, 2017). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) problematiserar rektorns ansvar i 

undervisningen: ”Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, 

inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att förskollärare ges förutsättningar att 

ansvara för undervisningen” (s. 19). Hildéns, Löfdahls och Berghs (2018) stu-

die är en uppföljning av Gustavssons och Tullins (2017) forskning och handlar 

om – som det benämndes tidigare – förskolechefer. Hildén et al. belyser 12 

förskolechefers användning av och förväntningar om undervisningsbegreppet 

i förskolan. Det görs genom ljudinspelade samtal, enkäter samt en intervju med 

en förskolechef. Trots att begreppet associeras med skolan uttrycker studiens 

deltagande rektorer en stor förväntan om att undervisningsbegreppet ska börja 

användas mer flitigt av förskollärare likaväl som barnskötare. Informanterna 

har en positiv inställning till att undervisning förtydligas och de menar att 

undervisning jämt har bedrivits i förskolan men det inte benämndes just så ti-

digare. Studiens resultat framhäver även att tidigare genomförde arbetslaget 

någon form av aktivitet med barnen vilket i efterhand kopplades till något eller 

några av läroplanens mål. Undervisningsbegreppets precisering leder däremot 

till ett omvänt arbetssätt, alltså att strävansmålen ska medvetet finnas med re-

dan i planeringsfasen samt vid de spontana tillfällena. Respondenterna påpekar 

vidare att undervisningen är omöjlig utan barns reella inflytande, vilket styrks 

av Jonssons et al. (2018) studie som menar att undervisningens utgångspunkt 

ska vara barnens intressen och behov. Slutligen beskriver Hildéns et al. en yt-

terligare aspekt i respondenternas resonemang kring undervisningsbegreppet. 

Detta är att skapa en samsyn kring vilken typ av undervisning som ska bedrivas 

i förskolans verksamhet. 
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3 METOD 

Mitt mål var att få in mycket information om förskollärares resonemang kring 

begreppen utomhuspedagogik och undervisning samt hur dessa bedrivs med 

utgångspunkt i den reviderade läroplanen (Lpfö 18). Kvalitativa metoder enligt 

Justesen och Mik-Meyer (2010) är passande när man vill ge större insikt av 

olika fenomen. Jag ansåg därmed att den lämpligaste metoden för att bidra med 

så djupgående resultat som möjligt till min studie var en kvalitativ metod, näm-

ligen semistrukturerade intervjuer. Enligt Christofferssen och Johannessen 

(2015) kan man genom denna flexibla metod få tillgång till utförliga och inne-

hållsrika beskrivningar om ett eller fler fenomen som tillhör forskningen. Ett 

begränsat antal informanter intervjuades för att kunna fullfölja min studie.  

3.1 Urval 

Innan intervjutillfällena avgränsade jag studiens målgrupp vilket i mitt fall var 

verksamma förskollärare. Uppsatsens ämne gör att det är relevant att välja just 

förskollärare som informanter. 

Efter att ha bestämt sin målgrupp ska ett urval av informanter göras. Detta är 

alltså en urvalsstrategi (Christoffersen & Johannessen, 2015). Christoffersen 

och Johannessen (2015) menar att en begränsad tidsram för genomförandet av 

en studie kan medföra ett behov av att minska antalet till färre än tio informan-

ter. Därför valde jag att intervjua sex stycken förskollärare från två olika för-

skolor i en kommun i södra Sverige. Vissa av informanterna hade jag personlig 

kontakt med precis innan jag hade börjat skriva mitt arbete. De erbjöd sig själv-

mant att vara informanter. De andra informanterna kände jag bland annat ifrån 

tidigare vikarieplatser. Jag avgränsade min målgrupp på detta sätt på grund av 

den begränsade tiden för studiens genomförande. Jag bedömde att detta spa-

rade tid i mitt arbete och jag fick snabbt kontakt med och svar från informan-

terna. 

Undersökningens samtliga pedagoger är utbildade förskollärare och har varie-

rande yrkeserfarenheter mellan 12 och 37 år. Åldern på dem sträcker sig mellan 

37 och 61 år och alla är kvinnor. Jag kommer att använda mig av fiktiva namn 

i min studie och dessa är de följande: Mia, Maja, Maria, och Malin från för-

skolan Myran samt Saga och Sigrid från förskolan Snäckan. Jag anser inte att 

ålder har någon större betydelse för min studie så jag kommer inte ange exakt 

ålder för respektive pedagog.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Innan intervjutillfällena tog jag kontakt med varje förskollärare via mail. Jag 

berättade kort om min studie och frågade om de ville delta i undersökningen 

genom en intervju. Vissa erbjöd sig frivilligt men jag ville försäkra mig om att 

de verkligen ville delta så jag mailade dem också. Jag fick väldigt snabba svar 

och samtliga pedagoger var villiga att ställa upp. Jag formulerade och skickade 

ut en informations – och samtyckesblankett (bilaga 1) till dem vilket innehöll 

en kort presentation om mig, en beskrivning om min studie och avslutningsvis 

fick pedagogerna ge sitt samtycke. Därefter kom vi överens om en tid då inter-

vjun skulle genomföras. Samtliga intervjuer skedde enskilt och var som längst 

cirka 15 minuter långa. Jag åkte till förskolorna och genomförde intervjuerna 

på respektive samtalsrum för att kunna intervjua i en så ostörd miljö som möj-

ligt. 

Intervjuerna var semistrukturerade där jag först arbetade med och formulerade 

flera grundfrågor till min intervjuguide (bilaga 2). Som ett komplement till 

mina huvudfrågor ställde jag antingen följdfrågor eller så ställdes frågorna i en 

annan ordning än vad jag hade planerat i början, beroende på informanternas 

svar. Följdfrågorna ställdes både utifrån intervjuguiden och efter de svaren som 

jag fick i föregående fråga. Det innebär att jag anpassade mina följdfrågor efter 

informanten och sammanhanget. Justesen och Mik-Meyer (2010) menar att en 

semistrukturerad intervju möjliggör att avvika från guiden under intervjutill-

fällena beroende på ämnen informanterna kommer in på. Vidare har man för-

delen att kunna anpassa frågorna och dess ordning till de enskilda intervjuper-

sonerna vilket kallas för låg grad av standardisering (Christoffersen & Johan-

nessen 2015; Justesen & Mik-Meyer, 2010; Trost, 2005). Semistrukturerade 

intervjuer innefattar dessutom ”hur” – och ”vad” frågor, vilka jag hade med i 

min intervjuguide (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Dokumentationen av intervjuerna skedde med hjälp av en diktafon. Trost 

(2005) beskriver att det är fördelaktigt att använda sig av ljudinspelning vid 

dokumentationen eftersom man kan lyssna på den upprepade gånger, samt att 

man kan transkribera materialet och läsa exakt vad som har sagts. 

3.3 Databearbetning och analysmetod  

Efter datainsamlingen transkriberade jag samtliga intervjuer samma dag som 

de genomfördes. Jag bestämde mig för att göra så därför att jag ville även 

komma ihåg informanternas gester och ansiktsuttryck, alltså sådant som inte 

syns på ljudupptagningen. Jag transkriberade varje intervju i olika dokument 



Undervisning ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv i förskoleverksamheten Adrienn Végh 

 

11 

 

som jag benämnde med de fiktiva namnen som jag hittade på. Pauser marke-

rades med tre punkter. Jag transkriberade allt i min dator och när jag var färdig 

med det läste jag genom varje intervju flera gånger för att se till att jag har fått 

med allt. Att läsa genom sitt material flera gånger gör att man får ett djupare 

förståelse för det man har undersökt, menar Dahlgren och Johansson (2019). 

Materialet skrevs sedan ut för att kunna använda det som ett underlag i mitt 

analysarbete. 

Efter transkriberingen analyserades varje intervjusvar till respektive fråga.  Re-

dan när intervjuguiden skapades utgick jag ifrån mina forskningsfrågor. Under 

analysprocessen arbetade jag med det utskrivna materialet och med olika färg-

pennor för att underlätta analysen och synliggöra det jag var ute efter. Jag läste 

intervjuerna en gång till men denna gången markerade jag nyckelord som jag 

ansåg var viktiga för min studie. Därefter skapade jag ett eget dokument till 

intervjufrågorna vars svar jag sammanfattade med hjälp av nyckelorden. Nyck-

elorden skrevs under motsvarande fiktiva namn vilket möjliggjorde att även 

kunna få reda på antal. Det nya dokumentet skrevs ut för att lättare kunna göra 

kategorier till mitt nästa analyssteg. 

I kategoriseringen strävade jag efter att hitta likheter och skillnader i informan-

ternas svar, alltså i nyckelorden som jag tidigare hade hittat. Sedan blev de till 

olika grupper och under detta steg förtydligades likheterna och skillnaderna i 

informanternas svar. Kategorierna blev grunden till de riktiga rubrikerna i re-

sultatdelen. Jag bestämde mig att systematisera svaren i två huvudkategorier 

utifrån min studies tema. Det utskrivna intervjumaterialet hade jag alltid bred-

vid mig i fall jag skulle behöva dem för att förtydliga något för mig själv. 

I början hade jag många utskrivna sidor att utgå ifrån vilka reducerades efter 

att ha urskilt och definierat studiens återkommande teman. Christoffersen och 

Johannessen (2015) framhåller att man behöver minska sitt datamaterial för att 

kunna strukturera upp det. Detta sätt att analysera mina data på gjorde att jag 

på ett enkelt sätt kunde få ut så givande resultat som möjligt för min studie. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Under genomförandet av min studie har jag beaktat Vetenskapsrådets (2017) 

skrift om God forskningssed samt till Dataskyddsförordningen, GDPR (Karl-

stad universitet, 2019). Dessa handlar bland annat om hur informanternas iden-

titet i studien ska behandlas genom att vi håller oss till vissa lagar och regler. 

Här nedan kommer jag att utveckla hur jag tagit hänsyn till dessa skrifter. 
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Första steget innan datainsamlingen började var att lämna in en anmälan till 

Karlstad universitet, som handlade om behandling av personuppgifter. Efter 

denna anmälan kunde man börja med vidare steg inför datainsamlingen. 

Efter att ha kontaktat informanterna skickade jag ut information – och sam-

tyckesblanketten där jag kortfattat presenterade mig själv, syftet med min stu-

die samt att studien endast får användas för i blanketten angivet syfte. Vidare 

informerade jag deltagarna om att studien var frivillig och fick avbrytas när 

som helst.  

Jag tog hänsyn till anonymiseringskravet under hela arbetets gång vilket förs-

kollärarna upplystes om i informations – och samtyckesblanketten (bilaga 1). 

Anonymisering innebär att intervjusvaren inte kan kopplas till en viss individs 

identitet. Jag har dessutom använt fiktiva namn redan från start. Till detta hör 

även konfidentialitet vilket betyder att man behandlar materialet konfidentiellt 

så att ingen obehörig kommer åt det. Jag försäkrade informanterna om att det 

endast är jag som har tillgång till det insamlade datamaterialet. Vidare upplyste 

jag deltagarna om att mitt insamlade datamaterial kommer att raderas efter 

godkänt arbete. 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet enligt Roos (2014) innebär att använda sig av en passande metod samt 

adekvata frågor för att uppnå en djupare förståelse kring fenomenet man un-

dersöker. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att datainsamlingen 

ska vara relevant för det man studerar. Det man gör ska alltså vara i enlighet 

med ens syfte. Metoden jag valde till min studie är intervjuer då jag ville få 

reda på uppfattningar och resonemang som förskollärare hade kring mitt ämne. 

Innan intervjuerna genomfördes skapade jag en intervjuguide (bilaga 2) med 

några grundfrågor samt eventuella följdfrågor. Dessa frågor grundar sig på mitt 

syfte och mina tre frågeställningar. Samtliga grundfrågor ställdes till varje in-

formant medan följdfrågorna anpassade jag efter respektive informant. Att ge-

nomföra en intervju på det sättet ökar validiteten för min studie. Intervjuernas 

semistrukturerade karaktär gjorde det möjligt för förskollärarna att kunna be-

svara mina frågor med sina egna ord och för mig att sannerligen få reda på 

deras tankar. Under intervjuernas gång intog jag ett neutralt förhållningssätt 

till informanternas svar därför att jag ville undvika påverka dem med mina 

egna åsikter. Att mitt val föll på intervjuer är på grund av att jag anser att de 

ger mest relevant resultat utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 
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Reliabilitet handlar om hur man samlar in data och i vilken utsträckning för att 

kunna dra några slutsatser av resultatet, menar Roos (2014).  Det handlar vi-

dare om hur noggrann datainsamlingen är (Christoffersen och Johannessen, 

2015). Reliabiliteten kan testas på olika sätt enligt Christoffersen och Johan-

nessen (2015) samt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). Man kan antingen 

göra om exakt samma studie vid olika tillfällen eller så kan man låta flera fors-

kare forska kring samma fenomen. Om man får samma resultat blir reliabilite-

ten hög. Jag anser att jag har beskrivit både datainsamlingsprocessen och ana-

lysprocessen tillräckligt noggrant för att studien ska kunna vara tillförlitlig. 

Datainsamlingen skedde på samma sätt vid varje intervjutillfälle, med samma 

huvudfrågor och någorlunda olika följdfrågor. Men just att jag utgår ifrån en 

intervjuguide (bilaga 2) möjliggör studiens reliabilitet. En annan faktor är att 

göra informanterna trygga i intervjusituationen. Detta försökte jag åstad-

komma genom att jag själv var lugn och jag pratade med varje informant innan 

och efter intervjun. Vi pratade om allmänna samtalsämnen samt om förskole-

verksamheten. Innan intervjuerna började, berättade jag vad mina frågor skulle 

handla om. 

Generaliserbarhet innebär slutsatsen man kan dra över sådana personer, situat-

ioner eller händelser som inte inkluderas i studien (Thornberg & Fejes, 2019). 

I min studie ingår endast ett begränsat antal informanter vilket inte möjliggör 

en högre grad av generaliserbarhet. Resultatet redovisar enbart dessa sex förs-

kollärares resonemang kring utomhuspedagogik och undervisning vilket är ett 

alldeles för litet omfång för att kunna dra generella slutsatser exempelvis över 

samtliga förskollärare i Sverige. Hade jag intervjuat fler förskollärare från 

olika kommuner så hade jag kunnat öka generaliserbarheten något. Studiens 

relativt korta tidsram begränsade dessvärre att kunna utföra en undersökning i 

större utsträckning. Jag är dessutom medveten om att en kvalitativ studie inte 

kan generaliseras fullt ut. Vidare var urvalet för mina informanter inte heller 

fullständigt slumpmässiga vilket också begränsar studiens generaliserbarhet.  
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4 RESULTAT 

I det här kapitlet kommer jag att presentera resultatet av mitt analyserade da-

tamaterial, utifrån intervjuerna som grundar sig på mina tre frågeställningar: 

• Vad anser förskollärarna att utomhuspedagogik innebär? 

• Har förskollärarnas syn på utomhusverksamhet påverkats av den 

reviderade läroplanens betoning på undervisning i förskolan? I så 

fall hur? 

• Hur definierar förskollärarna undervisning och vilka undervis-

ningsstrategier tillämpas i utomhusverksamheten? 

För att kunna konkretisera och presentera resultat på ett genomgripande sätt 

har jag valt att i analysen utgå ifrån studiens huvudbegrepp utomhuspedago-

gik samt undervisning.  

Avsnitt ett inom detta kapitel kommer att behandla mina två första frågeställ-

ningar medan avsnitt två lyfter resultatet av min tredje frågeställning. Varje 

avsnitt avslutas med en kort sammanfattning av resultatet för frågeställning-

arna. 

4.1 Utomhuspedagogik 

I det här avsnittet kommer jag att redogöra för resultatet av studiens första och 

andra frågeställning. Jag har valt att dela in avsnittet i två delar. I den första 

delen kommer jag att presentera förskollärares uppfattningar om förskolans ut-

omhusverksamhet och i den andra delen kommer jag beskriva hur den revide-

rade läroplanen påverkar förskollärares syn på och arbetssätt med utomhuspe-

dagogik. 

4.1.1 Utomhuspedagogikens innebörd för förskollärarna 

Vid intervjuerna framkom det att förskollärarna har mer eller mindre lika upp-

fattningar kring begreppet utomhuspedagogik. Fyra förskollärare är eniga om 

att utomhuspedagogik inte skiljer sig mycket från den pedagogik de bedriver 

inomhus och menar att utomhuspedagogik är snarare ett komplement till peda-

gogiken i innemiljön. Maja säger så här: 

För mig är det (utomhuspedagogik) att allt som man kan göra 

inne kan man göra ute (…) Så känner jag. Så att man kan gå ut 

för att lära in. (Maja) 
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Maria har likadana åsikter som Maja och lägger även värde i att man ska ar-

beta på ett undersökande sätt: 

Det (utomhuspedagogik) är ett komplement. (…) Det är samma 

som när man jobbar inomhus. Så att man på ett undersökande sätt 

är ute liksom och oavsett om man är kanske på gården eller (…) 

jag tänker det kanske mer när man går utanför gården. (Maria) 

Mia är däremot den enda förskolläraren som tycker att utomhuspedagogik är 

en planerad verksamhet som kräver en utbildad pedagog: 

Ja, jag tänker ju att det är nån som egentligen…alltså man ska ha 

en utbildning och om man ska bedriva utomhuspedagogik, det är 

ju i det bästa av världar att man har en utomhuspedagog (…) 

som sköter den undervisningen eller den verksamheten från mor-

gon till eftermiddag i olika grupper och så där. Och då är den 

planerad utifrån, ja men projekt inomhus, att man har tagit med 

det ut liksom. (Mia) 

Den utomhusmiljö som nämns flest gånger i samband med utomhuspedago-

gik av förskollärarna är skogen. Saga är den enda förskolläraren som nämner 

andra utomhusmiljöer utöver skogen, såsom ”vid sjön”, ”på stan” och ”på 

stranden”. 

Samtliga förskollärare uttrycker att utomhuspedagogik har en väldigt stor be-

tydelse för verksamheten eftersom den erbjuder andra valmöjligheter än inne-

miljön. Maria använder till och med ordet ”oändlig” när hon beskriver ute-

miljöns valmöjligheter. Utemiljön ger sinnesstimulering både för barn och för 

vuxna, menar förskollärarna. Förskollärarna poängterar även att barnen behö-

ver få frisk luft samt att utomhusmiljön möjliggör att barnen får träna sin 

grovmotorik. 

4.1.2 Förskollärares syn på att bedriva utomhuspedagogik med 

utgångspunkt i undervisningsbegreppet i Lpfö18 

Mitt syfte var att få reda på förskollärares resonemang kring sitt sätt att planera 

och leda utomhuspedagogiska aktiviteter efter undervisningsbegreppets fram-

skrivning i den reviderade läroplanen (Lpfö18). Jag ville alltså få reda på om 

det fanns några skillnader i deras sätt att planera och bedriva utomhuspedago-

gik innan och efter läroplansreformen. 

Mia, Maja och Malin anser att de undervisar på samma sätt som de har gjort 

innan undervisning betonades i förskolans reviderade läroplan. Alla tre tycker 

att de har tagit till sig undervisningsbegreppet men de diskuterar och reflekterar 
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mer kring det nu både i arbetslaget och med vårdnadshavarna. Mia säger att 

begreppet inte är nytt för henne eftersom det har varit med i skollagen: 

(…) det ser ungefär likadant ut…jag tänkte att undervisningsbe-

greppet har funnits i mig sen 2010, sen det skrevs in i skollagen så 

att jag ser ingen skillnad på det nu…2018, 19 där. (…) Jag tror att 

vi är…vi är…har väl tagit till oss undervisningsbegreppet ganska 

mycket, vi har pratat om det och vi har en organisation som stödjer 

det. (Mia) 

Sigrid tycker i likhet med Mia att undervisningsbegreppet har funnits med un-

der åren hon har varit förskollärare men hon menar även att undervisning har 

bedrivits på olika sätt. Nu tycker hon att det har fått en annan mening och in-

nehåll genom att läroplanens strävansmål ska genomsyra undervisningen både 

inomhus och utomhus. Hon anser därav att begreppet medför ett större ansvar 

för förskollärarna men även en högre status. Högre status för Sigrid innebär 

mer professionalitet inom förskolläraryrket. Malin har likadana uppfattningar: 

Sen att ordet undervisa det blir ju lite mer, kanske lite mer proffsigt 

eller status (…) (Malin) 

Maria har däremot en annan uppfattning. Hon tycker att undervisning blir an-

norlunda på grund av den reviderade läroplanen. Hon berättar att innan Lpfö18 

var undervisning inte så konsekvent som nu: 

Det blir annorlunda nu eftersom man reflekterar och plane-

rar…särskilt reflektera och analysera vad man har gjort. Så var 

det inte kanske för 10 år sen, det var inte riktigt så systematiskt 

som det är nu. (Maria) 

Maria menar vidare att begreppet medför även att barnens lärande synliggörs 

på ett annat sätt än förr speciellt när de arbetar med något särskilt tema under 

en längre period. 

Saga berättar om skillnaderna hon upptäcker hos sig själv med undervisnings-

begreppets tydliggörande: 

Jag tänker mer på…jag tror jag tänker mer fokuserat på vad…vad 

ska vi få ut av den här stunden och att…att jag känner att jag vill 

ha mer kvalitét. (Saga) 

Citatet ovan visar att Saga har en tydligare bild på vilken sorts undervisning 

hon vill bedriva utifrån konkreta lärandeobjekt. Hon tillägger att förr gick de 

till skogen för att skapa en ”mysig” stund för barnen medan nu ligger det ett 

mer medvetet syfte bakom skogsvistelserna eller andra utomhusaktiviteterna. 
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Maja uttrycker sig liknande som Saga. Hon menar att undervisningsbe-

greppet leder till nya förutsättningar i förskoleverksamheten vilket inne-

bär bland annat tydligare lärandeobjekt. Maja ser positivt på undervis-

ningsbegreppet och tycker vidare att det resulterar i mer djupgående dis-

kussioner pedagogerna emellan. Hon poängterar vidare att ”jobbet har 

blivit ännu roligare”. 

4.1.3 Sammanfattning av resultat kring utomhuspedagogik och 

undervisning utomhus utifrån Lpfö18 

Resultatet visar att förskollärarna har överensstämmande syn på och inställning 

till utomhusverksamhet och utomhuspedagogik. De anser att utomhusmiljön 

och pedagogiken de tillämpar har en väldigt stor betydelse för hela verksam-

heten i förskolan. Förskollärarna menar att barnen har ett annat utbud att välja 

mellan jämfört med inomhusmiljön. Det motiveras med att utomhusmiljön är 

sinnesstimulerande och erbjuder tillgång till material som inte finns inne. De 

flesta förskollärare anser även att utomhuspedagogik är ett komplement till den 

pedagogik som bedrivs i de olika inomhusmiljöerna. Den plats som i högst 

grad förknippas med utomhuspedagogik är skogen.  

Tre förskollärare uttrycker att de undervisar på samma sätt nu som de gjorde 

innan undervisningsbegreppets framskrivning i den reviderade läroplanen. De 

flesta är eniga om att begreppet inte är nytt i förskolans värld men nu har det 

fått en högre status och medfört ett större ansvar för förskollärarna. En förs-

kollärare menar att undervisning för henne blir annorlunda nu, efter den nya 

läroplanen (Lpfö18). Hon upplever att undervisning planeras och bedrivs mer 

systematiskt i förskoleverksamheten än tidigare. 

 

4.2 Undervisning 

Avsnittet kommer att besvara min tredje frågeställning. Första delen kommer 

att belysa förskollärares resonemang kring undervisningsbegreppet mer gene-

rellt i förskoleverksamheten medan i den andra delen kommer jag att presen-

tera de undervisningsstrategierna som förskollärare tillämpar utomhus. 

4.2.1 Undervisningsbegreppet ur förskollärares perspektiv 

Samtliga förskollärare nämner två olika undervisningstyper: den planerade och 

den spontana. Mia, Maja, Malin och Saga menar vidare att undervisning är 

något de har tänkt kring eller att de oftast har ett syfte som de strävar efter att 
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uppnå. För Malin är det viktigt att hon planerar och är förberedd innan själva 

undervisningen. Maja tänker likadant som Malin kring syftet: 

När det kommer till undervisning så gäller det till mig att jag som 

pedagog har en tanke vad det är jag vill att barnen ska få va med 

om, vad de ska få lära sig. (Maja) 

Saga uttrycker samma uppfattning som Maja och menar att det ska finnas 

något ”mål” eller någon ”mening” för undervisningen. Saga säger även 

att hon ska vara den som leder barnen till att lära sig saker. 

Både Mia och Sigrid säger att ansvaret för planeringen av undervisningsmo-

menten ligger på förskollärarna men genomförandet ska ske tillsammans med 

arbetslaget. 

Maria förknippar termen undervisning med skolans verksamhet: 

(…) det ordet (undervisning) kanske man fortfarande kopplar ihop 

lite, eller jag gör det personligen att man tänker att det är nånting 

som man gör i skolan. (Maria) 

Maria tillägger att hon tänker mer på ordet lärande istället för undervisning. 

Hon ser ofta någon form av motgång i och svårighet med de planerade under-

visningstillfällen eftersom barnen lägger märke till andra saker också och inte 

bara till lärandeobjektet. I sådana situationer anpassar hon undervisningens in-

nehåll efter barnens intressen, menar hon. 

4.2.2 Förskollärares undervisningsstrategier under 

utomhuspedagogiska aktiviteter 

Samtliga förskollärare upplever att de undervisar även utomhus och fyra av 

dem uttrycker att det oftast sker i de fallen när de har ett syfte med undervis-

ningen. Alla förskollärare tycker att flexibilitet är en viktig egenskap eller ett 

viktigt sätt att arbeta med i undervisningssituationer. De håller med om att de 

behöver tänka om och kunna anpassa situationen efter barnens intressen och 

behov. Mia och Saga anser att de bedriver undervisning i större utsträckning 

när de går iväg från förskolan och dess gård jämfört med när de stannar på 

gården: 

Det är väl framför allt när vi går ifrån gården till skogen att där 

har vi ett syfte mer än vad som sker på gården. (Mia) 

Framför allt när man lämnar gården, när man går iväg då, då 

finns det alltid en plan med att nu ska vi lämna gården, nu ska vi 

gå…till stranden, varför går vi till stranden just, vad ska vi göra 
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på stranden, vad vill vi att barnen ska lära sig, hur passar det in i 

vårt tema? (Saga) 

Saga uttrycker vidare att undervisningstillfällen förekommer naturligtvis även 

på förskolans gård men det är svårt att bedriva undervisning just där. Hon mo-

tiverar det med att gården är för stor och barnen springer iväg åt var sitt håll. 

Undervisningen går då förlorad. Hon tycker att det är viktigt med vuxennär-

varo för att kunna stötta barnen i aktiviteterna som pågår i olika utomhusmil-

jöer men just på gården känns det som att som hon säger ”man jagar efter bar-

nen”. Därför blir det mer fri lek eller spontan undervisning just där, enligt Saga. 

Några förskollärare berättar att undervisning utomhus sker på samma sätt som 

inomhus. De pekar på att allt som man kan göra inne, kan man göra ute. De 

värderar alltså inte högre varken innemiljön eller utemiljön. Mia beskriver sitt 

undervisningssätt som att hon berikar barnens lek med ord och beskriver för 

barnen det de gör i stunden. Hon försöker att inte använda orden ”det” och 

”den” utan strävar efter att benämna saker och fenomen korrekt. Läroplanens 

naturvetenskapliga strävansmål anknyts till undervisningens innehåll inte bara 

inomhus utan även utomhus. Här beskriver hon en pågående process som de 

har hållit på med ett tag: 

Vi följer växtprocesser då…just nu är det väl pumpan och växtlig-

heten där från frö till planta…att den vissnar, det här…kretslop-

pet…där har vi ett mål och syfte med varför vi gör det och det är 

kopplat till läroplanen med naturvetenskapliga läroplansmål då. 

(Mia) 

Malin berättar i likhet med Mia att hon utgår ifrån läroplanen och kopplar ex-

empelvis temaarbeten till det. Hon anser att hon jobbar på ett ämnesöverskri-

dande sätt och säger vidare att man kan jobba med bland annat hållbar utveckl-

ing samtidigt som man jobbar med matematik. Det kan hon göra tillsammans 

med barnen genom att utforska exempelvis vattnets egenskaper genom att mäta 

och väga. Hon låter barnen erfara fenomen med sina sinnen, exempelvis sma-

kar de på ätbara saker i skogen. 

Till Majas strategier hör att hon plockar in materialet som barngruppen har 

samlat in från skogen. Hon vill att barnen ska veta vad som kommer att hända 

så hon förbereder dem, visar bilder på skogen innan ett besök. Hon beskriver 

sig som ”inlyssnande” och anser att genom att vara lyhörd kan man fånga upp 

barnens intresse. För Sigrid och Malin är det också viktigt att lyssna på barnen 

och de säger så här: 

Ja men att man är ”inlyssnande” och att man lyssnar på barnen 

vad de har att säga. (Sigrid) 
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Jag tycker det är viktigt att jag lyssnar in barnen…att jag får att 

de, att jag ser att de är intresserade och sugna på det jag gör. (Ma-

lin) 

Maja försöker även att locka tillbaka barnen till lärandeobjektet hon hade pla-

nerat ifrån början. Hon tycker att repetition och att göra saker på varierande 

sätt är nyckeln till barns lärande. Maja berättar att hon tar saker långsamt och 

stannar upp. Hon säger även att hon adderar saker för att variera och därmed 

skapa något helt annat. Hon berättar om en aktivitet som bara var en härlig 

stund i skogen förut men idag ses det som planerad undervisning. Barngruppen 

har nu haft ”gympapass” i skogen med musik i bakgrunden vid upprepade till-

fällen. Idag ses denna återkommande aktivitet som ett undervisningsmoment, 

särskilt när det genomförs utifrån några av läroplanens strävansmål. Under 

gympapasset använder hon lägesord och andra begrepp för att bredda barnens 

ordförråd. Maria i likhet med Maja uttrycker att hon hjälper barnen att träna på 

sin grovmotorik: 

Man kan utnyttja deras (barnens) möjlighet att kunna röra på sig 

fullt ut och att verkligen kunna springa det fortaste och hoppa det 

högsta och rulla och träna sig grovmotoriskt, gunga och klättra 

(…) (Maria) 

Maria berättar vidare att i skogen bekantar hon barnen med olika växter och 

djurarter. Där kan hon vara mer konkret och ”sätta ord på saker”. Hon försöker 

uppnå ett lärande hos barnen genom att själv låta nyfiken, att ändra röstläge 

och förbereda med konkret material. Hon och även Sigrid tycker att kropps-

språket är lika viktigt som det verbala språket. Saga försöker också att vara 

engagerad och har likadana åsikter kring det verbala språket: 

Jag pratar…samtalet är väl min teknik skulle jag säga. (Saga) 

Saga nämner även att hon observerar barnen för att kunna förstå deras intressen 

och tänka om och som hon säger ”tänka utanför boxen” i fall det skulle behö-

vas. Hon har också med sig material i form av exempelvis bilder. 

Både Sigrid och Malin genomför samarbetsövningar och bygg – och konstrukt-

ionslekar med barnen. 

(…) på gården jobbar vi med grupplekar och bygg – och konstrukt-

ion. (Malin) 

Vi bygger saker tillsammans, samarbetsövningar…så där använ-

der vi naturen. (Sigrid) 
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Avslutningsvis tillägger Sigrid att barngruppens temaarbete ledde till ett 

besök i ett miljöcertifierat museum. Där fanns det olika saker att titta och 

känna på kring det aktuella temat, nämligen vatten.  

4.2.3 Sammanfattning av resultat kring undervisning och 

strategierna förskollärare tillämpar utomhus 

Samtliga förskollärare nämner två typer av undervisning – spontan respektive 

planerad. Majoriteten av förskollärarna anser att de ser större möjligheter i att 

genomföra planerad undervisning än oplanerad. De uttrycker att den planerade 

undervisningen är mer genomförbar eftersom i de fallen har de något syfte eller 

någon ram som leder förskollärarna mot det de vill att barnen ska tillägna sig 

kunskap om. Undervisningens innehåll kopplas till läroplanens (Lpfö18) olika 

mål men förskollärarna menar att målen kan uppnås i större utsträckning om 

undervisningen är planerad. Förskollärarna menar vidare att spontana under-

visningstillfällen är lika viktiga som de planerade men då krävs det att de är 

skickliga i att kunna ta tillvara på det barnen är intresserade av i stunden. Två 

förskollärare nämner att ansvaret att bedriva undervisning ligger på förskollä-

rarna. Resultatet visar att förskollärarnas mest framträdande undervisningsstra-

tegier är: att vara flexibel under utomhusaktiviteterna, att utgå från barns in-

tressen och behov, att benämna fenomen korrekt, att bredda barnens ordförråd 

samt att vara lyhörd för barnen. Andra mindre framträdande tillvägagångssätt 

i undervisningen utomhus enligt förskollärarna var: att hjälpa barnen träna sin 

grovmotorik, att bekanta barn med djur och växter, att ha med konkret material, 

att använda kroppsspråk och att kunna läsa av barnens kroppsspråk, att obser-

vera barnen för att fånga upp deras intressen och förmågor samt att gå på ut-

flykt för att barnen ska möta olika naturvetenskapliga fenomen, djur och väx-

ter.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskollärares uppfattningar 

om utomhuspedagogik samt hur de bedriver undervisning i utomhusmiljöer 

med utgångspunkt i den reviderade läroplanens förtydligande om undervisning 

i förskolan. Utifrån datainsamlingen och analysen anser jag att jag har fått till-

räckliga svar på mina frågeställningar för att kunna jämföra med och relatera 

till tidigare forskning inom fältet. Resultatdiskussionens olika avsnitt speglar 

resultatet av mina tre frågeställningar i turordning. 

5.1.1 Utomhuspedagogikens innebörd för förskollärarna i min 

studie samt i tidigare forskning 

I min studie ser två förskollärare på utomhusverksamhet och utomhuspedago-

gik som ett komplement till inomhusmiljön. En förskollärare anser vidare att 

man kan gå ut i naturen för att inhämta kunskaper. Att utomhusmiljön är ett 

komplement styrks av Wilhelmsson, Ottander och Lindestavs (2012), Nel, 

Hartell och Jouberts (2017) samt Ottander, Wilhelmsson och Lindestavs 

(2015) studie där både förskollärare och grundskollärare ser på utomhusmiljön 

som ett viktigt tillägg till pedagogiken inomhus. 

Informanterna i Szczepanski och Dahlgrens (2011) och Szczepanskis (2013) 

studie uttrycker sig om naturens sinnesstimulerande kraft. Tre förskollärare i 

min studie berättar också om den sinnliga stimuleringen som utomhusmiljön 

erbjuder både för barn och för vuxna. De tycker att i olika utomhusmiljöer 

aktiveras alla sinnen exempelvis genom att känna dofter, se naturens olika fär-

ger och smaka på det naturen har oss att erbjuda.  

Utöver sinnesstimulering tycker samtliga förskollärare i min studie att utom-

huspedagogik utvecklar barns grovmotorik. Förskollärarna anser att de stora 

ytorna ute möjliggör att barn kan träna på sin grovmotorik. De menar vidare 

att i de olika utomhusmiljöer kan barnen hoppa högt, springa fort och klättra, 

alltså barnen har möjlighet till att röra på sig på ett annat sätt än inne. Tidigare 

forskning lyfter också fysisk aktivitet som en viktig beståndsdel i barns lärande 

(Szczepanski & Dahlgren, 2011; Szczepanski, 2013). Forskningarnas infor-

manter nämner även att motion kan leda till kroppsligt lärande. 
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5.1.2 Förskollärares syn på att bedriva utomhuspedagogik med 

utgångspunkt i undervisningsbegreppet i Lpfö18 i min 

studie samt i tidigare forskning 

Utifrån min dataanalys framgår även förskollärares syn på att bedriva utom-

huspedagogik med utgångspunkt i den reviderade läroplanens (Lpfö 18) skriv-

ning om undervisning. Jag har dock inte hittat några vetenskapliga artiklar som 

skulle belysa utomhuspedagogik utifrån Lpfö18 så jag anser att det skulle be-

hövas mer forskning inom detta. Jag tycker även att bristen på forskning beror 

på att förskolans reviderade läroplan trädde i kraft ganska nyligen, alltså i juli, 

2019. Däremot lyckades jag hitta forskning som genomfördes under tiden det 

kom förslag på läroplansrevideringen. Studierna belyser förskolechefers syn 

på undervisningsbegreppet. Förskolecheferna i Hildén, Löfdahl och Bergs 

(2018) forskning berättar att undervisning ständigt har funnits med under olika 

namn och informanterna anser att förtydligandet av begreppet undervisning är 

en fördel för förskoleverksamheten. Tre förskollärare i min studie har likadana 

åsikter och de upplever att de alltid har undervisat men att det inte benämndes 

undervisning tidigare. En av dessa tre förskollärare och likaså forskningens 

(Hildén et. al, 2018) informanter har en positiv inställning till begreppet. Rek-

torerna i Hildéns et. al (2018) forskning berättar vidare om sina och arbetsla-

gens arbetssätt med olika aktiviteter före undervisningsbegreppets förtydli-

gande. Aktiviteterna utvärderades och därefter kopplades de till vissa läro-

plansmål efter att man hade genomfört dem. Idag sker det på ett omvänt sätt, 

alltså att arbetslagen medvetet utgår ifrån läroplansmålen när de planerar akti-

viteter. Nästan samtliga förskollärare berättar om samma arbetssätt i min studie 

också. De beaktar läroplansmålen redan i planeringsfasen och anpassar aktivi-

teterna eller undervisningsmomenten efter målen. Det visar sig både i min stu-

die och i Hildéns et. al (2018) samt Jonsson, Williams och Pramling Samuels-

sons (2017) forskning att begreppet undervisning och ansvaret det medför le-

der till att förskollärare och även förskolecheferna blir medvetna om lärande-

objektet, alltså vad de vill ”lära ut” till barnen. Informanterna i min studie talar 

främst om utomhusmiljön eftersom min undersökning handlar om det. En för-

skollärare i min studie säger exempelvis att man inte ska gå ut ”bara för att” 

utan man behöver tänka genom ett syfte med själva utevistelsen. 

Förskollärarna i Jonsson, Williams och Pramling Samuelssons (2017) studie 

poängterar att ordet undervisning är ett kravfyllt begrepp för förskollärarna och 

därmed har de svårt för att använda ordet undervisning. Informanterna är mer 

bekväma med att använda ordet lärande. Detta kan jag relatera till min studie 

där en förskollärare uttrycker sig om att undervisningsbegreppet inte är själv-

klart att använda och att hon lättare kan identifiera sig med ordet ”lärande”. 

Dessutom relaterar hon undervisningsbegreppet till skolans verksamhet. 
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5.1.3 Förskollärares undervisningsstrategier under 

utomhuspedagogiska aktiviteter i min studie samt i tidigare 

forskning  

I resultatavsnittet redogör jag för de mest centrala undervisningsstrategierna 

förskollärarna tillämpar. Förskollärarna i min studie tycker att man behöver 

vara anpassningsbar och att kunna tänka om och därmed utgå från barns intres-

sen. 

Informanterna är lyhörda för det barnen uttrycker vilket bekräftas av Jonssons 

et. al (2017) samt Gustavsson och Tullins (2017) forskning vars informanter 

beskriver att det är angeläget att lyssna på barnen och verkligen förstå vad de 

menar med det de uttrycker. Denna strategi benämns som att vara ”inlyss-

nande” i Jonssons et. al (2017) forskning och två informanter i min studie an-

vänder sig av samma uttryck för att benämna lyhördhet. Den ena förskolläraren 

poängterar att vara ”inlyssnande” inte enbart betyder att man är lyhörd för bar-

nens verbala kommunikation utan även för det barnen uttrycker med sina krop-

par. Den andra förskolläraren är ”inlyssnande” eftersom det är så hon får syn 

på barnens intressen. Att få syn på barnens intressen och behov eftersträvar 

hon genom att observera det barnen gör. Observation som strategi styrks av 

Davies´ (1997) samt Jonssons et. al forskning. Förskollärarna i både studierna 

poängterar att det är viktigt att observera barnen och ha en bra iakttagelseför-

måga för att kunna lägga märke till barnens intressen, behov samt förmågor. 

Tre förskollärare i min studie tillämpar ett engagerat förhållningssätt i sitt ar-

bete med att bedriva undervisning i utemiljön. De menar att detta behövs för 

att göra barnen nyfikna och fånga deras intressen. De visar sitt engagemang 

genom att låta förundrat över saker i naturen och genom att använda sina röster 

på ett sätt som lockar barnen. Denna strategi styrks av Blanchet-Cohen och 

Elliott (2011) som poängterar vuxenengagemang i sin studie. Nel, Hartell och 

Joubert (2012) samt Johnsson et. al (2017) nämner betydelsen av att ställa ut-

manande frågor i informanternas mening. Två förskollärare i min studie tycker 

också att det är viktigt men även att berika barns språk och använda riktiga 

benämningar blir betydelsefulla inslag i arbetet utomhus. Tidigare forskning 

visar också liknande resultat kring språket som betraktas som mycket väsent-

ligt i förskoleverksamheten. Att använda ett expansivt språk menar Gustavsson 

och Tullin (2017) är något som karakteriserar en ”kompetent pedagogisk le-

dare”. I motsats till tidigare artiklar och mina förskollärares svar anser inte Da-

vies´ (1997) informanter att varken vuxennärvaro eller utmanande frågor till 

barnen är så väsentliga. Det är värt att notera att artikeln skrevs i 1997. De 
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andra artiklarna samt förskollärarnas svar i min studie tyder på att det har för-

ändrats mycket i förskoleverksamheten kring interaktion mellan barn och 

vuxna.  

Ytterliga undervisningsstrategier som tre förskollärare berättar om i min studie 

är att som undervisare vara förberedd och organiserad. De menar att ha en 

struktur kring hur undervisningen ska se ut är viktigt för både sig själv och för 

barnen. För förskollärarna är det betydelsefullt för att veta vilken riktning de 

ska sträva mot i undervisningen och för barnen för att de ska erövra kunskaper 

i mesta möjliga mån kring det aktuella lärandeobjektet. I likhet med min studie 

har informanterna i Gustavsson och Tullins (2017) undersökning överensstäm-

mande uppfattningar kring att vara organiserad. Att vara organiserad innebär 

att den som undervisar har kunskap om innehållet med riktning mot läropla-

nens strävansmål. Att vara förberedd och organiserad är något som man ska 

öva på, enligt Gustavsson och Tullins informanter. 

En förskollärare i min undersökning berättar att hon tillsammans med en del 

av arbetslaget och barngruppen har följt växtprocesser genom att ha odlat och 

skördat pumpor. Hon menar att genom detta sätt kan barnen lära sig om krets-

loppet och hur man vårdar naturen. Blanchet-Cohen och Elliots (2011) infor-

manter berättar också om hur barn och vuxna tillsammans kan ta hand om na-

turen. Informanterna i studien har byggt trädgårdar med olika växter som bar-

nen kan sköta om. 

Slutligen anser jag att arbetets syfte och frågeställningar möjliggjorde att 

kunna undersöka ämnena utomhuspedagogik och undervisning närmare på. 

Det finns varierande forskning kring utomhuspedagogik men jag har inte lyck-

ats finna så mycket kring undervisning i förskoleverksamheten. Anledningen 

till det kan vara att begreppet undervisning och ansvaret det medför för förs-

kollärarna inte har tydliggjorts i tidigare läroplaner. Trots detta tycker jag att 

mitt datamaterial är tillräckligt för att kunna ge någon insyn i ämnena utom-

huspedagogik och undervisning samt relatera det till tidigare forskning. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Efter att ha bestämt mitt syfte och mina frågeställningar tyckte jag att intervjuer 

var den mest passande metoden för min studie. Jag ville bland annat få reda på 

förskollärares uppfattningar kring olika fenomen och jag anser att metodvalet 

möjliggjorde att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar samt kunna 

bidra med kunskap kring de viktigaste begreppen. Jag tycker att jag har samlat 
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in data i tillräcklig mängd för att även kunna ställa resultatet mot tidigare forsk-

ning inom området jag undersökte. 

Jag dokumenterade intervjuerna med hjälp av en diktafon vilket var fördelakt-

igt till min analys. Det enda problemet som jag upplevde när jag lyssnade om 

materialet var att ljudet blev för lågt vid vissa tillfällen vilket ledde till att pratet 

blev ohörbart vid de fallen. Att transkribera var tidskrävande men det möjlig-

gjorde att jag lättare kunde analysera materialet och därmed redogöra för re-

sultatet i arbetet. 

Om jag hade fått göra om samma studie så hade jag behövt genomföra testin-

tervjuer innan de riktiga intervjuerna. Detta hade varit en fördel för mig ef-

tersom jag kände mig något osäker under det första intervjutillfället. Hade jag 

genomfört testintervjuer hade jag varit mer medveten om hur jag skulle ställa 

frågorna och hur jag skulle vara en bättre lyssnare för att ställa mer djupgående 

följdfrågor. 

Som tidigare nämnts kan man inte generalisera en kvalitativ studie fullt ut. 

Dessutom ledde urvalets begränsade antal också att jag inte kunde uppnå en 

högre grad av generaliserbarhet. För att öka arbetets generaliserbarhet skulle 

man kunna genomföra samma studie med fler informanter än vad jag hade, 

förutsatt längre tidsram för genomförandet. En annan sak som jag är medveten 

om är att informanterna för min studie var bekanta med mig. Hade jag inter-

vjuat helt främmande personer så hade det förmodligen lett till en annan atmo-

sfär under intervjutillfällena. Det hade även medfört annorlunda svar och där-

med annorlunda resultat i min studie. Förskolorna i min studie ligger dessutom 

nära ett skogsområde. Hade förskolor från en större stad valts ut hade jag för-

modligen fått resultat som skiljer sig från denna studie. Min studie är alltså för 

begränsad för att kunna generalisera resultatet till andra pedagogers uppfatt-

ningar.  

5.3 Rekommendationer för verksamheten 

Jag hoppas att min uppsats kan bidra med förståelse kring att utevistelse inte 

är enbart viktig för att få frisk luft utan det finns även andra möjligheter som 

naturen kan erbjuda både för oss vuxna men framförallt för barnen. I mitt ar-

bete samt i tidigare studier som jag har presenterat framkommer att utomhus-

miljön ger större sinnesstimulering än innemiljön. Jag anser själv att det är 

viktigt att barnen får den sinnesstimulering de behöver. Det är upp till oss pe-

dagoger och blivande pedagoger att ta vara på naturens sinnesstimulerande 

krafter i förskolans verksamhet för barnens välmående och utveckling. 
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I min studie presenterar jag några förskollärares undervisningsstrategier vilket 

jag hoppas kan ge tips och vara en bidragande faktor i andra pedagogers arbete 

med barn. I resultatet framkommer bland annat att språket – både det verbala 

och det icke verbala – har en otroligt viktig roll i arbetet med barn. Johansson 

(2011) menar också att språket är betydelsefullt för barns samspelande samt 

menings – och kunskapsskapande. Ansvaret ligger på oss vuxna för att möjlig-

göra kommunikativa möten med och för barnen genom att bland annat variera 

vårt ordval och ställa utmanande frågor till dem. 

5.4 Förslag på vidare studier 

Det skulle vara intressant att göra en jämförelsestudie med samma huvudtema 

som min studie har.  Att upptäcka och synliggöra likheter och skillnader mellan 

traditionella förskolor och förskolor med någon specifik utomhusprofil skulle 

kunna vara ett sätt att göra en jämförelsestudie på. Ett annat sätt kan vara att 

genomföra en studie där barnens olika åldrar beaktas. Om det finns – och i så 

fall vilka – likheter och skillnader i förskollärares undervisningsstrategier be-

roende på ålder på barngruppen. 

Förskolans reviderade läroplan (Lpfö 18) trädde i kraft endast för några måna-

der sen, den första juli, 2019. Det skulle vara berikande att göra en liknande 

studie om cirka ett eller två år och se hur undervisningsbegreppet implemente-

rat sig hos förskollärare. 

Mitt tema kretsar kring utomhuspedagogik och därmed utomhusmiljön så jag 

ställde inte frågor kring undervisning inomhus. Det skulle vara intressant att i 

en annan studie jämföra förskollärares sätt att undervisa i båda miljöer. 

Slutligen kan jag tycka att intervju som metod i sig inte är tillräckligt för min 

tredje frågeställning eftersom jag inte kan vara säker på att förskollärarna verk-

ligen tillämpar strategierna som de nämnde under intervjuerna. Om jag hade 

möjlighet att genomföra studien igen skulle jag troligtvis komplettera intervju-

erna med observationer. I det fallet skulle jag behöva ändra mitt syfte och mina 

frågeställningar något, för att anpassa dem efter metodvalet. Jag skulle dock 

kunna behålla min tredje frågeställning som handlar om förskollärares under-

visningsstrategier utomhus därför att det är observerbart, enligt mig. Jag skulle 

således observera förskollärares sätt att undervisa utomhus vilket skulle följas 

upp med enskilda intervjuer. Jag anser att det är fördelaktigt att genomföra 

datainsamling på detta sättet därför att kunna få fram så trovärdiga resultat som 

möjligt. Om jag valde att intervjua först så skulle det kunna finnas en risk att 

samtalet påverkade förskollärares ageranden under observationerna. Vidare 

menar Christoffersen och Johannessen (2015) att observation är en tillförlitlig 
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kompletterande metod om man eftersträvar att få direkt tillgång till det man 

forskar kring. Jag tycker därför att jag skulle få fram ett mer omfångsrikt re-

sultat om jag använde observation också eftersom att observera sker i nuet med 

alla sinnen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev och samtycke till pedagoger avseende deltagande i intervju-

studie 

Studiens tema: Utomhusundervisning 

Mitt namn är Adrienn Végh och jag läser förskollärarprogrammets näst sista termin 

vid Karlstads universitet. Jag håller på med mitt examensarbete inom ämnet biologi. 

Förskollärares ansvar i undervisningen betonas tydligt i den reviderade läroplanen vil-

ket omfattar även utomhuspedagogik därför har jag valt att fokusera på just dessa om-

råden. Mitt syfte är att undersöka vilka uppfattningar pedagoger har på utomhuspeda-

gogik samt hur undervisning genomförs i olika utomhusmiljöer. Mitt mål är att inter-

vjua några (ca 6 st) verksamma pedagoger. Intervjuerna kommer att dokumenteras 

genom ljudinspelning samt anteckningar och bör inte ta längre tid än 30 minuter. 

Ingen obehörig får ta del av materialet. De som deltar i studien kommer att avidenti-

fieras så att det i rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Karl-

stads universitet, eller i annan form av publicering, inte går att koppla resultatet till 

enskilda individer. När arbetet är godkänt så kommer alla personuppgifter att raderas. 

Insamlat material kommer enbart att användas för ovan angivet syfte. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har 

du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-

vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karlstads universitets dataskyddsombud 

är xxx@kau.se. För mer information om hur Karlstads universitet behandlar person-

uppgifter, se https://www.kau.se/gdpr 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. 

Vid frågor kontakta mig gärna genom att ringa xxx-xxx xx xx eller maila V@hot-

mail.com 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag har tagit del ovanstående villkor och godkänner deltagande till denna studie. 

…………………………………………………………….  

Underskrift  

………………………………………………………………. 

Ort och datum 

mailto:xxx@kau.se
https://www.kau.se/gdpr
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

• Hur skulle du beskriva begreppet utomhuspedagogik? 

• Vad anser du att utomhuspedagogik har för betydelse för verksam-

heten? 

• Hur utnyttjar du utemiljön för att uppnå läroplanens strävansmål an-

gående barns välbefinnande och lärande om naturen? 

 

• Hur skulle du beskriva begreppet undervisning i förskoleverksam-

heten? 

• Upplever du att du undervisar i utomhusaktiviteter som du leder? 

o I så fall, kan du beskriva vad som kännetecknar själva under-

visningen? 

o Om inte, kan du förklara vad det är som gör att du inte upple-

ver att du undervisar? 

 

• Finns det någon eller några skillnader i ditt sätt att planera och leda 

utomhusaktiviteter nu när undervisningsbegreppet har förstärkts i den 

reviderade läroplanen? 

o Vilken eller vilka är de i så fall? 

o Om inte, planerar du/ni att ändra era utomhusaktiviteter för att 

anpassa efter den nya läroplanen? 

▪ Hur tycker du att anpassningen ska gå till för att kunna 

kalla det undervisning? Kan du ge ett exempel på en 

utomhusaktivitet? 

 

• Har du något att tillägga? 


