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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka förskollärares konstruktioner av undervisning utomhus 

respektive inomhus i relation till ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Studien baserades på 

en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. Fem intervjuer har utförts, vilka 

var belägna inom en och samma region, där förskollärarnas svar ligger till grunden för studiens 

resultat. Det som var framträdande i resultatet var att konstruktionerna utomhus och inomhus 

skiljde sig åt. Utomhus skedde fler spontana undervisningstillfällen, medan det inomhus till 

större del var planerat. Resultatet visade även att förskollärare hade svårigheter i att skilja 

begreppen utbildning, undervisning och lärande åt. Under bearbetningen av analysen sorterade, 

reducerade och argumenteras materialet, vilket utgjorde olika teman i resultatet; förskollärares 

konstruktioner av undervisning, undervisning inomhus och undervisning utomhus. 

 

Nyckelord: Undervisning, lärande, utbildning, konstruktion, förskollärare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Till att börja med vill vi ge ett stort tack till alla medverkande förskollärare som ställde upp på 

att bli intervjuade, vi hade inte fixat detta utan att få ta del av era erfarenheter och kloka tankar. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Sara Cervantes för all hjälp under den här 

tiden, alla handledningstillfällen, uppmuntran och kloka ord. 

Vi vill även tacka våra sambos för ert stöd under hela arbetet, för allt ni har fixat och för ert 

tålamod med alla sena kvällar och helger som vi har arbetat med examensarbetet. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer, vänner och handledningsgrupp, som stöttat och hjälpt oss 

genom denna process. 

Tusen tack! 

 

Nora Taavo Sidér 

Anna Olofsson 

 

 

 

 

  



 
 



 
 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................ 1 

1.2 Arbetsfördelning .......................................................................................................................... 1 

2. Syfte och forskningsfrågor................................................................................................................ 3 

3. Bakgrund ............................................................................................................................................ 4 

3.1 Historisk tillbakablick ................................................................................................................. 4 

3.2 Utbildning..................................................................................................................................... 6 

3.3 Undervisning ................................................................................................................................ 6 

3.4 Undervisning som målstyrd process .......................................................................................... 8 

3.5 Spontan och planerad undervisning .......................................................................................... 9 

3.6 Relationen mellan undervisning och lärande .......................................................................... 10 

3.7 Undervisning utomhus .............................................................................................................. 11 

3.8 Undervisning inomhus .............................................................................................................. 12 

4. Teoretisk utgångspunkt .................................................................................................................. 13 

5. Metod ................................................................................................................................................ 14 

5.1 Metodologiska överväganden ................................................................................................... 14 

5.2 Den kvalitativa intervjun .......................................................................................................... 14 

5.3 Etiska ställningstaganden ......................................................................................................... 15 

5.4 Genomförande ........................................................................................................................... 15 

5.4.1 Urval .................................................................................................................................... 15 

5.4.2 Insamling av material......................................................................................................... 15 

5.5 Bearbetning, tolkning och analys ............................................................................................. 16 

6. Resultat ............................................................................................................................................. 18 

6.1 Förskollärares konstruktioner av undervisning ..................................................................... 18 

6.2 Undervisning inomhus .............................................................................................................. 20 

6.3 Undervisning utomhus .............................................................................................................. 22 

7. Diskussion ........................................................................................................................................ 25 

7.1 Metoddiskussion ........................................................................................................................ 25 

7.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 26 

7.2.1 Konstruktioner av undervisning ....................................................................................... 26 

7.2.2 Undervisning inomhus kontra utomhus ........................................................................... 28 

8. Implikationer för yrkesuppdraget ................................................................................................. 31 

9. Förslag till fortsatt forskning ......................................................................................................... 32 

Referenslista .............................................................................................................................................  

Bilaga 1 .....................................................................................................................................................  



 
 

Bilaga 2 .....................................................................................................................................................  

 



1 
 

1. Inledning 
Förskolans läroplan Lpfö18 reviderades år 2018, (Skolverket, 2018) och genom denna 

revidering förtydligades undervisningsbegreppet i förskolans utbildning. Enligt Skolverket 

innebär detta att förskolan ska stimulera och utmana barnen i deras lärande och utveckling 

(Skolverket, 2018). I Skollagen (SFS 2010:800) har det framkommit redan år 2010 att det ska 

ske undervisning i förskolan. 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det att undervisning i förskolan ska ledas av 

förskollärare, vilket innebär att förskollärare har ett specifikt ansvar gällande undervisning i 

förskolans utbildning. Detta innefattar ett ansvar för att det målinriktade arbetet ska verka för 

att främja barns lärande och utveckling. Undervisning och lärande är enligt Eidevald och 

Engdahl (2018a) inte samma sak. Det går att lära och utvecklas utan att det sker undervisning. 

Enligt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) är grunden för att det ska kunna 

definieras som undervisning att två eller flera personer gemensamt riktar sin uppmärksamhet 

på något. Skillnaden mellan undervisning och lärande är enligt Eidevald och Engdahl (2018a) 

att lärande inte förutsätter att det finns en lärare. Lärande kan alltså ske utan undervisning, och 

när det sker undervisning är det inte självklart att det i sin tur leder till ett lärande. 

 

Vallberg Roth och Tallberg Broman (2018) belyser att det i den svenska förskolan dagligen 

erbjuds möjligheter till lärande och aktiviteter både inomhus och i olika utomhusmiljöer. 

Forskningen har, enligt författarna, i hög grad fokuserat på undervisningssituationer och lärande 

i inomhusmiljöer. Forskning som behandlar naturorienterat lärande trycker på platsens funktion 

och betydelse. Forskningen visar även, enligt Vallberg Roth och Tallberg Broman, på vikten i 

den oförutsägbarhet och variation som finns i utomhusmiljöerna. Forskningen framhåller, enligt 

författarna, betydelsen av möjligheter till rörelseglädje, positiv interaktion och upptäckter i 

utomhusmiljöer, samt vikten i att förskollärare tillvaratar denna del i förskolans utbildning och 

utvecklar en ökad medvetenhet gällande den egna rollen i utbildningen. Szczspanksi (2014) 

belyser att tidigare forskning visar på att utomhusbaserat lärande framträder bäst när utbildade 

pedagoger ser vikten i att bedriva undervisningen växelvis utomhus och inomhus. Det framgår 

att det är centralt att utomhusundervisning lyfts fram inom lärarutbildningar och genom 

kompetensutveckling. 

 

I skolinspektionens granskning (2016) har det kommit fram att det finns en stor variation 

gällande hur personal i förskolan förhåller sig till barnen, och aktiviteterna i förskolan samt 

syftet med aktiviteterna. Skolinspektionens observationer pekar på att personal i förskola till 

stor del har ett övervakande förhållningssätt under utevistelsen samt att personalen alldeles för 

sällan är aktivt deltagande i barnens lekar. Skolinspektionen beskriver detta som ett 

förhållningssätt som många av pedagogerna har valt att ha. Om det exempelvis uppstår 

konflikter menar Skolinspektionen på att pedagogerna griper in. 

 

Enligt tidigare erfarenheter har det inte upplevts som att det sker undervisning utomhus i lika 

stor utsträckning som det gör inomhus. Därmed föll valet i denna studie på att granska hur 

förskollärare konstruerar undervisning i utomhusmiljöer kontra inomhusmiljöer. 

 

 

1.2 Arbetsfördelning  
Detta arbete har bearbetats i ett google dokument, detta för att båda skulle ha tillgång till att 

skriva samtidigt på arbetet. Sökandet efter litteratur och i litteratur har delats upp, och sedan 

har materialet utifrån relevans valts ut tillsammans. Bearbetningen av materialet har ibland 
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delats upp och sedan setts över tillsammans så att båda är medvetna om och har kunskaper om 

materialet, allt som skrivits har sedan setts över av den andre för eventuell revidering av 

materialet. Intervjuerna delades upp på så sätt att ena ställde frågorna och den andra satt med 

och antecknade, spelade in och ställde följdfrågor. Transkriberingarna delades också upp, och 

sedan bearbetades transkriberingarna tillsammans. Allt arbete med resultatet, diskussionen, 

implikationer och förslag till fortsatt forskning har bearbetats tillsammans.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares konstruktioner av undervisning utomhus 

respektive inomhus. 

För att undersöka detta används följande forskningsfrågor: 

• På vilket sätt konstruerar förskollärare undervisning utomhus kontra inomhus?  

• Vilka aspekter lyfter förskollärare fram som centrala i undervisningen utomhus kontra 

inomhus och hur kan dessa förstås? 
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3. Bakgrund 
 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av en historisk tillbakablick i relation till studiens 

syfte. Därefter presenteras förskolans utbildning, undervisning, undervisning som målstyrd 

process, spontan och planerad undervisning, relationen mellan lärande och undervisning, 

undervisning utomhus, slutligen presenteras undervisning inomhus.  

  

 

 3.1 Historisk tillbakablick 
 

Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) så uppstod det under industrialismen och 

inflyttning till städerna behov av en ny verksamhet som skulle ta hand om barnen då 

vårdnadshavare arbetade, dock var det endast några få barn som fick plats i dessa verksamheter. 

Enlig författarna startade småbarnsskolan i Sverige år 1837, vilket var den första verksamheten 

som går att jämföra med dagens förskola. I småbarnsskolan togs barn i två- till sex års ålder 

emot. Westerberg (2019) belyser att barnen i småbarnsskolan undervisades i historia, läsning, 

räkning, skrivning, kristendomskunskap och i geografi. Undervisningsrummen bestod av en 

läktarliknande bänkställning och det var en strikt disciplin som gällde i småbarnsskolan. 

 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser att den första barnkrubban i Sverige öppnades 

år 1854, som erbjöd barnomsorg under hela dagen för ensamstående mödrar, som hade långa 

arbetsdagar och var utan tillgång till annan barntillsyn. Barnkrubborna finansierades genom 

välgörenhet eller så var barnkrubborna knutna till företag eller fabriker. I enlighet med 

Westerberg (2019) hade barnkrubban till skillnad från småbarnsskolan ingen ambition på 

undervisning, utan syftet med denna verksamhet var att vårda barnen under tiden som barnens 

vårdnadshavare arbetade. Det lades stor vikt vid hälsa och renlighet. I barnkrubban fanns ingen 

pedagogisk tanke, dock syftade verksamheten till att barnen skulle lära sig goda seder och 

ordning.  

 

Enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) startade den första barnträdgården år 1896 i 

Sverige, med inspiration från Fröbels kindergarten i Tyskland. Det fanns ett pedagogiskt syfte 

med barnträdgårdar, och detta var en halvdagsverksamhet. Barnträdgårdar tog emot barn från 

tre år under några få timmar under dagen, där barnen fick lära sig sysselsättningar som kunde 

underlätta för familjen, barnen fick också möjlighet till att leka med varandra. Enligt 

Westerberg (2019) handlade pedagogiken inom barnträdgårdar om pyssel, lek och husliga 

sysselsättningar.  

 

Under 1900-talet kom det en ny verksamhet som kallades för daghem, var barnen togs emot 

under hela dagarna (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015). Enligt Westerberg (2019) skulle 

daghem stödja fostran och vård till barnen och verka som omväxling för barn som bodde trångt, 

samt bidra till social träning åt barn utan syskon. Daghem som var godkända av Socialstyrelsen 

fick statliga bidrag från år 1944. I och med statliga bidrag ökade antalet daghem markant i 

Sverige. Efter andra världskriget ledde samhällsutvecklingen till att allt fler kvinnor började 

arbeta, vilket ledde till en ökad efterfrågan på daghemsplatser. För att möta dessa behov vidtog 

staten stora åtgärder. År 1968 startades Barnstugeutredningen med syfte att utreda pedagogiken 

i daghem. Barnstugeutredningen resulterade i att den första lagen för förskolan trädde i kraft år 

1975, som handlade om den offentliga sektorns ansvar gällande barnomsorgen. Lagen innebar 

bland annat att kommuner blev ansvariga för att förskoleverksamheter byggdes ut.  
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Eidevald och Engdahl (2018b) belyser att barnomsorgen i Sverige har genomgått en betydande 

förändring sedan 1990-talet då ansvaret för förskolan flyttades till Skolverket från 

Socialstyrelsen. I läroplanen som trädde i kraft år 1998 beskrivs förskolans värdegrund och 

uppdrag, samt de riktlinjer och mål som verksamheten skulle sträva efter, hur målen skulle nås 

var upp till pedagogerna i förskolan att bestämma själva. 

 

I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998), till skillnad från tidigare styrdokument 

utvecklades strävansmål för förskolan. Läroplanen blev mer tydlig och strukturerad, till skillnad 

från tidigare styrdokument. I förskolans första läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) var 

det mycket fokus på omsorgen i förskolan. Det framkommer bland annat att förskolans 

verksamhet skulle präglas av en pedagogik där fostran, omsorg, omvårdnad och lärande bildade 

en helhet. Eidevald och Engdahl (2018b) belyser att sedan läroplanen för förskolan infördes år 

1998 har den reviderats fyra gånger, med syftet att stärka förskolans pedagogiska roll. I och 

med denna fortskridande förändring handlade uppdraget i förskolan i första hand om barns rätt 

till förskola, snarare än vårdnadshavares rätt till barnomsorg, som tidigare hade varit fallet. 

 

År 2010 infördes en ny Skollag (SFS, 2010:800) som dels innebar att förskolans uppdrag 

gällande undervisning förstärktes, dels att förskolan blev en skolform. Förskolan styrdes alltså 

inte längre genom beskrivningar av lek och omsorg, utan istället med begreppen undervisning 

och utbildning. I och med att undervisnings- och utbildningsbegreppen fanns med i Skollagen 

men inte i förskolans läroplan, menar Eidevald och Engdahl (2018a), på att det skapades 

förvirringar gällande betydelsen av begreppen. Genom Skolinspektionens granskning 2017 

framkom det att förskollärares ansvar gällande undervisningen i förskolan inte var tydliggjord. 

Det fanns alltså en osäkerhet gällande undervisningsuppdraget i förskolan. Genom att 

undervisningsbegreppet framkom som otydligt, kunde detta bidra till att barnen i förskolan 

riskerade att gå miste om tillfällen, där barnen genom målstyrd undervisning, skulle kunna få 

utmanas och lära i största möjliga utsträckning i förhållande till strävansmålen i läroplanen. 

Därmed såg Skolinspektionen det som centralt att undervisningsuppdraget i förskolan skulle 

tydliggöras på alla nivåer. ’ 

 

Enligt Öqvist och Cervantes (2018) infördes inte begreppet undervisning i revideringen av 

läroplanen som kom ut samma år, trots att begreppet infördes i Skollagen år 2010 (SFS, 

2010:800). Utan infördes först i revideringen år 2018, som sedan trädde i kraft i juli år 2019 

(Skolverket, 2018). I och med detta, menar Öqvist och Cervantes (2018), på att det fanns en 

otydlighet för förskollärarna gällande undervisningsbegreppet. Öqvist och Cervantes belyser 

också att detta kunde bidra till brister i tydligheten från förskolans rektorer och att deras styrning 

gällande undervisningsbegreppet i och med detta kunde skapa svårigheter för förskollärarnas 

planering samt organisation kring undervisningen. Författarna trycker även att det borde ha 

funnits en samsyn mellan de två styrdokumenten, alltså Skollagen och förskolans läroplan, för 

att konceptet av förskollärarnas uppdrag gällande undervisningen förtydligades. I revideringen 

av förskolans läroplan år 2018 (Skolverket, 2018) styrktes bland annat undervisningsuppdraget 

i förskolan samt förskollärares förtydligade ansvar för undervisning. Begreppet utbildning är 

ytterligare något som uppkom genom revideringen av förskolans läroplan (Skolverket, 2018), 

som benämns i samband med förskolan, där det tidigare har benämnts som förskolans 

verksamhet. Trots detta framkom det genom Skolinspektionens granskning (2018) att 

innebörden av begreppet undervisning inte ännu är självklart i förskolan. Enligt 

Skolinspektionen innefattar detta att det krävs insatser för att få in att undervisning som 

målstyrd process, ska vara en del av arbetet i förskolan. 
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3.2 Utbildning 

 
I Barnkonventionen framgår det tydligt att alla barn ska ha rätt till utbildning (UNICEF, 2016). 

I enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska förskolans utbildning ligga till grund 

för ett livslångt lärande och den ska vara likvärdig, lärorik, trygg och rolig för alla barn. Barns 

tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen ska ligga till grund för planering av utbildningen. 

I Skollagen (SFS, 2010:800) definieras utbildning som en verksamhet där undervisning ska ske 

utifrån bestämda mål. I läroplanen för förskolan framgår det vidare att utbildningen 

kontinuerligt ska utmana barnen genom att inspirera dem till nya kunskaper och upptäckter. I 

Skollagen framkommer det också att det pedagogiska arbetet som sker i förskolans utbildning 

ska ledas och samordnas av rektorn. Rektorn i förskolan ska verka för utvecklingen av 

utbildningen. Rektorn ska även besluta om den inre organisationen i sin enhet samt fördela 

resurser utifrån barnens olika behov och förutsättningar. Vidare framkommer det i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2018) att barn och vårdnadshavare ska få möjlighet till delaktighet och 

inflytande i utformningen av förskolans utbildning. 

  

Eidevald och Engdahl (2018a) belyser att allt som sker i förskolan inte går att beteckna som 

utbildning. Användandet av begreppet utbildning förutsätter en vid förståelse gällande vad som 

ingår i förskolans utbildning. Genom en tolkning utifrån Skollagen som Eidevald och Engdahl 

gör påstår dem att utbildning är vad som förväntas ske under hela dagen i förskolan. Utbildning 

förutsätter att det finns vissa kunskaper gällande förskolans mål, samt gällande barns lärande 

och utveckling. Därmed kan utbildning i de flesta fall ersätta det tidigare använda begreppet 

verksamhet. Författarna framför dock att det i vissa fall kan vara nödvändigt att använda 

begreppet verksamhet, då det exempelvis kan handla om arbetet som riktas till barnens 

vårdnadshavare.  

  

Begreppet verksamhet kan också, enligt Eidevald och Engdahl (2018a), komma att användas 

då en förskola inte uppnår de grundläggande kvalitetskraven. Om en förskola inte möjliggör för 

de grundläggande behoven, bedriver förskolan i detta resonemang inte utbildning, utan snarare 

en verksamhet med bristande kvalitet. Håkansson (2017) nämner en samlingsbeteckning 

gällande innebörden av kvalitet i förskolans utbildning är. Enligt Håkansson definieras kvalitet 

utifrån hur väl utbildningen uppfyller de nationella mål, krav och riktlinjer som finns. Kvalitet 

kännetecknas enligt författaren av en strävan efter ständiga förbättringar och förnyelse utifrån 

de förutsättningar som finns. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det, under punkt 

2. Mål och riktlinjer (s. 12), att målen i läroplanen anger inriktningen på förskolans utbildning 

och därmed även den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolans utbildning, även hur detta 

bidrar till varje barns lärande och utveckling. I förskolan ska det i, enlighet med läroplanen 

(Skolverket, 2018), ske en kontinuerlig utvärdering gällande förskolans kvalitet, detta för att få 

kunskap om hur innehåll, organisation och genomförande kan utvecklas för att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för lärande. Främst handlar detta om att utveckla bättre arbetsprocesser, 

bedöma huruvida arbetet sker i förhållande till läroplansmålen samt kontrollera vilka åtgärder 

som behöver tas för att förbättra utbildningens förutsättningar. 

 

 

3.3 Undervisning  
 

Förskolans utbildning innefattar undervisning, vilket innebär att utmana och stimulera barnen 

utifrån målen i läroplanen (Skolverket, 2018). Undervisningen ska syfta till att barn utvecklas 

och lär genom att få ta del av nya kunskaper och värden. I läroplanen framgår det även att 
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undervisningen ska baseras på att barnen lär tillsammans, av varandra, samt genom samspelet 

barn och vuxna emellan. Sheridan och Williams (2018a) trycker på att både utbildningen och 

undervisningen i förskolan ska vila på beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund. Detta 

ska enligt författarna ligga till grund för de beslut och val som görs gällande planeringen, 

genomförandet samt utvecklandet av undervisningen i förskolan. Enligt Eidevald och Engdahl 

(2018a) behöver undervisningen i förskolan vara förankrad i barns vardag och vara konkret, 

undervisningen ska även bygga på ett innehåll som är meningsfullt. 

  

Enligt Skolinspektionens granskning (2016) ser sig förskollärare sällan som undervisande 

lärare. Därmed riskerar barnen att gå miste om tillfällen i förskolan där dem genom 

undervisning kan få möjlighet till lärande och utveckling i förhållande till läroplanens mål. Det 

räcker enligt Sandberg, Lillvist och Ärlemalm-Hagsér (2018) inte med att bara uppmärksamma 

begreppet undervisning i styrdokumenten, utan undervisning behöver även förverkligas i 

förskolans utbildning. Trots att ansvaret för att bedriva undervisning faller på förskollärare, 

behöver all personal i förskolan diskutera och tolka uppdraget och införa det i den egna 

utbildningen. Annars kan detta, enligt Sandberg m.fl skapa ett glapp mellan praktik och 

förordningar. Skolinspektionens granskning (2016) påvisade att arbetslag, förskollärare och 

rektorer inte tycks ha tagit till sig, eller diskuterat begreppet undervisning och dess i innebörd 

för förskolans utbildning. Många förskollärare, rektorer och arbetslag hade en klar bild om att 

undervisning inte är något som hör hemma i förskolans utbildning, utan snarare något som 

hörde till skolan. Ändå framkom det att dem såg på undervisning och lärande som samma sak. 

  

I förskolan är begreppet undervisning relationellt, vilket förutsätter att det finns en förskollärare 

som undervisar om något (Eidevald & Engdahl, 2018). Undervisningen i förskolan ska, i 

enlighet med förskolans läroplan (Skolverket, 2018), genomföras gemensamt av hela 

arbetslaget, men som tidigare nämnts, och styrks i Skollagen (SFS 2010:800), har en 

legitimerad förskollärare det högsta ansvaret för undervisningen som bedrivs i förskolan. Det 

är av stor vikt, enligt Skolverket (2019), att alla i arbetslaget behöver ha stor kunskap gällande 

hela läroplanen och dess intentioner. Om hela arbetslaget kontinuerligt skulle reflektera över 

samt diskutera läroplanens mål och formuleringar tillsammans, konstaterar Skolverket, att det 

skulle skapa goda möjligheter för att planera metoder som ska användas i undervisningen, samt 

planera undervisningens innehåll. Detta möjliggör även för alla i arbetslaget att fånga 

undervisningstillfällen som uppstår under dagen. 

  

När det kommer till undervisning i förskolan är barngruppens betydelse av stor vikt. I enlighet 

med Eidevald och Engdahl (2018a) handlar undervisning om en pedagogisk balansgång där det 

finns ett gemensamt fokus, var förskollärare och barn tillsammans fokuserar på samma 

fenomen, sak, mål eller norm inom ramen för läroplanens mål. Björklund och Pramling 

Samuelsson (2018) belyser vikten i att förskollärare i förväg tänker igenom och är medvetna 

om vad dem vill att barnen ska få möjlighet till att lära sig. Genomförandet och planeringen av 

innehållet måste drivas av en vilja från förskollärare att synliggöra vad dem vill att barnen ska 

lära sig. Detta innefattar att förskollärare behöver fundera ett steg vidare utifrån innehållet i 

undervisningen. Eidevald och Engdahl (2018a) hävdar att begreppet undervisning ofta kan 

associeras till det förskollärare gör vid genomförandet av undervisning. Författarna menar dock 

att begreppet är bredare än så, då det även innefattar ett förarbete där planering, introduktion 

och iordningställande ingår. I undervisning ingår även dokumentationer och observationer 

under själva genomförandet. Det som sker i stunden, samt utvärderingar och analyser är något 

som, enligt författarna, ligger till grund för reflektion och uppföljning inför planeringen av 

fortsatta arbetet i undervisningen. 
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Enligt Eidevald och Engdahl (2018a) behöver undervisningen i förskolan ta hänsyn till hela 

läroplanen. Det går inte, enligt författarna, att bedriva undervisning om genus samtidigt som 

det undervisas om naturvetenskapliga fenomen. Det går inte att bara välja några mål att 

undervisa om utan att ta hänsyn till exempelvis målen för normer och värden. En undervisning 

som är av hög kvalitet behöver förhålla sig till de normer och värden som tas upp i läroplanen 

för förskolan. Undervisningen i förskolan kan alltså inte bara utgå ifrån ämnesinriktade mål, 

den ska bedrivas utifrån en helhetlig bild. 

  

Enligt Eidevald och Engdahl (2018a) finns det flera olika sätt att tänka gällande undervisningen 

i förskolan, dels för att förskolan är en komplex utbildning, även på grund av att den hämtar 

inspiration från ett flertal olika teorier och tolkningar. Det finns samtidigt ett flertal 

grundläggande aspekter som alla som arbetar i förskolan behöver förhålla sig till. 

Undervisningen handlar inte bara om att vuxna i förskolan ska planera och definiera allt som 

ska hända. Undervisning behöver också, enligt författarna, utgå från barns intressen och lust till 

att lära. Vilket innefattar att undervisning också ska lämna utrymme för barns initiativ. Vilket 

leder till att förskollärare inte alltid kan följa förutbestämda steg. Thulin och Jonsson (2018) 

framför att det i förskolans olika situationer är viktigt att som lärare uppmärksamma barns 

perspektiv samt ta det i beaktande, men även skapa kopplingar till fortsatt utveckling och till 

ett visst innehåll, vilket enligt författarna är att undervisa. Barns perspektiv kan, enligt Svenning 

(2013), bli synligt när barn får komma med egna bidrag, egna erfarenheter, upplevelser, känslor 

och tankar, utan att dessa blir tolkade av vuxna. Alla barn har ett eget perspektiv. Författaren 

hävdar att en vuxen inte, helt och hållet, kan se ur ett barns eller annan människas perspektiv.  

  

  

3.4 Undervisning som målstyrd process 
 

I enlighet med Hildén (2018) definieras undervisning som målstyrda processer och dessa går 

att bedriva på flera olika sätt. Enligt Hildén definieras undervisning som en målstyrd process, 

och Hildén belyser att om orden målstyrd och process hade delats, skulle betydelsen bli dess 

motsatser, då målstyrd signalerar att det viktigaste är ett resultat eller en effekt av någonting. I 

undervisningen är dock både processen och målstyrningen viktiga. Enligt Eidevald och Engdahl 

(2018a) handlar målstyrd undervisning om stora målområden, projekt och temaarbeten, men 

även om andra målstyrda processer som kanske inte är lika övergripande. 

  

Hildén, Löfdahl Hultman och Bergh (2018) belyser att en förväntan som skapar spänning i 

förskolan är definitionen av undervisning, som enligt lagen ska innebära en målstyrd process. 

Trots att förskolan redan tidigare har arbetat utifrån mål, synliggörs det i författarnas studie, om 

hur dessa mål efterkonstrueras, snarare än att målen är något som styr processen. I Skollagen 

(SFS 2010:800), som nämnt innan, beskrivs undervisning som målstyrda processer som ska 

ledas av förskollärare, och dessa målstyrda processer ska leda till att möjliggöra för barns 

lärande. 

  

Genom Skolinspektionens (2016) granskning framkom det i resultatet att barnen ges 

möjligheter till lärande, men att detta sällan sker genom medveten undervisning, alltså 

målstyrda processer som ska syfta till barns lärande. Vilket enligt Skolinspektionen innefattar 

att det inte är säkert att barns lärande sker i riktning mot läroplanens mål. Eidevald och Engdahl 

(2018) hävdar att debatten inom förskolan inte har haft ett så stort fokus på hur 

undervisningsbegreppet ska förstås, förrän skolinspektionens rapport år 2016. Det har enligt 

författarna snarare debatterats om det är önskvärt och möjligt att rikta in arbete mot mål eller 

om arbetet ska vara en process som är öppen, utan att i förväg formulera mål. Skollagens tydliga 
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skrivningar om att förskollärare ska bedriva undervisning utmanar i sin tur föreställningar om 

att utbildningen i förskolan endast kan utgå från barns visade intressen och utforskande. 

 

I Skolinspektionen (2018) framkommer det också att förskolan inte är tillräckligt aktivt 

målstyrd. Detta kan bidra till att barnen kan gå miste om tillfällen för lärande i riktning mot 

läroplanens mål. På grund av att begreppet undervisning ses som otydligt i förskolan så används 

inte undervisning som en självklar del i arbetet. Enligt Skolinspektionen visar granskningarna 

på att förskolorna generellt genomfört arbetet på ett sätt så att barnen har fått möjligheter och 

rätt förutsättningar för att lära och utvecklas. Däremot är det begränsat i och med att arbetet inte 

alltid sker på ett medvetet sätt, där förskolepersonalen möjliggör för målstyrda processer, det 

vill säga undervisning. 

 

Hildén (2018) belyser att processinriktat arbete länge varit en del i förskolans arbetssätt. Genom 

att arbeta processinriktat öppnas möjligheterna upp för att arbeta projektinriktat eller tematiskt 

samt att skapa en helhet av flera olika ämnesområden. Att arbeta processinriktat möjliggör även 

för en flexibilitet rent tidsmässigt, vilket gör att hela dagen kan användas för undervisning. 

Vilket författaren belyser är av vikt, att undervisningen inte enbart kan pågå mellan klockan tio 

och elva, eftersom barnen har olika vistelsetider på förskolan. Det finns inte alltid en självklar 

början och ett slut under arbetet med undervisningsprocesser, utan det kan lätt komma in nya 

processer som har nya ämnesområden. Det finns också möjlighet för barnen att återkomma till 

en tidigare undervisningssituation för att vidare bygga på utifrån den. Ett fungerande 

systematiskt kvalitetsarbete är grunden för att kunna följa en process. Genom att kontinuerligt 

reflektera i arbetslaget, kan det systematiska kvalitetsarbetet bli något som driver 

undervisningen framåt. En grundläggande förutsättning för att undervisningen tillsammans med 

barnen ska bli målstyrd, är att arbetslaget tillsammans diskuterar läroplanens mål.  

  

  

3.5 Spontan och planerad undervisning 
 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det att undervisning ska utgå från ett planerat 

innehåll, samt innehåll som uppstår spontant, detta på grund av att barns lärande och utveckling 

sker hela tiden. Thulin och Jonsson (2018) hävdar att undervisning förutsätter att lärare besitter 

en kombinerad förmåga av att kunna fånga nuet, samt en förmåga att kunna skapa en ömsesidig 

kommunikation med den aktuella barngruppen. Undervisningen i förskolan kräver, enligt 

Eidevald och Engdahl (2018a), en aktiv närvaro här och nu, som innefattar att tillvarata det som 

sker i stunden, samt ett långsiktigt perspektiv. Sheridan och Williams (2018a) belyser vikten i 

att förskollärarna har kompetensen att kunna balansera både spontan och planerad undervisning, 

vilket författarna anser vara avgörande för att undervisningen ska vara av hög kvalitet. Detta 

genom att förskollärare ska kunna tillvarata barns känslor, tankar och handlingar. 

  

Sheridan och Williams (2018b) påstår att detta krav på kompetens handlar om att förskollärare 

ska arbeta för att på ett kreativt, lekfullt och omsorgsfullt sätt, möjliggöra för att fördjupa och 

vidga barns kunnande inom specifika områden. Enligt författarna är förskollärares didaktiska 

kunnande och förmågor att göra barn delaktiga och introducera dem för ny kunskap väsentlig i 

förskolans utbildning, även deras förmåga att fånga barns intressen. Enligt Hildén (2018) kan 

undervisning i förskolan handla om aktiviteter som är planerade, vilket innefattar att 

förskollärare riktar barnens intressen mot något. Vidare menar författaren på att undervisning 

också kan handla om aktiviteter som uppstår i stunden, utifrån vad barnen riktar intresset mot. 

Undervisning kan även handla om en lärmiljö som är uppdukad och planerad, detta utifrån mål 

där barn och förskollärare utforskar lärmiljön i fråga tillsammans. 
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Doverborg m.fl. (2013) belyser att spontan och planerad undervisning kan tolkas som en 

motsägelse mellan att lärare vill kunna vara spontana och fånga situationer som uppstår. Många 

lärare verkar se planering som ett hinder för spontanitet, alltså en motsägelse som handlar om 

barnens möjlighet till att välja, kontra lärarstyrt. Detta är enligt författarna något som lärare 

verkar ha svårigheter med att hantera. Lärare förknippar barns delaktighet med att barn ska få 

möjlighet till att välja, och om läraren planerar är läraren, enligt författarna, rädd att det blir för 

stark styrning. Vilket kan bidra till minskad delaktighet från barnens sida. Författarna menar på 

att spontan och planerad undervisning inte bör ses som motsägelser, utan snarare som 

förutsättningar för att en god undervisning ska kunna ske. Doverborg m.fl. belyser att ju bättre 

lärare planerar och har en målmedvetenhet, desto mer spontan går det att vara, eftersom det då 

går att se och fånga lärandetillfällen som uppstår inom målområdet. Det krävs med andra ord 

kunskap om ämnet i fråga för att kunna bedriva spontan, men ändå målinriktad undervisning. 

 

 

3.6 Relationen mellan undervisning och lärande 
 

Enligt Björklund och Pramling Samuelsson (2018) är barns lärande ett resultat av det barnen 

har erfarit och varit med om. Lärande kan också handla om att delta, alltså att bli kompetent 

genom sitt deltagande i förskolans olika sammanhang. Barns lärande kan precis som 

undervisning ses som relationellt, vilket betyder att lärandet sker i relation till omvärlden och i 

relation till andra människor. Doverborg m.fl (2013) hävdar att barn kan lära på många olika 

sätt, genom att exempelvis bara vara tillsammans med andra, genom att iaktta vad andra gör, 

genom att själv prova sig fram och genom att någon berättar något för dem. Barn lär sig av 

varandra såväl som av vuxna i deras omgivning. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att undervisning i förskolan ska syfta till barnens 

lärande och utveckling. Skolinspektionen (2016) framför att det genom deras granskning har 

kommit fram att lärande anges synonymt med undervisning. Skolinspektionens granskning 

visade på att pedagoger som menade på att lärande och undervisning är samma sak inte har 

någon gemensam bild av hur lärande i förskolan går till. Däremot finns det även enligt 

Skolinspektionen en generell uppfattning om att lärande sker hela tiden under dagen på 

förskolan, och att det inte alltid är förknippat med någon särskild situation. Skolinspektionen 

framför att det krävs att det finns förskollärare samt annan personal som bemöter barnen utifrån 

deras behov, för att det ska ske ett optimalt lärande. Enligt Skolinspektionen finns det ingen 

samsyn gällande hur personal i förskolan ser på sin roll i barns lärande. Det finns en risk att 

ansvaret för lärande hamnar på barnen om synen på lärandet är att det sker hela tiden oberoende 

av närvarande personal. Enligt Skolinspektionen ses detta inte som rimligt, då barn har rätt till 

utmaningar och stimulans i utbildningen, i förhållande till förskolans strävansmål. Stödet från 

personalen är med andra ord avgörande för att det ska ske ett lärande i förhållande till 

styrdokumenten. Dessutom trycker Eidevald och Engdahl (2018a) på att lärande kan ske med 

en lärare som är närvarande utan att det blir undervisning. Det är först genom att det sker en 

medveten process i relation till målen i läroplanen som undervisning sker. 
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3.7 Undervisning utomhus 

 
Inom förskolans utbildning framgår det i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att barnen 

ska ges möjlighet till att vistas i olika naturmiljöer, utbildningen ska även möjliggöra för barnen 

att utveckla ett intresse för fysisk aktivitet. I läroplanen för förskolan belyser Skolverket att 

genom varierande arbetssätt och en varierad miljö som är stimulerande och utmanande, kan det 

bidra till att barnens lärande blir sammanhängande och mångsidigt, samt att det kan locka till 

aktivitet och lek. Barnen ska ges möjlighet till att alternera mellan olika aktiviteter under dagen, 

i olika miljöer både utomhus och inomhus. Sandberg m.fl. (2018) belyser att utbildningens 

miljö bör vara uppmuntrande, utmanande och utvecklande samt att miljön ständigt bör utforskas 

och kritiskt granskas. I förskolans vardag är möjligheten till utevistelse i planerad miljö samt i 

naturmiljö ett viktigt inslag för barnen.  

  

Erbjudanden som förs fram i utformningen av utemiljön och i vardagliga handlingar har, enligt 

Sandberg m.fl. (2018), en inverkan på lärandet. Inomhus och utomhus i förskolans utbildning 

pågår identitets- och meningsskapande på olika vis, där material, platser och individer har olika 

betydelser gällande förskolans undervisning. Enligt författarna kan platser och rum i förskolan 

bidra till barns möjligheter för meningsskapande samt rätten till lärande, utveckling och lek, 

både inomhus och utomhus. Undervisning ses inte som något isolerat fenomen som enligt 

författarna endast händer på en given plats vid ett givet tillfälle. Brügge och Szczepanski (2018) 

hävdar att vistelse i naturen kan bidra till grunden för att få en förändrad inomhusmiljö som 

speglar utomhusmiljöns kulturella, biologiska och estetiska mångfald.  

  

Sheridan och Williams (2018a) belyser vikten i att förskollärare har kunskapen att kunna 

interagera både mellan gruppen och det individuella barnets intressen att lära i riktning mot 

förskolans läroplan. Genom kommunikationen kan förskollärare skapa medvetna lärandevillkor 

för barnen samt undervisa barnen genom uttalade mål. Vad som är i fokus för lärandet som är 

valt av antingen förskollärare, eller av barnen kan även styra hur miljön formas samt styra vilka 

aktiviteter som sker utomhus kontra inomhus. Hur undervisning organiseras i förskolan kan 

enligt Sheridan och Williams ses som en avgörande aspekt för själva genomförandet av 

undervisningen. Szczepanski (2014) framför att en del av undervisning bör ske i naturen, 

författaren trycker även på vikten i att växla mellan utomhusmiljö och inomhusmiljö i förskolan 

för att det ska ske ett varierat lärande. Genom att förhindra att lärandet och undervisningen 

stannar på tröskeln kan det enligt författaren bidra till barns motivation, hälsa och tänkande. 

  

När ämnet undervisning utomhus kommer upp inom förskolan, är begreppet utomhuspedagogik 

centralt. Utomhuspedagogik syftar enligt Brügge och Szczepanski (2018) på att genom 

aktiviteter utomhus, levandegöra undervisningens och läroplanens ofta alltför teoretiska 

begrepp. Genom upplevelser i naturen skapas möjligheter till en mer aktiv kunskap, där 

handling, känsla och tanke förenas. Szczepanski (2014) nämner det teoretiska perspektivet 

utomhuspedagogik, som beskriver hur pedagogik kan definieras genom att det uttrycker platsen 

för var lärandet sker. Utomhuspedagogik innefattar det faktum att den fysiska kultur- och 

naturmiljön bidrar med innehållet i lärandet, där rörelse och fysisk aktivitet även kan vara 

bidragande faktorer. 
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3.8 Undervisning inomhus 
 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det att miljön i förskolan ska inspirera barnen 

till att samspela och utforska omvärlden, miljön ska även vara tillgänglig för alla barn samt 

stödja och utmana barnen i deras lärande och utveckling. Miljön ska erbjuda alla barn varierade 

aktiviteter som sker i olika slags sammanhang. I förskolans läroplan belyser Skolverket (2018) 

att utveckling av ett pedagogiskt innehåll och inspirerande miljöer är något som ingår i 

förskollärarens specifika ansvar. Enligt Sandberg m.fl (2018) sker undervisning alltid i en miljö 

och i ett sammanhang. Hur rummen organiseras i förskolan, och materialets tillgänglighet är 

enligt Sandberg m.fl, något som bör diskuteras i förhållande till barns lärande och undervisning. 

Miljön på förskolan kan skapa möjligheter för barns lärande, både inomhus och utomhus. 

Undervisning handlar i enlighet med författarna om att vuxna och barn, samt barn sinsemellan 

skapar kunskap tillsammans med stöd av de olika möjligheter som finns i miljön.  

  

Enligt Källhage och Malm (2018) har det varit ett stort fokus på lärmiljöns betydelse för barns 

lärande under de senaste åren. Enligt Källhage och Malm behöver barn stimulerande miljöer. 

Eriksson Bergström (2017) hävdar att interaktionen mellan den fysiska miljön och barn är aktiv 

och att miljön är en intensivt och påtagligt konkret upplevd del av sammanhang som barn 

befinner sig i. Majoriteten av människor samspelar ständigt med miljön på ett eller annat sätt. 

Enligt Eriksson Bergström kan barn både stimuleras och hindras av olika typer av rum i 

inomhusmiljön.  

 

Ett begrepp som Eriksson Bergström (2017) belyser är flexibilitet, detta begrepp kan förklara 

olika typer av rumslighet. Det har enligt Eriksson Bergström blivit ett begrepp som är positivt 

laddat och indikerar att det finns en stor variation av handlingsutrymme inom rum. Ett fysiskt 

konkret sätt att förstå flexibiliteten i ett rum hävdar Eriksson Bergström är att betrakta dörrar, 

dörrar kan antingen vara stängda eller öppna, och därmed går det att se hur rummet i fråga 

varieras. Faktumet att ett rum kan ha en stor yta kan också vara ett sätt att se rummets 

flexibilitet. Enligt Eriksson Bergström bidrar olika fysiska konstruktioner till att skapa struktur 

i barngruppen. Enligt författaren framstår den fysiska inramningen som tydlig när det kommer 

till att skapa begränsningar och/eller möjligheter för både pedagogers och barns 

handlingsutrymme. Eriksson Bergström lyfter fram att när barn och pedagoger tillsammans 

formar aktiviteter, förekommer det oftare i rum som innefattar styrda och planerade 

erbjudanden, än i miljöer som har varierande och mer obestämt material. Detta är enligt 

författaren mer förekommande än att pedagoger undersöker vad det finns för möjligheter i ett 

obestämt material eller rum med barn. 

 

Nordin Hultman (2004) lyfter fram att varje pedagogisk utbildning i viss utsträckning är 

reglerad och planerad i tid och rum. Det finns vissa mönster på hur rum är disponerade, vad för 

aktiviteter som är avsedda för, samt hur gränser upprättas mellan olika aktivitetsområden. I 

förskolans utbildning kan det exempelvis handla om matrum, förskolegård och snickarrum. 

Författaren menar vidare att det också finns mönster i hur tiden planeras samt schemaläggs för 

rutiner och aktiviteter. Vilket i förskolan exempelvis kan vara samlingar, lunch, 

utevistelser.  Ett perspektiv på dessa är, enligt författaren, tids- och rumsliga regleringar som 

handlar om att förskollärare bestämmer och strukturerar var barnen ska vistas under bestämda 

tidpunkter, samt vilka aktivitetsmöjligheter och material barnen har tillgång till. Detta utgör 

enligt författaren regleringarna för en styrning. Författaren menar att denna typ av styrning 

avgör vilka typer av krav det finns för varje barns anpassning till ordningen. Det avgör också 

för vilket utrymme barnens eget inflytande är över rum, tid och aktiviteter.  
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4. Teoretisk utgångspunkt  
 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie är socialkonstruktionismen. Grundtanken med 

socialkonstruktionismen är, enligt Alvesson och Sköldberg (2017), att kunskap uppstår genom 

sociala processer och kan därmed ses som sociala konstruktioner. Genom att utgå från den här 

teorin går det genom interaktion och kommunikation med förskollärarna att få fatt i deras tankar 

gällande konstruktioner av undervisning i förskolan. 

  

Eidevald (2017) framför att kultur och den sociala omgivningen ses som integrerat i människans 

utveckling, det ses alltså inte bara som delar som påverkar utvecklingen. Lenz Taguchi (2012) 

menar att inom socialkonstruktionismen behövs det tas hänsyn till tid och rum för att kunna 

förstå en människa.  Inom socialkonstruktionismen menas det, enligt Lenz Taguchi att det 

mänskliga samhället, våra praktiker samt föreställningar är mänskligt konstruerade.  

  

Berger och Luckmann (1979) hävdar att socialkonstruktionismen har sin grund i Marx’s 

filosofi, Nietzsches filosofin. Det var från Marx som den grundläggande satsen för 

socialkonstruktionismen hämtades - “att människans medvetande bestäms av hennes 

samhälleliga vara” (s.14). Inom denna filosofi är begreppen bas och överbyggnad centrala, som 

författarna belyser förstås bäst genom att beskriva bas som mänsklig aktivitet och överbyggnad 

som den värld som framställs genom mänsklig aktivitet.  

  

Berger och Luckmann (1979) påstår att teoretiska formuleringar av verkligheten inte återger 

det som är verkligt för människor i ett samhälle. Därmed anser författarna att det, inom 

socialkonstruktionismen, behöver fokuseras på vad människor vet är verklighet i första hand, 

före teorier som finns. Med andra ord menar Berger och Luckmann på att begreppet “common 

sense - kunskap” (s.25) som har sin grund i vanligt sunt förnuft, ska ligga i centrum inom teorin. 

Denna kunskap utgör i enlighet med författarna en väv av innebörder som ett samhälle inte 

skulle kunna fungera utan. Berger och Luckmann menar alltså på att teorins fokus måste ligga 

på den “sociala konstruktionen av verkligheten” (s.25). 

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) framgår det att socialkonstruktionismens grundtanke är 

att det inte förekommer någon objektiv kunskap, utan snarare att kunskap uppstår genom sociala 

processer, detta innefattar att kunskap kan ses som sociala konstruktioner. Inom 

socialkonstruktionismen hör, enligt Berger och Luckmann (1979), kunskap och verklighet ihop 

med sociala samband. Dessa samband menar Berger och Luckmann, måste innefattas i analyser 

av dessa kontexter. Teorin behöver dels syssla med de processer var vilken typ av kunskap som 

helst kan etableras som en sann verklighet i samhället, dels med den empiriska mångfald av 

kunskap som existerar i samhället. Författarna hävdar att socialkonstruktionismen behöver 

behandla vad som än räknas som kunskap i ett samhälle, oberoende av om kunskapen i fråga 

räknas som giltig eller inte, detta enligt vilka kriterier som än gäller. I samma utsträckning som 

kunskap utvecklas, överförs och bevaras i sociala situationer, behöver processerna som handlar 

om, i detta fall förskollärarnas konstruktioner av undervisning, försöka förstås. För att det ska 

uppstå en verklighet som alla kan förstå. Alltså, för att få fatt i förskollärares konstruktioner av 

undervisning behöver förskollärares kunskap försöka förstås genom sociala samband. Utifrån 

det här socialkonstruktionistiska perspektivet kan förskollärarnas beskrivningar av 

undervisning utomhus kontra inomhus tolkas som sociala konstruktioner. Genom utgångspunkt 

i denna teori går det att, i relation till studiens syfte och forskningsfrågor, ta del av förskollärares 

kunskap om begreppet undervisning, samt hur förskollärare konstruerar undervisningen 

utomhus kontra inomhus. 
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5. Metod 
 

I det här avsnittet kommer metodologiska överväganden att beskrivas, vidare beskrivs även den 

kvalitativa intervjun, etiska ställningstaganden, genomförande, samt bearbetning, tolkning och 

analys. 

  

  

5.1 Metodologiska överväganden  
 

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Ahrne och Svensson (2015) lyfter fram att till 

skillnad från kvantitativ data, mäts inte kvalitativ data, utan det räcker med att konstatera att det 

finns, i vilka situationer det förekommer och hur det fungerar. Statistik, som mäts om det är en 

kvantitativ studie, är av mindre betydelse i en kvalitativ studie. Kvalitativ forskning handlar 

enligt Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) om att intressera sig av vad för slags 

egenskaper något har samt hur något är, intresset i studien faller alltså på kvalitativa egenskaper. 

Backman m.fl. belyser vidare att kvalitativa undersökningar handlar om att studera vad för 

uppfattningar och upplevelser människor har gällande omvärlden. Den teoretiska 

utgångspunkten i studien har sin grund i att kunskap är mänskligt konstruerad (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Vilket gör att den kvalitativa ansatsen lämpar sig bättre än den kvantitativa 

ansatsen i förhållande till syftet med studien, som innefattar att få fatt i förskollärares 

konstruktioner gällande undervisning utomhus och inomhus. Utifrån detta vill en förståelse nås 

gällande samlingen uppfattningar och upplevelser som kommer fram genom intervjuerna 

(Backman m.fl., 2012). 

  

  

5.2 Den kvalitativa intervjun  
 

Att genomföra intervjuer är, i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014), en aktiv process där 

intervjuaren och respondenten skapar kunskap genom sin relation. Den kvalitativa intervjun 

handlar det om att fånga respondentens olika konstruktioner. Berger och Luckmann (1979) 

lyfter fram att den viktigaste upplevelsen av andra människor sker i en situation de beskriver 

som när människor står ansikte mot ansikte, “face-to-face” (s.41), vilket författarna trycker på 

är grunden för den sociala interaktionen. Det är enligt Berger och Luckmann endast genom 

face-to-face situationer som människor kan komma varandra verkligt nära, alla andra former 

av relationer till varandra är enligt Berger och Luckmann avlägsna i olika grad.  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) hävdar att en fördel med kvalitativa intervjuer är att det 

går att anpassa frågorna och ordningen frågorna ställs i efter situationen, vilket innefattar att 

respondenterna skapar mening genom att interagera med dem som utför intervjun. I denna 

studie har det genomförts en kombination av semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade 

intervjuer. Backman m.fl (2012) lyfter fram att det ofta förekommer att vissa delar är 

semistrukturerade i en intervju i och med att det finns vissa förutbestämda frågor, under 

semistrukturerade intervjuer brukar respondentens svar få vara längre och mer fria. 

Ostrukturerade intervjuer innefattar att vissa delar är ostrukturerade, detta genom att det även 

ställs följdfrågor samt att personen som blir intervjuad får möjlighet att påverka riktningen av 

samtalet, här uppmuntras respondenten även att utveckla sina tankar samt att respondenten får 

följdfrågor utifrån det. I kvalitativa intervjuer är det enligt Bryman (2018) av intresse vad 

respondenten säger, samt hur respondenten säger det. För att kunna få med detta i analysen är 

det av stor vikt att det finns en fullständig redogörelse av detta.  
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5.3 Etiska ställningstaganden  
 

När en studie ska utföras krävs det vissa etiska ställningstaganden. Dessa ställningstaganden 

innefattar bland annat ett informationskrav, som enligt Vetenskapsrådet (2017) innebär att 

individerna som är deltagande har rättigheter att bli informerade om studiens syfte. Vidare finns 

en skyldighet för forskare att respektera alla deltagandes personliga integritet, vilket kallas för 

samtyckeskravet, deltagarna har rätt att få sitt privatliv respekterat, samt skydd för den enskildes 

personuppgifter. Personuppgifter får endast användas för studiens ändamål, detta med stöd i 

personernas samtycke. Konfidentialitetskravet nämns också av Vetenskapsrådet, vilket 

innefattar att all data som intas endast kommer att användas i studiens syfte, sedan förstöras. 

Detta för att obehöriga inte har möjlighet att ta del av uppgifterna. Information om etiska 

ställningstaganden har skrivits i ett samtyckesbrev som togs med till intervjuerna (Bilaga 1).  

  

 

5.4 Genomförande 

 
Nedan presenteras studiens genomförande med start i urvalsprocessen och därefter insamling 

av material. 

 

 

5.4.1 Urval  

 

Urvalet har främst skett utifrån ett målinriktat urval. Denna typ av urval innefattar enligt 

Bryman (2018) att försöka skapa överensstämmelse mellan urvalet och forskningsfrågorna. 

Vidare beskriver författaren detta som att forskare gör urvalet utifrån en önskan att intervjua 

personer som framstår som relevanta i förhållande till forskningsfrågorna. Därmed tillfrågades 

endast förskollärare, då dem föreföll som relevanta i förhållande till forskningsfrågorna 

gällande förskollärares förtydligade undervisningsuppdrag (Skolverket, 2018). De fyra första 

respondenterna som tillfrågades valdes utifrån tidigare etablerad kontakt, alla fyra första 

respondenterna som tillfrågades ville delta i studien. 

  

Urvalet har även skett genom ett snöbollsurval, som enligt Bryman (2018) är ett urval som sker 

genom att få kontakt med individer som är intressanta för studien, för att sedan använda dessa 

för att komma i kontakt med fler respondenter. Först tillfrågades en av respondenterna om det 

fanns fler respondenter som var intresserade på den förskolan, två till respondenter tillfrågades 

genom snöbollsurval, men dessa två var inte intresserade av att delta. Efter det tillfrågades en 

av de andra respondenterna om att tillfråga en kollega, genom detta snöbollsurval möjliggjordes 

en kontakt med en till respondent som ville delta i studien. Enligt Bryman kan snöbollsurval 

användas inom ramen för en kvalitativ studie.  

  

  

5.4.2 Insamling av material 

 

Därefter formulerades intervjufrågorna i relation till studiens syfte (Bilaga 2). Ingen av 

respondenterna fick ta del av intervjufrågorna innan intervjuerna, detta för att få så direkta svar 

som möjligt från respondenterna gällande deras konstruktioner av undervisning. De fem 

respondenterna arbetade på förskolor som fanns belägna inom en och samma region. 

Förskollärarna kontaktades via telefon, där tid och plats för intervjuerna bestämdes. Under 

telefonkontakten med respondenterna fick dem även information om studiens syfte och 
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forskningsfrågorna. Alla intervjuerna skedde på respondenternas förskolor. Intervjuerna har 

spelats in med hjälp av mobiltelefonens inspelningsfunktion. En fördel med att använda 

ljudinspelning är att materialet går att stoppas och spelas tillbaka för att lyssna om på olika 

sekvenser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Författarna trycker på att det är fördel att även 

använda papper och penna när det är två intervjuare. Då ena kunde fokusera på att ställa frågor 

kunde den andra fokusera på att anteckna sådant som inte kommer med på intervjun, som 

exempelvis gester och miner. Ansvaret gällande frågeställningar, anteckningar samt 

inspelningen under intervjuerna har delats upp. Detta genom att ena ansvarade för att intervjua 

respondenten medan den andra spelade in, antecknade vid behov och ställde följdfrågor till 

respondenten. 

  

  

5.5 Bearbetning, tolkning och analys  
 

Transkriberingarna utfördes i anslutning till intervjuerna, enligt Öberg (2015) bör 

transkriberingen göras så fort möjligt efter intervjun då intrycken är som färskast då. Enligt 

Bryman (2018) innefattar transkriberingar att skriva ut intervjuerna i text, vilket gjordes på 

varsin dator. Transkriberingar av ljudinspelningar är enligt Bryman en tidskrävande process. 

Transkriberingar innefattar i enlighet med Svensson och Ahrne (2015) att forskaren bearbetar 

materialet aktivt, det vill säga att flödet av tal struktureras i relation till de grammatiska regler 

som finns för skriftspråk. Under tal används inte kommatecken och punkter, vilket blev något 

som tillfördes i materialet när det muntliga talet översätts till text. Denna översättning innefattar 

även, enligt författarna, att forskare ordnar, bearbetar samt strukturerar materialet under tiden 

det framställs (Svensson & Ahrne, 2015). Allt som sades under intervjuerna transkriberades, på 

grund av ovetskap av vad som skulle användas under analysen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Analysen skedde delvis allt eftersom intervjuerna blev transkriberade (Svensson & 

Ahrne, 2015). När transkriberingarna var gjorda skrevs det ut i pappersformat.  

  

Materialet analyserades med utgångspunkt i Rennstam och Wästerfors (2015) metod för analys. 

Här ingår att sortera, reducera och argumentera, det första steget sortera handlar om att läsa 

materialet som inkommit flera gånger för att kunna sortera materialet. Sorterandet har skett 

genom diskussioner och markeringar i de utskrivna transkriberingarna tillsammans. Detta 

förutsätter att materialet i fråga undersöks på nytt. Det kan innebära att undersöka materialet på 

ett annat sätt än det som ligger närmast till hands som exempelvis kan vara att dela upp 

materialet efter frågeställningarna. Materialet undersöktes alltså med andra ord för att kunna 

hitta likheter, se något nytt samt försöka se ett mönster. 

  

Det andra steget i Rennstam och Wästerfors (2015) metod handlar om att reducera materialet, 

vilket innefattar att välja ut det som är relevant i studien ur det insamlade materialet. Detta för 

att skapa en god och relevant representation av materialet i fråga. Materialet kodades även, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär att utveckla kategorier som fångar handlingar 

och erfarenheter av de studerade. Detta skedde genom att skriva ner begrepp samt olika citat på 

post-it-lappar från det transkriberade materialet. Reduceringen av materialet var något som 

utfördes samtidigt som kodningen, då relevanta begrepp samt citat för studiens syfte och 

forskningsfrågor sparades medan resterande material reducerades. 

  

Datan analyserades sedan genom att söka teman, genom att flytta runt de olika post-it-lapparna 

tills teman kunde urskiljas (Löfgren, 2014). Enligt Löfgren handlar teman om att få syn på saker 

som framstår som viktigt för personen som blir intervjuad. När det ingår flera deltagares olika 

berättelser i studien kan teman vara en bra analysmetod. Begreppen och citaten som skrevs ned 
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färgkodades även, där exempelvis post-it-lappar med citat och begrepp om undervisning 

utomhus tilldelades gröna lappar, medan undervisning inomhus tilldelades blåa, detta för en 

överskådlig bild. Post-it-lapparna flyttades runt och resulterade slutligen i tre olika teman, 

“förskollärares konstruktioner av undervisning”, “undervisning utomhus” och “undervisning 

inomhus”.  

 

Slutligen argumenterades materialet, som är det tredje och sista steget i Rennstams och 

Wästerfors (2015) analysprocesser, delen innefattade att resultatet diskuterades med koppling 

till litteratur och artiklar. Rennstam och Wästerfors menar att genom att argumentera skapas en 

självständighet i relation till auktoriteter på området, som refereras till. Det är enligt författarna 

av stor vikt att argumentera med hjälp av sitt material än att snarare redovisa det. 
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6. Resultat  
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares konstruktioner av undervisning inomhus 

respektive utomhus. Under analysen av materialet framkom dessa teman som resultat, 

förskollärares konstruktioner av undervisning, undervisning utomhus, samt undervisning 

inomhus. 

 

 

6.1 Förskollärares konstruktioner av undervisning  
 

Förskollärares beskrivningar av undervisningsbegreppet visar på att det finns svårigheter att 

skilja på begreppen utbildning, undervisning och lärande. Förskollärares beskrivningar visar på 

en konstruktion av undervisning som någonting som sker under hela dagen på förskolan och att 

undervisning är något som sker hela tiden:  

Undervisning pågår ju egentligen hela tiden. Men det är klart, man måste ju ha 

kunskap om läroplansmålen för att kunna se undervisning i alla tillfällen ... från 

det att barnet kommer på morgon att barnet ska bli sedd och bekräftad, och bli 

trygg i sin identitet, och att man bekräftar att barnet är bra… 

 

Förskollärarens beskrivning ovan tyder på en konstruktion av undervisning var förskolläraren 

menar på att undervisning bland annat innefattar att bekräfta barnen, vilket tyder på en 

konstruktion av utbildning i förskolan. Då utbildning är vad som innefattar allt som sker under 

dagen. Andra beskrivningar visar på konstruktioner av undervisning som att det är något som 

sker för att förskollärarna har tänkt efter innan dem gör något: 

Och så den här värdegrunden så att säga, den kommer ju väldigt mycket in 

automatiskt, bara vi har tänkt på det, behöver man inte jobba enkomt med 

värdegrunden … som dansen här då, vet vi att den kommer in automatiskt bara vi 

har tänkt på det. 

 

Vidare visar resultatet på att det även finns en förståelse dels för undervisning, och dels för 

skillnaden mellan begreppen undervisning och lärande. Förskollärare beskriver bland annat att 

undervisningen ska utgå från barns intressen och planerade aktiviteter. En förskollärare 

beskriver att hen innan en aktivitet bestämmer vad hen vill att barnen ska utveckla ett lärande 

kring, för att sedan bestämma aktiviteten i fråga, vilket tyder på en förståelse för undervisning. 

I nedanstående citat framgår en beskrivning om undervisning: 

För annars sker ju lärande, men undervisning tycker jag sker, alltså det sker ju 

inte någon undervisning om barnen själva utforskar någonting. Dem kan ju lära 

sig jätte mycket och pröva liksom hypoteser och ta sig framåt och så, men just 

undervisning tänker jag är när läraren kliver in på olika sätt. 

 

Förskollärarnas beskrivningar av undervisning visar på konstruktioner av att det krävs en aktiv 

lärare för att det ska kunna ske undervisning, vilket tyder på att det finns en medvetenhet om 

att det krävs aktiva handlingar från förskollärare för att undervisning ska kunna bedrivas. 

Förskollärares beskrivningar visar vidare på att konstruktioner av undervisning i förskolan ska 

baseras på både planerade undervisningssituationer samt att det ska kunna uppstå spontana 

undervisningssituationer: 
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När jag som lärare liksom stimulerar och arbetat för att barnen ska utvecklas inom 

något visst område ... det kan ju både bli när det sker något spontant så kliver vi 

in, eller att vi har planerat för det, men det sker ju … också i barnens vardag i det 

som barnen är intresserade av, men just när jag, som lärare, kliver in och 

stimulerar och utvecklar mer. 

 

I ovanstående citat visar förskollärarens beskrivning på en konstruktion av att undervisning 

kräver en närvarande lärare. Vidare framgår det i citatet att det är undervisning när lärare går in 

och stimulerar barnen samt bidrar till barnens utveckling. I citatet framgår inte någon koppling 

till mål. Andra beskrivningar visar på att konstruktioner av undervisning är när det sker ett 

lärande, samt att det som sker under lärandesituationer är vad som innefattar undervisning. 

 

Vidare visar förskollärarnas beskrivningar av undervisning på att det är en central aspekt att ha 

ett mål med det som ska undervisas, utifrån förskollärares beskrivningar visar konstruktioner 

på att det behöver finnas både kortsiktiga och långsiktiga mål. Förskollärares beskrivningar 

tyder även på konstruktioner av undervisning som att det ska vara utifrån ett mål och att det ska 

finnas ett syfte med det som sker, förskollärare beskriver det som att: “jag känner att jag måste 

ha ett mål med det jag ska undervisa“. Det framgår inte under intervjuerna vad för mål det 

handlar om i de beskrivna undervisningssituationerna. I nedanstående citat framgår det att 

barnen kan lära sig i förhållande till andra mål än just målen som är i fokus för situationen i 

fråga: 

Och ibland så brukar vi som tänka när vi har dans och det så kanske man leder 

dansen en och en. Då kanske, då blir det både dans och rörelse och att dem ska 

härma varandra, men det blir ju även att, då kan man ha ett mål att barnen 

ska…känna att dem duger som dem är, att dem kan själv. Så det blir ju flera mål 

så man vet att det kommer att leda till det. 

 

I citatet ovan beskriver förskolläraren det som att det finns en vetskap hos förskollärarna att 

situationen kommer leda till ytterligare måluppfyllelse. Dessa beskrivningar visar på en 

efterkonstruktion av mål, alltså att det sker en koppling till mål i efterhand, efter att situationen 

i fråga har skett: 

Och oftast när man inte har ett väldigt styrt mål, eller förväntningar på vad som 

ska hända så händer det ju massa andra saker. Som man också får syn på vad 

barnen kan, och det är ju spännande. Så undervisning är ju väldigt komplext.  

 

 I ovanstående citat beskriver förskolläraren att genom att inte utgå från styrda mål och 

förväntningar, kan andra saker hända, samt att det går att få syn på barnens kunskaper. Denna 

beskrivning visar på ännu en konstruktion av att efterkonstruera kopplingar till mål, det kan 

tolkas som att målstyrning hindrar undervisning eller ett lärande inom andra områden. 

 

Förskollärarnas beskrivningar av undervisning visar på att process är en central aspekt i 

undervisningen. En förskollärare belyser att målet med undervisning inte alltid behöver handla 

om att barn ska utveckla kunskaper om ämnet, utan att fokuset kan ligga på processen. 

Förskollärarnas beskrivningar visar på konstruktioner av undervisning som att processer är en 

mer central aspekt i undervisningsituationerna än vad målen är. Vilket styrks i förskollärarens 

beskrivning av en process som handlade om ett läroplansmål som arbetades med på förskolan, 

detta beskrevs som ett övergripande mål som dem arbetar med i det systematiska 

kvalitetsarbetet, där förskolläraren beskriver vikten i processen: 

Så ibland är det kanske att man är fokuserad på resultatet, men det är ju som 

processen som är det viktigaste, på något sätt. Sen leder det ju fram till kunskap, 

men det är som viktigt att den där processen får ta lite tid.   
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I ovanstående citat framgår det att det är av stor vikt att fokusera på processen i arbetet, snarare 

än att fastna på att fokusera på målet i fråga. Vidare visar förskollärarnas beskrivningar av 

undervisning på konstruktioner av att göra samma sak på flera olika sätt. En konstruktion som 

förskollärares beskrivningar visar på är att det är optimalt för barnens lärande att få möta olika 

slags situationer. Detta styrks genom nedanstående utlåtande: 

Man kanske inte kommer till förtrogenhetskunskap direkt, utan man måste ju få 

testa ... flera gånger, så att fokuset ligger på processen, att det här är någonting 

som, alltså att kunskapsutveckling sker i olika steg. Så att man inte sätter för stora 

mål på aktiviteten.  

 

Förskollärarna för även fram att barn kan lära på olika sätt, i olika miljöer och med olika 

material. En förskollärare belyser att det är av stor vikt att möta barnen var dem är i deras 

lärande, vilket möjliggör för förskollärare att få syn på olika inlärningssätt hos barnen. En 

konstruktion av undervisning utifrån förskollärares beskrivningar visar på vikten i barns olika 

sätt att lära sig. Detta genom att exempelvis möta olika lösningar på ett problem, vilket beskrivs 

av en förskollärare i förhållande till ett projektarbete om kraft. 

 

En central aspekt som lyfts fram för att det ska ske en god undervisning var personalens 

kompetens och kunskap. Förskollärares beskrivningar visar på att det är av vikt att pedagoger 

besitter kompetens och kunskap för att kunna bidra till en likvärdig förskola där barnens behov 

blir tillgodosedda. Vidare framgår det att: “det är...bara fantasin och kunskaper som sätter 

gränser”, detta menar förskolläraren handlar om när det ska planeras för undervisning i 

förskolan. En förskollärare beskriver läroplanen som ett bra stöd, men tryckte också på att det 

kan vara svårt att finna tid till att fördjupa sig i läroplanen, alltså om en förståelse för läroplanens 

innehåll inte har utvecklats. Förskollärares beskrivningar visar vidare på att en central aspekt 

för undervisning är att läroplanen behöver kunna synliggöras och att det ingår i förskollärarens 

ansvar att konkretisera läroplansmålen och leda, samt visa på metoder som kan användas i 

arbetet. 

 

 

6.2 Undervisning inomhus 
 

När det kommer till undervisning inomhus visar förskollärares beskrivningar på konstruktioner 

av att det sker fler planerade än spontana undervisningstillfällen. Dessa planerade 

undervisningstillfällen framställs ofta som målstyrda. Konstruktionerna som framkommit 

genom förskollärarnas beskrivningar handlar dels om samlingar, och tematiskt arbete eller 

projektarbeten som pågår på förskolan. Det framgår även att ämnesdidaktik är en central aspekt 

av undervisningen inomhus. Experiment är något som ofta beskrivs i förhållande till 

undervisning inomhus, samt annat ämnesdidaktiskt innehåll som exempelvis matematik: 

Vi vill att dem ska få lite förståelse för räkning, då räknar vi hur många barn vi 

har varenda dag. Vilka som är här ... och vi bekräftar barnen. Till exempel det 

också undervisning då vi räknar, vi kan räkna på våra närvarokort, väldigt abstrakt 

hur många barn och sen räknar vi upp till åtta stycken och räknar konkret ... och 

vilka som inte är här, jamen kolla men oj det var dem här, så kan man visa 

fingrarna också. 

 

Spontana undervisningstillfällen benämner förskollärare främst i förhållande till 

undervisningen utomhus. Dock framkommer det att förskollärare skulle vilja prova arbeta mer 

med spontan undervisning inomhus som ändå är planerad, denna konstruktion av undervisning 

kan tolkas som att det är en spontan situation som ändå är målstyrd, alltså att förskollärare vill 
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ha spontan undervisning i förhållande till mål. Dock framgår det osäkerhet kring 

måluppfyllelsen gällande spontan undervisning: 

Så är det många som håller på och pratar om att man skulle kunna ha mer spontant 

men då känner vi att, just nu känner vi i alla fall så, att det kanske blir för flummigt 

och missar flera mål.  

 

I ovanstående citat framgår det genom förskollärarens beskrivning en konstruktion av 

svårigheter att ha spontan undervisning i förhållande till mål. Förskollärare för fram att dem 

anser att det krävs mer personal inomhus än utomhus, detta på grund av att barnen, enligt 

förskollärare, behöver delas upp mer i mindre grupper inomhus för att skapa möjligheter för ett 

optimalt lärande. Detta menar förskollärarna är på grund av att det uppstår svårigheter och 

störningsmoment om det blir för många barn samtidigt i en lärandesituation. En förskollärare 

uttrycker det som att det fungerar bäst om det är fem till sex barn i en grupp, detta menar 

förskolläraren kan leda till högre kvalitet på undervisningen. Förskollärares beskrivningar visar 

på att konstruktioner av undervisningen inomhus upplevs som att det finns mer krav på att 

prestera: 

Så kan det ju kännas att man inte räcker till och då vet inte jag, men just att det 

blir inomhus, då kan jag inte släppa det lika mycket som jag kan utomhus … alltså 

gruppstorlek och gruppsammansättning och så, men sen är det väl att vi har 

mycket mer helgruppssamlingar utomhus än vad vi har inne. För inne brukar vi 

ju som, vi har en tanke med att vara inne, nu ska vi jobba med det här projektet, 

kanske ett pyssel eller…   

 

Flera av förskollärarna beskriver det som att inomhusmiljön lämpar sig bra för aktiviteter som 

kräver viss finmotorik, med finmotorik uttrycker förskollärarna saker som är “pillrigt”, 

exempelvis att måla på vintern, vilket enligt förskollärarna kan skapa svårigheter för barnen då 

dem har vantar på sig utomhus. En förskollärare beskriver det som tråkigt att det finns en 

inrutad, förutbestämd miljö och material inomhus, men att detta lämpar sig bra i vissa 

situationer, som exempelvis under finmotoriskt arbete med barnen. Förskolläraren beskriver 

också att det kan vara lättare att kontrollera situationer inomhus om det, som nämnt innan, går 

att dela upp barngruppen och arbeta med några få barn åt gången inomhus. 

 

Förskollärarnas beskrivningar visar hur de konstruerar undervisning som att det är lättare att 

konstruera riktad undervisning inomhus utifrån var förskollärarna vill att barnen ska fokusera 

på. En förskollärare lyfter fram att dem har ett rum på avdelningen som är helt tomt utan saker, 

detta för att avverka störningsmoment som kan ändra barns fokus från den planerade 

undervisningssituationen. Samma förskollärare lyfter också fram att hen avlägsnar allt som kan 

locka barnen från den planerade undervisningssituationen, denna konstruktion av miljön lyfter 

förskolläraren fram som en central aspekt i förhållande till barns lärande och utvecklande av 

kunskaper. Att konstruktionerna av miljön inomhus framställs som lättare, styrks i citatet nedan: 

Möjligheterna med att bedriva undervisning inomhus, det är ju att dela in barnen 

i grupper och sen kan man ju styra miljön lite mer. Så om vi vill fokusera på något 

så kan man ju, som vi har vänt bort bokhyllan någon gång för att inte leksakerna 

ska locka för mycket. Så kan man ju göra en miljö väldigt lätt, som när vi hade 

det här som fisket stoppade vi ett vitt lakan på golvet, och gjorde det lite som att 

det var en is, och så hade dem liggunderlag dem låg på och så läste vi den här 

boken pimpelfiske och så fick dem som göra egna maskar och egna fiskespön … 

fast det kan man förstås göra ute också. Men man kan kanske ställa iordning mer 

i miljön. 
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En aspekt som förskollärarna lyfter fram som central för undervisningen inomhus är att det går 

att minimera störningsmoment inomhus genom att det går att avskärma sig på ett helt annat sätt 

inomhus än utomhus. En förskollärare beskriver det som att det kan uppstå svårigheter att hålla 

kvar barnen i en undervisningssituation utomhus om det är något annat som händer omkring, 

som lockar deras uppmärksamhet. Förskollärare beskriver att det blir ett ökat fokus inomhus 

som ett resultat av detta: 

Just det här att kunna faktiskt stänga in sig i ett rum, men just begränsa, att nu är 

vi här inne och jobbar med det här. Just när dem kommer in, så är ju det första 

dem ser det här som jag vill att vi ska jobba med. Och då är det ju inte 

störningsmoment runt om. 

 

I citatet ovan framgår det att det inte finns störningsmoment omkring, detta beskriver 

förskolläraren som att hen plockar undan saker som kan distrahera barnen innan det planerade 

undervisningstillfället kommer att äga rum. Förskollärare trycker även på vikten i att tillvarata 

miljön inomhus: 

Jag tänker just att inomhus så, att försöka använda lärmiljön, det låter lite 

klyschigt men just som tredje pedagog … men att försöka använda miljön för att 

berika det lärande som är våran röda tråd under den här perioden och också just 

när vi ser något behov hos några eller någon. Och sen också just det här med att 

det är många barn och ganska lite personal i dagens förskolor att man också får 

en miljö som funkar, som bidrar till gott samspel och att det finns många rum vars 

barnen liksom kan gå iväg och leka i lugn och ro också.  
 

Dock lyfter samma förskollärare fram att det också kan finnas nackdelar med inomhusmiljön. 

Exempelvis menar förskolläraren på att ändring av miljön inomhus kräver mer organiserande 

än att bara välja en ny plats utomhus, vilket dels beror på ekonomiska förutsättningar, och dels 

på svårigheter att ändra miljön inomhus.  

 

 

6.3 Undervisning utomhus 
 

Förskollärarnas beskrivningar visar på att konstruktioner av undervisning utomhus mestadels 

sker genom spontan undervisning, till skillnad från inomhus där det främst sker planerad 

undervisning. Förskollärares beskrivningar visar på en konstruktion av undervisning utomhus 

som mindre styrd än undervisning som konstruktion inomhus. Förskollärarnas beskrivningar 

visar på att konstruktioner av den spontana undervisningen främst sker i form av att fånga 

barnens intressen och fånga lärandesituationer som uppstår i stunden: 

Så jag tror att jag är mer avslappnad, eller ja avslappnad, jag vet inte om det är 

riktigt rätt ord, men, mer spontan och kanske inte lika mycket planerat ute som 

inne, fast vi är mer ute. Och jag tycker att jag uträttar mer ute än vad jag gör inne.  

 

Den spontana undervisning som beskrivs av förskollärarna visar på en konstruktion av målstyrd 

undervisning, då dessa spontana undervisningssituationer sker inom ramen av projekt- eller 

temaarbeten. Andra beskrivningar av spontan undervisning utomhus visar på konstruktioner av 

nya teman att arbeta med, ett exempel på detta var en fjäril som hittades utomhus på vinter, som 

förskolan tog in, som sedan ledde till ett helt temaarbete som handlade om fjärilar: 

I våras hade vi fjärilen som ett tema. Vi råkade hitta en fjäril, när det var snö ... 

den råkade vara på snön, den där fjärilen. Hur ska den klara sig? Ska vi ta hand 

om fjärilen? Och då fortsatte det och vi hittade en fjärilslarv och vi blev så 
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inspirerade ... det var fjärilar överallt … sen gjorde vi olika stadier om fjärilar och 

pasta och så att då är alla barnen med också.   
 

Utöver citatet ovan framgår det även genom förskollärarens beskrivning flera andra exempel 

på temaarbetet med fjärilarna. Det framgår dock ingenting om något mål detta var kopplat till, 

eller att det var något mål som utgångspunkt. Vidare visar förskollärares beskrivningar på en 

konstruktion av spontan undervisning utomhus som är målstyrd. Detta genom ett temaarbete 

som en förskollärare beskriver, som handlade om kraft: 

Och så finns det ju fler saker som man kommer på där ute, jamen nu kan vi prova 

det på riktigt, när det blir ett riktigt problem. Samma sak en gång när ... vi höll på 

att bygga en snögubbe där ute och när dem har gjort det själv, man kommer på att 

det här är ett problem ... då klickar det ju till för en själv också, jamen nu får vi 

inte upp den där, vi når inte huvudet på den där snögubben ... men då får man ju 

tänka till att ... vi kan lösa det på något sätt. Och faktiskt så kommer dem på, vi 

kan ta en planka och så rullar vi upp den. 

 

I citatet ovan beskriver förskolläraren en situation inom deras temaarbete om kraft, där det 

uppstod ett problem utomhus under tiden de byggde en snögubbe. Förskollärarens beskrivning 

visar på en konstruktion av spontan undervisning som sker inom ramen för temaarbetet, vilket 

kan tolkas som en målstyrd process.  

 

Trots att det framgår att det till större del sker spontan undervisning utomhus, kunde det även 

urskiljas genom förskollärarnas beskrivningar att det finns konstruktioner av planerade 

undervisningstillfällen utomhus. Tillfällena som förskollärarna beskriver visar på att 

konstruktionen av planerad undervisning utomhus handlade bland annat om samlingar både på 

gården och i skogen. Det beskrivs även att dem har planerade samlingar ute i en kåta, detta var 

dels på grund av kylan, och dels på grund av att det var en del finmotoriskt arbete under 

samlingarna. En aspekt som förskollärare lyfter fram är att det framgår som lättare att 

konstruera undervisning utomhus:  

Men just att ute, det möjliggör för kanske också fler barn, genom att dem lär sig 

på så olika sätt, vissa behöver göra kullerbyttor medans dem lyssnar, och man tror 

inte att dem hör men efteråt om man kanske till exempel tystnar och börjar prata 

om något annat, så har jag fått frågan, liksom, men vad hände sen? Då har det här 

barnet som har gjort kullerbyttor ändå lyssnat. 

 

I citatet ovan framgår det att barn kan ha behov av att lära på olika sätt, exempelvis lyfts det 

fram att en del barn behöver röra sig medan de lyssnar, vilket enligt förskolläraren innebär att 

miljön utomhus kan skapa andra möjligheter än inomhus när det kommer till barns olika behov. 

Det framgår även av förskollärare att vädret och det oväntade som kan ske utomhus, kan skapa 

möjligheter för barns lärande. Förskollärare beskriver att det exempelvis kan flyga ett plan över 

förskolan, eller köra förbi en traktor, och att detta kan bidra till spontana 

undervisningssituationer. Dessa beskrivningar kan ses som en konstruktion av utbildning, då 

det inte beskrivs i förhållande till något mål. En förskollärare beskriver att till exempel när det 

regnar, går det att gå in med barnen för att ta på gallonkläder, för att sedan kunna fånga en 

undervisningssituation som uppstår med vattenfyllda diken, eller vattenpölar som kommer 

fram. 
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En förskollärare uttrycker det som att utemiljön inte har några färdiga hörn eller områden. 

Förskollärarna lyfter också fram att utomhusmiljön är tillåtande, att det ger utrymme till fri lek. 

Förskollärarna menar även att utomhusmiljön upplevs som en avslappnad och lättsam miljö: 

Ofta finns det mer utrymme utomhus också för barnen att vara. Då blir det inte 

heller *schh* *schh* att de måste vara tysta, och utomhus kan du ha lite mer 

rörligare aktiviteter än inomhus.  

 

Utöver citatet ovan framför en förskollärare att rörelse är det grundläggande målet för dem 

utomhus på förskolan, vilket förskolläraren menar på att hen försöker få in i förhållande till 

andra strävansmål utomhus. Förskollärarna lyfter fram miljön utomhus som en central aspekt i 

undervisningen. Vädret är en faktor som beskrivs som avgörande för vad som arbetas med ute, 

samt om det blir någon utevistelse: 

Det är väl kylan som kan sätta lite käppar i hjulen. Men då kanske man inte 

planerar in så långa pass, utan man kan ju köra samma sak flera gånger istället. 

Men får man in rörelsen i det så håller man sig också varm. Barn ska ju röra på 

sig mer nu, visar ju forskningen. 

 

Det framgår även genom förskollärarnas beskrivningar att konstruktioner av undervisningen 

utomhus handlar om att ge barnen möjligheter till att utforska utemiljön på gården samt annan 

utemiljö. Förskollärarna beskriver det som att det inte krävs lika mycket organiserande av 

miljön utomhus: 

Och såklart kan man arbeta med utemiljön också … när jag pratade om det här 

med att berika med det man vill att barnen ska få utforska mer eller jobba kring. 

Så kan man göra det ute också. Men jag tycker inte att det alltid på samma sätt 

behövs. Och det har nog med det här att det är mer tillåtande att göra, att man inte 

känner samma att “ojoj, nu måste vi hålla lugnet här så det inte brakar lös” ... utan 

ute är det liksom så, det är inte samma.  

 

Förskollärarna menar vidare att material både finns att tillgå i utomhusmiljön, samtidigt som 

det mesta materialet inifrån kan tas ut. Vidare trycker förskollärare på att allt som är möjligt 

inomhus går att göra utomhus, men det framkommer inte på samma sätt att det går att ta material 

utifrån och in. 
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7. Diskussion  
 

I nedanstående avsnitt presenteras metoddiskussion och resultatdiskussion som innefattar 

konstruktioner av undervisning samt undervisning inomhus kontra utomhus. 

 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Backman m.fl. (2012) lyfter fram att kvalitativ forskning handlar om att söka en förståelse 

gällande något och inte om att förutsäga eller förklara något. Kvalitativ forskning går alltså på 

djupet medan kvantitativ forskning går på bredden. Utifrån den teoretiska grunden för studien 

gick det, genom att denna studie utgick från en kvalitativ ansats, att få fatt i förskollärares 

konstruktioner av undervisning i förskolan. Genom den kvalitativa ansatsen menar Kvale och 

Brinkmann (2014) att studien söker sätt att försöka förstå respondenternas beskrivningar av den 

levda världen. Det hade inte, enligt Berger och Luckmann (1979), varit möjligt att få fatt i hur 

kunskap skapas genom sociala interaktioner på samma sätt om studien hade utgått från en 

kvantitativ ansats. Backmann m.fl., (2012) hävdar att till skillnad från den kvalitativa ansatsen, 

handlar den kvantitativa ansatsen om att undersöka mätbara fenomen, som handlar om mängder 

och siffror, vilket inte var av intresse under denna studie. Enligt Ahrne och Svensson (2015) 

skiljer sig den kvantitativa datan från den kvalitativa, på så vis att den har svårare att beskriva 

sociala interaktionen.  

  

Enligt Svensson och Ahrne (2015) finns det krav på generaliserbarhet och trovärdighet inom 

den kvalitativa forskningen. All forskning handlar enligt författarna om att läsare ska tro på det 

som läsaren läser, vilket alltså innefattar att forskningen måste vara trovärdig för att studien ska 

få genomslag i det omgivande samhället och i forskarvärlden. Trovärdighet är enligt författarna 

extra viktigt när det kommer till just kvalitativ forskning. Svensson och Ahrne belyser även 

textens transparens, det vill säga genomskinlighet och menar att detta är något som har en 

inverkan på studiens trovärdighet. I denna studie har genomförandet samt val av metoder 

resonerats för, och framförts grundligt, detta för att tydliggöra för processen samt resonera för 

val av metoder i studien. Det är av stor vikt att läsaren ska kunna ta del av detta i studien, för 

att på så vis göra studien trovärdig (Svensson & Ahrne, 2015).  

  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framför att intervjuer på många vis är ett bra verktyg 

som på kort tid kan bidra till många personers reflektioner gällande ett samhällsfenomen ur 

personens synvinkel. Genom intervjuer kan personen beskriva hur saker görs i praktiken eller 

vilka rutiner som används. Upplevelser och erfarenheter är även något som framkommer, enligt 

författarna. I intervjuer finns dock problemet med vad en utsaga egentligen betyder. Det går 

inte att förgivetta det en människa säger att den gör, är det som människan faktiskt gör. Ett 

annat möjligt problem kan vara om personen som intervjuas menar det som forskaren förklarar, 

eller om utsagan kan besitta andra betydelser.  

 

Ett problem med att utföra intervjuer är enligt Backman m.fl. (2012) att det finns en möjlighet 

att respondenten blir påverkad av intervjuaren under intervjusituationen. Denna påverkan är 

något som ska tas i beaktning under tolkningen av och slutsatsdragandet utifrån den insamlade 

datan. Denna påverkan kan i enlighet med författarna vara extra stark i vissa situationer, 

exempelvis om respondenten känner att intervjuaren har makt över eller är i en överlägsen 

position i förhållande till respondenten. Vilket författarna trycker på är av stor vikt att tänka 

över före, under och efter intervjun samt när data ska bearbetas.  
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Eftersom syftet var att undersöka hur förskollärare konstruerar undervisning, genom sociala 

processer, passade intervjuer bättre än exempelvis observationer, eftersom förskollärarnas egna 

beskrivningar inte hade framkommit genom att göra observationer. Bryman (2018) belyser att 

det kan finnas många typer av frågeställningar som inte passar att undersöka genom 

observationer, vilket enligt författaren innebär att det enda funktionella sättet att undersöka 

människors synpunkter, är genom att utföra intervjuer.  

 

Metodvalet att spela in under intervjuns gång visade sig vara ett bra val. Anteckningarna som 

fördes var dock sparsamma då beskrivningarna som intervjupersonerna uppgav upplevdes som 

tillräckliga. Detta resulterade i att anteckningarna inte tillförde något nytt till studien och 

reducerades bort i analysen av materialet. Som nämnt i metoden analyserades 

transkriberingarna allteftersom dem gjordes. Bryman (2018) belyser fördelen med att analysen 

av materialet sker kontinuerligt. Detta tydliggjordes för teman som dök upp under intervjuerna, 

som sedan kunde användas för att gå in på i intervjuerna som inte ännu var utförda.  

 

Berger och Luckmann (1979) beskriver face-to-face situationen, som nämn i metoden, som den 

mest centrala, och viktigaste delen när det kommer till sociala interaktioner. I enlighet med 

Berger och Luckmanns teori om detta går det inte att fullt ut förstå sig på en annan människa, 

vilket innefattar att tolkningarna som gjorts under analysen i denna studie möjligen kan ha 

feltolkats.  Detta genom att förskollärarnas beskrivningar kan ha tolkats på ett annat sätt än vad 

förskollärarna egentligen försökte beskriva. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till bakgrunden och den teoretiska 

utgångspunkten. Detta genom två underrubriker, konstruktioner av undervisning och 

undervisning inomhus kontra utomhus.  

 

 

7.2.1 Konstruktioner av undervisning  

 

En tolkning utifrån förskollärarnas beskrivningar visar på konstruktioner av 

undervisningsbegreppet som att förskollärare har svårigheter att skilja på begreppen utbildning, 

undervisning och lärande. Detta eftersom förskollärarna till exempel beskrev undervisning som 

utbildning, samt att förskollärarna beskrev begreppet undervisning som lärande.  Eidevald och 

Engdahl (2018a) hävdar att det inte nödvändigtvis behöver ske ett lärande under en 

undervisningssituation. Författarna belyser även att det kan ske undervisning utan att barnen lär 

sig det som undervisningen riktas mot i förhållande till de planerade målområdena. 

 

Skolinspektionens granskning (2018) visade på att det är många i förskolan som hänvisar till 

begreppet lärande istället för undervisning, och menar att barn lär sig hela tiden samt att lärande 

finns i allt som görs på förskolan med barnen. Detta tyder enligt Skolinspektionen på att 

undervisning och lärande förväxlas. Begreppen lärande och undervisning belyser Eidevald och 

Engdahl (2018a) som förknippade med varandra, men författarna menar på att det inte är samma 

sak. I förskolan har begreppet lärande använts tidigare, medan undervisningsbegreppet, som 

nämnt i bakgrunden, tillkom år 2010. Eidevald och Engdahl konstaterar att utgångspunkten för 

lärande är på barnen, medan undervisning i förskolan har sin utgångspunkt i förskollärares 

arbete. Vidare beskrev förskollärare undervisning som när det sker ett lärande. 
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Skolinspektionen (2016) hävdar att undervisning i förskolan handlar om det som någon vill lära 

ut, medan lärandet som sker är resultatet som uppstår när barn har lärt sig någonting. 

 

Som nämnt i resultatet framkom det att förskollärare också kunde beskriva skillnaden på 

begreppen undervisning och lärande, en förskollärare hade med sitt arbetslag, fått möjlighet att 

fördjupa sig i begreppen och i den nya revideringen av läroplanen. När dem fick möjlighet att 

sätta sig in i den nya läroplanen, hade dem även haft tillgång till en pedagogista som stöd under 

dagen. Att förskolläraren hade fått bearbeta begreppen, kan vara anledningen till att just hen 

kunde se skillnaden på lärande och undervisning. Sheridan och Williams (2018a) belyser att 

det krävs att personal har kompetens för att kunna tolka och arbeta med målen i läroplanen. 

Författarna menar även på att det krävs ämneskunskaper och didaktiskt kunnande för att skapa 

en god lärmiljö i förskolan. 

 

En central aspekt som lyftes fram av förskollärare i resultatet var att all personal som arbetar i 

förskolan bör ha kompetens och kunskap om uppdraget, en förskollärare tryckte även på att 

erfarenheter är en viktig aspekt. I resultatet lyfte förskollärare också fram det som en central 

aspekt att personal i förskolan bör ha kunskaper om förskolans läroplan samt att läroplanen är 

ett bra stöd i arbetet i förskolan. En förskollärare menade på att det inte alltid finns tid till att 

sätta sig in i läroplanen, vilket kan skapa svårigheter för förskollärare att utveckla sina 

kunskaper om det inte ges möjlighet för kompetensutveckling. Enligt Skolinspektionen (2018) 

behövs det insatser för att stödja kompetensutvecklingen i förskolan, samt insatser för att 

utveckla stödmaterial. Skolinspektionen för fram att det på lokal nivå behöver finnas möjlighet 

till anpassad kompetensutveckling utifrån det behov som finns på vardera förskola gällande 

kvalitetsutveckling, för att förskollärare ska kunna utföra sitt uppdrag professionellt. 

Utbildningsdepartementet (2010) trycker på att ett förstärkt uppdrag i förskolan kräver att det 

finns en förstärkt kompetens hos barnskötare och förskollärare i förskolan.  

 

Trots att det fanns svårigheter att skilja på begreppen undervisning, utbildning och lärande, så 

visade resultatet på att förskollärare hade en förståelse för vad det innebär att undervisa i 

förskolan. Förskollärares konstruktioner av undervisning visar på att det innefattar både 

planerade och spontana undervisningssituationer. Undervisningen handlar enligt Sheridan och 

Williams (2018a) om det som förskollärare medvetet har en önskan om att barn i olika 

undervisningssituationer ska få en möjlighet att utveckla kunskaper om, även hur innehåll, mål 

och aktiviteter relaterar till barnen samt till varandra. 

 

Förskollärarnas beskrivningar visar på konstruktioner av att det ska finnas ett mål och syfte med 

undervisningen, däremot visar konstruktionerna på bristande kopplingar till läroplanens mål 

när det kommer till undervisning. En förskollärares beskrivning visar på konstruktioner av 

planerade aktiviteter inomhus i förhållande till ett övergripande läroplansmål för det 

systematiska kvalitetsarbetet, som handlade om programmering. I övrigt har förskollärares 

beskrivningar om planerad och spontan undervisning inte visat på konstruktioner av 

undervisning i förhållande till läroplanens mål, men däremot i förhållande till projektarbeten 

och temaarbeten. Om undervisning inte bedrivs med utgångspunkt i läroplanen, kan detta tyda 

på konstruktioner av undervisning med bristande kvalitet. Eidevald och Engdahl (2018a) 

trycker på att läroplansmålen ska vara utgångspunkt i förskolans utbildning och att personal i 

förskolan ska sträva efter att erbjuda barnen en förskola som är likvärdig. Enligt författarna kan 

förskolans kvalitet relateras till hur väl förskolans personal lyckas erbjuda barn förutsättningar 

för att utvecklas och lära. Eidevald och Engdahl (2018a) trycker på att det krävs en medvetenhet 

om uppdraget, som är avgörande för utbildningens kvalitet. 
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Att det inte framgick några beskrivningar från förskollärare om läroplanens mål kan bero på 

andra faktorer, som exempelvis deras tolkningar av frågorna som ställdes under intervjuerna. 

Som nämnt tidigare, menar Berger och Luckmann (1979) på att genom att ha 

socialkonstruktionismen som utgångspunkt behöver det som räknas som kunskap, oavsett om 

kunskapen räknas som giltig eller inte, behandlas utifrån de kriterier som finns. I samma 

utsträckning som kunskap överförs och utvecklas genom sociala situationer, behöver kunskap 

försöka förstås, för att det på så vis ska kunna uppstå en verklighet som alla kan förstå. 

  

I resultatet framkom det beskrivningar som visade på konstruktioner av en efterkonstruktion av 

mål i relation till undervisning. Enligt Hildén m.fl. (2018) har det framkommit att flertalet 

rektorer för förskolan har framfört att läroplanens mål har efterkonstruerats. Vilket enligt 

Hildén m.fl. innefattar att det efter aktiviteter har ägt rum, har sökts upp mål i läroplanen som i 

då har kopplats ihop med den genomförda aktiviteten, alltså att personal i förskolan gått tillbaka 

och tittat om läroplansmålen har följts, i efterhand. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

belyses att förskollärare ska ansvara för undervisningens pedagogiska innehåll samt det 

målinriktade arbetet att främja barns lärande och utveckling.  

 

 

7.2.2 Undervisning inomhus kontra utomhus 

 

Förskollärarnas konstruktioner av undervisning visar på att det främst sker spontan 

undervisning utomhus, medan konstruktioner av undervisning inomhus främst sker i form av 

planerad undervisning. Det som är framträdande i den spontana undervisningen är att 

förskollärarnas beskrivningar visade på en konstruktion av att spontan undervisning utomhus 

delvis skedde inom ramen för projekt- och temaarbeten, och kan därmed tolkas som målstyrd. 

Som nämnt i bakgrunden belyser Sheridan och Williams (2018a) vikten i att förskollärare har 

kompetensen att kunna balansera både planerad och spontan undervisning, vilket kan vara en 

avgörande faktor för kvaliteten på undervisningen. Skolverket (2018) nämner att förskollärare 

i undervisningen ska ansvara för att spontana aktiviteter blir en del av undervisningen. 

 

Eidevald och Engdahl (2018a) belyser att förskolans tradition grundar sig i projekt och 

temainriktat arbete. Undervisning i förskolan bör inte, enligt Eidevald och Engdahl, delas upp 

i skolämnet, utan författarna menar på att undervisningen i förskolan ska fortsätta att vara 

ämnesövergripande. Samtidigt behöver dock personalen i förskolan besitta kunskaper om barns 

utveckling och lärande, samt om ämnesdidaktik som exempelvis matematik och 

naturvetenskap. Detta på grund av undervisningen ska kunna bedrivas i många olika 

sammanhang, där det finns en utmanande, föränderlig och stöttande miljö som skapar 

möjligheter för barns lärande i förhållande till läroplanens mål. 

 

Förskollärares beskrivningar av spontan undervisning visade även på en konstruktion av 

utbildning, detta beskrevs bland annat genom att det flyger förbi ett flygplan utomhus, och detta 

menade förskolläraren på kunde skapa möjlighet för en spontan undervisningssituation. Men 

också att det genom exempelvis regn skapades möjligheter för spontana 

undervisningssituationer, detta beskrevs som när det fylls vatten i diken och det går att utforska 

detta. Vilket visar på att konstruktionen av den spontana undervisningen är nära 

sammankopplad med definitionen av utbildning. Utbildning handlar enligt Eidevald och 

Engdahl (2018a) om det som väntas ske under hela dagen i förskolan. Medan undervisning 

beskrivs som en målstyrd process som leds av förskollärare. Medan Brügge och Szczepanski 

(2018) trycker på att utomhusmiljön skapar möjligheter för mötet med det ostrukturerade och 

oförutsägbara. Vilket möjliggör för mer flexibel inlärning. Författarna belyser vidare att en ökad 
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kontakt med utomhusmiljön och dess förändringsprocesser kan betraktas som en resurs för 

lärande och undervisning. Sandberg m.fl (2018) belyser vikten av att tillvarata möjligheter för 

undervisning utifrån barnens intresse. Det handlar om att barnen får möjlighet till att upptäcka, 

utforska och erfara världen, med en kompetent förskollärare vid sin sida som kan bekräfta, 

urskilja samt utmana barnets lärprocess.  

 

Förskollärares beskrivningar av undervisning utomhus visar på en konstruktion som framstod 

som mer lättsam och avslappnad, samt att konstruktionen av undervisning utomhus inte var lika 

styrd som konstruktionen av undervisning inomhus. Förskollärarnas beskrivningar visade på en 

konstruktion av undervisning inomhus som tydde på att det främst skedde planerad 

undervisning inomhus, i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det att undervisningen 

i förskolan ska bestå av både spontan och planerad undervisning. Som nämnt i bakgrunden 

handlar undervisning enligt Sheridan och Williams (2018a) om att förskollärare bör besitta 

kompetensen att föra en balansgång mellan planerad och spontan undervisning, vilket 

författarna beskriver som av stor vikt när det kommer till kvaliteten på undervisningen. 

  

Förskollärare tryckte på att vädret var en central faktor som kan påverka om det sker 

undervisning utomhus, samt i vilket utsträckning det sker. Detta beskrev bland annat i form av 

att det kan vara för kallt för att vistas utomhus. Det krävs enligt Brügge och Szczepanski (2018), 

att förskollärare reflekterar över vad för lärmiljöer som finns att använda och på vilket sätt det 

går att anpassa förskolans utbildning utifrån utomhusmiljön. Vidare menar författarna på att 

utomhusmiljön skapar möjligheter till lärande ur flera olika perspektiv och 

infallsvinklar.  Brügge och Szczepanski hävdar att utomhusmiljön har visat sig vara mindre 

styrd än inomhusmiljön.  

 

Förskollärares beskrivningar tyder på konstruktioner av undervisningen utomhus till stor del 

skedde i förhållande till rörelse. En förskollärare beskrev detta som att hen har rörelsen utomhus 

som ett grundmål, för att sedan försöka koppla in andra målområden i förhållande till rörelse. I 

förskolans läroplan (Skolverket, 2018) belyses det att barn ska få möjlighet till att utveckla 

rörelseförmågor, delta i fysiska aktiviteter och att barnen ska få möjlighet till att vistas i olika 

utomhusmiljöer. Barnen ska få möjlighet att utforska rörelseglädje och på så vis kunna utveckla 

ett intresse för fysisk aktivitet. Vidare tryckte förskollärare på vikten i att barn får möjlighet att 

utforska olika sätt att lära sig på, förskollärare belyser att barn har olika inlärningssätt. Vilket 

en förskollärare menade på att det skapar större möjligheter för barns olika inlärningssätt 

utomhus på grund av att det inte störde andra barn på samma sätt. I enlighet med Brügge och 

Szczepanski (2018) inser allt fler lärare i förskolan betydelsen av att barn kan lära på olika sätt 

och betydelsen av varierad undervisning. Genom att lära med hela kroppen menar författarna 

på att det skapar möjligheter att kombinera rörelse och kunskap växelvis mellan olika 

lärmiljöer. Forskning visar enligt Brügge och Szczepanski på att en mer rörelseintensiv lärmiljö 

kan ha en positiv inverkan när det kommer till lärande och motorik. Vidare framgår det att 

lärare i förskolan kan utveckla sin verktygslåda genom att ta till sig och tillvarata 

utomhusundervisning. Det handlar om att som lärare koppla ihop olika ämnesområden och 

innehåll, samt reflektera över hur utomhusmiljön används. 

  

Förskollärares beskrivningar av undervisningen inomhus visar på konstruktioner av att 

förskollärare uttrycker en större press att prestera med planerade undervisningssituationer under 

vistelsen inomhus. Sandberg m.fl (2018) trycker på att förskollärares kompetens delvis ska 

bestå av att kunna se det barnet riktar intresset mot i nuet. Författarna menar på att det även 

handlar om att kunna bygga broar mellan barnens kunskaper samt vad barn kommer kunna i 

framtiden, alltså att kunna rikta barns intressen mot nya innehåll. Undervisningen inomhus 
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framgick även som målstyrd i relation till läroplansmålen och förskollärare beskrev miljön som 

lättare att konstruera i form av att plocka bort material som kan bli störningsmoment. 

Förskollärare beskrev också att dem brukar konstruera miljön inomhus innan 

undervisningssituationer. Enligt Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi och Palmer 

(2018) innefattar planerad undervisning att förskollärare i förväg ansvarar för planeringen av 

undervisningssituationen samt för det eventuella iordningsställandet av miljön. 

 

I resultatet för studien framkom konstruktioner av att det görs skillnad på undervisning inomhus 

och utomhus. Det som skiljer dem åt är att det främst konstrueras spontan undervisning 

utomhus, och planerad undervisning inomhus. Konstruktioner av undervisning framkom, för 

det mesta, som oklart om det sker i förhållande till läroplanens mål. Doverborg m.fl. (2013) 

hävdar att kombinationen av planerad och spontan undervisning ska ses som en förutsättning 

för att det ska kunna ske undervisning med hög kvalitet i förskolan. En central aspekt som 

framkom genom resultatet var personalens kompetens och kunskap, som beskrevs som 

avgörande för att bedriva undervisning i förskolan. Doverborg m.fl. belyser, som nämnt 

tidigare, att det är avgörande att ha kunskaper för att kunna bedriva målinriktad undervisning 

som sker spontant i förskolan. Förskollärares beskrivningar av undervisning visade på 

konstruktioner av att det finns svårigheter vad gäller förståelsen för innebörden av begreppet 

undervisning, vilket Skolinspektionen (2018) också fick fram genom deras granskning. Detta 

menar Skolinspektionen på kan bidra till att förskollärare inte använder undervisning som en 

naturlig del i det pedagogiska arbetet på förskolan. Som nämnt tidigare räcker det inte enligt 

Sandberg m.fl (2018) att bara uppmärksamma begreppet undervisning i läroplanen, utan 

begreppet behöver diskuteras och tolkas, samt föras in i utbildningen. 

 

Vidare framkom det genom förskollärarnas beskrivningar att det mesta materialet som finns 

inomhus går att ta ut, samt att allt som går att göra inomhus, också går att göra utomhus. Det 

framkom inte att det går att ta in material som finns i utomhusmiljön. I enlighet med Brügge 

och Szczepanski (2018) kan vistelse i naturen bidra till en förändrad inomhusmiljö som speglar 

utomhusmiljöns kulturella, biologiska och estetiska mångfald. Detta genom att det går att hämta 

inspiration och kunskap i naturen. Vidare menar författarna på att lärande, genom vistelse i 

naturen, kan bidra till en ständig öppenhet för att öka kunskaper om möjligheterna som finns i 

utomhusmiljön (ibid.). Som nämnt tidigare har analysen skett utifrån materialet som inkommit, 

och intervjufrågorna kan således ha påverkat utgången av materialet. Om intervjufrågorna 

formulerats på ett annorlunda sätt, kunde resultatet i fråga ha sett annorlunda ut. 

  

Miljön framförs som en central aspekt i både undervisning utomhus och inomhus. 

Störningsmoment är något som beskrevs när det kom till både undervisning utomhus och 

inomhus, utomhus handlade detta om svårigheter att komma ifrån störningsmoment, men också 

att det är mer tillåtet att det är mer högljutt och rörligt. Medan det inomhus framgick som lättare 

att avskärma sig från störningsmoment. Detta kan förstås som att konstruktioner av miljön både 

kan möjliggöra samt begränsa möjligheter för undervisning. Barn har, enligt Eriksson 

Bergström (2017), i miljöer inomhus och utomhus, i neutrala samt planerade rum, möjligheter 

till olika lärandetillfällen. Eriksson Bergström hävdar att den fysiska inramningen både kan 

begränsa och möjliggöra för ett brett handlingsutrymme. Eriksson Bergström framställer att 

barnens utforskande och aktiviteter både kan hindras och stimuleras beroende på hur den 

fysiska miljön är planerad. Nordin Hultman (2004) menar att pedagogiska rum visar på vad ett 

barn är och bör vara, samt om hur de barn som vistas i miljöerna skall bedömas och uppfattas.  
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8. Implikationer för yrkesuppdraget 
 

Under arbetets gång har en bredare kunskap utvecklats inom bland annat förskolans 

undervisningsuppdrag och allt vad det innefattar. Valet av studiens syfte är i tiden med tanke 

på den nya revideringen av läroplanen, och vad som diskuteras i både utbildningen och i 

förskolan nu. Studiens resultat visar på att det ännu finns svårigheter att skilja på begreppen 

utbildning, undervisning och lärande. Vilket kan bidra till att det brister i kvaliteten i förskolan. 

I jämförelse med skolans utbildning så är förskolans utbildning betydligt mer komplicerad, när 

det kommer till att bedriva undervisning. Detta på grund av att det finns flertalet yrkesgrupper 

i förskolan, som delvis tillsammans har ett gemensamt ansvar över barns lärande och 

utveckling, men också delvis olik (Eidevald & Engdahl, 2018a).  
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9. Förslag till fortsatt forskning  
 

Vårt förslag till fortsatt forskning är att se över på vilket sätt och i vilken utsträckning personal 

i förskolan erbjuds kompetensutveckling. Samt vilken personal som får kompetensutveckling. 

När det sker en så pass stor förändring i något så viktigt som förskolans styrdokument, behöver 

personalen i förskolan få möjlighet till att diskutera och reflektera över innebörden av allt nytt. 

Det är också viktigt att personalen kontinuerligt får möjlighet att bearbeta begreppen som 

framgår i läroplanen, för att kunna vara på samma plan med innebörden av läroplanen. För att 

det ska kunna vara en likvärdig förskola för alla barn i Sverige, krävs det att förskollärare, 

barnskötare och övrig personal får kontinuerlig kompetensutveckling i förskolan. Kompetensen 

som arbetslaget besitter att skapa möjligheter till utveckling, lärande och reflektion om 

lärandeprocesser, har en stor betydelse för barns lärande och utveckling (Sheridan & Williams, 

2018a).



 
 



 
 

Referenslista 

 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. I G. Ahrne & P. 

Svensson. (red). Handbok i kvalitativa metoder. (2. uppl., s. 8 - 15).  Stockholm: Liber. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. (2. Uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg. 

Lund: Studentlitteratur.  

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1979). Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar 

sin sociala verklighet. (S. Olsson, övers., 3. Uppl.). Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

(Originalarbete publicerat 1967).  

Björklund, C., & Pramling Samuelsson, I. (2018). Undervisning, lek, lärande och omsorg: 

förskolans hörnstenar. I S, Sheridan & P, Williams. (red). Undervisning i förskolan: En 

kunskapsöversikt.  (s. 100 - 109). Stockholm: Skolverket. 

Brügge, B., & Szczepanski, A. (2018). Pedagogik, didaktik och ledarskap: Om didaktik och att 

vara lärare och ledare i naturen. I. B. Brügge, M., Glantz., & K. Sandell. (red.), Friluftslivets 

pedagogik: en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. (5. uppl., s. 

49 - 73). Stockholm: Liber. 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. uppl.). Malmö: Liber AB  

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: Postmoderna 

perspektiv: exemplet förskolan. (3. uppl.). Stockholm: Liber. 

Doverborg, E., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i förskolan. 

(Första upplagan.). Stockholm: Liber. 

Eidevald, C. (2017). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur 

gör man?. (2. uppl.). Stockholm: Liber. 

Eidevald, C. & Engdahl, I. (2018a). Utbildning och undervisning i förskolan: omsorgsfullt och 

lekfullt stöd för lärande och utveckling. Stockholm: Liber. 

Eidevald, C., Engdahl, I., Frankenberg, S., Lenz Taguchi, H., & Palmer, A. (2018). Omsorgsfull 

och lekfull utbildning och undervisning i förskolan. I. S, Sheridan & P, Williams. (red). 

Undervisning i förskolan: En kunskapsöversikt. (s. 81 - 92). Stockholm: Skolverket. 

Eidevald, C., & Engdahl, I. (2018b). Undervisning i förskolan. [Elektronisk resurs]. Introduktion 

till temanummer om undervisning i förskolan. Barn. (3:4., s. 5 - 21). 



 
 

Engdahl, I., & Ärlemalm-Hagsér, E. (2018). Verksamhetsperspektivet. I. I., Engdahl & E., 

Ärlemalm-Hagsér. (red). Att bli förskollärare: Mångfacetterad komplexitet. (s. 36 - 56). 

Stockholm: Liber AB. 

Eriksson Bergström, S. (2017). Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och begränsningar för 

lek, kreativitet och förhandlingar. Stockholm: Liber. 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Att få kunskaper om samhället genom … Att fråga 

folk: Intervjuer.  I G, Ahrne., & P, Svensson. (red). Handbok i kvalitativa metoder. (2., uppl., 

s. 34 - 53). Stockholm: Liber. 

Hildén, E. (2018). Undervisning tillsammans med de yngsta barnen. [Elektronisk resurs]. 

Stockholm: Skolverket. 

Hildén, E., Löfdahl Hultman, A., & Bergh, A. (2018). Undervisning från svenska förskolechefers 

perspektiv. [Elektronisk resurs]. Spänningar mellan förväntningar och erfarenheter. Barn. (3:4., 

s. 147 - 162).  

Håkansson, J. (2017). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem: Strategier och 

metoder. (2. Uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. Uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Källhage, S. & Malm, J. (2018). Uppdrag undervisning. Stockholm: Gothia fortbildning. 

Lenz Taguchi, H. (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-aktiv 

pedagogik. Malmö: Gleerups utbildning. 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I B. Löfdahl., Hjalmarsson, M., & Franzén, 

K. (red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. (s. 144 - 155). Stockholm: Liber. 

Nordin-Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber 

AB.  

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne., & P. 

Svensson. (red.). Handbok i kvalitativa metoder. (2. Uppl., s. 220 - 236). Stockholm: Liber. 

Sandberg, A., Lillvist, A & Ärlemalm-Hagsér, E. (2018). Undervisning i olika lärmiljöer i 

förskolan. I. S, Sheridan & P, Williams. (red). Undervisning i förskolan: En kunskapsöversikt. 

(s.92 - 99). Stockholm: Skolverket.   

Sheridan, S & Williams, P.  (2018a). Sammanfattning och slutsatser. I. S, Sheridan., & P, 

Williams. (red). Undervisning i förskolan: En kunskapsöversikt.  (s. 6 - 14). Stockholm: 

Skolverket. 

Sheridan, S & Williams, P. (2018b). Undervisning i förskolan - Ett kvalitetsperspektiv.  I. S, 

Sheridan., & P, Williams. (red). Undervisning i förskolan: En kunskapsöversikt.  (s. 50 - 62). 

Stockholm: Skolverket. 



 
 

Skolinspektionen. (2016). Förskolans pedagogiska uppdrag: Om undervisning, lärande och 

förskollärares ansvar. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skolinspektionen. (2017). Delrapport II Förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Stockholm: 

Skolinspektionen. 

Skolinspektionen. (2018). Slutrapport Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt 

regeringsuppdrag att granska förskolan. Stockholm: Skolinspektionen. 

Skollagen (SFS, 2010:800). Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2019). Undervisning i förskolan.  [Elektronisk resurs]: Stockholm: Skolverket.  

Svensson, P., & Ahrne, G. (2015). Kvalitativa metoder och samhällsvetenskap: Att designa ett 

kvalitativt forskningsprojekt.  I. G, Ahrne., & P, Svensson. (red). Handbok i kvalitativa 

metoder. (2., uppl., s. 17 - 31). Stockholm: Liber. 

Svenning, B. (2013). Vad berättas om mig? Barns rättigheter och möjligheter till inflytande i 

förskolans dokumentation. Malmö: Studentlitteratur AB. 

Szczepanski, A. (2014). Utomhusbaserat lärande och undervisning. I. S, De Laval. (red.). Skolans 

och förskolans utemiljöer: kunskap och inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö. 

(s.25 - 31). Stockholm: Skolhusgruppen. 

Thulin, S., & Jonsson, A. (2018). Undervisning i förskolan. [Elektronisk resurs]. Om möjligheter 

att integrera förskolans bildningsideal med nya uppdrag. Barn. (3 - 4, s. 95 - 108).  

UNICEF Sverige. (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 

UNICEF Sverige. 

Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i förskolans 

läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

Vallberg Roth, A-C., & Tallberg Broman, I. (2018). Undervisning i förskolan - med koppling till 

ett samverkansprojekt. I. S, Sheridan., & P, Williams. (red). Undervisning i förskolan: En 

kunskapsöversikt. (s. 62 - 81). Stockholm: Skolverket. 

Vetenskapsrådet. (2017).  God forskningssed [Elektronisk resurs]: (Reviderad utgåva). 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Westerberg, J. (2019). Förskolans historia. I. E., Larsson & J., Westberg. (red). 

Utbildningshistoria: en introduktion. (3., uppl. s. 107 - 126). Lund: Studentlitteratur. 



 
 

Öberg, P. (2015). Att få kunskap om samhället genom...Att fråga folk: Livshistorieintervjuer. I. G, 

Ahrne., & P, Svensson. (red). Handbok i kvalitativa metoder. (2., uppl., (s. 55 - 66). Stockholm: 

Liber. 

Öqvist, A. & Cervantes, S. (2018). Teaching in preschool: heads of preschools governance 

throughout the systematic quality work. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 4(1), 

38 – 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1  

 

 

Information och samtyckesbrev  

 

Hej, 

 

Vi heter Nora Taavo Sidér och Anna Olofsson och är förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska 

Universitet och skriver nu vår C-uppsats. Uppsatsens syfte är att undersöka förskollärares 

konstruktioner av undervisning inomhus kontra utomhus. 

 

Denna studie kommer att utföras genom en intervju med dig som varar i ca 30-60 minuter. Vi 

kommer att spela in intervjun. Detta för att kunna skriva ut och analysera materialet. Att delta 

i intervjun är frivilligt och du som deltar har rätten att avbryta din medverkan under studiens 

gång. Om det uppstår frågor du inte vill besvara, behöver du inte det. Uppgifterna kommer 

endast användas i studiens syfte och materialet kommer endast att behandlas av oss. Vi kommer 

använda oss av citat samt referera till svaren vi får, men detta kommer ske avidentifierat, vi 

kommer alltså inte framföra vem som svarar vad i uppsatsen. 

 

Både verksamheten och de intervjuade personerna kommer att avidentifieras. Efter avslutad 

studie kommer samtliga material att raderas. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Detta 

samtyckesbrev är baserat på Vetenskapsrådets (2017) etiska ställningstaganden.  

 

Tack för att just du valde att medverka i vår studie!  

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Nora Taavo Sidér: Telefonnr: 070-XXXXXXX, Mail: XXXXXX-X@student.ltu.se  

Anna Olofsson: Telefonnr: 070-XXXXXXX, Mail: XXXXXX-X@student.ltu.se 

 

 

 

Härmed samtycker jag till ovanstående villkor:  

Ort:               Datum: 

 

Namnunderskrift:_____________________________________________ 

En kopia av detta samtyckesbrev finns tillgängligt för dig att erhålla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2  

 

 

Intervjuguide  

 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

• Vad är undervisning i förskolan för dig?  

• Hur ser du på ditt förtydligade uppdrag som förskollärare gällande undervisning i 

förskolan? 

• På vilket sätt bedriver du undervisning inomhus? Ge konkreta exempel.  

• På vilket sätt bedriver du undervisning utomhus? Ge konkreta exempel.  

• Vilka möjligheter ser du i att bedriva undervisning inomhus? 

• Vilka möjligheter ser du i att bedriva undervisning utomhus? 

• Vilka svårigheter ser du i att bedriva undervisning inomhus?  

• Vilka svårigheter ser du i att bedriva undervisning utomhus?  

• Har du några övriga synpunkter om ämnet? 

 


