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Abstract 

The purpose of the study is to learn more about the ways preschool teachers´ 
identify outdoor activities linked to the curriculum. There is also an interest 
to understand the preschool teacher role in the outdoor environment and chil-
dren’s learning processes. The intention is to gain a deeper understanding of 
the preschool teachers’ work with the curriculum during outdoor activities. 

Two questions used in the study: 

* In what way do the preschool teachers’ perceive their role in outdoor activi-
ties? 

* In what ways are the environment described as significant to learning? 

In order to respond to these questions a qualitative group-interview was con-
ducted. Focusing on the importance of the preschool-curriculum during out-
door activities. A phenomenographical approach was used, to analyze the ma-
terial. 

The study shows that a well-considered preschool yard can stimulate chil-
dren's curiosity and contribute to spontaneous learning opportunities. A cru-
cial factor is how well the teacher knows the curriculum and how it can be 
applied during the outreach. The result gives examples on the significance of 
the preschool teacher´s approach to children. Further, on ways these ap-
proaches affect the children and their learning process.  

Keywords 
Outdoor environment, curriculum, preschool, learning, phenomenography, 
group interview  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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av läroplanen i utomhuspeda-
gogiken med utgångspunkt i hur pedagoger uppfattar detta. Det finns ett un-
derliggande intresse av att förstå pedagogens roll och hur den kan påverka 
barnens lärprocesser vid lek under utevistelsen. Avsikten är att få en djupare 
förståelse för pedagogens arbete med läroplanen under utomhusverksamhe-
ten. 

Forskningsfrågorna är: 

* På vilka sätt definierar pedagogerna sin roll i utevistelsen? 

* På vilka sätt beskriver pedagogerna miljöns betydelse för lärande? 

För att kunna undersöka detta har litteratur, tidigare forskning studerats och 
en kvalitativ gruppintervju genomfördes med fokus på läroplanens betydelse 
under utomhusaktiviteterna. Intervjuerna genomfördes på en förskola där tre 
pedagoger deltog. Resultaten analyserades utifrån en fenomenografisk ansats. 

Studien har visat att pedagogens roll under utevistelsen har stor betydelse för 
de sätt lärande möjliggörs eller begränsas. En avgörande faktor är, hur väl 
pedagogen är insatt i läroplanen samt hur den kan tillämpas under utevistel-
sen. Studien visar att en väl genomtänkt förskolegård kan stimulera barns ny-
fikenhet och bidra till spontana lärtillfällen. 

Nyckelord 

Utemiljö, läroplan, förskola, lärande, fenomenografi, gruppintervju 
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Förord 

Jag vill tacka alla fantastiska människor som stöttat mig under processens 
gång. Ett stort tack till de pedagoger som ställt upp på min intervju och gjort 
det möjligt för mig att genomföra denna studie.  
Tack även till min handledare som har gett mig vägledning och inspiration. 
Utan alla er hade detta inte varit möjligt. 

!4



Pedagogers inställning till läroplanens betydelse under utevistelsen Sandra Ekeroth

Innehållsförteckning 

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

1.1. BAKGRUND ........................................................................................................................
2 

1.1.1 Förskolans uppbyggnad .............................................................................................
2 

1.1.2 Lärandet utomhus ......................................................................................................
3 

1.1.3 Definition av utomhuspedagogik ...............................................................................
4 

1.1.4 Utomhuspedagogik och läroplanen ...........................................................................
4 

1.2. SYFTE 
5 

1.3. FRÅGESTÄLLNING ..............................................................................................................
5 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT .................................................................................................
6 

2.1 UTOMHUSPEDAGOGIK SOM ETT KOMPLEMENT TILL UNDERVISNING  .....................................
6 

2.2 PEDAGOGENS ROLL .................................................................................................................
6 

2.3 FÖRSKOLEGÅRDENS OCH BARNGRUPPENS BETYDELSE ..........................................................
7 

2.4 SAMMANFATTNING ..................................................................................................................
7 

3. TEORI ...................................................................................................................................
9 

3.1 FENOMENOGRAFI  ...................................................................................................................
9 

3.2 ATT ANVÄNDA FENOMENOGRAFI   ..........................................................................................
10 

4. METOD .................................................................................................................................
12 

4.1 METODVAL ..............................................................................................................................
12 

4.2 GRUPPINTERVJU MED FÖRESTÄLLNINGSKARTA ......................................................................
13 

!5



Pedagogers inställning till läroplanens betydelse under utevistelsen Sandra Ekeroth

4.3 VAL AV INFORMANTER ...........................................................................................................
13 

4.4 GENERALISERBARHET .............................................................................................................
14 

4.5 TILLFÖRLITLIGHET OCH TROVÄRDIGHET ................................................................................
14 

4.6 GENOMFÖRANDE AV INTERVJU OCH BEARBETNING AV DATA .................................................
15 

4.7 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ....................................................................................
16 

4.7.1 Informationskravet .....................................................................................................
17 

4.7.2 Samtyckeskravet ........................................................................................................
17 

4.7.3 Konfidentialitetskravet ..............................................................................................
17 

4.7.4 Nyttjandekravet .........................................................................................................
17 

5. RESULTAT ............................................................................................................................
18 

5.1 RESULTATPRESENTATION AV GRUPPINTERVJUN .......................................................................
19 

5.1.1 Miljö 
19 

5.1.2 Samarbete  .................................................................................................................
19 

5.1.3 Rätt förutsättningar - yttre och inre omständigheter för den pedagogiska verk-
samheten 
19 

5.1.4 Material  
20 

5.1.5 Närmiljö  ....................................................................................................................
20 

5.1.6 Rutiner 
20 

5.1.7 Närvarande pedagoger  ..............................................................................................
21 

5.1.8 Barnens intressen och lyhördhet ................................................................................
21 

5.2 ANALYS MED ANDRA ORDNINGENS PERSPEKTIV ....................................................................
21 

!6



Pedagogers inställning till läroplanens betydelse under utevistelsen Sandra Ekeroth

5.2.1 Pedagogernas förhållningssätt ...................................................................................
22 

5.2.2 Samarbete ..................................................................................................................
22 

5.2.3 Arbetsmiljön – utemiljöns utformning ......................................................................
23 

5.2.4 Didaktiska uttryck - arbetssätt - personalgrupp .........................................................
23 

5.3 SLUTSATS ................................................................................................................................
23 

6. DISKUSSION ........................................................................................................................
25 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................
25 

6.2 METODDISKUSSION .................................................................................................................
26 

6.3 VIDARE FORSKNING ................................................................................................................
27 

REFERENSER ...........................................................................................................................
28 

BILAGOR ...................................................................................................................................
30

!7



Pedagogers inställning till läroplanens betydelse under utevistelsen Sandra Ekeroth

1. INLEDNING  

Det finns en stor utvecklingspotential inom utomhuspedagogiken. Jag har sett 
och hört att många pedagoger “tappar” läroplanen när de går ut på förskole-
gården. De beskriver utomhusmiljön som en zon där barnen får leka fritt och 
pedagogerna får lite andrum. Min erfarenhet är att det arbetas mycket med 
läroplanens mål inomhus, min fundering är varför arbetet med läroplanen inte 
sker lika aktivt utomhus som inomhus. Det kan finnas flera orsaker till detta 
såsom tidsbrist, okunskap eller också kan det handla om bekvämlighet. 
Pedagogiken inom förskolan är generellt välfungerande och bygger på ett ge-
diget arbete, men utomhuspedagogiken kommer däremot ofta i skymundan. 
Stora barngrupper och få i personalgruppen har medfört att utevistelsen har 
blivit mer och mer lik den rast som finns i skolans värld där personalen age-
rar ”rastvakter”. Utomhuspedagogiken verkar ha gått förlorad i förskoleverk-
samheten. Den fria leken är en viktig del av utomhusvistelsen, men pedago-
gerna skulle behöva reflektera över hur de kan kombinera inomhus- och ut-
omhuspedagogik på ett tydligare sätt. 
Utomhuspedagogik är viktigt eftersom det främjar hälsan både hos barn och 
pedagoger (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Utomhuspedagogiken leder till 
att barn utvecklar sina kroppsrörelser vilket Szczepanski och Dahlgren po-
ängterar leder till en bättre hälsa och livskvalité (2011). Utemiljön kan ses 
som en förlängning mellan lärandet inomhus till praktiken utomhus. Det vi 
ser och lär oss inne i verksamheten kan senare tas med utomhus och skapa 
tillfällen för lärande på nya sätt i utomhusmiljön. 
Utomhuspedagogik är något som behöver utvecklas och tas till vara på. Flera 
studier visar att utomhusmiljön främjar hälsan och lärandet (Szczepanski & 
Dahlgren, 2011). Utomhuspedagogiken blir lätt bortglömd av olika skäl, men 
enligt läroplanen ska den vara en naturlig del av förskolans dagliga verksam-
het. 
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1.1. Bakgrund 

Förskolans historia är viktig därför att vi behöver förstå vad vi har för tankar 
kring förskolan idag och vad som är dess historiska bakgrund. Förskolan är 
idag en verksamhet som fokuserar på lärandet och omsorg men blickar vi 
tillbaka några år såg det helt annorlunda. 

Lärandet utomhus är fyllt med möjligheter och behöver därför beskrivas och 
resoneras kring så att det blir möjligt att förstå dess potential. En kort bak-
grund till hur utemiljön främjar hälsan och lärandet. I texten beskrivs något 
om vilka förutsättningar utomhusmiljön skapar. Begreppet utomhuspedago-
gik lyfts för att det ska bli möjligt att resonera kring lärande i denna miljö, 
både pedagogiskt och didaktiskt. Slutligen presenteras läroplanen och dess 
koppling till utomhuspedagogik 

1.1.1 Förskolans uppbyggnad 

Barnkrubba, barnträdgård, kindergarten, barnkammarskola, småbarnsskola, 
storbarnsskola och lekskola - det har funnits många namn på våra 
föregångare till vad vi idag kallar förskola. Från början fanns det två 
verksamheter för barnen, den ena var barnkrubban (Markström, 2007). 
Denna verksamhet var från början riktad till fattiga mödrarna, deras barn var 
ute och lekte på gatan utan tillsyn under dagarna medan mödrarna själv 
arbetade (Markström, 2007). Den andra verksamheten kallades 
barnträdgården eller kindergarten och var mer pedagogisk, då idéerna 
hämtades från Friedrich Fröbel (Markström, 2007; Balldin, Dahlbeck, Harju 
& Lilja, 2014).  
I början på 1900-talet startade Ellen och Maria Moberg en ny form av 
verksamhet som kombinerade barnkrubban och det pedagogiska inom 
kindergarten (Balldin, Dahlbeck, Harju & Lilja, 2014). Denna 
vidareutveckling medförde att det skulle finnas utbildade kvinnor som var 
verksamma vid den nya institutionen som kom att kallas 
folkbarnsträdgården.  
Folkbarnsträdgården skapade grunden till det vi idag kallar förskola (Balldin, 
Dahlbeck, Harju & Lilja, 2014). Trots att det tidigare har gjorts försök att få 
fler barn till förskoleverksamheten så var det inte förrän den stora 
utbyggnaden under 1970-talet som förskolan blev tillgänglig för fler barn 
(Balldin, Dahlbeck, Harju & Lilja, 2014). Tanken var att det nu skulle vara 
en förskola för alla och inte bara till för de fattiga, utan även för dem som 
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jobbade heltid, deltid eller bara några få timmar skulle kunna lämna sitt barn 
på förskolan (Balldin, Dahlbeck, Harju & Lilja, 2014). Avsikten var att alla 
barn skulle kunna träffa andra barn och delta i den pedagogiska 
verksamheten som förskolan erbjöd.  
Under 1970-talet gjordes det en barnstugeutredning och förskolan 
förändrades från att vara en omsorgsverksamhet och komplement till 
hemmet till att inrikta sig på lärande och pedagogik (Balldin, Dahlbeck, 
Harju & Lilja, 2014).  
I början på 1990-talet så började barnen ses som kompetenta och ansvariga 
medborgare, det lades då fram en proposition som kom att bilda grunden för 
förskolans första läroplan 1998 (Markström, 2007). 

1.1.2 Lärandet utomhus 

Vistas utomhus ger många fördelar. Det främjar barnens hälsa och det ger 
goda förutsättningar för ökat lärande, pedagogernas uppgift är med hjälp av 
naturen och leken att stimulera barnen i deras lärprocesser (Ohlsson, 2015). 
Ohlsson skriver att tidigare forskning visar på att barn lär sig och mår bättre i 
naturen. Barnens emotionella, motoriska och sociala utveckling stimuleras 
bättre samt att det bidrar till bättre hälsa (2015).  
Redan 1916 fanns argument för att en människas kunskaper och erfarenheter 
består av både aktiva och passiva delar (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Det 
riktas viss kritik mot att skolan skiljde kroppen och objektet från lärandet. 
Szczepanski och Dahlgren poängterar i sin studie att det fanns lärare som vil-
le främja sina elevers lärande genom att sammankoppla den kroppsliga akti-
viteten till medvetandet och förnuftet. Kunskap och lärande var av logisk ka-
raktär och skapades i ett samspel mellan individ och samhälle samt i ett soci-
alt och kulturellt sammanhang. Szczepanski och Dahlgren skriver att tidigare 
forskning visar att barnens utemiljö bygger på vuxnas synsätt och att barnens 
uppfattningar aldrig står i fokus (2011). Det beskrivs att förstahandserfaren-
het av objekt utomhus ökar förståelsen och motivationen för ett mer teoretiskt 
tankeutbyte inne i klassrummet eller förskoleverksamheten. Szczepanski och 
Dahlgren pekar på att studier visar att majoriteten av skolans ämnen kan ge-
nomföras utomhus och på så sätt kan elever och lärare hämta impulser från 
den fysiska och sociala omgivningen. Utomhusundervisningen blir därmed 
ett komplement till undervisningen inomhus samt att det stärker det sociala 
samspelet mellan pedagog och barn när de får större ytor att röra sig på me-
nar Szczepanski och Dahlgren (2011). 
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1.1.3 Definition av utomhuspedagogik 

För att få en tydligare bild över vad min forskningsstudie innefattar måste vi 
först förtydliga vad begreppet utomhuspedagogik betyder. Enligt Nationalen-
cyklopedin definieras begreppet utomhuspedagogik: “pedagogik som utgår 
från platsens betydelse för lärandet” (2018).  
Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU), definierar utomhuspeda-
gogik på sin hemsida vid Linköpings Universitet på följande sätt: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i väx-
elspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfaren-
heter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärveten-
skapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. innebär att lä-
randets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap, att 
växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas och 
att platsens betydelse för lärandet lyfts fram (NCU, 2017). 

I NCU:s definition av utomhuspedagogik framkommer det att platsen har en 
betydelse för lärandet. Vidare kan växelverkan mellan det som sker inne ofta 
kan upplevas och erfaras utomhus. Med växelverkan avses en pedagogisk 
verksamhet som utformas i olika men också i kompletterande miljöer. Detta 
resonemang blir giltigt för hur begreppet utomhuspedagogik används i denna 
uppsats. 

1.1.4 Utomhuspedagogik och läroplanen 

Följande stycke kommer att behandla läroplanen som styrdokument och på 
vilka sätt den direkt eller indirekt behandlar utomhuspedagogiken. Nedanstå-
ende citat är ett exempel på vilka krav som finns i förskolans verksamhet. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förstå-
else för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2016b, s.10). 

För att kunna uppnå detta mål måste inomhus- och utomhuspedagogiken 
sammanflätas så som Szczepanski och Dahlgren påpekar i sin text (2011). 
Utbildningsdepartementet (2010) förklarar att pedagoger ska ha förskolans 
närmiljö som utgångspunkt för att barnen ska kunna upptäcka och reflektera 
kring naturens och människans växelverkan. Vidare så beskrivs i läroplanen 
att utomhusvistelsen bör ge utrymme för lek och fantasi i olika miljöer, se 
citatet nedan: 
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Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvis-
telsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad 
miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2016b, s.7). 

I citatet ovan från läroplanen lyfter de begreppet bör och det är ett ord som 
kan tolkas på flera sätt. ’Bör’ kan tolkas som, att pedagogerna kan men att de 
inte måste. ’Bör’ kan också tolkas, som att det om det är möjligt så är det 
lämpligt men om det är svårt så kan pedagogerna strunta i detta mål. Ett ’bör’ 
i läroplanen kan därmed tolkas som att läroplanen saknar tydlighet. Det vore 
tydligare om läroplanen definierade strävansmål med hjälp av begrepp som 
lämpligast eller som krav med hjälp av ord som ’ska’ eller ’måste’ vilket skul-
le påverka den pedagogiska verksamheten eftersom vi alla tolkar begreppet 
’bör’ olika. 
De allmänna råden för förskolan lyfter att lokaler, material och miljö bör vara 
utformade på ett sätt som främjar både lärande och lek (Skolverket, 2016a). 
Utemiljön skulle kunna byggas upp på ett sätt som gynnar platsbundna lekar, 
utforskande aktiviteter med även barnens återhämtning som vila (Skolverket, 
2016a).  

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av läroplanen i utomhuspeda-
gogiken med utgångspunkt i hur pedagoger uppfattar detta. 

1.3. Frågeställning 

• På vilka sätt definierar pedagogerna sin roll i utevistelsen? 

• På vilka sätt beskriver pedagogerna miljöns betydelse för lärande? 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

I forskningsöversikten beskrivs tre olika aspekter av pedagogik i utemiljö; 
utomhuspedagogik som ett komplement till inomhuspedagogik, pedagogens 
roll samt fysiska och sociala faktorer. De texter som studerats har valts ut där-
för att de utgör aspekter som är värdefulla för att förstå och förklara det som 
framkommer i resultat från denna studie. 

2.1 Utomhuspedagogik som ett komplement till undervis-
ning  

Utomhusmiljön kan ses som ett komplement till undervisningen som sker 
inomhus. Skolans fysiska miljö såväl inomhus som utomhus bör vara 
planerad och utformad för ett lärande anses viktigt, detta skapar 
förutsättningar för lärande inom alla ämnen (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 
Det som barnen lär sig teoretiskt inomhus kan sedan utövas praktiskt 
utomhus och på så sätt har omgivningen en stor betydelse för lärandet. 
Utemiljö ger större möjligheter till sinnliga och kroppsliga uppfattningar 
jämfört med den naturliga avgränsningen som förekommer inne i 
verksamheten. Det finns även ett behov hos barn av närhet till naturen 
(Szczepanski & Dahlgren, 2011). Uppfattningar hos de lärare som deltagit i 
en studie av Szczepanski och Dahlgren liknar i stort sett de slutsatser som 
finns inom tidigare forskning om utomhuspedagogik. Olika miljöer, objekt 
och sätt att lära är sammanlänkade med utomhuspedagogik. Lärarna som 
deltog i studien ansåg även att kroppsrörelser och sinnesintryck är viktiga 
delar för lärandet. Ytterligare ett skäl till att främja utomhuspedagogiken är 
att det leder till ökade kroppsrörelser som i sin tur leder till bättre hälsa och 
livskvalité (Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

2.2 Pedagogens roll 

Pedagoger påverkar utevistelsens nytta, utomhusvistelsen kan ses som ett 
”frirum” för barnen och att de ofta får bestämma själva vad de vill göra när 
de är ute på gården (Mårtensson, 2004). Pedagoger agerar mer som övervaka-
re och observerar barnens lek på avstånd istället för att delta i själva aktivite-
ten. I förskoleverksamheten kan det finnas ett förhållningssätt på barns utom-
husvistelse som utgår ifrån en mer osynlig pedagogik och kultur. Detta ne-
utrala förhållningssätt bygger på att det skapas naturliga förlopp av utveck-
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ling i utomhusmiljöer och att barn genom att bara befinna sig en utomhusmil-
jö självmant hittar vägar till interaktion i aktivitet och lek. Detta förhållnings-
sätt är idag inte lika självklart som tidigare, förhållningssättet präglas av att 
pedagoger kan ha olika tankar om hur utomhuspedagogiken och utomhusmil-
jön kan bedrivas och gestalta sig (Mårtensson, 2004). Pedagoger lär barnen 
att de ska vara utforskande och självständiga i sin lek. Pedagogerna måste 
vara närvarande och utveckla sin egen förmåga genom att uppmärksamma de 
spontana lärsituationerna som uppstår under barnens aktiviteter (Klaar & 
Öhman, 2014). Det är viktigt som pedagog att vara medveten om hur de arbe-
tar med barnen i utemiljön för att lärandet inte ska frångå sin helhetskontext 
(Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006).

2.3 Förskolegårdens och barngruppens betydelse 

Förskolegårdens utformning, storlek och miljö ger olika förutsättningar för 
utomhusvistelsen och utomhuspedagogiken. Material, grönytor och geogra-
fiskt läge påverkar barnens lärande när de är utomhus (Mårtensson, 2004). 
Idag begränsas barnens aktivitet eftersom utomhusmiljön är reducerad och i 
olika utsträckning innesluten beroende på storlek på gården. Det finns en risk 
att aktiviteten och möjligheten till lek och kraftsamling reduceras eftersom 
dessa förutsättningar beror både på utemiljöns utformning och på pedagogens 
attityd och synsätt (Mårtensson, 2004). Utomhuspedagogiken och pedago-
gernas arbete begränsas till exempelvis om ytorna blir för stora eller är för 
små (Legget & Ford, 2013). Om ytorna blir för stora så blir det lätt att peda-
gogerna står vid sidan av som övervakare. Om ytorna är för små eller barn-
gruppen är för stor påverkar detta också på vilka sätt utevistelsen skapar för-
utsättningar för ett lärande eller inte. I de allmänna råden för förskolan finns 
riktlinjer för hur barnguppens storlek ska baseras, där förskolan ska ta hänsyn 
till faktorer som personaltäthet, den fysiska miljön och pedagogernas utbild-
ning och kompetens (Skolverket, 2016a). Avsikten med dessa riktlinjer är att 
öka barnens pedagogiska utveckling och välmående.

2.4 Sammanfattning 

Samtliga forskare anser att utevistelsen är en viktig del av den dagliga verk-
samheten. Szczepanski och Dahlgren (2011) menar på att utevistelsen inte 
bara främjar hälsan hos barn och vuxna, utan också kan ses som ett komple-
ment till undervisningen som vanligtvis sker inne i verksamheten.  
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Både Legget och Ford (2013) samt Mårtensson (2004) trycker på vikten av 
en väl genomtänkt förskolegård ökar chanserna till ett lärtillfälle tillsammans 
med rätt storlek på barngruppen. Vidare förklarar Mårtensson (2004) att det 
inte bara är storleken på gården som har betydelse utan också vilket förhåll-
ningssätt pedagogerna har. Klaar och Öhman fortsätter på samma spår, peda-
gogerna ska vara medvetna om hur det jobbar med barnen i utevistelsen. De 
ska vara närvarande och intresserade av barnens lek för att kunna lyfta fram 
deras intressen och kunna omvandla det till lärtillfällen (2014).  
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3. TEORI 

Under denna rubrik kommer den teoretiska ansatsen för studien att presente-
ras vidare beskrivs också hur den kommer komma till användning. 

3.1 Fenomenografi  

Fenomenografi är en ansats som innebär att fenomen undersöks kvalitativt 
som uppfattningar om och av världen. Teorin presenteras av professorerna 
Ference Marton och Shirley Booth i boken ’Om lärande’. Den 
fenomenografiska forskningens grundpelare är hur en individ upplever 
någonting. Det vill säga relationen mellan den som upplever och det som 
upplevs och den lärandes lärande. 
Alla personer är bärare av olika kunskaper och upplevelser om hur ett 
fenomen tar sig i uttryck i samklang med omvärlden. Uppfattningar av ett 
fenomen är individens egen förståelse och återspeglas i det som upplevs 
(Marton & Booth, 2000). Fenomenografi som metodansats utgår och 
analyseras genom forskare som undersöker hur människor tänker och 
reflekterar kring olika fenomen i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2015). I 
citatet nedan beskriver Dahlgren & Johansson varför ansatsen blir användbar. 

Fenomenografi söker bidra till en fördjupad förståelse både av det 
mänskliga lärandet och av de sätt att förstår omvärlden som är ett 
resultat av lärandet (Dahlgren & Johansson, 2015, s.162).  

Utgångspunkt för fenomenografin är människors erfarenheter och kunskaper 
eller som Dahlgren och Johansson skriver förståelse som de sätt människan 
lär sig förstå omvärlden. Inom fenomenografin betraktas människan som en 
aktiv individ som förstår hur olika platser och sammanhang kan skapa 
variationer för innebörden och strukturer som tillsammans bildar en helhet i 
omvärlden (Marton & Booth, 2000). Relationen mellan omvärlden och 
individen stöds av vilka erfarenheter individen har sedan tidigare av ett visst 
fenomen och i denna studie lyfts i resultatet vad pedagoger har för erfarenhet 
av att vistas utomhus med barnen. 
Det finns en viss likhet mellan fenomenologi och fenomenografi, båda dessa 
teorier strävar efter att hålla sig så nära det vi människor upplever som 
möjligt (Olsson & Sörensen, 2011). Den största skillnaden mellan dessa 
teorier är dock att fenomenologin vill komma åt vad den faktiska världen 
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upplevs som, medan att vi genom fenomenografin studerar skillnaden mellan 
vad något är och variationerna i hur det uppfattas att vara (Olsson & 
Sörensen, 2011). 

3.2 Att använda fenomenografi   

Den fenomenografiska ansatsen bygger på empiri, hur något erfaras (Marton 
& Booth, 2000). I en fenomenografisk ansats används främst intervjuer 
eftersom syftet är att ta reda på hur en individ uppfattar världen omkring sig 
(Olsson & Sörensen, 2011). Genom att utgå från denna ansats kan forskaren 
beskriva hur den intervjuade individen i själva verket uppfattar världen 
omkring sig. I en analys av individers uppfattningar så undersöks variationen, 
skillnaden i att lära sig eller förstå ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2011). I 
analysen görs en skillnad mellan första och andra ordningens perspektiv. 
Första ordningens perspektiv fokuserar på hur forskaren själv ser på dessa 
aspekter av verkligheten. Ett exempel är barns lek och lärande, forskarens 
intresse ligger i vad barnet reflekterar och tänker kring lärande och lek och 
hur fenomen upplevs (Olsson & Sörensen, 2011). Första ordningens 
perspektiv innebär vad leken verkligen är och andra ordningens perspektiv 
fokuserar på hur leken framstår för barnet. Enligt fenomenografin skapas 
uppfattningen om ett visst fenomen/objekt ur människans egen tolkning. 
Detta är inget som är givet i förhand. Tolkningen sker i reflektion 
tillsammans med andra för att komma till slutsatsen om vad något är och vad 
det uppfattas vara. Denna uppfattning har alltid både en hur- och en vad- 
aspekt, och är föränderlig (Olsson & Sörensen, 2011). Fenomenografin 
definierar andra ordningens perspektiv, vilket innebär att forskaren 
undersöker betydelsen av hur andra individer uppfattar olika aspekter/
fenomen. Forskaren försöker förstå och fördjupa sig i innebörden av hur 
människan uppfattar företeelser istället för att hitta samband eller ”rätta svar” 
på en fråga. Detta leder inte till beskrivelser av hur företeelser egentligen är, 
utan beskriver istället variationen i ett sätt som de kan uppfattas eller framstå 
för den enskilda individen (Marton & Booth, 2000). 

Fenomenografin beskriver i första hand innebördsteman, i andra hand 
och som ett resultat av primärintresset försöker fenomenografin iden-
tifiera de dimensioner i det mänskliga tänkandet som kan ligga till 
grund för en teoretisk beskrivning som förklarar inlärning (Kroksmark, 
2007 s.23). 

Detta betyder att vi som människor uppfattar ett fenomen olika och att det har 
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betydelse för hur gemensamt kan förstå fenomenet som sådant. Det som 
därmed går att undersöka fenomenografiskt är aspekter som varför denna 
variation uppkommer. 

De kvalitativa skillnader i uppfattningar som kan identifieras genom 
fenomenografin utgör grunden för didaktiska val i undervisningssam-
manhang. Detta innebär, att beskrivningar av hur t ex grundskoleele-
ver uppfattar avgränsade undervisningsinnehåll ger didaktiska implika-
tioner på en rad olika områden (se vidare Kroksmark, 1987 i Kroks-
mark, 2007). 

I denna studie kommer alltså resultaten analyseras utifrån andra ordningens 
perspektiv eftersom studien baseras på att se variationerna i pedagogers 
inställning till läroplanens betydelse i utevistelsen.  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4. METOD 

Syftet är att undersöka betydelsen av läroplanen i utomhuspedagogiken med 
utgångspunkt i hur pedagoger uppfattar detta, därför valde jag att göra en 
kvalitativ undersökning. Under rubriken metod kommer valet av datainsam-
ling att motiveras utifrån den fenomenografiska ansatsen vilket motiveras 
genom nedanstående citat.  

Fenomenografins tillträde till människors uppfattningar om sakerna 
går via människans uttryck (Kroksmark, 2007, s 30).  

Studien fokuserar på pedagogers uppfattningar om sig själva och deras arbete 
och därför är en fenomenografisk ansats användbar. Valet av datainsam-
lingsmetod kommer att beskrivas under rubriken metodval, därefter kommer 
val av informanter att motiveras.  
Tillförlitligheten av tillvägagångssättet och materialets trovärdighet kommer 
att presenteras. Därefter presenteras tillvägagångssättet i genomförandet av 
studiens olika delar. Slutligen kommer etiska aspekter lyftas fram och disku-
teras. 

4.1 Metodval 

Den fenomenografiska intervjun karaktäriseras av en öppen frågemetod där 
forskaren vill få fram ett djupare svar kring ett visst fenomen samt vilka 
aspekter som kan påverka. Detta innebär att forskaren inte ger färdiga svars-
alternativ till informanten, utan informanten får själv reflektera och formulera 
sina svar (Kroksmark, 2007). 

Eftersom intervju är en vedertagen datainsamlingsmetod inom fenomenogra-
fin så valdes denna metod. Intervjuformen är en gruppintervju. Valet av in-
tervjuform grundar sig i tanken om att när människor möts och träffar 
varandra så kan de ta hjälp av varandra när de resonerar och diskuterar bety-
delsen av ett fenomen i en situation. Arbetssättet för gruppintervjun kan be-
skrivas som att gruppens gemensamma arbete med en föreställningskarta som 
utgick från en frågeställning om läroplanen i utomhuspedagogiken och de 
knöt an till olika nyckelbegrepp. Under gruppintervjun kunde informanterna 
uttrycka sina uppfattningar om de fenomen som de beskrev som relevanta för 
denna frågeställning. Detta betyder att metoden fokuserar på deltagarnas in-
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dividuella uppfattningar men också vad de gemensamt resonerar fram som 
betydelsefullt. 

4.2 Gruppintervju med föreställningskarta 

Föreställningskarta används för att informanterna gemensamt skall styra sam-
talet kring ett utvalt fenomen (Jämställdhetsmyndigheten, 2017). Detta bety-
der att den som intervjuar får fram vilka faktorer/nyckelbegrepp som är vikti-
gast gällande en viss fråga eller fenomen (Jämställdhetsmyndigheten, 2017). 
Denna metod bygger på dialog och delaktighet då resultatet av diskussionen 
skrivs ner på ett stort papper, gärna i punktform likt en mind-map. I samband 
med utformningen av föreställningskartan är det lämpligt att använda sig av 
ljudinspelning eftersom de viktiga begreppen endast presenteras i punktform 
(Jämställdhetsmyndigheten, 2017). Ljudinspelning är ett bra verktyg att an-
vända vid alla typer av intervjuer då det kan vara svårt att hinna anteckna allt 
som berättas samt för att minimera risken för missförstånd (Bryman, 2011). 
Jag har inte använt kartan som en föreställning om världen utan snarare hur 
världen kan uppfattas och gemensamt kan begreppsliggöras. Detta gör att ar-
betet med föreställningskartan har bearbetats till en karta för nyckelbegrepp 
och därmed skiljer sig något från hur denna teknik ursprungligen beskrevs. 

4.3 Val av informanter 

Jag kontaktade först förskolechefen på den tilltänkta förskolan och bad om 
samtycke för att kontakta pedagogerna. Då förskolechefen samtyckt och 
därmed antagit erbjudandet så kontaktades de berörda pedagogerna över e-
post. I e-posten bifogades en information- och samtyckesblankett så de fick 
möjlighet att läsa igenom vad min studie skulle handla om och därmed kunde 
avgöra om de ville deltaga eller inte. Samtliga tillfrågade pedagoger var posi-
tivt inställda på detta och gruppintervjun bokades in en vecka senare. 
Undersökningen genomfördes på en förskola med tre pedagoger som alla ar-
betade på samma avdelning. Val av informanter gjordes utifrån det geografis-
ka närområde som jag hade tillgång till. Valet av att använda en förskola och 
en avdelning gjordes därför att samtliga informanter skulle kunna knyta an 
till en gemensam verksamhet. Detta innebar att jag som utforskande kunde 
försäkra mig om att informanterna hänvisade till samma praktik. Pedagoger-
na som deltog i intervjun arbetade på en 1-3 års avdelning i en kommunal 
förskolan i Mellansverige. Alla informanter var kvinnor i olika åldrar, de 
hade förskollärarlegitimation och varit i verksamma under många år. 
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Nedan presenterar jag pedagogerna som har fått fiktiva namn för att ta hän-
syn till anonymitetskravet. Pedagogerna har alla arbetat inom verksamheten 
under mer än tio år och därmed kan förväntas ha erfarenheter från den ge-
mensamma arbetsplatsen men också från andra förskolor, vilket både kan 
bredda och fördjupa sätten att förstå det fenomen som studeras. 

  

4.4 Generaliserbarhet 

Studiens resultat har låg generaliserbarhet utifrån ett kvantitativt synsätt då 
undersökningen är gjord på endast en förskola, där tre pedagoger deltog 
(Bryman, 2011). Detta innebär att det inte går att generalisera och hävda att 
det är lika på alla förskolor runt om i Sverige.  
Denna studie ger däremot en nyanserad bild, genom att ge abstrakta och all-
männa aspekter avseende det undersökta fenomenet (Kroksmark, 2007). 

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitligheten i det material som samlats in är god eftersom informanterna 
är väl insatta i området och arbetar dagligen i verksamheten. Trovärdigheten i 
det material som samlats in är god då det behandlats med varsamhet. Inter-
vjun spelades in och transkriberades ordagrant och därmed inte förvanskats. 
Det finns heller inga skäl för informanterna att presentera något annat än sina 
egna uppfattningar gällande fenomenet som studerats. Visserligen kan de på-
verkas av varandra och det faktum att det finns en förväntan bakom studiens 

Namn Ålder Antal 
verksamma år

Utbildning

Ingela 47 år 23 år Förskollärare

Inga-Lill 43 år 20 år Förskollärare

Inger 37 år 11 år Förskollärare
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syfte att fenomenet är intressant och viktigt och därför också bör beskrivas 
så. Under intervjun uppfattade jag som forskare diskussionen och resone-
mangen som trovärdiga. 

4.6 Genomförande av intervju och bearbetning av data 

Inför intervjun valde jag att endast skicka ut information om syftet till studien 
och inte några frågor eftersom det var deras spontana tankar om lärandet i 
utomhuspedagogiken som var i fokus. Intervjun var förlagd kvällstid i deras 
egna lokaler. Valet av lokal och tidpunkt gjorde därför att jag ville att de skul-
le känna sig trygga och inte ha några störande moment runt om sig.  
Ett stort papper placerades ut på bordet där pedagogerna fick informationen 
om att de själva skulle skapa en föreställningskarta utifrån en i förväg be-
stämd fråga: ”Hur kan vi få med läroplanen utomhus”.  
Förhållningssättet var att låta pedagogerna själva diskutera och komma fram 
till det de ansåg var viktigast för att kunna få med läroplanen i uteaktiviteter-
na.  
En mobiltelefon användes för att spela in intervjun samtidigt som jag gjorde 
egna noteringar i ett anteckningsblock. Ljudinspelningen transkriberades da-
gen efter. Intentionen var att komma ihåg så mycket som möjligt från kvällen 
innan och inte glömma bort hur de pratade och förhöll sig till varandra i dis-
kussionen.
Transkriberingen gjordes ordagrann men sidospår och kommentarer uteslöts 
som inte var relevanta för diskussionen. Dessa sidospår handlade om kakor 
och att kakor blev kvällens middag. 
Efter transkriberingen gjordes en bearbetning av det transkriberade materialet 
för att tydligt urskilja de olika informanterna. Vidare för att definiera vem 
som sa vad för att därefter anonymisera dem så att ingen utomstående skulle 
kunna känna igen dem. Det var viktigt att kunna behandla vad de sagt konfi-
dentiellt utan att för den skull förvanska innehållet (Bryman, 2011; Löfdahl, 
2014).  
I samband med intervjun skapade informanterna en föreställningskarta. Detta 
innebar att en del av analysen gjordes av informanterna själva i samband med 
att informanterna resonerade och diskuterade. Informanterna skrev upp de 
nyckelord som direkt eller indirekt kunde besvara den ställda frågan om läro-
planen i utomhuspedagogiken. Resultatpresentationen bygger på de nyc-
kelord som informanterna använde för att definiera olika faktorer för att be-
svara frågan. Dessa faktorer hade formulerats under informanternas gemen-
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samma diskussion och skrivits ned på pappret. Det transkriberade materialet 
sorterade det under de olika ”nyckelorden”/faktorerna. Detta gjorde jag för 
att få en klarhet i vad som hörde till vad/vilket av nyckelorden som de lyfte 
fram. Detta sammanfattade du med hjälp av de olika informanternas sätt att 
uttrycka sina uppfattningar. Det kan fenomenografisk hänvisas till första ord-
ningens perspektiv.   
I analysen av andra ordningens perspektiv framkommer variationen i sätt att 
uppfatta nyckelorden som en kategori för att förstå fenomenet som studera-
des. För att genomföra denna analys så sökte jag efter olika aspekter som 
kunde beskriva fenomenet på ett mer abstrakt och allmänt sätt. Därefter pre-
senteras vilka faktorer som informanterna presenterat som mest betydelseful-
la. 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Det finns vissa forskningsetiska principer och regler att förhålla sig till vid en 
forskningsprocess. Det finns fyra viktiga etiska huvudprinciper som vi måste 
ta hänsyn till: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Löfdahl, 2014). För att resonera kring dessa etiska 
aspekter utgick jag från följande punkter (Bryman, 2011): 

• Kan undersökningen leda till att skada för de som involveras i 
forskningen? Med skada menas både fysisk och psykisk ohälsa, men 
även hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla och ökat 
stresspåslag. 

• Hur stort intrång är detta på deltagarnas privatliv? Det är balansgång 
mellan privatliv och vad de vill dela med sig i forskningsprocessen. 

• Det förekommer att forskare döljer delar av sitt forskningssyfte 
eftersom deltagare kan ändra sitt beteende då de vet att de deltar i en 
studie. Kan det då bli brister i samtycke?  

• Kan forskningen tolkas på ett annat sätt än hur vi menar? Alltså leda 
till felaktiga löften eller felaktig information 
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4.7.1 Informationskravet 

Handlar om att som forskare måste vi informera de berörda personerna om 
vilket syfte studien har och att allt är frivilligt, med andra ord att de har rätt 
att hoppa av om de så vill. Viktigt är också att de får reda på vilka moment 
som ingår i studien (Bryman, 2011). Detta tog jag hänsyn till genom att jag 
mailade ut till de berörda pedagogerna efter jag fått godkännande av försko-
lechefen. Pedagogerna fick då reda på mitt syfte och vilket moment i studien 
de skulle vara delaktiga till. 

4.7.2 Samtyckeskravet 

De som ska delta i min studie behöver ge sitt samtycke, detta innebär att del-
tagaren i intervjun ska vara informerad om syftet till studien (Löfdahl, 2014) 
Samtyckesblanketten gavs ut till de berörda pedagogerna innan intervjun där 
de fick skriva under att det var ok med ljudupptagning under intervjun, att det 
läst och förstått syftet med studien samt att de när som helst kan välja att av-
bryta studien oavsett orsak. 

4.7.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att de personer som deltar i undersökningen ska bearbetas 
med konfidentialitet. Deras personuppgifter och övriga handlingar som kan 
knytas an till en viss person ska förvaras oåtkomligt för obehöriga, detta 
inkluderar också att de förskolor/skolor som är med i undersökningen ska 
behandlas anonymt (Bryman, 2011). Detta har jag tagit hänsyn till genom att 
pedagogerna i intervjun har fått fiktiva namn likaså att förskolan de arbetar 
på inte nämns i studien. Informationen jag har fått ut har behandlats 
konfidentiellt och omskrivningar av ursprungliga uttalanden har gjorts så att 
det inte kan härledas till den specifika individen. 

4.7.4 Nyttjandekravet 

Den insamlade datan kommer inte att användas till något annat ändamål än 
detta examensarbete. När studien är genomförd och godkänd så kommer all 
data raderas från dator och papper förstöras och slängas. Detta är oerhört vik-
tigt då informanternas identiteter ska förbli anonyma (Bryman, 2011).  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5. RESULTAT 

Nedan följer det resultat och kommentarer jag har fått fram från min gruppin-
tervju och även den föreställningskarta de har diskuterat fram. Pedagogerna 
på den förskola som varit med i studien har fått fiktiva namn för att ta hänsyn 
till anonymitetskravet.  
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I föreställningskartan nedan finns centralt den fråga som jag presenterade för informanterna, runt om 
visas de nyckelord som de ha valt att koppla kring den ställda frågan. Detta kan förstås som det 
fenomen som studien syftar till att studera: Läroplanens betydelse i utomhuspedagogiken. 
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5.1 Resultatpresentation av gruppintervjun 

Texten som följer nedan är omskrivningar hämtade ur diskussionen som blev 
i samband med gruppintervjun. Det har ingen större betydelse om vem som 
sagt vad utan att det blev en viktig del av diskussionen. 

5.1.1 Miljö 

Ingela uppfattar att miljön är viktig. Bland annat nämner hon att barnen ska 
kunna utforska den. Den ska vara lika lockande ute som den är inne. Den ska 
väcka nyfikenhet hos barnen. Utemiljön ska byggas upp på ett sätt så barnen 
kan öva på sin motorik såväl som att det ska finnas platser där barnen bara 
kan få vara ifred. Inga-Lill upplever att gården som delas med en 3-5 års av-
delning behöver förändras så att den anpassas mer till ”rätt ålder”. Svårighe-
ten ligger i att få till en utemiljö som kan utmana och stimulera både yngre 
och äldre barnen i deras lärprocesser.  

5.1.2 Samarbete  

Pedagogerna lyfter en svårighet med att faktiskt få tid till en planerad aktivi-
tet under utevistelsen. De hade önskat ett bättre samarbete avdelningarna 
emellan så att de kan planera att göra en aktivitet med halva barngruppen och 
att resterande barn är med den andra avdelningen under tiden. För ett tag se-
dan anordnade de en föräldrakväll, något som uppskattades av alla. Föräld-
rarna fick se vad barnen gjorde både ute och inne, samt en inblick av hur pe-
dagogerna arbetar med strävansmålen och på så vis blev också de engagerade 
i läroplanen. 

5.1.3 Rätt förutsättningar - yttre och inre omständigheter för den 
pedagogiska verksamheten 

Ingela upplever att de skulle kunna göra så mycket mer om de hade rätt förut-
sättningar, om de hade varit en till i personalen eller varit färre barn. De ser 
det som en svårighet i att hinna få till vissa moment under utevistelsen med 
15 barn i åldern 1-3 år. Hon förklarar vidare att de har visioner om hur de vill 
ha det men att tidsbristen gör det svårt att hinna med att planera för det. Inga-
Lill fortsätter och tycker att om de hade fått hjälp med saker, till exempel 
möjlighet att hämta material. Inne har de allting tillgängligt så det är enklare 
att arbeta med läroplanens mål. Pedagogerna tycker det är roligt att odla och 
så tillsammans med barnen men att i dagsläget måste de anordna och köpa in 
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allt sådant privat vilket de upplever som ett stort hinder. Både tidsmässigt ef-
tersom det måste göras på deras egen fritid samt att det mesta av materialet 
måste beställas via verksamheten. 

5.1.4 Material  

Diskussionen kring material blev väldigt intressant då många pedagoger kan 
bli begränsade av de saker som finns ute. Det finns för mycket saker som inte 
alltid tillför något för de yngre och kanske är mer anpassade till de äldre bar-
nen. De lyfte fram att de tidigare har tagit med material inifrån ut till exempel 
böcker och ritplattor och suttit i en slänt tillsammans med barnen när det är 
fint väder. De diskuterade kring det faktum att detta är något som de skulle 
kunna göra ännu mer, då det egentligen inte finns något som hindrar dem att 
ta med materialet ut på gården.  

5.1.5 Närmiljö  

De är alla överens om att för att skapa förutsättningar för lärande så är det bra 
att tillvarata närmiljön som finns runt om förskolan och inte bara det som 
finns på förskolegården. I närheten av denna förskola så finns en skog som de 
har tillgång till. Inger berättar att det är väldigt tråkigt att de inte kan vara där 
så ofta då det blir en bit att gå tillsammans med barnen och då de är så många 
och små går de gärna inte iväg alla samtidigt utav säkerhetsskäl.  

5.1.6 Rutiner 

Alla tre håller med om att rutiner är bra, till viss del. Inga-Lill, Inger och Ing-
ela har jobbat i verksamheten under många år och vet vilka saker som funge-
rar och då blir det samma teman de arbetar utifrån, till exempel vattentema 
eller insekter. Ingela berättar att även om vi startar upp på samma vis så slutar 
vi aldrig på samma ställe. Vi är lyhörda och följer barnens intresse, då kan det 
sluta vart som helst fortsätter hon. Inga-Lill förklarar att en av de viktigaste 
rutinerna de har är att de faktiskt går ut, oavsett väder. När det regnar ute är 
det perfekt att gå ut för att göra en lärandesituation med hjälp av vattenlekar, 
såsom ösa/hälla. Det är något som är svårt att få till inomhus med barnen, då 
det är begränsat med utrymme och avrinningsbrunnar.  
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5.1.7 Närvarande pedagoger  

Hur vi är med barnen och om vi är med barnen i utevistelsen är extremt vik-
tigt om det ens ska finnas chansen till att genomföra en spontan eller planerad 
aktivitet med barnen när vi är ute, allt det beror ju på vilket synsätt vi som 
pedagoger har menar Ingela och Inga-Lill. Inger berättar att de på deras av-
delning ser barnen som kompetenta och att det också kan påverka hur aktivt 
läroplanen används i utevistelsen, tror de som pedagoger att inte barnen kan 
klara av vissa saker uteblir också lärandet men utmanar de istället barnen och 
tror på att de ska klara det, kanske inte första gången men andra eller tredje så 
blir också utevistelsen roligare för alla inblandade. Det diskuterades mycket 
om hur mycket det skiljer från avdelning till avdelning hur aktivt de jobbar 
med läroplanen ute, de har själva sett att det finns pedagoger som bara står i 
klungor med en kaffekopp längst med husväggen istället för att vara närva-
rande i barnens lek. Som pedagoger är de med barnen i leken och är med och 
utforskar tillsammans med dem, detta leder i sin tur till att de kan följa bar-
nens intressen i lärprocesserna.  

5.1.8 Barnens intressen och lyhördhet 

För att få ett lärande tillsammans med barnen så känner vi att det viktigaste är 
att vi utgår från deras intressen. Tycker barnen att det är intressant så blir det 
lättare att få till ett lärande i det hela, men det är också viktigt att vi som pe-
dagoger är lyhörda. Pedagogerna kom fram till att läroplanen ska sitta i 
ryggmärgen och om de är lyhörda, närvarande och delaktiga pedagoger som 
tar tillvara på barnens intressen och idéer så kommer det per automatik dyka 
upp lärandesituationer. Ingela avslutar med att berätta svaret på den stora frå-
gan hur man får med läroplanen utomhus; ” Man gör inte skillnad på inne och 
ute, man bara fortsätter att vara den pedagogen som man är inne i verksamhe-
ten”  

5.2 Analys med andra ordningens perspektiv 

Variationen blir synlig i de olika svar på den centrala frågan jag har valt att 
lyfta genom vilket förhållningssätt pedagogerna har, hur de samarbetar med 
andra avdelningar, om pedagogerna utnyttjar förutsättningar och vilket ar-
betssätt de har i verksamheten. 
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5.2.1 Pedagogernas förhållningssätt 

Variationerna i pedagogernas förhållningssätt handlar om aspekter om ly-
hördhet, närvarande och samarbete. Hur pedagogerna är lyhörda gentemot 
barnen och är närvarande i barnens lek samt tar till vara på deras intressen 
under utevistelsen och inne i verksamheten likväl hur de samarbetar tillsam-
mans med de andra avdelningarna påverkar hur lärtillfällen skapas under ute-
vistelsen. Närvarande pedagoger är en viktig aspekt för att du ska kunna ha 
med läroplanen utomhus. Betydelsen av att vara en närvarande pedagog på-
verkas av hur pedagogen uppfattar barnet, vilken barnsyn hen har och hur 
hen ser på barnens lek. Ser pedagogen barnen som kompetenta kan hen också 
utmana barnen i deras lek.  
  En annan viktig aspekt är lyhördhet, om vi som pedagoger lär känna barnen 
vi har på vår avdelning, är medforskande i barnens lek kan vi som pedagoger 
också höra och se vad barnen är intresserade av. På det sättet kan vi synliggö-
ra deras intressen och skapa förutsättningar för lärande inom just det temat. 
Exempelvis om vi upptäcker under barnens lek att de intresserar sig mycket 
av insekter när vi är ute kan vi planera ett tema utifrån det.  
Utifrån gruppintervjun är pedagogernas förhållningssätt och barnsyn A och O 
om det finns en chans till att få med läroplanen ut. Variationen kring detta 
fenomen kan med andra ord se olika ut beroende vilket synsätt pedagoger 
har. Ett exempel är om de ser barnen som kompetenta eller inte. 

5.2.2 Samarbete 

Samarbete mellan de avdelningar som delar förskolegården är en viktig 
aspekt för att få ut så mycket som möjligt av utomhusvistelsen. Om pedago-
gerna som delar förskolegård hade en gemensam planering inför veckan vet 
de också när de behöver hjälpa varandra att ”ta hand” om varandras barn för 
en mindre grupp ska kunna genomföra en planerad aktivitet. I detta fall 
kommer kan det kopplas tillbaka till vilken syn pedagoger har på barnen, om 
de ser barnen som deras och våra barn eller om de ser det som att det är allas 
barn när de är ute på gården tillsammans. Ett annat sätt att förstå aspekten 
samarbete är mötena mellan vårdnadshavare och förskola. Pedagogerna be-
rättade om informationskvällen med vårdnadshavarna hur det bidrog till att 
vårdnadshavarna blev engagerade i verksamheten. Genom att pedagogerna 
visade videoklipp på informationskvällen och kopplade detta till läroplanen 
fick vårdnadshavarna upp ögonen för att det faktiskt sker en hel del lärande 
för deras barn under dagarna. 
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5.2.3 Arbetsmiljön – utemiljöns utformning 

Det finns en variation i vilka yttre förutsättningar som kan påverka lärandet 
utomhus. Utemiljöns utformning och tillgången till rätt material ute på går-
den påverkar förutsättningarna till lärande. Materialet ska anpassas till den 
ålder på barngruppen som vistas ute på gården likväl som materialet ska vara 
noga genomtänkt att fylla sitt syfte för lärande. De material och miljö som 
finns runt förskolegården möjliggör eller begränsar huruvida pedagogerna 
kan arbeta med läroplanen utomhus. Exempel på detta är om det finns en 
skog i närheten som de enkelt kan ta sig till. Om förskolan är belägen i stads- 
eller landskapsmiljö har betydelse för dess förutsättningar för lärande. En 
förskola som ligger i en stadsmiljö kan till exempel har större svårigheter att 
få en koppling till läroplanens mål om att förstå naturens kretslopp tillskill-
nad mot en förskola som har naturen runt hörnet eftersom skog och natur 
finns tillgängligt i närmiljö. Detta handlar också om hur miljön är uppbyggd 
på förskolegården, den ska vara uppbyggd på ett sätt som väcker nyfikenhet, 
lockar till motorik et cetera. Det blir en skillnad om förskolegården är stimu-
lerande och utforskande gentemot om det är en liten gräsplätt och en sandlåda 
där möjligheterna för lärande blir begränsade då ytorna är små. 

5.2.4 Didaktiska uttryck - arbetssätt - personalgrupp 

Variationen i vilket arbetssätt pedagogerna har är en viktig aspekt, det handlar 
om på vilka sätt pedagogerna sätter sig in i vad läroplanen säger samt vilka 
rutiner de skapar utifrån tidigare och beprövade erfarenheter för att gynna 
utomhuspedagogiken. Storlek och åldersindelning på barngruppen sett till hur 
många de är i personalgruppen är saker som påverkar huruvida personalen 
faktiskt hinner med att få till lärandet utomhus. Är det 16 stycken barn i 1-2 
års åldern på 3 pedagoger och alla barn behöver hjälp med både på- och av-
klädning påverkar det i slutändan hur mycket tid det blir kvar av utevistelsen 
för att hinna få till ett lärande. 
Sammantaget får dessa aspekter betydelse för hur de arbetar med målen i lä-
roplanen. 

5.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis så påverkar olika faktorer huruvida utevistelsen leder till 
läroplanens måluppfyllelser. Arbetssätt, förhållningssätt, samarbete mellan 
avdelningar och förskolegårdens miljö och närmiljö är de faktorer som är 
mest betydelsefulla.  
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Förskolegården ska vara rymlig och locka till lek och motorik, material och 
miljö ska skapa en nyfikenhet hos barnen. Pedagogerna bör också vara närva-
rande i barnens lek, samt vara väl insatta i läroplanen. Då har de också lättare 
att upptäcka och följa barnens intressen och ta tillvara på de spontana lärtill-
fällen som blir under utevistelsen. 
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6. DISKUSSION 

Nedan diskuterar jag först resultatet från min undersökning och kopplar till 
tidigare forskning. Detta efterföljs av en diskussion om mitt metodval och 
varför jag valde den metod som jag gjorde. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av läroplanen i utomhuspeda-
gogiken med utgångspunkt i hur pedagoger uppfattar detta.  
För att förstå fenomenet så har ett antal nyckelord varit viktiga. I analysen så 
kommer dessa nyckelord till uttryck som faktorer som är betydelsefulla för 
hur det går att förstå vad som är betydelsefullt för lärandet i utomhusmiljön. I 
frågan hur pedagogerna ser på sin roll i utevistelsen så visar resultatet på att 
informanterna i studien uppfattar att det är viktigt att vara närvarande i ute-
vistelsen och vara medforskande i barnens lek. Vidare genom att vara närva-
rande i barnens lek kan de också upptäcka de spontana lärtillfällena som kan 
bli under utevistelsen. Exempelvis om pedagogerna ser sin roll i utevistelsen 
som att de kan stå nära huskroppen med en kopp kaffe i handen istället för att 
vara med i barnens lek, samt vara nyfikna på vad barnen gör under utevistel-
sen har detta en stor betydelse för barns lärande. Detta stämmer väl överens 
med vad Klaar och Öhman skriver om i sin studie från 2014 gällande vikten 
av att uppmärksamma de spontana lärsituationerna. 
Resultatet visar att barnsynen har stor betydelse i utevistelsen. Hur barn le-
ker/lär och om de ser barnen som kompetenta eller inte. Markström (2007) 
lyfter i sin text att det inte var förens i början på 1990-talet som barnen i 
verksamheten började ses som kompetenta och ansvariga medborgare. Ser 
pedagogerna barnen som kompetenta och ansvariga eller inte påverkar om 
utevistelsen genererar i ett lärande eller ej. 
Resultatet visar att miljön har betydelse för lärandet i utomhusmiljön. I resul-
tatet framkommer att både förskolegården och dess närmiljö har stor inverkan 
på barnens lärande. Utevistelsen bör enligt policydokumenten ge möjlighet 
för både planerade aktiviteter samt utrymme för barnen att återhämta sig 
(Skolverket, 2016a; Skolverket, 2016b). I resultatet framkommer att försko-
legården ska vara uppbyggd på ett sätt som kan väcka nyfikenhet hos barnen 
och samtidigt skapa förutsättningar för att de ska få möjlighet att dra sig un-
dan för återhämtning/vila. Detta stämmer väl överens med hur miljöns bety-
delse framkommer i Legget och Ford (2013); Är ytorna för stora och inne-
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hållsfattiga är risken stor att lärandet uteblir, är ytorna för små och för inne-
hållsrika finns risken att det hämmar lärandet då barnen och pedagogerna inte 
har några ytor att röra sig på (2013). Detta är ytterligare en bekräftelse på att  
förskolegårdens ytor och material är en bidragande faktor för lärande. 
Marton och Booth (2000), uttrycker att trots att alla pedagoger arbetar utifrån 
samma läroplan, har genomgått en eftergymnasial/universitets/högskoleut-
bildning, varit verksamma i förskolan under flera år, har tillgång till exakt 
samma fakta och så vidare, så utformar de ämnet och undervisar i det utifrån 
hur de ser och förstår ämnet som helhet. Pedagoger som arbetar på samma 
förskola men olika avdelningar kan med andra ord forma sin pedagogiska 
undervisning på helt olika sätt. Detta kan senare leda till att barnen får med 
sig vilt skilda upplevelser från förskolan, vilket denna studie också ger exem-
pel på.  
Genom att förhålla sig till att alla förstår och uppfattar fenomen på olika sätt 
så kan vi fokusera på att vi alltid kan lära oss av varandra. 

6.2 Metoddiskussion 

I metoden användes en kvalitativ gruppintervju som baserades på att infor-
manterna skulle göra en föreställningskarta hur de upplever utomhuspedago-
giken kopplat till läroplanen. Genom denna metod synliggörs pedagogernas 
perspektiv, vilket också var studiens syfte. Pedagogerna har haft möjligheten 
att diskutera tillsammans vad de anser är viktigast för att få med läroplanen 
ut, de har själva fått reflektera över sitt eget arbete, hur de agerar idag och hur 
de vill agera i framtiden för att de barn de har i verksamheten ska få med sig 
så mycket som möjligt när de går över till förskoleklass. Tanken med 
gruppintervjun var att det skulle vara sex pedagoger från två avdelningar för 
att kunna se om tänket skiljer sig avdelningar emellan. En miss i kommunika-
tionen gjorde att det bara blev tre pedagoger från en avdelning, utfallet från 
gruppintervjun gav både bredd och djup i de svar jag sökte därför valde jag 
att inte kontakta den andra avdelningen. Denna avgränsning av materialet 
gjordes dels därför att det material som framkom under den första intervjun 
var tillräcklig för att utveckla ett intressant resonemang utifrån syftet. Be-
gränsningen i tiden gjorde att ytterligare material kunde bli svårt att hantera 
men om tiden funnits är det mycket möjligt att jag hade kontaktat dem för en 
ny gruppintervju. Nu i efterhand tänker jag att intervjun som genomfördes 
hade kunnat genomföras på ett lite annorlunda sätt. Det skulle varit möjligt 
att låta varje enskild pedagog göra en egen föreställningskarta för att när de 
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träffades diskutera kartorna och lyfta fram de viktigaste begreppen i en ge-
mensam karta. Hade tiden funnits så hade jag även kunnat göra enskilda in-
tervjuer efter gruppintervjun då det kan ha dykt upp nya reflektioner. 

6.3 Vidare forskning 

I en vidare forskning skulle det vara intressant att se om resultatet hade varit 
annorlunda om jag hade fått göra föreställningskartan med två avdelningar 
istället för en. En ytterligare intressant aspekt att forska vidare med är att se 
om tänket skiljer sig i större och mindre kommuner. Om förskolan hade haft 
en specifik inrikting till exempel ur och skur så kanske resultatet hade varit 
annorlunda.  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Informationsbrev  

Hej. 

Mitt namn är Sandra Ekeroth och jag läser förskollärarprogrammet vid 

Karlstad universitet. Nu under våren ska jag skriva mitt examensarbete, syftet 

med mitt arbete är att undersöka hur ni som pedagoger upplever betydelsen 

av läroplanen i utomhuspedagogiken. Tanken med min studie är att ni som 

pedagoger få chansen att reflektera över ert egna arbete, att detta skapar 

förutsättningar för att utveckla verksamheten. Förhoppningsvis blir ni efter 

studiens gång medvetna om vad ni gör och varför ni gör det samt vad som ni 

eventuellt kan göra annorlunda.  

Jag kommer att använda mig av en gruppintervju, intervjun kommer ta ca 

30-45 minuter och den kommer spelas in samtidigt som jag för anteckningar.  

Tid för intervjun blir i början av maj i era lokaler, strax efter stängning en dag 

som passar er. 

Alla uppgifter och information som samlas in kommer endast att användas i 

forskningssyfte och behandlas med största konfidentialitet. Personuppgifter 

och annan information som kan härledas till en specifik person kommer att 

anonymiseras, efter studien är klar kommer all data förstöras. 

Det är frivilligt att ställa upp och du kan när som helst under studiens gång 

välja att avbryta oavsett orsak.  

Har du några frågor eller funderingar så får du gärna kontakta mig. 

Sandra Ekeroth 

Telefon: xxx-xxxxxxx
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