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ABSTRAKT
Föreliggande studie syftar till att vinna kunskap om hur pedagogers förhållningssätt ser 
ut  till  barn  i  utomhusmiljö  samt  synliggöra  eventuella  skillnader  beroende  på  om 
aktiviteten  är  arrangerad  av  pedagogen  eller  inte.  Insamling  av  data  skedde  genom 
observationer  där anteckningar  fördes på ett  observationsschema och ljudinspelningar 
gjordes.  Observationerna  av  pedagogerna  tillsammans  med  barnen  gjordes  vid  fyra 
tillfällen varefter det insamlade materialet analyserades och kategoriserades i vad som 
mynnade  ut  i  tre  olika  kategorier  som resultatet  byggs  upp av.  Resultatet  visade att  
pedagogers förhållningssätt till barnen i utomhusmiljö spänner över ett stort spektra. I 
förhållningssättet  går  det  att  skönja en bild  av två synsätt,  being och  becoming.  Det 
visade  sig  att  den  direkta  närmiljöns  utformning  spelar  roll  för  förhållningssättet. 
Betydelsen  av  förmågan  att  ta  emot  barnens  intresse  och  engagemang  på  såväl  ett 
kognitivt som emotionellt  plan visade sig spela in på förhållningssättet.  Studien visar 
också att om det råder brist på ovan beskrivna förmåga så blir det frågan om en ignorans 
av barns intresse och engagemang.

Nyckelord: Förhållningssätt, pedagog, utomhusmiljö, förskola, intresse, engagemang
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1. INTRODUKTION

Barn i förskolan ska enligt den gällande läroplanen för förskolan Lpfö-98 (rev 2010) 
få  växla  mellan  olika  aktiviteter  under  dagen.  ”Barnen  ska  få  stimulans  och 
vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla 
nya  kunskaper  och  insikter.  Detta  förhållningssätt  förutsätter  att  olika  språk-och 
kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet” (Lpfö-98 rev 
2010, Skolverket,  2010 sid 7).  Intresset till  föreliggande studie är sprunget  ur en 
upplevelse  att  pedagoger  tenderar  att  i  stor  utsträckning  enbart  övervaka  barn  i 
utomhusmiljö. ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter  och  skyldigheter  som gäller  i ett  demokratiskt  samhälle  och därför  är 
vuxna viktiga  som förebilder”  (Lpfö-98 rev  2010,  Skolverket,  2010 sid  7).  Med 
denna studie önskar jag att kunna bidra med en vidgad förståelse för hur pedagoger i 
förskolan  förhåller  sig  till  barns  intresse,  engagemang  och  nyfikenhet  i 
utomhusmiljö.

1.2 Begreppsdefinition
I det följande avsnittet kommer jag att definiera, ett i föreliggande studie, frekvent 
återkommande  begrepp.  Detta  för  att  undvika  missuppfattningar  och frågetecken. 
Nedan förtydligas det begreppsinnehåll som jag använder. 

Ignorans:  Avser i  studien en avsaknad av bemötande till  barns initiativ,  intresse 
och/eller engagemang. Det ska alltså inte sammanblandas med vanliga synonymer 
såsom, okunnighet, okunskap eller inkompetens.

Intresse: Vad är det som barnen intresserar sig för i de observerade aktiviteterna? 
Det kan handla om vad pedagogen säger eller vill, likväl som det kan vara något i 
barnets närhet som fångar barnets intresse.

Engagemang:  Vad får barnen att visa engagemang? I studien kan det vara tal om 
t.e.x. orättvisor eller en vilja från en kamrat eller en pedagog.

Nyfikenhet: Vad fångar barnens uppmärksamhet? Det som väcker barnens vilja att 
utforska och upptäcka. 
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2. BAKGRUND

Föreliggande avsnitt kommer att presentera bakgrund samt tidigare forskning som är 
relevant för studiens innehåll.

2.1 Läroplanen och förhållningssätt
Pedagogens uppdrag enligt intentionerna i läroplanen är att lyssna på barnen och utgå 
därifrån. Vuxna är viktiga som förebilder och förhållningssättet med vilket de möter 
barnen  med,  påverkar  barnens  förståelse  och  respekt  för  de  rättigheter  samt 
skyldigheter som råder i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2010). Läroplanen 
slår fast  en viss kunskapssyn vilket  leder  till  en viss form av förhållningssätt  till 
barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Pedagogers förhållningssätt ska ta 
hänsyn  till  barns  nyfikenhet,  företagsamhet  och  intressen  och  uppmuntra  dessa 
(Skolverket,  2010).  Omsorg,  hänsynstagande,  rättvisa  och  jämställdhet  ska  vara 
synligt  i  pedagogens  förhållningssätt  samt  lyftas  fram  och  synliggöras  i 
verksamheten. För att barn i förskolan ska få stimulans och vägledning för att genom 
egen aktivitet utveckla nya kunskaper och insikter samt öka sin kompetens så krävs 
ett förhållningssätt från pedagogens sida som bejakar olika sätt att lära och att de 
balanseras och bildar en helhet.  Läroplanen föreskriver att stor vikt ska läggas vid 
miljö och naturvårdsfrågor. Av nämnda anledning ska ett ekologiskt förhållningssätt 
vara synligt i verksamheten (Skolverket, 2010). Pedagogen har en viktig uppgift i att 
få  den  kommande  generationen  att  känna framtidstro  samt  att  kunna uttrycka  en 
vördnad för allt liv i naturen (Wholin, 2004). Naturen med dess djur- och växtvärld 
är den miljö som framför alla andra miljöer främjar vår hälsa och skapar harmoni 
(Szczepanski, 2007). Vidare talar läroplanen om att verksamheten ska tillvarata och 
stärka  barnens  intresse  för  att  lära  och  erövra  nya  erfarenheter,  färdigheter  och 
kunskaper (Skolverket, 2010).

Till läroplanen finns även allmänna råd knutna, föreskrivna av Skolverket som riktar 
sig till personalen i förskolan. Pedagogens förhållningssätt till barn ska fortlöpande 
utvärderas och omprövas i enlighet med läroplanen och dess intentioner. Pedagogens 
förhållningssätt  är  en viktig  kvalitetsfaktor  i  verksamheten.  I  de arbetslag där det 
återfinns  en  kunskapssyn  som tar  fasta  på  barnens  kompetens  och  delaktighet  i 
lärandet kan man skönja ett förhållningssätt som präglas av engagemang, emotionell 
närhet samt en grundläggande respekt för barnen (Skolverket, 2005). Grunden i en 
pedagogs förhållningssätt till barn ska vara respekt. En öppen och emotionell närvaro 
är av stort vikt för att skapa möjligheter för barns närvaro samt lärande (Emilson & 
Folkesson, 2006). Ytterligare en hörnsten på vilket förhållningssättet måste byggas är 
reflektion.  Det  fodras  såväl  en  enskild  men  också  en  gemensam  reflektion  i 
arbetslaget  för  att  utveckla  ett  medvetet  förhållningssätt  i  vilken  pedagogerna 
reflekterar  över  sin  syn  på  barn  gentemot  läroplanens  kunskapssyn  (Skolverket, 
2005).  
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2.2 Förhållningssätt
Förhållningssätt med dess synonymer, attityder, synsätt och inställning omfattas av 
det sätt med vilket vi människor förhåller oss till saker och ting och andra människor 
(Walter,  2005).  Inom begreppet förhållningssätt  inryms tre  komponenter,  förmåga 
och beredskap att ta till sig budskap, där det är av vikt att budskapet tas emot både på 
ett känslomässigt och ett kognitivt plan. Här betonas även lyhördhet samt öppenhet 
inför situationer och sammanhang. Den centrala funktionen i ett förhållningssätt är 
emellertid tänkandet, hur man sammanställer, tolkar och får sammanhang i de olika 
budskapen. Ett cirkulärt tänkande som fokuserar på att iaktta och leva sig in i en 
uppkommen  situation  är  att  förorda  till  fördel  av  det  mer  linjära  orsak-verkan 
tänkandet. Detta av den anledningen att t.ex. olika personers agerande och reaktioner 
många gånger är relaterat till ett mer komplext orsakssammanhang. Den tredje och 
sista komponenten inbegrips av att ha en förmåga att föra ut budskap och tankar mot 
ett  handlande.  Denna förmåga är i  sin tur beroende av en rad olika faktorer som 
påverkar  individens  förhållningssätt  (Danielsson  &  Liljeroth,  1994).  Rådande 
paradigm dvs de styrmekanismer och uppfattningar som i samhället räknas som fakta 
och som står som idealexempel. Ett typexempel på ett idealexempel är att det numera 
finns ett rådande paradigm om att barnaga är fel och oacceptabelt. För att kunna ta in 
ett  budskap  på  en  mer  medveten  nivå  krävs  iakttagelseförmåga.  Att  besitta  en 
förmåga att ta in olika slags budskap även det dolda, är avhängigt hur väl utvecklad 
individens intuition är. Denna förmåga är även nödvändig för ett cirkulärt tänkande. 
Vidare  så  är  reflektion grunden  i  det  cirkulära  tänkandet  som leder  fram till  en 
medvetenhet  om en klarare  uppfattning  om den egna personens  betydelse  för  ett 
specifikt  skeende.  Medvetenheten  tar  sin  utgångspunkt  i  paradigmfrågor  varvid 
reflektion  kring  dessa  är  av  stor  betydelse  för  utvecklingen  av  ett  medvetet 
förhållningssätt.  Kunskaper  måste  bearbetas  och  integreras  med  den  egna 
personligheten. Med detta menas bl.a. att det inte är frågan om att kopiera en teknik 
rakt av bara för att den råkar vara på modet. Det gäller att se metoden i ett vidare 
perspektiv och förstå metodens konsekvenser för varje enskild människa. En individs 
personlighet och historia med det bagage som finns är även de faktorer som påverkar 
förhållningssättet (Danielsson & Liljeroth, 1994).

                  
Ens förhållningssätt blir aktivt i bemötande och samspel. Det är fråga om ord men också om gester 

och mimik, hur man fysiskt relaterar till människor (hur nära man står, om man rör vid eller om man 
vänder sig bort), hur man ger den andre utrymme hur man tolkar budskap från den andre etc. 

(Danielsson & Liljeroth, 1998, sid 154)

2.2.1 Pedagogiskt förhållningssätt
Förskolan i Sverige bygger på modellen educare vilket innebär att pedagogik och 
omsorg förenas i förskolans verksamhet. Den svenska förskolan lyfts ofta fram som 
en förebild och då med fokus på respekten för barnet. Barndomen ses inte enbart som 
en förberedelse för vuxenlivet utan barndomen har ett värde i sig (Svensson, 2010).  
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”Med pedagogisk grundsyn menas den verklighetsuppfattning, de kunskaper, värderingar och attityder 
som ligger till grund för pedagogisk verksamhet.”

(Lillemyr och Søbstad, 1993, sid 87) 

Det  pedagogiska  förhållningssättet  innefattas  av  en  rad  olika  färdigheter  och 
kunskaper. Nedan beskrivs det olika delarna som det pedagogiska förhållningssättet 
byggs upp av. En delkomponent som är avgörande för atmosfären i mötet mellan 
pedagog  och  barn  är  människosynen.  Ser  man  barnet  som  social  och 
självförverkligande eller som ansvarslös (Maltén, 1997). Att se barngruppen som en 
resurs visar på en människosyn som tar till vara på det faktum att det är i barndomen 
som den  mänskliga  hjärnan  utvecklas  som mest  (Wallin,  2003).  Om pedagogen 
däremot  har  ett  starkt  målorienterat  och strategiskt  handlande och på så sätt  styr 
kommunikationens vad- och hur-aspekt så ges inga möjligheter  till  inflytande för 
barnen  (Emilson,  2007).  Samhällssynen  handlar  om  hur  man  ser  på  förskolans 
relation till det övriga samhället. ”Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former 
och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att 
de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet” (Skolverket, 2010 sid. 5). 
”De demokratiska värdena och förmågan till att så småningom handla demokratiskt grundläggs i såväl 

vuxnas förhållningssätt till barn som i barns förhållningssätt till varandra”

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006 sid 37)

Etiksynen berör frågor som vilka värderingar som kommer till uttryck, vad som är 
gott och vad som är ont, vad som är bra och dåligt eller vad som är fult och vackert 
(Maltén,  1997).  Arbetet  med  värdegrunden  ska  konkretiseras  och  vara  levande  i 
verksamheten (Skolverket, 2010). Barn måste, i enlighet med att utveckla en förmåga 
till  att  förstå  demokratiska  samt  värdegrundsbaserade  principer,  få  delta  i 
sammanhang där man fattar beslut samt lär sig argumentera för sin ståndpunkt. Barn 
måste känna att de både kan och får uttrycka sig, att de duger som de är och kan lära  
sig olika saker (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Hur får man kunskap och 
vilka kunskaper är värdefulla? Det är en fråga relaterad till kunskapssynen. Vad är 
det man som pedagog skall fokusera på samt med vilken strategi skall det göras, är 
även det en fråga som faller under kunskapssynen (Maltén, 1997). Slutligen ingår 
även synen på den pedagogiska processen där frågor kring vem som är den centrala 
aktören  i  det  pedagogiska  sammanhanget.  Är  det  barnet  som  utifrån  sina 
förutsättningar, behov och intressen aktivt lär in. Eller är det pedagogen som utifrån 
sin kunskapsbas,  strukturerar,  presenterar  och lär  ut.  Relationen mellan  individen 
samt kontexten, med andra ord i det sammanhang som barnet finns i, tillskrivs en 
central roll då det kommer till lärande såväl enskilt som i grupp (Strozzi, 2006)

Såväl Johansson och Pramling Samuelsson (2007) som Lillemyr (2002) tecknar en 
historisk bild av att man som pedagog inte har velat störa barnens lek samt att man 
ska  visa  försiktighet.  Vidare  talar  Lillemyr  (2002)  beträffande  det  pedagogiska 
förhållningssättet  om att  en pedagog förväntas möta upp mot vad varje barn gör, 
tänker och säger. Världen består av många okända domäner för små barn varvid de 
behöver olika slags hjälp och stöd i sitt lärande. Barn bemöter världen på vitt skilda 
sätt utifrån sina unika relationer till människor och saker. Detta måste pedagoger vara 

8



medvetna om och i ett vidare perspektiv också vara beredda på att rucka på sina egna 
intentioner om vad som ska ske i barngruppen. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) menar att en pedagogs uppgift är b.la. att sträva efter att förstå och möta barns 
värld (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Ett pedagogiskt förhållningssätt kan 
med fördel präglas av att se, möta, stödja och utmana barnen samt att göra det med 
ett engagemang (Lillemyr, 2002).

En pedagogs  förhållningssätt  bör  innefattas  av  fyra  olika  kompetenser  (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 
en pedagog bör vara positiv, lyhörd och generös samt att ha en vilja att blanda sig i 
barns liv. Att få dem att känna sig trygga och omtyckta bildar en allmän kompetens. 
Det fodras även en allmän pedagogisk kompetens d.v.s. att ha goda kunskaper om 
hur  barn  lär  sig.  Gedigna kunskaper  om det  innehåll  som hon ämnar  lära  ut  till 
barnen innefattas av en ämneskompetens. Den metodiska kompetensen innebär att 
pedagogen intresserar sig för samt skaffar sig en förförståelse för hur barn tänker om 
det innehåll som ska behandlas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).

För att utmana barnen i sin utveckling kan pedagogen arbeta för att skapa kreativa 
miljöer (Björkman, 2005). Samtidigt talar Öhman och Sundberg (2004) om att det i 
tillrättalagda miljöer och planerade aktiviteter ofta finns antingen regler eller givna 
tillvägagångssätt för att t.ex. ta sig över ett hinder. Detta kan leda till att barnen inte 
övar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning i lika stor utsträckning som i fri lek. 
Att uppmärksamma och lägga ner tid på barns intresse är ett viktigt led i att stärka 
deras motivation (Nordahl & Skappel Misund, 1998).

2.3 Being och Becoming
Inom sociologin har synen på barn kommit att polariserats av två synsätt (Johansson, 
2003).  Barn  betraktas  å  ena  sidan  som  mer  ofullkomliga  vuxna,  som  human 
becoming. Detta oavsett det faktum att barn inte har samma verbala eller kroppsliga 
förmåga som vuxna. Barndom är en brist, sett till synsättet  human becoming, något 
som genom utveckling och socialisation kommer att  åtgärdas.  Faktorer som, kön, 
familjetillhörighet  och  personlighet  får  stå  tillbaka  för  det  faktum  att  barn  blir 
representanter  för  sin  ålder.  Barn  ses  främst  till  att  de  befinner  sig  på  ett  visst 
utvecklingssteg (Johansson, 2003). 

Å andra sidan så finns utgångspunkten och synsättet being, being gäller något redan 
existerande. Barn är människor med egen existens, vilja och förståelse, en människa 
som redan  är.  Barnet anses här äga sin egen förmåga och kompetens (Trondman, 
2011). ”Becoming” är en process i vilken något når ett tillstånd eller där något blir 
till. Här blir det tal om ett barn som ännu inte är men som ska  bli  till (Trondman, 
2011).  Barn antas i synsättet  human being i hög grad vara delaktiga i en livsvärld 

9



som  de  delar  med  vuxna  och  att  det  är  denna  värld  som  står  som  främsta 
inspirationskälla för barns aktiviteter med varandra (Johansson, 2003).

Det är den vuxnes uppgift att underordna sig samt att förstå betydelsen av varje barns 
egenvärde då det kommer till synsättet being. På egenvärdets grund ska barnet ges en 
egen röst, röster som talar om en ung generations bild av verkligheten. Det är även av 
vikt att dessa röster inte klumpas ihop till ”barnens röst”, utan att man är lyhörd för 
enskildas barns röster i olika konkreta situationer. Emellertid ska man ha i åtanke och 
ställa sig frågan om det per automatik är så att barn när de får tala har uppfattningar 
som går  i  linje  med  synsättet  being.  Måhända  är  det  så  att  barnen inte  alls  vill 
likställas med vuxna. De kanske uttrycker att vuxna bör vara auktoriteter till följd av 
förmåga  och  ansvar. Trondman  (2011)  flaggar  för  att  det  är  lätt  att  begreppen 
sammanblandas. Det ska alltså inte tas för givet att barn som ges rätten att tala, per 
automatik legitimerar synsättet being (a.a.). 

Om utgångspunkten ligger i synsättet, becoming, så betonas vad det ofullständiga 
barnet ska bli, d.v.s. vuxen. En kritik som riktas mot detta synsätt är att den betonar 
alltför starkt vad barn saknar. I becoming-utgångspunkten finns en för givet tagen 
normalitet menar Trondman (2011). Den innefattas av ett ramverk som genom sitt 
innehåll på förhand fastställer vad som utgör det normala. Trondman (2011) belyser 
det faktum att det historiskt finns både sociala och politiska konstruktioner som går 
ut på att barndom är en slags tillblivelse och inte ett vara. Vidare påtalar Trondman 
(2011) att  barndom inte  får reduceras  till  tillblivelse och avsaknad,  på så sätt  att 
barndomen  endast  ses  som en tid  för  framtida  investeringar.  Det  är  dock endast 
synsättet  becoming som är införstådd med det faktum att det är vuxna som säkrar 
barnens  självbestämmanderätt.  Barn  är  de  facto  inte  förmögna  att  bevara  eller 
utveckla  sin  autonomi  såvida  inte  vuxna  garanterar  dem  öppenhet  i  frågor 
beträffande ”vem är jag” ”vad kan jag bli” och ”vad vill jag bli”. Barns rätt att tala är  
en avgörande rättighet. Den rättigheten kan dock inte ges utan att vuxna tar ansvar 
för barnens möjligheter till att förstå, tala och välja. Dessa framtida val är beroende 
av en tillblivelseprocess som är vägledd av vuxnas insikt om barns rättighet till en 
öppen framtid. Det är utifrån vuxnas utvecklade förmåga och med det ansvar som 
följer som barn kan erbjudas redskap för att öka sin frihet och självförståelse. Att det 
finns  vuxna  med  denna  förmåga  samt  ansvar  är  själva  förutsättningen  för 
utgångspunkten becoming.  I  den  inkluderas  även  vikten  av  att  förstå  barns  vara 
under tillblivelse i världen. För att kunna ge barnen ordet måste det finnas vuxna som 
förstår värdet i att ge barnen ordet (Trondman, 2011).  Avslutningsvis, individer och 
grupper blir till  i sociala processer under specifika omständigheter.  Eftersom barn 
inte  föds  ”färdiga”  till  denna  värld  så  måste  ett  specifikt  varande  förutsätta  en 
tillblivelseprocess (a.a.).

2.4 Utomhusmiljö
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I utomhusmiljön finns ett rikt material för att studera såväl nutid, dåtid och framtid 
därför är den en ständigt aktuell källa till kunskap (Dahlgren & Szczepanski, 2004). 
Utomhusmiljön  erbjuder  även  krafter  som utmanar  och  inspirerar  barnen,  såsom 
vinden, solen och regnet. Miljön utomhus tycks svara upp mot barns behov av sinnlig 
stimulans (Grahn, 1997). Utomhusmiljön är i stor utsträckning en aktiv part i barnens 
lek (Grahn, 2007). Detta med tanke på att barn använder och iakttar utemiljön med 
sina  sinnen  och  blir  även  känslomässigt  uppfyllda  av  att  samspela  med  miljön 
(Grahn,  2007).  Barn har  i  utomhusmiljö  ett  mer  aktivt  samspel  med den fysiska 
miljön,  landskapet  leker  med barnen genom dess  sinnliga  stimulans  (Mårtensson, 
2004).  Ytterligare  en  aspekt  av  utomhusmiljön  är  att  dess  mångtydighet  gör  att 
barnen själva kan bestämma hur de ska använda sig av miljön (Mårtensson, 2004). 
Vidare  menar  Mårtensson (2004)  att  en  mer  vildvuxen  miljö  och  natur  erbjuder 
barnen  större  möjligheter  till  att  själva  bli  medskapare  till  platserna.  Barnen  har 
lättare att sinsemellan ha ett större inflytande över hur ett större snöklot kan fungera 
som ett skepp i motsats till hur en klätterställning kan fylla samma funktion menar 
Mårtensson (2004). Landskapet är en värdefull resurs och lärandemiljö på så sätt att 
den underlättar inlevelsen i själva lärandesituationen (Grahn, 2007). Med anledning 
av detta hävdar Dahlgren och Szczepanski (2004) att utemiljön är en lika självklar 
lärandemiljö som ett  bibliotek eller  klassrum. Utomhusmiljön inbjuder alla  till  att 
delta och vistas däri utifrån sina egna villkor, den är inte dömande och skiljer inte på 
individer  (Ericsson,  2004).  En  viktig  aspekt  av  den  fysiska  miljön  är  att  den 
kommunicerar till barnen vad den erbjuder, kanske inte alltid samma möjligheter och 
aktiviter som de vuxna har tänkt sig (Wallin, 2003). Att genom litteratur förvärva 
kunskaper  om  naturen  kan  aldrig  ersätta  själva  naturkänslan  (Hedberg,  2004). 
Utomhusmiljön erbjuder ur ett lärandeperspektiv det särdrag att det ges möjligheter 
till sammansatta sinnesintryck. De massiva stimuleringarna som dessa sinnesintryck 
ger är gynnsamma ur lärandesynpunkt (Dahlgren, 2007). 

Personaltätheten i verksamhet är en stor bidragande faktor till  barns möjlighet till 
utevistelse  (Björklid,  2005).  Av  nämnda  anledning  menar  Björklid  (2005)  att 
pedagogiken i  utomhusmiljön  påverkas  av  hur  närmiljön  är  beskaffad  samt  vilka 
möjligheter som barnen erbjuds till lek i trygga och säkra former i grannskapet. Om 
barn berövas tid i utomhusmiljö och blir utestängda från naturupplevelsen p.g.a. av 
bristande personaltäthet blir utomhusmiljön i förlängningen främmande för barnen 
menar  (Ericsson,  2004).  Vilken uppfattning  om hotande miljöfrågor  får  barn då? 
(Ericsson, 2004). I det långa loppet kan upplevelsen av att vistas utomhus bidra till 
en ökad kunskap om, förståelse för, samt insikt och engagemang för natur och miljö 
på alla nivåer, varvid det är av stor vikt att barn får tillbringa mycket tid utomhus 
(Hedberg, 2004). 
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          (Figur 1. Nivåer av insikt och engangemang. Hedberg. 2004. sid 68) 

Barn tillgodogör sig bäst kunskaper om naturen genom att klättra nerifrån och upp i 
modellen menar Hedberg (2004). Man kan inte till fullo tillgodogöra sig kunskaper 
om ett specifikt steg om man inte först har befäst kunskaper om steget nedan. För att  
förstå hur människan påverkar naturen måste man först förstå hur naturen fungerar. 
Det gäller att bygga upp en trygg bas i att ”vara i och njuta av naturen”. Varma, torra 
och trygga barn har goda förutsättningar att med en upptäckarglädje ta emot intryck 
och  bearbeta  sina  upplevelser  på  pyramidens  andra  trappsteg.  En  grundläggande 
förutsättning som gäller för den fysiska miljön är att barnet ska kunna söka upp den 
balans mellan utmaningar och trygghet som hon behöver (Grahn, 1997). Vidare är 
tanken att barnen ska få möjligheten att dra slutsatser av den kunskap som erhållits 
under, ”se och upptäcka” på nästkommande nivå, ”förstå sammanhang” (Hedberg, 
2004).

2.5 Pedagogens förhållningssätt till utomhusmiljö
I utomhusmiljön kan alla kunskaps och färdighetsområden praktiseras. Samtidigt är 
det vanligt att många lärare trots det väljer att förlägga aktiviteterna inomhus för att 
det  är  lättare  att  ha  kontroll  över  barngruppen  och  aktiviteten  Dahlgren  och 
Szczepanski (2004);  Strotz och Svenning (2004). I enlighet med läroplanen är det 
viktigt  att  lärande,  särskilt  för  de  yngre  åldrarna  sker  i  olika  situationer  och 
sammanhang. Dahlgren och Szczepanski (2004) är av den åsikten att utomhusmiljön 
har sådana möjligheter att alla kunskaps- och färdighetsområden kan praktiseras däri. 
Utomhusmiljön erbjuder sinnliga erfarenheter i form av dofter, smaker, färger och 
former, varvid miljön inte enbart är ett rum för lärande utan inbegriper även dess 
innehållsliga strukturer. Att vistas utomhus ger en möjlighet att som redan nämnts 
uppleva  sin  omgivning  med  sinnena,  det  går  att  läsa  landskapets  koder. 
Utomhusvistelse  främjar  även  kreativiteten  och  nyfikenheten  (Dahlgren  & 
Szczepanski, 2004).

Att vistas i utomhusmiljö föder alltid frågor relaterade till de iakttagelser som görs. 
Barns  utforskande i  utomhusmiljö  startar  oftast  i  en  upptäckt  eller  i  en  fråga  då 
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barnet kommer i kontakt med en händelse eller ett fenomen. ”Titta här! Kolla!” är 
ofta  utrop  från  barn  vid  en  spännande  upptäckt,  särskilt  barn  i  grupp (Elfström, 
Nilsson  Sterner  & Wehner-Godée,  2008).  Frågeställningar  likt,  varför  regnar  det 
idag?  Var  bor  ekorren?  Var  kommer  snön  ifrån?  I  situationer  likt  dessa  är  det 
lärarens roll att genom följdfrågor uppmuntra barnet i sitt lärande. Pedagogen kan 
genom sina  kunskaper  fungera  som en  förmedlare  mellan  barnets  frågor  och  de 
kunskaper  som  finns  tillgängliga  (Dahlgren,  2007).  Pedagogen  ger  även  barnen 
större rörelsefrihet utomhus än inomhus och tillåter dem att på egen hand utforska 
utomhusmiljön. Lek utomhus ter sig mycket konkret och rörlig det är därför av vikt 
att  pedagoger  ser  till  att  barnen  kommunicerar  mer  med  kroppen  än  med  ord 
(Mårtensson, 2004). I mötet med det okända stimuleras nyfikenhet. Att som pedagog 
vidga lärmiljön till att innefatta även utomhusmiljön ökar förutsättningarna för fler 
okontrollerade  situationer  i  vilka  barnens  upplevelser  och  upptäckter  blir  mer 
oförutsägbara.  Pedagogen  kan  då  inta  ett  medupptäckande  förhållningssätt  och 
fortsätta  att  utmana  barnens  frågor  och  föreställningar  (Ericsson,  2004).  I 
förhållningssättet till utomhusmiljön ingår även en kulturell aspekt. Den kultur samt 
de traditioner vi bär med oss har en stor inverkan på förhållningssättet (Grahn, 1997; 
2007). Barn som vuxen kan ha erfarenheter av utomhusmiljö som något främmande, 
sätt  till  tidigare  bostadssituation  och levnadsförhållande  eller  än värre  som något 
skrämmande och otryggt (Dahlgren & Szczepanski, 2004).
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3. SYFTE
Mitt intresse för detta ämnesområde grundas i en vilja att synliggöra om det finns 
skillnader i pedagogers förhållningssätt i olika former av utomhusaktiviteter. Vikten 
av  att  lyssna  på  barnen  samt  vara  lyhörd  för  deras  intressen,  nyfikenhet  och 
engagemang är något  som betonas  i  läroplanen för förskolan,  Lpfö-98,  reviderad 
2010 (Skolverket 2010). 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till barn i situationer 
då barnen påkallar pedagogernas uppmärksamhet och visar sitt intresse, engagemang 
och/eller sin nyfikenhet i utomhusmiljö. Studien ämnar även vinna kunskap huruvida 
nämnda  förhållningssätt  är  avhängigt  tillfällets  natur  dvs  om  situationen  är 
arrangerad  av  pedagogerna  eller  ej  samt  om  utomhusmiljön  spelar  in  på 
förhållningssättet.

Följande specifika frågeställningar behandlas i föreliggande studie:

Hur förhåller sig pedagogerna till barnens intresse, nyfikenhet och engagemang i en 
arrangerad aktivitet utomhus? 

Hur förhåller sig pedagogerna till barnens intresse, nyfikenhet och engagemang i en 
icke arrangerad aktivitet utomhus? 
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4. METOD

I föreliggande avsnitt kommer genomförandet av studien att presenteras. Avsnittet 
inleds med en presentation av studiens metodval i stycke 4.1. Nästkommande avsnitt, 
4.2,  kommer  att  presentera  urval  av  undersökningsgruppen,  därefter  kommer  en 
beskrivning av den miljö  där  insamlingen av empirin  gjordes i  avsnitt  4.3.  I  4.4 
presenteras metoden för datainsamling och i stycke 4.5 beskrivs de etiska aspekterna 
som  jag  har  tagit  hänsyn  till  vid  datainsamlingen.  Metodkapitlet  avslutas  med 
metodkritik i stycke 4.6. 

4.1 Metodval
Vid  datainsamlingen  besöktes  en  förskola  under  fyra  olika  tillfällen.  Besöken 
varierade i längd från 45 till 75 minuter. Informationen från det insamlade materialet 
har sedan bearbetats,  tolkats  och analyserats.  Skillnaderna på de båda vedertagna 
forsknings  beteckningarna  ”kvantitativ”  samt  ”kvalitativ”  kan  kortfattat  förklaras 
med att kvalitativ forskning inriktar sig främst på tolkade analyser av intervjuer och 
textmaterial.  Den  kvantitativa  forskningen  fokuserar  främst  på  mätningar  av 
datainsamlingen detta i form av statistiska bearbetnings-och analysmetoder (Patel & 
Davidsson, 2011). Jag har i föreliggande studie valt att använda mig av en kvalitativ 
ansats.  En metod  som har  som syfte  att  tolka  och förstå  de  olika  fenomen  som 
framkommer vid observationen. Vid kvalitativa studier finns en risk att forskarens 
egna  tankar  och  tidigare  erfarenheter  gör  sig  påminda  i  det  som  synliggörs  i 
observationen. Detta då det är den kultur samt de fenomen som framkommit under 
insamlingen som senare ska analyseras. Resultatet är på så sätt unikt i varje kvalitativ 
studie, vilket  vidare leder till  att  det är svårt  att  generalisera resultatet.  Det är av 
nämnda  anledningen  av  vikt  att  se  att  resultatet  som  framkommer  under  de 
genomförda  observationerna  är  avhängiga  den kontext  de  utspelar  sig  i  (Patel  & 
Davidsson, 2011).  

I min studie har jag valt att utifrån ett observationsschema (se bilaga 1) observera 
pedagogers förhållningssätt till barnens intresse, nyfikenhet och engagemang. Jag har 
även  med  hjälp  av  min  mobiltelefon  gjort  ljudinspelningar  vid 
observationstillfällena. Vid en observation delger gruppen information bara genom 
att handla och agera. Det behövs inte någon aktiv delgivning av information vid en 
observation, vilket krävs t.ex. i en intervju (Patel & Davidsson, 2011). Fenomen likt 
icke verbalt beteende är något som kan synliggöras i en observation (Einarsson & 
Hammar  Chirac,  2002).  Då information  ska samlas  in  på de områden som berör 
beteendet och skeenden i naturliga kontexter kan observationer med fördel användas 
(Patel & Davidsson, 2011). I rollen som observatör finns en rad olika förhållningssätt 
som  man  kan  anta.  Jag  har  i  föreliggande  studie  valt  att  vara,  observatör  som 
deltagare.  I  detta  förhållningssätt  är  observatören  känd  för  gruppen.  Däremot  så 
deltar inte forskaren aktivt i gruppens arbete (Einarsson & Hammar Chirac, 2002). 
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Min intention i föreliggande studie har varit att utföra strukturerade observationer. 
Dessa förutsätter enligt Patel och Davidsson (2011) att problemet är väl preciserat så 
att det i stort är givet vilka situationer och beteenden som ska ingå i observationen. 
Jag har innan insamlandet av empirin valt att upprätta ett observationsschema för att 
underlätta synliggörandet av beteenden och situationer med inspiration av (Einarsson 
& Hammar Chirac, 2002)  (se bilaga 1).

Jag  har  i  mina  observationer  valt  att  inta  ett  passivt  förhållningssätt.  Patel  och 
Davidsson (2011) beskriver nämnda förhållningssätt med att observatören väljer att 
inte aktivt  delta i den grupp som observeras. I kontrast till  detta finns således ett 
aktivt förhållningssätt vilket innebär att observatören är en aktiv del av den grupp 
som observeras. Jag har i mitt val övervägt den nackdel som Patel och Davidsson 
(2011) nämner med ett aktivt förhållningssätt,  vilket inbegriper det faktum att om 
observatören  har en deltagande roll  i  gruppen kan det  komma att  störa gruppens 
naturliga beteende.

Under  bearbetningen  av  empirin  har  jag  sökt  efter  teman  och  återkommande 
handlingsmönster  i  pedagogernas  förhållningssätt.  Med  hjälp  av  mitt 
observationsschema  så  var  jag  vid  observationerna  medveten  om  att  jag  vid 
kommande analys av insamlad data skulle använda mig av klassificering som metod. 
Vid analysarbete av ljudinspelningar ska man lägga särskild vikt vid dialoger mellan 
barn och vuxen, hur den vuxne förklarar för barnen samt hur man följer upp barnens 
frågor (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Detta har jag tagit fasta på under min 
bearbetning  av  inspelningarna.  I  bearbetningsprocessen  framtonade  de  kategorier 
som presenteras i resultatet. Jag har valt att använda mig av deskription. En till synes 
enkel metod men som kan visa sig vara besvärlig då det måste finnas en systematik i 
metoden.  Det material  som samlas  in måste  kategoriseras  och sorteras och sedan 
användas för att visa någonting. I föreliggande studies bearbetningsprocess så visade 
sig  metoden  tillämpbar.  Detta  p.g.a.  av  omfånget  av  det  empiriska  material  som 
samlats in. Man tvingas till att ständigt göra ett urval för att på så sätt framhäva det 
väsentliga utifrån studiens syfte (Ejvegård, 2009).

4.2 Urval
Studien genomfördes på en förskola belägen på landsbygden utanför en mellanstor 
stad i södra Sverige. Valet  av förskola grundade sig i att  jag ville  ha en rik och 
omväxlade  utomhusmiljö.  I  studien  deltog  tre  förskollärare,  alla  kvinnor  med  en 
sammanlagd yrkeserfarenhet på 45 år. Barnen i gruppen jag observerade var mellan 
fyra och fem år gamla.

4.3 Beskrivning av miljön
Insamlingen av data utfördes primärt på förskolans utegård. De tillfällen jag har valt 
att  kalla  för  icke  styrda  aktiviteter  utspelade  sig  på  en  kulle  med  tillhörande 
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rutschkana.  Kullen  var  belägen på  baksidan av förskolebyggnaden.  Vid tiden  för 
observationerna fanns det rikligt med snö, vilket inbjöd till pulkaåkning på kullen. 
Utegården var även utrustad med en gungställning som bestod av totalt 6 stycken 
gungor. Bredvid gungställningen fanns en sandlåda som följaktligen var översnöad 
vid observationstillfällena. Det dominerande inslaget på framsidan av utegården var 
ett skepp i trä som hade formen av en fiskebåt. Förskolan är en gammal landsbygds 
skola och har två ingångar på framsidan med varsin tillhörande trapp, som båda två 
har mindre roller i observationerna. Vid ett observationstillfälle gjordes en promenad 
på ungefär tio minuter till en närliggande skog beläget intill en grusväg bakom en 
bondgård.   

4.4 Metod för datainsamling
För att samla in empiri för föreliggande studie använde jag mig av ljudinspelning 
som verktyg,  detta  med hjälp av en mobiltelefon som jag hade fäst  på min  arm. 
Mängden på det inspelade materialet uppgick till 1 timme och 37 minuter. Jag förde 
även  anteckningar  på  mitt  observationsschema.  Totalt  använde  jag  mig  av  sex 
stycken exemplar av mitt observationsschema (se bilaga 1). Vid observationen som 
skedde i skogen var barnen utspridda under en stor del av tiden, varvid jag höll mig 
nära  pedagogen.  Detta  då  det  var  dennes  förhållningssätt  gentemot  barnen  jag 
ämnade  observera.  Det  finns  flera  nackdelar  med  användandet  av  tekniska 
hjälpmedel.  Risken  är  man  samlar  på  sig  ett  för  stort  material  än  vad  som  är 
nödvändigt  för att  belysa  den aktuella  frågeställningen.  I  förlängningen kan detta 
leda till  ett omfattande efterarbete. Förmodligen kan också en observatörs närvaro 
överskuggas av en bandspelare eller en videokameras dito. Dvs det kan få en negativ 
inverkan på gruppen som observeras (Einarsson & Hammar Chirac, 2002). I valet av 
metod och hjälpmedel var detta något jag hade i åtanke och valet föll på en, på min 
arm,  placerad  mobiltelefon  som  spelade  in  ljudet  av  pedagogerna  och  barnen. 
Naturligtvis var såväl vuxna som barn underrättade om att jag spelade in. Då jag i  
min  studie  genomfört  vad  både  Patel  och  Davidsson (2011)  samt  Einarsson och 
Hammar  Chirac  (2002)  benämner  som  strukturerade  observationer.  Dvs  då 
problemställningen är så pass preciserad att det i stort är givet vilka situationer och 
beteende  som  ska  ingå  i  observationen  valde  jag  att  i  enlighet  med  Patel  och 
Davidsson (2002) på förhand konstruera ett observationsschema. Jag har tagit fasta 
på  det  Einarsson  och  Hammar  Chirac  (2002)  nämner  om  observationsschema, 
nämligen att de ska vara utarbetade på ett sådant sätt så att det är lätt för observatören 
att  använda det  vid insamlandet  av data.  Observationsschemat  består  av  följande 
kategorier:  Aktiviteten/Uppgiften,  Miljön,  Vad/hur  gör  barnen,  Vad/hur  gör 
pedagogen, Vad/hur gör pedagogen inte samt Övrigt.  

4.5 Etiska aspekter
Jag  har  i  min  studie  följt  det  huvudkrav  som  faller  inom  ramen  för 
individskyddskravet  från  Vetenskapsrådet  (2013-02-13).  Som  forskare  ska  man 
informera de inblandande om deras uppgift i studien. De ska även delges information 
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om  att  deltagandet  är  frivilligt  samt  att  de  har  rätt  att  avbryta  sin  medverkan. 
Frivilligheten är något som kan härledas till samtyckeskravet, även det föreskrivet av 
Vetenskapsrådet  (2013-02-13).  Vidare  beskriver  Vetenskapsrådet  att  man  ska 
informera om vad som kommer att ske med det färdiga materialet. Jag har även tagit 
konfidentialitetskravet i beaktning. Alla namn och allt som kan kopplas till förskolan 
är  fingerade  för  att  skydda  deltagarnas  identitet.  Jag  har  även  förskolans 
godkännande  för  ljudinspelningarna.  Förskolan  har  i  sin  tur  föräldrarnas 
godkännande  till  de  barn  som  medverkade  i  studien.  Insamlad  data  har  enbart 
används för att tjäna studiens syfte och det är bara jag som har tagit del av empirin. 
Detta  har gjorts  i  enlighet  med nyttjandekravet  som innebär  att  insamlat  material 
endast får användas till den aktuella studien. 

4.6 Metodkritik
Patel och Davidsson (2011) tar upp vikten av att  man som observatör initialt  bör 
vistas en tid i verksamheten innan datainsamlingen börjar. Detta med anledningen av 
att de medverkande ska få möjlighet att  vänja sig och återgå till  vanligt beteende 
under  observationen.  I  enlighet  med  nämnda  resonemang  menar  även  Patel  och 
Davidsson (2011) att det är av stor vikt att en förstudie görs för att känna in gruppen 
och dess beteende. Det tidsfönstret i vilket jag hade möjlighet att bekanta mig med 
gruppen  var  den  promenad  till  skogen  vid  första  observationstillfället  som  tog 
ungefär  tio  minuter  att  gå.  Under  mina  observationer  använde  jag  mig  av  ett 
egenupprättat  observationsschema.  En nackdel  med  ett  observationsschema är  att 
schemat i förväg kan låsa fast det man ska titta efter  så att  oförutsedda och men 
viktigt händelser inte kommer med (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). I kvalitativa 
studier ingår ofta att  skriva ut observationer  eller  intervjuer.  Patel  och Davidsson 
(2011)  menar  att  det  ofta  i  transkriptionsprocess  ofta  sker  en  mer  eller  mindre 
medveten påverkan av analysen i form av att mimik, kroppsspråk och betonar faller 
bort. Jag har i bearbetningen av insamlad data haft detta i åtanke. Trots det kan detta 
fenomen troligen ha en viss inverkan på studiens resultat. 
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5. RESULTAT
I föreliggande avsnitt kommer en presentation av studiens resultat. Det insamlande 
materialet  har  analyserats  och  delats  in  i  följande  kategorier  i  förhållande  till 
pedagogens  förhållningssätt  gentemot  barnen:  5.1  ignorans,  5.2  bejakande  av 
enskilda barns initiativ samt 5.3 bejakande av gruppens initiativ. 

5.1 Ignorans av barns intresse, nyfikenhet och engagemang 
I denna kategori placeras situationer där pedagogen på olika sätt inte bemöter 
barnens intresse, engagemang och/eller nyfikenhet. Detta sker i varierande grad, 
ibland på ett tydligt sätt för att i andra lägen vara mer subtilt.

Ignorans av barns intresse och engagemang vid Spindel-letning
Pedagogen Anna gick tillsammans med fyra barn, tre pojkar och en flicka till ett 
närbeläget skogsområde för att leta efter spindlar som det väl tillbaka på förskolan 
skulle bygga bon till. Barnen var 4-5 år gamla. I observationen ingick även en 
inplanerad fruktstund samt att barnen skulle fotografera valfria objekt i skogen. Anna 
uppmanar barnen att sitta ner.

Situation 1 

Anna: Ni har alla byxor som går att sitta i. 
Simon: Då står jag upp. 
Anna ignorerar Simon då han säger att han ska stå upp och uppmanar barnen att kolla 
efter spindlar då de ändå sitter ner.

Simon fortsätter.

Simon: Men då kanske man sätter sig på spindlarna.
  

Pedagogen hörsammar inte Simon då han ger förklaring till sitt ointresse av att sitta 
ner. Hennes fokus är istället riktad mot ett annat barn. I denna situation berättar 
Niklas och Simon för Anna om det kojor som de har hittat i skogen under 
promenaden. Pedagogen ignorerar pojkarna så till vida att hon inte aktivt och verbalt 
deltar i deras samtal. Hon skär istället upp frukten och delar ut den. Fruktstunden 
avslutas och pedagogen berättar för barnen att de förutom att leta spindlar även ska 
fotografera skogen. 

Situation 2

Simon: Hur många kort får man ta var?
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Anna: Ja va tycker ni?
Simon: Fem hundra.
Niklas: Nej, ett kort! (håller upp ett finger)

Niklas: Nu är det min tur!
Simon: Nä! Anna sa fler.
Niklas: Men Anna.
Niklas: När är det min tur?

Simon hävdar sin rätt med hjälp av argumentet att Anna har sagt att man får ta fler 
kort än ett. I ovanstående situation skär Anna loss granris med ryggen mot 
situationen och svarar inte pojkarna 

Ignorans av barns intresse vid pulkåkning
I förskolans utemiljö på utegården finns en kulle med en rutschkana med tillhörande 
trappa  vid  sidan  av.  Här  befann  sig  fyra  barn  som alla  var  fyra  år  gamla  och 
pedagogen Karin. I anslutning till sekvensen nedan har Simon till stor del haft en 
central  roll  i  händelseutvecklingen.  Han  har  bl.a.  hjälpt  till  att  medla  i  en 
konfliktsituation med två kamrater. Samt visat trix med sin pulka i backen.

Situation 1

Simon: Jag ska nog inte vara här mer, jag ska bara åka ner här. Sen ska jag gå till  
gungorna.

Karin lägger ingen notis om det Simon säger utan är fullt upptagen med två andra 
barn och deras pulkaåkning.

5.2 Bejakande av enskilda barns intresse, nyfikenhet och engagemang
I denna kategori placeras situationer där pedagogen på ett tydligt sätt tillvaratar vad 
den enskilde individen tar sig för, uppmärksammar samt intresserar sig för. Kort sagt 
tas det i kommande avsnitt upp händelser där pedagogen på endera sättet förehåller 
sig positiv och medgörlig till barnens engagemang. 

Bejakande av enskilda barns engagemang och nyfikenhet vid spindel-
letning
Pedagogen bejakar barnens initiativ som går i linje med aktivitetens syfte med ett 
positivt tonfall. Vilket visar sig då Simon påpekar för pedagogen att det faktiskt var 
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”mammaspindlar” de skulle leta efter. I samma situation visar även Martin intresse 
och nyfikenhet för uppgiften.

Situation 1

Simon: Men Anna det var ju mammaspindlar vi skulle hitta.
Anna: Just det, det har du rätt i. Var tror du att vi kan hitta dom då?
Simon: Under stenarna.
Simon ser sig om i skogen efter stenar.

Martin: Titta här hänger det spindelnät, har finns det nog spindlar!
Anna: Simon kom, Martin och Niklas har hittat en koja där de tror att de finns  
spindlar

Anna hörsammar samt bejakar såväl Simon som Martin i deras engagemang och 
nyfikenhet inför aktiviteten Under fruktstunden så hörsammar pedagogen Martins 
påstående om att man kanske sätter sig på spindlarna om man sätter sig ner. 

Situation 2

Martin: Då kanske man sitter på spindlarna.
Anna: Tror du det?
Martin: Mm. 
Anna: Ja så kan det kanske vara.

Situationen visar på att pedagogen aktivt lyssnar till det engagemang Martin visar för 
aktiviteten.  När  barnen  och  pedagogen  är  samlade  för  att  äta  frukt  tillsammans 
påtalar Anns den vackra naturen med alla mossbeklädda stenar. 

Situation 3

Anna: Har ni sett så vacker skogen är här med all mossa.
Simon: Mossa ska vi ju ha med.
Anna: Mossa ska vi ta med oss också, bra!

I situationen bejakar pedagogen Simons engagemang med ett positivt förhållningssätt 
samt beröm. Även Martin har en idé om vad som ska tas med tillbaka till förskolan. I 
förläningen till ovan nämnda situation följer den fjärde situationen. 
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Situation 4

Martin: Och ved!
Anna: Ved till vad då menar du? Till våran skog menar du?
Martin nickar till svar.

Ovanstående situation utspelar sig under fruktstunden där Anna svarar på sin egna 
fråga i form av en ledande fråga. Fruktstunden avslutas på följande vis:

Situation 5

Simon: Nu är jag färdig med min frukt. (håller upp äppelskruttet)

Martin: Då kan du slänga det i naturen.
Anna:  Precis, bra Martin! Idag kan vi slänga det i naturen. Så kommer det någon  
spindel och äter upp det sen. Det här med spindlarna hörrni, att vi inte hittar några,  
kan det vara så att de inte gillar vädret?

Anna intar ett positivt och berömmande förhållningssätt gentemot Martin. Hon gör 
även ett försök att närma sig aktivitetens syfte

Bejakande av enskilda barns intresse och engagemang vid pulkaåkning
I följande situation sitter pedagogen Karin tillsammans med barnen Lisa, Simon och 
Niklas uppe på utegårdens kulle. Karin vecklar ut en presenning.

Situation 1

Lisa: Jag vill också åka med!
Karin: Lisa vill också åka med. Martin vill du åka med? (sitter på huk nära barnen 
vid sidan av presenningen.) 

Martin nickar till svar.

Karin: Och jag vill åka med. (sätter sig på presenningen).

Niklas: Man får ont i sin fot.
Karin: Får man ont i sin fot?
Simon: Ja om man åker med får man det. 
Karin: Får man ont i sin fot om man åker med?
Simon: Ja. (han kliver av presenningen).

Karin: Hopp, ska ni sitta kvar här uppe då?
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Simon: Ja.

Situationen vittnar om att Karin bejakar var och en av barnens intresse och 
engagemang i aktiviteten.

Bejakande av enskilda barns intresse, engagemang och nyfikenhet vid 
luciasångsövning

Vid luciaövningen har Simon gått bort ett stycke och sitter och leker i en snöhög.

Situation 1

Simon: Vilken låt är det nu då? (Hojtar).

Karin: Nu är det, Goder afton.
Karin:  Kom så får  du vara med istället  för  nu tränar vi.  (vinkar  inbjudande till 
Simon) 

Simon blir sittandes kvar i snön och iakttar luciaövningen på avstånd. Karin närmar 
sig Alma och Martin som sitter ner på flanken av ledet. 

Situation 2

Karin: Om ni ska sitta här så får ni antingen vara tysta eller sjunga med. Annars får  
ni gå till framsidan av huset.
Alma: Nä jag vill vara här.
Karin: Men då sitter vi här och lyssnar du och jag. (sätter sig på knä bakom Alma 
och Martin).

Martin: Det var min snöängel! (glad och pekar)

Karin: Den får vi titta på sen Martin, nu övar vi sånger.
Karin: Alma,  man behöver  inte  vara  med om man inte  vill  men då får  man gå  
någonstans och inte sitta här och störa. Ta med dig Martin och gör någonting annat.

Karin bemöter Alma och Martin i denna situation med ett ultimatum. Simon i 
situation ett bemöts mer inbjudande än sina kamrater. Luciasångerna fortsätter och 
Karin ägnar störst uppmärksamhet åt Martin och Alma. Även här bemöts Almas och 
Martins intresse och engagemang med ett ultimatum från pedagogen. 
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Bejakande av enskilda barns engagemang och nyfikenhet vid städning 
av utegården
Vid städningen av utegården inför luciafirandet har Martin en fundering angående 
dekorationerna.

Situation 1

Martin: När ska vi klä julgranen?
Anna: Den här granen har vi inte tänkt att klä. Tycker du vi ska göra det?
Martin: Ja.
Anna: Vad tycker du att vi ska klä den med då?
Martin: Med bara stjärnor.
Anna: Bara stjärnor. Då måste vi på nått sätt fixa stjärnor, eller hur gör vi då?
Martin: Ja det ska vi göra!
Anna: Ja det kanske vi kan göra någon dag, hänga stjärnor i den. Det skulle bli  
ganska fint faktiskt.

Anna följer här Martin i hans nyfikenhet, intresse och engagemang beträffande 
granen och hur den ska se ut. Pedagogen Stina en cykel och låtsats som hon ska 
cykla på den till förrådet, en händelse som Martin engagerar sig i på följande vis

Situation 2

Martin: Du måste ha hjälm Stina!
Anna: (skrattar) Ja precis, du måste ha hjälm på dig Stina det är ju en tvåhjuling.
Stina: Ja just det, hjälm. Då får jag kliva av då. Jag får leda den istället då när jag  
inte har någon hjälm. 

I sekvensen tar både Stina och Anna fasta på det engagemang som Martin uppvisar 
för situationen. 

5.3 Bejakande av gruppens intresse, engagemang och nyfikenhet
I följande kategori återfinns situationer där pedagogen tillvaratar intresse, 
engagemang samt nyfikenhet från gruppen som helhet.

Bejakande av gruppens engagemang och nyfikenhet vid spindel-letning
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I följande situation leker alla fyra barnen i en av kojorna de hittat. 

Situation 1

Anna: Wov! Vilka fina kojor ni hittar idag.
Niklas: Ja, för vi är bra på det.
Anna: Jaa, det är ni verkligen! (sagt med eftertryck och positivt tonfall)

Situationen  visar  på  hur  pedagogen,  trots  det  ursprungliga  syftet  med  uppgiften, 
uppmuntrar och tar till vara på barnens intresse, nyfikenhet samt engagemang. Vid 
fruktstunden skapas ett för gruppen gemensamt intresse.

Situation 2

Anna: Varsågod Martin.
Martin: Jag vill inte ha det så jag vill ha det delat.
Anna: Delat? Jaja ok. (Tittar frågande på Martin)

Niklas: Jag vill också ha delat. 
Simon: Jag vill med det.
Lisa: Jag också.

Anna: Ok, jag ska bara ta fram kniven.

Hela barngruppen ger uttryck för ett intresse att ha sin frukt delad vilket bejakas av 
pedagogen.
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6. DISKUSSION
Diskussionskapitlet inleds med tre avsnitt där kategorierna som resultatet bygger på 
analyseras och diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, dessa 
återfinns  under  rubrikerna  6.1,  6.2  och  6.3.  Därefter  följer  avsnittet  6.4  med 
avslutande reflektioner, i vilket jag försöker närma mig och problematisera studiens 
frågeställningar.  Kapitlet  avslutas  med  6.5  pedagogiska  implikationer  samt  6.6 
förslag till fortsatt forskning.    

6.1 Diskussion kring kategorin ignorans
Vid fruktstunden under spindelletningen så uppmanas barnen av pedagogen att sitta 
ner. Då visar Simon sitt intresse av att stå upp. Kort innan denna sekvens har Niklas 
sagt att han tänker stå upp eftersom, som han uttryckte det, varken fick eller kunde 
sitta ner. Anna som var ansvarig pedagog hade en kortare argumentation med Niklas 
som resulterade  i  att  Niklas  satte  sig  ner.  När Simon beivrar  sin  rätt  att  stå upp 
bemöts han inte alls i detta. Anna uppmanar istället gruppen att leta efter spindlar då 
de sitter  ner.  Pedagogen hörsammar  heller  inte  Simon när han ger,  vad som kan 
tolkas  som en  motivering  till  sin  ståndpunkt.  Dvs  att  man  kanske  sätter  sig  på 
spindlarna. Danielsson och Liljeroth (1994) beskriver att tänkandet är den centrala 
funktionen  i  människans  förhållningssätt.  De förordar  ett  cirkulärt  tänkande  som 
fokuserar  på  att  iaktta  och  leva  sig  in  i  den  uppkomna  situationen.  Inom  ett 
pedagogiskt  förhållningsätt  så  är  etiksynen t.ex.,  vad är  bra och vad är  dålig,  en 
viktig  komponent  (Maltén,  1997).  Brister  Anna  i  situationen  i  sitt  etiska 
förhållningssätt till Simon då hon inte bemöter honom? Hade Simon en uppfattning 
om  att  det  var  dåligt  att  sitta  ner?  Simon  blev  stående,  som  jag  noterade  i 
observationsschemat, ”frågande och utelämnad”. Att leva sig in i en situation med ett 
cirkulärt  tänkande  innebär  att  man  tar  hänsyn  till  att  individers  agerande  samt 
reaktioner  som  många  gånger  är  relaterat  till  ett  komplext  orsakssammanhang 
(Danielsson & Liljeroth, 1994). I beskrivna situation så vill jag lyfta frågan huruvida 
detta  orsakssammanhang  tar  sin  början  i  argumentationen  mellan  pedagogen  och 
Niklas. Det är emellertid reflektionen som är det centrala i det cirkulära tänkandet 
(Danielsson & Liljeroth, 1994). Vidare måste barn få delta i sammanhang där man 
lär sig att argumentera för sin ståndpunkt menar Pramling Samuelsson & Sheridan 
(2006), något som Simon blir berövad. Skolverket (2010) betonar vikten av barns 
egenvärde.  En möjlig  tolkning är att  Anna i viss mån inte  tar  hänsyn till  barnets 
egenvärde  i  föreliggande  situation.  På  egenvärdets  grund,  i  synsättet  being,  ska 
nämligen barnet ges en egen röst (Trondman, 2011). Å andra sidan kan situationen 
ses  ur  ljuset  av  synsättet  becoming.  Att  det  är  den  vuxne  som  säkrar  Simons 
självbestämmanderätt  till  att  stå upp. Men det sker hur eller  hur genom ignorans. 
Demokratiska värden samt förmågan att  handla demokratiskt grundläggs i  vuxnas 
förhållningssätt  till  barn och även i  barns  förhållningssätt  till  varandra  (Pramling 
Samuelsson  &  Sheridan,  2006).  Förhållningssättet  visar  sig  i  en  människas 
bemötande och sampel, vilket inbegrips bla av hur man fysiskt relaterar till  andra 
människor  (Danielsson & Liljeroth,  1998).  Niklas blir  i  fotograferings-situationen 
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vare sig mött verbalt eller med fysik närvaro av pedagogen då hon är vänd bort från 
situationen. Vad är det som får Karin att inte uppmärksamma Simon då han säger att  
han  ska  lämna  kullen  och  pulkaåkningen  till  fördel  för  gungställningen?  Han  är 
tydlig  med  vad  han  vill  och  vad  han  tänker  göra.  Simon  har  som  beskrivet  i 
resultatet, en central roll i händelseutvecklingen på kullen och vid ett flertal tillfällen 
påkallat pedagogens uppmärksamhet då han ville visa tricks med pulkan. Det faktum 
att Karin ignorerar Simon i hans intresse går stick i stäv mot läroplanens intentioner. 
Pedagogers förhållningssätt ska ta hänsyn till  barns nyfikenhet, företagsamhet och 
intressen  och  uppmuntra  dessa  (Skolverket,  2010).  Trots  att  det  är  pedagogers 
förhållningssätt som ska ligga till grund för föreliggande diskussion, så vill jag ändå 
belysa följande: Simon tar fasta på det som miljön kommunicerar till  honom dvs. 
Han åker pulka på kullen för att sen bege sig vidare mot gungställningen och gunga. 
Karin däremot, tar inte fasta på det som Simon kommunicerar till henne. 

6.2 Diskussion kring bejakande av enskilda barns intresse, nyfikenhet 
och engagemang
I situation ett vid spindel-letningen visar pedagogens förhållningssätt tydliga tecken 
på  att  gå  i  linje  med  läroplanens  intentioner.  Måhända  hänger  det  ihop  med  att 
Simons intresse och engagemang är förknippat med aktivitetens syfte, dvs att hitta 
spindlar. Pedagogen Anna är i enlighet med det Lillemyr (2002) betonar som viktigt, 
intresserad av spindelväven och försöker skapa ett intresse och väcka nyfikenhet hos 
övriga barn genom att påkalla deras uppmärksamhet. Pedagogers förhållningssätt ska 
ta hänsyn till barns företagsamhet och nyfikenhet (Skolverket, 2010).  Ytterligare ett 
exempel  på  det  som  Ericsson  (2004)  benämner  som  ett  medupptäckande 
förhållningssätt blir synligt då Martin menar att man kanske sätter sig på spindlarna. 
Martin  blir  här  bemött  dels  med  en  fråga  från  pedagogen,  ”Tror  du  det?”  som 
bekräftar att hon hört Simon. Samtidigt tar Anna fasta på att pedagogen har en viktig 
uppgift i att, som Wholin (2004) påtalar, få den kommande generationen att uttrycka 
en  vördnad  för  allt  liv  i  naturen.  Då  Simon  svarar  jakande  på  frågan  blir  han 
bekräftad i sitt svar av pedagogen. Jag har i anslutning till denna situation noterat i 
mitt  observationsschema att  pedagogen inte utmanade Simons föreställning vidare 
med följdfrågor. Att utmana barns frågor och föreställningar tillhör som ovan nämnt 
det  medupptäckande  förhållningssättet  beskrivet  av  Ericsson  (2004).  Frågor  som 
ämnar ta barnen vidare i sina tankegångar återfinns då pedagogen Karin sitter på 
kullen  när  barnen  ska  åka  iväg  på  presenningen.  En  persons  fysiska  placering  i 
relation  till  den andre är  en aspekt  av  förhållningssättet  (Danielsson & Liljeroth, 
1998). Karin satt nära barnen då hon ifrågasatte Niklas och Simons påstående om att 
man får ont i foten om man åker med på presenningen. Då Simon enbart svarar ja på 
Karins fråga, ”får man ont i foten om man åker med?” är en möjlig tolkning att han 
inte  vågade  åka  på  presenningen  då  han  inte  ger  en  vidare  förklaring.  En  av 
förhållningssättets komponenter är att besitta en förmåga och beredskap att ta till sig 
budskap, med betoning på öppenhet och lyhördhet inför situationen (Danielsson & 
Liljeroth,  1998).  Ur resultatet  går  det  att  skönja en bild  av att  Karin i  beskrivna 
scenario uppvisar en lyhördhet för situationen då hon dels bekräftar pojkarna som 
inte vill åka med, men även ser till de barn som vill åka ner för kullen. Karin bemöter 

27



och samspelar med samtliga barn. För att barn ska få stimulans för att genom egen 
aktivitet utveckla nya insikter så krävs ett förhållningssätt från pedagogens sida som 
bejakar olika sätt att lära (Skolverket, 2010). Tillsammans med barnen i skogen så 
uppvisar pedagogen Anna motsatsen till  ett  medupptäckande förhållningssätt.  Det 
sker i  en diskussion om vad de kan ta med sig tillbaka till  förskolan, beskrivet i 
situation fyra. Anna har precis berömt Simon för att han påmint gruppen om att de 
ska ta med sig mossa tillbaka till förskolan. Martin utbrister att de ska ta med sig ved. 
Anna undrar vad veden ska vara till. Här bejakar förvisso Anna Martin i hans intresse 
och  engagemang  genom att  ställa  en  följdfråga.  Men  det  blir  här  fråga  om den 
pedagogiska processen. Är det pedagogen som utifrån sin kunskapsbas lär ut eller är 
det barnet som utifrån sina förutsättningar, behov och intressen aktivt lär in (Strozzi, 
2006). Anna inväntar inte svar från Martin, utan kommer direkt med ett påstående 
om att det är till förskolans koja som veden ska vara till. Varpå Martin endast nickar 
till svar. Det Anna tillsynes missar här är, att sträva efter att förstå och möta barns 
värld (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Barn måste även få känna att  de 
både  kan och får  uttrycka  sig,  att  de duger  samt  att  de kan lära  sig  olika  saker 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). En möjlig tolkning är att Anna försöker 
hjälpa Martin framåt i sina tankebanor. Vilket i så fall stöds av läroplanen som talar 
om att barn ska stödjas i sitt behov att få reflektera och dela sina tankar (Skolverket, 
2010).  Resultatet  blir  dock det  omvända.  Martin  blir  tillsynens  förlägen och ger 
endast en nickning till svar. 

Beaktningsvärt  beträffande  föreliggande  kategori  är  att  vid  observationen  av 
luciasångsövningen så är det främst  de barn som inte deltar  i  aktiviteten som får 
pedagogens  nästintill  odelade  uppmärksamhet.  Men för  att  skapa  möjligheter  för 
barns  lärande  och  närvaro  så  fodras  en  öppen  och  emotionell  närvaro  från 
pedagogens  sida  (Emilson  &  Folkesson,  2006).  Karin  som  ansvarar  för 
luciaövningen uppvisar just emotionell närvaro då hon vinkar inbjudande till Simon 
som sitter ungefär tio meter ifrån luciatåget. Simon som inte deltar i övningen blir 
bemött i sin fråga om vilken sång som ska sjungas härnäst. Barns rätt att tala är en 
avgörande rättighet (Skolverket, 2010). Men för att den rättigheten ska kunna ges 
barnen måste  det  finnas  vuxna som tar  ansvar  för  att  så  sker,  samt  att  barn ges 
möjligheter  till  att  välja  och  förstå  konsekvensen av  sina  val,  skriver  Trondman 
(2011).  Dessa  val,  som  Simon  erfar  är  enligt  synsättet becoming en  del  av  en 
tillblivelseprocess som i sin tur är vägledd av vuxnas insikt om barns rättighet till en 
öppen framtid. Alltså, är det måhända så att Karin i sitt förhållningssätt till Simon i 
beskrivna situation,  medvetet  eller  omedvetet,  intar  ett  förhållningssätt  präglat  av 
synsättet becoming?

Karin  talar  med  tydlighet  om  för  Alma  att  man  inte  behöver  vara  med  på 
luciaövningen, men att man heller inte ska störa. Alma föreslås ta med sig Martin 
och göra någonting annat.  Karins förhållningssätt  kan här ses i ljuset av synsättet 
becoming. Trondman (2011) talar om att det är utifrån vuxnas utvecklade förmåga 
och med det ansvar som följer, som barn kan erbjudas redskap för att öka sin frihet. 
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Att  det  finns  vuxna  med  denna  förmåga  och  ansvar  är  förutsättningen  för 
utgångspunkten,  becoming (Trondman,  2011).   Mårtensson  (2004)  slår  fast  att 
pedagoger  ger  barn  större  rörelsefrihet  utomhus  i  jämförelse  till  inomhus. 
Utomhusmiljön  har  även  sådana  möjligheter  att  alla  kunskaps-  och 
färdighetsområden  kan  praktiseras  däri  (Dahlgren  & Szczepanski,  2004).  Utifrån 
resultatet  är  en  möjlig  frågeställning  huruvida  det  är  passande  att  praktisera 
färdighetsområdet,  att  stå  still, som blir  en konsekvens  av en luciasångsövning i 
utomhusmiljö.  Särskilt  med  tanke  på  att  Wallin  (2003)  menar  att  miljön 
kommunicerar möjliga handlingar till barnen och att övningen tog plats på en stor 
öppen yta  fylld  av  snö.  I  denna givna  situations  syfte  vill  jag  ställa  mig  bakom 
tidigare forskning i ämnet som säger att det är vanligt att många pedagoger väljer att 
förlägga  aktiviteterna  inomhus  för  att  det  är  lättare  att  då  ha  kontroll  över 
barngruppen. Till Karins försvars ska sägas att luciafirandet på förskolan var ämnat 
att  äga  rum  utomhus,  varvid  det  var  befogat  att  generalrepetitionen  ägde  rum i 
utomhusmiljö.  Anna får ett  nytt  tillfälle  till  dialog med Martin  vid städningen av 
utegården.  Denna  gång  med  ett  mer  lyckat  resultat  sett  ur  ett  medupptäckande 
förhållningssätt. Hon följer hela tiden Martin i det att hon bekräftar honom i hans 
engagemang och ställer följdfrågor om julgranen och dess utsmyckning. Martin och 
Anna är delaktig i en och samma livsvärld något som är av vikt enligt Johansson 
(2003). Vidare uppvisar Anna ett förhållningssätt till Martin och hans engagemang 
som visar på att han blir sedd som en individ med en egen existens och vilja, en 
människa som redan är. Beskrivna förhållningssätt går i linje med synsättet being.I 
föreliggande studies resultat återfinns ett mycket tydligt exempel på hur pedagogerna 
Anna och Stina bemöter engagemang med respekt. Skolverket (2005) talar om att 
pedagoger  som  har  en  kunskapssyn  som  tar  fasta  på  barnens  kompetens  och 
delaktighet  visar  prov  på  ett  förhållningssätt  som  präglas  av  en  grundläggande 
respekt för barnen. När Martin påtalar för Stina att man ska ha hjälm på sig när man 
cyklar så blir han bekräftad i detta av både Stina och Anna. Då barn anses äga sin 
egen förmåga och kompetens så är utgångspunkten being menar Trondman (2011). 

6.3  Diskussion  kring  kategorin  bejakande  av  gruppens  intresse, 
nyfikenhet och engagemang
En aspekt  av  utomhusmiljön  är  att  dess  mångtydighet  gör  att  barnen  själva  kan 
bestämma hur de ska använda sig av den. En mer vildvuxen miljö och natur erbjuder 
barnen större möjligheter till  att själva bli medskapare till  platserna.  (Mårtensson, 
2004). ”Wow! Vilka fina kojor ni hittar idag” utbrister Anna till barngruppen under 
spindelletningen.  Utomhusvistelse  främjar  även  kreativiteten  och  nyfikenhet 
(Dahlgren  &  Szczepanski,  2004).  I  barnens  lek  i  kojorna  blir  det  tydligt  att 
utomhusmiljön fungerar som en aktiv part i barns lek. Anna visar här i enlighet med 
Trondman  (2011),  när  det  kommer  till  synsättet being,  att  barnen  äger  sin  egen 
kompetens och förmåga. Niklas tar till orda för gruppens räkning och säger, ”ja för vi 
är bra på det” varpå Anna säger, ”jaa, det är ni verkligen!” Pedagoger måste vara 
medvetna om att barn möter världen på vitt skilda sätt utifrån sina unika relationer 
till saker och ting (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Den här medvetenheten 
måste finnas så att pedagoger kan vara beredda att rucka på sina egna intentioner om 
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vad som ska ske i barngruppen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Så var 
fallet i ovan beskrivna situation. Annas intention med vistelsen i skogen var att leta 
spindlar. Men letande övergick i lekande och letande efter kojor istället, vilket Anna 
bejakande  och  berömde.  Gruppen  upplevdes  av  observatören  som  trygg  både  i 
naturen  och  med  varandra.  Pedagogerna  på  förskolan  tycktes  med  hjälp  av  sitt 
förhållningssätt  redan  lagt  en  trygg  grund  för  barnen  på  de  första  två  stegen  i 
modellen framtagen av Hedberg (2004). Stegen som åsyftas är, vara i och njuta av  
samt  se och upptäcka.  I pedagogens uppdrag ligger att lyssna på barnen och åtgå 
därifrån menar Skolverket (2010), vilket Anna gjorde. Vid fruktstunden ger barnen 
som grupp uttryck för en vilja få sin frukt delad.  Det hela tar sin början med att 
Martin inte vill ta emot frukten han får utan han vill ha den delad vilket övriga barn 
också önskar få. Anna ger i situationen möjlighet till inflytande för barnen då hon har 
ett svagt inflytande över kommunikationens och handlandets hur-aspekt. I händelse 
av att Anna istället  hade haft ett starkt målorienterat  och strategiskt handlande så 
hade  hon  enligt  Emilson  (2007)  till  stor  del  begränsat  barnens  möjligheter  till 
inflytande.

6.4 Avslutande reflektion
Frågan kan då ställas vilket förhållningssätt som pedagoger uppvisade till barnen i de 
aktiviteter som observerades i utomhusmiljö? Efterlevdes intentionerna i läroplanen? 
Gick  det  att  urskilja  skillnader  relaterade  till  aktivitetens  natur?  Låt  oss  se  till 
pedagogernas  förhållningssätt  utifrån  dess  beståndsdelar.  Förmågan  att  ta  emot 
budskap är tudelat eftersom det ska tas emot på både ett kognitivt och känslomässigt 
plan. I mitten finner vi den centrala funktionen i förhållningssättet, tänkandet. För att 
sen avsluta med att budskap och tankar ska föras ut mot ett handlande. Vad är det då 
som sker i de situationer som kategoriseras som  ignorans? Måhända är det så att 
utomhusmiljön spelar in på förhållningssättet. Är det så att Anna, som Dahlgren och 
Szczepanski (2004) menar,  läser av landskapets koder och ”vet” att det inte finns 
några spindlar där Simon skall sitta och att det är av den anledningen som hon inte 
svarar  honom.  Men  varför?  Hur  eller  hur  så  förs  pedagogens  tankar  samt 
förhållningssätt ut i form av ett icke-handlande. Jag vill mena att pedagogen i denna 
situation  enbart  tar  in  budskapet  på  ett  kognitivt  plan  och  bortser  från  den 
känslomässiga  aspekt  att  det  kan vara obehagligt  att  sätta  sig  där  det  kan  finnas 
spindlar. En möjlig tolkning av resultatet är att ignoransen i spindelletningen delvis 
är sprungen ur den rörelsefrihet som barn ges av pedagogen i utomhusmiljö för att på 
egen hand utforska miljön (Mårtensson, 2004). På så sätt blir det lätt, som visade sig 
vid  observationstillfället,  att  avstånden  kan  bli  missgynnsamma  för  ett  verbalt 
samspel. Detta argument kan dock inte härledas till situationen på kullen eftersom 
ingen  nämnvärd  fysisk  distans  fanns  emellan  parterna.  Vidare  kan 
”avståndsargumentet” inte heller användas till pedagogens fördel vid fruktstunden.  

Ericsson  (2004)  påtalar  det  faktum att  när  lärmiljön  vidgas  till  att  innefattas  av 
utomhusmiljön så ökar förutsättningarna för fler okontrollerade situationer. Detta kan 
ge  svar  på  ignoransen  på  kullen,  det  händer  helt  enkelt  för  mycket  moment 
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runtomkring. Ignoransen kan även vara en följd av att naturen även talar till vuxna. 
Resultatet i föreliggande studie pekar mot att även vuxnas fokus kan distraheras av 
naturens  sinnliga  intryck,  uppmärksamheten  på  barnens  engagemang  kan  då  bli 
bristande.  Avslutningsvis  är  ignorans  enligt  läroplanen  inte  ett  önskat 
förhållningssätt. Här blir betydelsen av reflektion synlig för att få syn på eventuell 
ignorans i  sitt  förhållningssätt.  Skolverket  (2005) talar  om att  reflektion är  en av 
hörnstenarna i förhållningssättet. Reflektionen är viktig för att utveckla ett medvetet 
förhållningssätt  i  vilken  det  är  viktigt  att  begrunda  sin  syn  på  barn  i  ljuset  av 
läroplanens  kunskapssyn  (Skolverket,  2005).  Ur  föreliggande  studies  resultat  kan 
fastslås att den kunskapssyn som läroplanen förordar är frekvent återkommande. Ur 
pedagogernas kunskapssyn mynnar ett förhållningssätt präglat av hänsynstagande till 
barns  nyfikenhet,  företagsamhet  och  intresse,  vilket  belyses  ovan i  diskussionen, 
något som också synliggörs i resultatet.

I de fall då pedagogen bejakar gruppens engagemang blir synsättet being tydligt, på 
så sätt att pedagogen uppvisar ett förhållningssätt  som visar på att hon ser till  att  
barnen äger sin egen förmåga och kompetens, i det att hon berömmer dem för den 
goda förmågan att  hitta  fina kojor. Detta tyder  på att  pedagogen var följsam och 
lyhörd  för  barnens  intresse  och engagemang,  trots  att  det  gick  emot  pedagogens 
ursprungliga intention med aktiviteten. Måhända är det så att ett starkt målorienterat 
och strategiskt  förhållningssätt  är nödvändigt i  aktiviteter  som är arrangerande av 
pedagogerna, för att på så sätt rikta barnen fokus mot aktivitetens syfte. I resultatet 
synliggörs emellertid att så inte behöver vara fallet. Det fanns ett förutbestämt syfte 
med  skogspromenaden,  att  leta  efter  spindlar.  Barnens  intresse,  nyfikenhet  och 
engagemang riktade sig istället mot att leta och leka i kojor. Resultatet visar på hur 
pedagogens förhållningssätt i en arrangerad aktivitet, är bejakande gentemot barnens 
egen aktivitet  och nyfikenhet.  Något  som är  helt  i  enlighet  med läroplanen.  I  en 
annan aktivitet även den arrangerad av pedagoger bibehålls pedagogernas intention 
med aktiviteten, nämligen att städa utegården inför Luciafirandet.  En slutsats som 
kan dras av detta är att aktiviteten i skogen fodrar ett mer flexibelt och öppensinnat 
förhållningssätt.  Detta  eftersom en mer  vildvuxen miljö  enligt  Mårtensson (2004) 
erbjuder större möjligheter för barnen att bli medskapare till platserna som intresserar 
dem.  På  så  sätt  kommer  ett  mer  medupptäckande  förhållningssätt  som (Ericsson 
(2004) förordar,  bättre  till  sin  rätt.  Ovan förda resonemang kan även ge svar  på 
varför  det  inom gränserna  för  förskolegården  visas  prov på  ignorans. Utegården 
fodrar  inget  medupptäckande  förhållningssätt  från  pedagogens  sida  eftersom 
gungställningen  är  en  för  alla  parter  känd  plats.  Att  utomhusmiljön  ökar 
förutsättningarna  för  okontrollerade  situationer  kan vara en bidragande faktor  för 
händelseförloppet vid pulkaåkningen.  

Föreliggande  studies  resultat  visar  att  oberoende  av  aktivitetens  natur  så  präglas 
pedagogernas förhållningsätt av inlevelse och engagemang. För att så ska ske, visar 
resultatet att det krävs en inlevelse som har sitt ursprung i det cirkulära tänkandet. 
Tänkandet  är  i  sin tur  är  den centrala  funktionen i  en människas  förhållningssätt 
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(Danielsson & Liljeroth, 1994). Gemensam nämnare för situationer av ignorans är att 
de sker i aktiviteter innehållande flera moment och/eller  många sinnliga intryck, i 
form av fart och fläkt vid pulkaåkning och vildvuxen natur vid spindelletning. Det är 
i situationer likt dessa som en pedagog bör inta ett medupptäckande förhållningssätt 
(Ericsson,  2004).  Ett  lyhört  och  medupptäckande  förhållningssätt  förutsätter  att 
pedagogen är nära barnen visar resultatet, såväl fysiskt som emotionellt. Lyhördheten 
kan enkelt gå förlorad enbart genom att pedagogen är vänd med ryggen mot barnen. 
Förhållningssätt är ett brett och innehållsrikt begrepp. Utomhusmiljö är även det ett 
begrepp med stort omfång. Läroplanen är emellertid tydlig med sitt budskap gällande 
förhållningssätt  i  utomhusmiljö.  Föreliggande  studies  resultat  pekar  mot  att 
pedagogens förhållningssätt är avhängigt aktivitetens natur. Men då mer beroende av 
vad som sker runtomkring, snarare än om aktiviteten är arrangerad av pedagogen 
eller ej.

6.5 Pedagogiska implikationer
Betydelsen av reflektion för en pedagog är framskrivet i studiens bakgrundskapitel. 
Hur denna reflektion ska ske är upp till varje enskild pedagog och förskola. Det är 
dock min bestämda mening att det skulle vara vägvinnande för barnens välmående 
att  varje  förskola  har  klara  rutiner  för  när,  var  och  hur  reflektionen  sker. 
Diskussionerna och reflektionerna bör i första hand inte fokusera på vad som är rätt 
och  fel.  Istället  ser  jag  det  som  viktigt  att  reflektionen  främst  ska  väcka  en 
medvetenhet  i  arbetslaget  men  även  hos  varje  enskild  pedagog.  Präglas 
förhållningssättet av ett  stå-utmed-husväggen agerande eller ligger tonvikten vid ett 
medupptäckande förhållningssätt? Mångfalden i allas tankar och åsikter bör ses som 
något utvecklande och välkomnas. Detta i avseende att synliggöra förhållningssättet 
till barnen i utomhusmiljön. 

6.6 Förslag till fortsatt forskning
Utifrån  resultatet  i  föreliggande  studie  är  en  möjlig  frågeställning  till  fortsatt 
forskning huruvida det verkligen är fördelaktigt att praktisera alla färdighetsområden 
utomhus som Dahlgren och Szczepanski (2004) förordar. Jag tänker då främst på 
samlingssituationer  och  stillasittande  aktiviteter.  Vidare  har  det  under  studiens 
framväxt väckts en fråga beträffande hur och/eller  om pedagoger förhåller sig till 
samt  vilken  vikt  de  lägger  vid  miljö  och naturvårdsfrågor  något  som läroplanen 
betonar starkt. Avslutningsvis hade det för fortsatt forskning varit intressant med en 
vridning  av  perspektivet,  dvs  att  lägga  större  fokus  på  hur  barnen  uppfattar  en 
pedagog utomhus.  
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Bilaga 1 - Observationsschema

Aktiviteten/Uppgiften           Miljön Vad/hur gör barnen Vad/hur gör pedagogen Vad gör pedagogen inte Övrigt
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