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Sammanfattning 
 

Inledning 

Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med dokumentation, utvärdering och 

uppföljning av utomhuspedagogik. Den handlar även om hur utomhuspedagogiska aktiviteter 

kan kopplas samman med teori och praktik i förskolans verksamhet. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med 

utomhuspedagogik i förskoleverksamheten. 

 

Metod 

I denna studie används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. I undersökningen 

intervjuades sju respondenter varav en av dessa var en pilotintervju. 

 

Resultat 

Studien visar olika arbetssätt som förskollärarna använder sig av för att inkludera 

dokumentation, utvärdering och uppföljning i utomhuspedagogiska aktiviteter. Det framkom 

även olika förhållningssätt som förskollärarna har i utomhuspedagogiken där de kan vara 

medsökande och tillföra egna kunskaper i aktiviteter som kan utveckla barnen. Planering och 

utvärdering av utomhusverksamheten utgör enligt förskollärarna en grund för att utvärdera 

barns inflytande genom att se vart barnen befinner sig och gå vidare därifrån. Planeringen är 

även en viktig del i att se hur verksamheten har formats efter målen och för att utvärdera vilken 

riktning utomhusverksamheten har tagit. Det kollegiala samtalet framträder som en möjlighet 

till att utbyta erfarenheter mellan varandra och därigenom skapa lärande för förskollärarna. 

Lotusdiagram lyfts som ett verktyg vilket kan skapa möjlighet till utvärdering genom att 

förskollärarna med stöd av den kan synliggöra vilka mål som inkluderats tillsammans med 

barnen och i utomhusverksamheten. Uppföljning med diagrammet kan göras efter en viss tid 

då förskollärarna ser hur arbetet med något har varit och hur detta sedan kan utvecklas. 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

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

Syfte ............................................................................................................................................................. 1 

Frågeställning ................................................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ................................................................................................................2 

Utomhuspedagogik ....................................................................................................................................... 2 
Aktivitetens struktur och innehåll ....................................................................................................................... 2 

Pedagogisk dokumentation ........................................................................................................................... 3 
Syfte med pedagogisk dokumentation................................................................................................................ 3 
Kommunikation genom pedagogisk dokumentation .......................................................................................... 4 
Utvärdering och uppföljning ............................................................................................................................... 4 
Utveckling genom analys och uppföljning ........................................................................................................... 5 

TEORETISK UTGÅNGSPUNKT .................................................................................6 

Mål, analys och kommunikation .................................................................................................................... 6 

Socialt samspel .............................................................................................................................................. 6 

METOD .......................................................................................................................8 

Kvalitativ metod ............................................................................................................................................ 8 
Semistrukturerad intervju ................................................................................................................................... 8 

Urval ............................................................................................................................................................. 8 

Genomförande .............................................................................................................................................. 9 

Etiska principer ........................................................................................................................................... 10 
Giltighet, validitet och reliabilitet ..................................................................................................................... 10 

Analys och bearbetning av insamlat material ............................................................................................... 11 

RESULTAT ............................................................................................................... 12 

Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik ................................................................................... 12 
Likvärdigt arbete inom- och utomhus .............................................................................................................. 12 
Utmaningar genom utomhusmiljön ................................................................................................................. 12 

Hur förskollärare arbetar med dokumentation av utomhuspedagogiska aktiviteter ..................................... 13 
Barns inflytande genom fotografering ............................................................................................................. 13 
Barns delaktighet med bilder ........................................................................................................................... 13 

Hur förskollärarna utvärderar och följer upp utomhuspedagogiska aktiviteter ............................................. 14 
Barns reella inflytande på verksamhetens innehåll .......................................................................................... 14 
Kollegialt samtal för lärande ............................................................................................................................ 15 
Planering med stöd av uppföljningen ............................................................................................................... 15 
Modell för uppföljning av verksamhetens innehåll .......................................................................................... 15 



Sammanfattning av resultatet .......................................................................................................................... 16 

DISKUSSION ............................................................................................................ 17 

Resultatdiskussion ....................................................................................................................................... 17 
Barns reella inflytande på verksamhetens innehåll .......................................................................................... 17 
Kommunikation och samtal med bilder ........................................................................................................... 18 
Utveckling med stöd av planering, utvärdering och uppföljning ..................................................................... 18 
Kollegialt samtal för lärande ............................................................................................................................ 18 
Reflektion genom utvärdering och uppföljning ............................................................................................... 19 

Metoddiskussion ......................................................................................................................................... 19 

Didaktiska konsekvenser ............................................................................................................................. 21 

Fortsatt forskning ........................................................................................................................................ 21 

REFERENSER ................................................................................................................................................ 22 

BILAGA 1 .................................................................................................................. 25 

BILAGA 2 .................................................................................................................. 26 



1  

INLEDNING 
Utomhuspedagogiken kan erbjuda barn mycket möjligheter till lärande och utveckling i 

förskolan. Granberg (2000, s. 30) beskriver att utomhusmiljön kan erbjuda möjlighet för barnen 

att både inhämta praktiska och teoretiska kunskaper. Brügge och Szczepanski (2011, ss. 29-30) 

understryker att den fysiska miljön kan utveckla barns sociala kompetens, motorik och olika 

sinnen samt ge barnen en god hälsa. Ohlsson (2015, s. 17) redogör att utomhusvistelse i den 

friska luften bidrar till att individen kan öka sin koncentrationsförmåga. Lärandet genom 

utomhusmiljön är viktig för barnen eftersom deras olika sinnen kan aktiveras samtidigt som de 

får använda hela kroppen under tiden de undersöker miljön. 

 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 15) redogör för att arbetslaget ska ”kontinuerligt 

och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt 

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära […]”. Läroplanen 

lyfter att arbetet med dokumentation, uppföljning och utvärdering är viktiga delar för att kunna 

utveckla verksamheten. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi sett att 

dessa delar integreras utomhus men att dokumentationen som skapades ibland inte lyftes vidare 

för reflektion tillsammans med barnen. Vi har uppmärksammat betydelsen av att dokumentera, 

utvärdera och följa upp utomhuspedagogiska aktiviteter i förskolan. I denna studie är vi därför 

intresserade av att ta reda på förskollärares uppfattningar om hur de planerar och arbetar med 

utomhuspedagogik i förskoleverksamheten. 

 

Barr, Nettrup och Rosdal (2011, s. 13) menar att det är viktigt med en pedagogisk tanke bakom 

utomhusverksamheten i förskolan för att den ska främja barns utveckling och lärande. 

Förutsättningar för att det ska kunna skapas lärandesituationer tillsammans med barnen är att 

det praktiska och sinnliga undersökandet under utevistelsen kan sättas i meningsfulla 

sammanhang för barnen. Alnervik (2013, s. 171) framhäver vidare att förskollärare behöver 

prova olika arbetssätt för att ett förändringsarbete ska kunna ske. Det lyfts även att de med stöd 

av dokumentation kan synliggöra och analysera olika arbetssätt. Det praktiska arbetet behöver 

prövas och kopplas till hur förskollärare gör och tänker för att det därigenom ska kunna skapas 

en medvetenhet om hur något kan förändras. Vårt syfte handlar om att undersöka förskollärares 

uppfattningar av arbetet med utomhuspedagogik i förskoleverksamheten. Det som gör 

undersökningen relevant är att vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med och integrerar 

utomhuspedagogik, dokumentation, utvärdering och uppföljning. Där vi även vill se hur 

förskollärarna kopplar samman teori och praktik för att kunna utveckla verksamheten. 
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med 

utomhuspedagogik i förskoleverksamheten. 
 

Frågeställning 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med dokumentation, utvärdering och uppföljning 

av utomhuspedagogiska aktiviteter i förskolan? 
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BAKGRUND 
I följande kapitel redogörs för forskning och litteratur om utomhuspedagogik, pedagogisk 

dokumentation, utvärdering och uppföljning i relation till förskolans verksamhet. Som 

avslutning beskrivs praktiska exempel på uppföljnings- och utvärderingsarbete i förskolans 

verksamhet. 
 

Utomhuspedagogik 

Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011, ss. 200, 207) berättar att människan utifrån sitt 

ursprung har ett behov av naturen och att vistas i den utifrån en biologisk aspekt. Barn som 

växer upp i Sverige idag befinner sig ofta i en stadsmiljö och det är därför viktigt att vuxna 

skapar en möjlighet för barnen att utveckla sin referensvärld genom att tillföra möjligheter att 

utforska och skaffa sig kunskaper kring omvärlden. Det framkommer även att barn behöver få 

erfara saker och inte enbart få saker till sig via digitala verktyg. Brügge och Szczepanski (2011, 

s. 49) betonar att utomhuspedagogiken vill försöka skapa en direktkontakt mellan naturens 

genuina miljö och ett meningsfullt lärande. Naturen kan då användas genom att se den som en 

möjlighet att kunna utvecklas i. Det framhävs vara viktigt att återknyta utbildningen till den 

upplevelse som den fysiska miljön ger eftersom kommunikation mellan människor sker till 85 

procent med ickeverbal kommunikation. Ohlsson (2015, s. 11) beskriver att pedagoger oftast 

tycker att utomhusmiljön är en lustfylld miljö för barnen genom att de både mår bra ute och att 

de kan leka med varandra. 

 

Enligt Persson Gode (2011, s. 108) har pedagoger en viktig roll när det gäller barns lärande om 

naturen och att de under lek kan tillföra kunskaper till barnen om hur växter och djur kan värnas. 

Författaren för fram att skogen erbjuder möjligheter till socialt samspel och att den också kan 

bli en spännande plats för barn där de kan utmana sin motorik och skapa olika saker med det 

som finns att tillgå i naturen. Sandell (2011, ss. 218-219) beskriver att pedagogen bör agera 

som en förebild i naturen för att visa den respekt och vördnad som alla bör ha för natur och djur 

och att visa värdet av detta för barnen. Granberg (2002, ss. 41-43) redogör för att om barn ska 

kunna få erfarenheter och kunskaper om hur man respekterar och värnar om naturen krävs det 

att den vuxne både är en förebild för barnen samt även är en lekfull medforskare tillsammans 

med dem. Barn lär sig någonting genom att de både får följa med och imitera vuxna och även 

få möjlighet att ta in de nya kunskaperna och intrycken de möter genom att utforska någonting 

själva. 
 

Aktivitetens struktur och innehåll 

Klaar och Öhman (2014, ss. 240-241) beskriver bland annat att det finns både fördelar och 

nackdelar med att ha ostrukturerade utomhusaktiviteter. Fördelarna är att barnen själva kan 

skapa egna erfarenheter genom att upptäcka och utforska naturmiljöerna efter sitt eget intresse 

och på så sätt kan barnen då få en positiv bild av att vara ute. Detta kan leda till att barnen vill 

vara ute mer vilket i sin tur kan leda till att barnen kan träna upp sina motoriska färdigheter, få 

ett individuellt förhållande till naturen och använda alla sina sinnen. Nackdelarna med 

ostrukturerade utomhusaktiviteter är att pedagogerna kan använda sig mer av ett vardagsspråk 

tillsammans med barnen istället för att förklara det som fångar barnen här och nu med 

naturvetenskapliga begrepp. Det kan bli svårt för barnen att se och möta naturfenomen och 

processer på egen hand. Dock redogör Ohlsson (2015, ss. 12-13) för att en pedagog inte behöver 

ha mycket kunskap om naturen när man utforskar den med barnen. Fokus kan istället hamna på 

att vara medforskare tillsammans med barnen där pedagogen är en del av det som sker i naturen 

och kan ta tillvara på barns intressen och därefter tillföra kunskaper. Barr, Nettrup och Rosdahl 
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(2011, s. 14) menar att utevistelsen kan främja barns lärande eftersom miljön ständigt förändras 

med olika dofter, smaker och synintryck vilket kan skapa en mångfald av både intressen och 

utforskningsområden tillsammans med barnen. 
 

Pedagogisk dokumentation 

Vallberg Roth och Månsson (2010, s. 231) understryker att begreppet dokumentation är brett i 

sin bemärkelse eftersom det kan innefatta många områden och genomföras på olika sätt i 

förskolans verksamhet. Författarna menar att dokumentation dels kan bestå av någon skapelse 

som barnen har gjort och innehålla bilder samt skrift. Dokumentation kan även bli ett 

hjälpmedel till att samla information om någonting genom observationer och intervjuer i 

verksamheten. Lenz Taguchi (1997, s. 31) redogör också för att en dokumentation kan handla 

om att använda sig av till exempel ljudinspelning för att därigenom kunna synliggöra olika 

pedagogiska förhållningssätt samt vilken barnsyn som finns på en förskola. Enligt författaren 

kan detta verktyg synliggöra ageranden och lärprocesser som förekommer hos både barn och 

pedagoger. Dock framhäver Lättman-Masch, Wejdmark, Jacobsson, Persson och Ekblad (2014, 

ss. 32-37) att dokumentationen blir pedagogisk först när pedagogerna är medvetna om hur de 

kan skapa dokumenterande miljöer där de tillsammans med barnen kan reflektera var för sig 

och tillsammans med andra. Författarna menar att det är viktigt att pedagoger arbetar fram 

fungerande rutiner i förskolan gällande för vem och varför de dokumenterar i förskolan. 

Elfström (2013, s. 146) beskriver vidare att pedagogisk dokumentation i förskolan kan vara att 

text sammanställs utifrån vad både barn och pedagoger har sagt kring något fenomen de 

undersökt tillsammans. Den pedagogiska dokumentationen som bilder och annat material kan 

vara ett stöd för att skapa samtal och reflektion tillsammans med barnen så att de genom dessa 

kan uttrycka tankar kring olika naturfenomen. Om pedagogerna använder dokumentationen på 

detta sätt så har de en möjlighet att inkludera barnens tankar och förslag i dokumentationen. 
 

Syfte med pedagogisk dokumentation 

Lättman-Masch et al. (2014, ss. 32-37) betonar att dokumentation kan ske på många olika sätt 

i förskolans verksamhet. Den kan bland annat ske genom att ta kort med Ipad, telefon eller 

kamera samt med anteckningar som kan föras under tiden en aktivitet pågår. Utomhus kan olika 

kreativa skapelser lämnas kvar ute som dokumentation av olika aktiviteter. Vilken metod 

pedagogen än väljer att använda sig av så kan ett lärande kopplas ihop med det som upplevs 

både inom- och utomhus. Eftersom lärandet inom- och utomhus sammanflätas med varandra är 

det viktigt att pedagoger inte glömmer att ha ett löpande syfte genom hela dokumentationen. 

Med ett pedagogiskt och tydligt syfte kan tiden i verksamheten utnyttjas på bästa sätt till att 

både möta och fånga barnen i förskolan. Alvestad och Sheridan (2014, s. 386) beskriver i sin 

studie att dokumentation kan vara ett verktyg för lärande hos både barnen och pedagogerna 

samt att den kan inkludera olika information att ta del av. Pedagogernas dokumentation styrs 

av hur den ska användas i verksamheten och för vilka den ska lämnas till. Elfström Pettersson 

(2015, ss. 244-245) lyfter även fram att pedagogers inställningar och mål påverkar i vilken grad 

barnen får inflytande och delaktighet i dokumentationen. Det kan både begränsa och öppna upp 

olika möjligheter att fånga lärandeprocesser beroende på pedagogernas syfte med 

dokumentationen. Om pedagogen bara fokuserar på produkten kan det leda till att hen strävar 

mer efter att styra barnen till rätt riktning för att få den perfekta slutprodukten istället för att ta 

vara på barnens egna initiativ. Pedagogers inställning till vad som ska dokumenteras samt 

flexibiliteten till barns intresse, reflektion, diskussion och utvärdering påverkar hur 

dokumentationsprocessen kommer att se ut. 
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Kommunikation genom pedagogisk dokumentation 

Lenz Taguchi (1997, ss. 17, 31) betonar att när en aktivitet hålls med barnen finns det ofta en 

strävan efter att nå fram till ett visst slutmål. Barnen blir ett objekt genom att pedagogerna har 

ett synsätt med fokus på att de ska tillföra något. När barnen istället ses som subjekt kan fokus 

hamna på att se deras agerande och att se saker utifrån deras perspektiv och tänkande. Detta 

synsätt kan pedagogen använda för att ge barnen stöd i att kunna utvecklas och ge en ny syn på 

olika intresseområden som barnen visar. Det kan sedan bilda en medvetenhet hos pedagoger 

kring både hur miljön utformas och hur barnen blir en del av dokumentationen. Johansson 

(2004, ss. 27-29) lyfter kommunikationens betydelse och att pedagogen utgår från barnens 

intresse då man ska ställa frågor till barnen. Det är även viktigt att pedagogen utgår från en 

upplevelse när hen samtalar om något för att få barnens uppmärksamhet. Pedagoger bör ha en 

medvetenhet om hur de kommunicerar med både kroppsspråk och ord eftersom det är 

betydelsefullt för att skapa en god kommunikation med barnen. Mottagaren förstår budskapet 

bättre om det skapas en tydlighet i hur något framförs vilket också resulterar i att barnen ser att 

pedagogen är genuint engagerad och vill ta del av barnens vardag. Både Lenz Taguchi (1997, 

ss. 34-35) och McKenna (2005, s. 173) beskriver att pedagogen kan kommunicera med stöd av 

dokumentation tillsammans med barnen och därigenom skapa möjlighet för barnen att 

reflektera och få syn på sitt eget lärande och utveckling. Vidare lyfter Lenz Taguchi (1997) att 

pedagoger med stöd av bilder som dokumentation kan skapa samtal och reflektion kring dem 

med barnen. Det lyfts även att dokumentation också handlar om att barnens tankar plockas upp 

av pedagoger som sedan synliggör dessa för barnen genom att beskriva för dem vad de tidigare 

uttryckt och visat kring något. Det finns också möjlighet att använda dokumentationen till att 

bilda ett kollegialt lärande genom att det kan skapas utbyten av olika upptäckter. Detta kan 

sedan leda fram till att pedagoger kan se olika lärande hos sig själva kring dokumentationen 

och dess process. 
 

Utvärdering och uppföljning 

Elfström (2013, s. 209) anser att arbetet med utvärdering kan göras med stöd av avstämningar 

under terminen. Dokumentation och analyser kring barnens möjlighet till deltagande och 

intressen i olika aktiviteter kan bli en grund att utgå ifrån i utvärderingen av barns utveckling 

och lärande som sedan kan ge stöd i att följa barnens lärande och göra fortsatt planering. Olika 

aktiviteter som kan utmana barnen kan också tillföras och som sedan kan analyseras för att se 

om de ger alla barn möjlighet till lärande och utveckling. Sheridan, Williams och Sandberg 

(2012, ss. 142-144) menar att utvärdering framförallt görs i slutet av ett år på förskolan. Det 

kan då handla om att förskolan utvärderar hur ett temaarbete har gått. Det beskrivs också att 

arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet mestadels är fokuserat på dokumentation och 

utvärdering. Där det också finns fokus på hur, varför, när och för vem man ska använda sig av 

dokumentation som redskap för att utvärdera i förskolan. Lärarna har även en möjlighet att 

utvärdera och analysera sitt eget arbete med stöd av det som framkommit genom utvärdering 

och dokumentation. Genom att få syn på sitt arbetssätt och hur detta i sin tur påverkar 

verksamheten och dess innehåll och kvalité så kan läraren skapa miljöer som kan gynna barnens 

möjligheter till utveckling. Alvestad och Sheridan (2014, s. 388) redovisar att det i deras studie 

framkom ett större fokus på att pedagogerna skulle skapa en planering med hjälp av 

dokumentationen, än att den används som ett verktyg för barnen i deras utveckling. Genom att 

använda dokumentationen som ett hjälpmedel till att göra planering så kunde pedagogerna 

säkerställa att de utförde pedagogiskt arbete tillsammans med barnen. Brodin och Renblad 

(2014, s. 352) redovisar i en studie att det finns behov hos förskollärare av mer kunskaper om 

utvärdering och dokumentation. 67 procent av de förskollärare som deltog i studien ansåg att 

de behövde mer kunskaper om hur dokumentation kan göras och hur de kan utvärdera sitt eget 

arbete. 
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Utveckling genom analys och uppföljning 

Eidevald (2013, ss. 190-191) redogör för att det är viktigt att veta vad pedagogen ska använda 

dokumentation till eftersom det är omöjligt att dokumentera allt i den pedagogiska 

verksamheten. Pedagogen bör vara medveten om vilket mål det finns från början med 

dokumentationen men det gäller även att systematiskt förändra den under arbetets gång. Det 

blir då ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan eftersom pedagogen då kan få en bild av vad 

som behöver utvecklas i verksamheten. Det handlar om att undersöka, återkoppla och analysera 

systematiskt kring det som har hänt i verksamheten samt synliggöra hur dessa nya kunskaper 

sedan kan integreras i förskolan. Skolverket (2015, ss. 19-20) understryker att uppföljning bör 

göras efter att man satt upp mål för verksamheten om vad man vill ska ske. Efter det går man 

vidare och ser hur det som har gjorts har skapat möjlighet till påverkan eller inte. På detta sätt 

kan verksamheten utvecklas och få stöd i att analysera tre delar vilka är barns och elevers 

lärande, undervisningspraktik samt organisation och rutiner. Man börjar med att utgå från en 

av eller flera av de tre delarna. Verksamheten kan välja när på terminen de anser att analysen 

fungerar bra att använda för att följa upp sitt arbete. Först formulerar man vad som kan 

utvecklas och sedan preciseras hur området kom att bli föremål för utveckling. Vid nästa 

tidsintervall under terminen ser man över hur det har gått med det område som skulle utvecklas 

och om det kan kopplas samman med hur man har tänkt från början. Detta utvecklas vidare om 

möjligt där man också anger syftet till varför man vill göra eventuella förändringar. Denna 

process upprepas vid ett tredje tillfälle under terminen där dessa delar åter igen följs upp och 

bearbetas vidare. 
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Lundgren (2017, s. 315) beskriver John Dewey som en filosofisk företrädare för pedagogiskt 

arbete där han under 1900-talet hade en stor påverkan på den tidens pedagogiska utveckling. 

Säljö (2017, ss. 241-243) beskriver att Dewey kopplas samman med pragmatism genom att han 

redogör för teorin och praktikens betydelse för att skapa förståelse om något. Pragmatismen 

lyfter att det är genom teori och praktik som vi kan få en förståelse för någonting vilket innebär 

en möjlighet att genom praktiken pröva reflektioner och idéer. Detta kallas för “learning by 

doing” vilket innebär att man genom teorin kan få reflektion och bygga idéer och med praktik 

få en uppfattning om vad dessa kan innebära i vardagen. Eftersom teori och praktik är viktigt 

för att kunna skapa en djupare förståelse genom reflektion så är detta aktuellt för vår studie. 

Detta eftersom syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med 

utomhuspedagogik i förskoleverksamheten där vi vill fördjupa oss i hur deras arbete med 

utomhuspedagogiska aktiviteter ser ut med koppling till dokumentation, utvärdering och 

uppföljning. 
 

Mål, analys och kommunikation 

Dewey (1999, ss. 139, 143) redovisar en teori kring att man ser en arbetsprocess som en helhet 

och arbetar utifrån mål för att skapa en gemensam strävan i det som undersöks. Som Dewey 

även beskriver så kan ett mål bidra till att det bildas ett fokus i en verksamhet. Med hjälp av 

målet kan det skapas möjligheter att på sikt nå ett resultat samt att det kan bli enklare att urskilja 

vad som är relevant att använda runt målet. När nya vägar har hittats för att nå fram till målen 

så kan man se hur de alternativen kan leda fram till olika resultat. Dewey (1999, ss. 38-40) 

påtalar vikten av att kommunicera och ha ett gemensamt synsätt för att ha möjlighet att skapa 

relationer mellan grupper där gemensam strävan kring till exempel kunskap finns. Samhörighet 

beskrivs kunna skapa ett gemensamt sätt att se på hur saker förväntas vara och hur de ska vara 

där grupper kan sträva efter saker som gemensamma mål, föreställningar, önskningar och 

kunskap. Vidare lyfter Dewey (1999) att utbytet av olika erfarenheter, tankar och känslor kring 

något påverkar ens egna erfarenheter och att det då sker ett utbyte mellan de parter som  deltar 

i någon slags kommunikation. Deweys tankar om att använda sig av mål i verksamheten för att 

skapa fokus är möjligt att koppla till vår studie som ett verktyg för att undersöka hur 

förskollärare kan arbeta med dokumentation, utvärdering och uppföljning av 

utomhuspedagogiska aktiviteter. 
 

Socialt samspel 

Dewey (2004, s. 173) beskriver värdet i att ha barns intresse för något i åtanke då saker ska 

göras. Detta skapar i sin tur möjlighet att bilda en pedagogisk tanke där alla barn kan inkluderas 

utifrån intresse vilket i sin tur kan leda till att en inkludering av deras unika behov, erfarenheter 

och kunskaper. Dewey (1999, ss. 40-50) redogör även för att det krävs möjlighet för individer 

att genom möte med omgivningen både kunna ta del av andras synvinklar och aspekter på saker, 

men också att kunna dela med sig av sina egna reflektioner kring livets händelser. Dewey (2004, 

s. 17) framhäver en individs omgivning som en viktig del i att kunna skapa sociala sammanhang 

där det också bör finnas möjlighet för de yngre att utvecklas utifrån deras eget intresse för något. 

Utifrån det intresset kan lärarna sedan skapa mål och tillföra delar som kan bidra till en 

utveckling av kunskaper. Dewey (2004, s. 61) kan även relateras till denna undersökning genom 

hans resonemang om att det inte bara går att använda sig av fakta för att synliggöra lärande 

eftersom individen då inte får veta hur allt ter sig bakom teorin. Det måste finnas en koppling 

till det hen själv har upplevt i till exempel naturen genom att hen får möjlighet att praktiskt 

bekanta sig med växter samt djur och genom detta kan olika sinnen användas och intressen kan 

växa  fram.  Deweys  teori  kan  i  denna  studie  ge  oss  stöd  i  att  förstå  hur    förskollärare 
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dokumenterar, utvärderar och följer upp arbetet med utomhuspedagogiska aktiviteter där barns 

reflektioner, synvinklar och intresse kan inkluderas för att skapa möjlighet till lärande för 

barnen. 
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METOD 
Kapitlet inleds med en redogörelse för valet av kvalitativ metod. Därefter redovisas 

datainsamlingsmetoden och urval. Sedan följer genomförande där vi avslutar med att beskriva, 

etiska principer, giltighet, validitet och reliabilitet samt den analys och bearbetning som gjorts 

av undersökningens resultat. 
 

Kvalitativ metod 

Björkdahl Ordell (2007, ss. 193-196) menar att den kvantitativa- eller den kvalitativa metoden 

är två metoder vilka kan användas som forskningsmetoder av en forskare för att få fram ett 

underlag till sin undersökning. Skillnaden mellan dessa metoder är att den kvantitativa metoden 

riktar in sig mer på jämförandet mellan hur många och hur ofta något händer medan den 

kvalitativa metoden inriktar sig på personlig kontakt för att förstå varför ett fenomen ter sig på 

ett visst sätt. Vilken av dessa metoder en individ väljer att använda sig av beror på vilket 

intresseområde individen vill undersöka samt studiens syfte och frågor. Karlsson (2014, ss. 13- 

19) betonar att valet av undersökningsmetod bör ha en koppling till det kunskapsområde som 

ska belysas och vad forskaren väljer att fokusera på utifrån sitt intresse och perspektiv. Eftersom 

syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av deras arbete med 

utomhuspedagogik har vi valt kvalitativ metod. För att få en djupare inblick i förskollärarnas 

uppfattningar har vi valt intervju som datainsamlingsmetod. Kihlström (2007, ss. 47-49) 

understryker att med kvalitativa intervjuer kan man få en djupare förståelse för hur olika 

människor tänker kring någonting. Det handlar om att lyssna och ta reda på andra människors 

perspektiv och erfarenheter kring det område intervjuaren vill veta mer om. Respondenten får 

då möjlighet att lyfta fram och berätta om olika situationer vilket kan leda till ett mer tillförlitligt 

svar. Karlsson (2014, s. 19) menar att det är viktigt att hitta rätt metod för att undersöka hur 

andra tänker om någonting eftersom det kan vara svårt att se ett fenomen utifrån deras 

synvinkel. 
 

Semistrukturerad intervju 

För att få riklig information från deltagarna i studien om hur de beskriver att de arbetar med 

utomhuspedagogik har semistrukturerad intervju valts. Semistrukturerade intervjuer ger 

deltagaren möjlighet att utveckla intervjufrågor under samtalet. Enligt Bryman (2011, ss. 203, 

413) har en strukturerad intervju en starkare struktur i sitt upplägg genom att intervjufrågorna 

måste ställas i exakt samma ordningsföljd och på samma sätt till alla respondenter. Det redogörs 

för att denna starka struktur kan göra det svårare att stödja respondenten om hen inte förstår en 

intervjufråga. Däremot beskriver författaren (ss. 206, 414-415) vidare att i en semistrukturerad 

intervju har forskaren i början ett bestämt fokusområde som ska undersökas och har bearbetat 

fram en lista av frågor vilket kallas för intervjuguide. De frågorna behöver i sin tur inte ställas 

efter samma ordningsföljd och de frågor som inte fanns med i början kan läggas till om 

respondenternas utsagor måste utvecklas för att få ut mer information under intervjun. Till vår 

undersökning användes en fastställd intervjuguide vilken vi använde oss av då vi höll i 

intervjuerna där vissa frågor utvecklades vidare under intervjuernas gång. 
 

Urval 

I studien ingår sju stycken förskollärare på tre förskolor. En av förskollärarna deltog i den 

pilotintervju som föregick studien. Bryman (2011, s. 392) beskriver ett målstyrt urval som ett 

medvetet val där de som deltar i undersökningen ska vara lämpade för det man ska undersöka 

genom sitt syfte. I det missivbrev (bilaga 1) som överlämnades innan samt under intervjuerna 

förklarades även vårt urval för respondenterna. Urvalet av förskollärare som fokus i denna 
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undersökning gjordes på grund av att förskollärare har ett övergripande ansvar för den 

pedagogiska verksamheten enligt styrdokumentet Läroplan för förskolan (Lpfö 98. rev 2016). 

 

Om man vill rikta in sig på specifika platser och andra fokusområden så kallas det för 

målinriktade urval. Det är av stor vikt att se över om de delar som ska ingå i studien har ett syfte 

där de kan ge stöd i att beskriva hur något är i förhållande till något i samhället (Bryman 2011, 

s. 392). Inför våra intervjuer sökte vi upp förskolor som inte hade en specifik pedagogisk 

inriktning via kommunens hemsida. När vi hade hittat förskolor utan inriktning valdes de 

förskolor ut som kontaktades slumpmässigt. De förskollärare som inkluderades i studien 

kontaktades först efter att förskolechefen gett oss deras namn och kontaktuppgifter. 
 

Genomförande 

Löfdahl (2014, s. 36) betonar att förskolechefen ska kontaktas innan undersökningar görs i en 

förskola eftersom hen måste först ge sitt godkännande innan studier utförs. Förskolechefen för 

de förskolor som skulle ingå i undersökningen kontaktades innan vi tog kontakt med 

respondenterna. Genom förskolechefen fick vi en möjlighet att reda ut vilka förskollärare som 

hen kunde tillfråga om ett eventuellt intresse av att delta i studien. Förskollärarna blev i sin tur 

tillfrågade via mail av förskolechefen där missivbrevet fanns bifogat. Därefter blev de sju första 

respondenterna som visade intresse en del av undersökningen genom semistrukturerade 

intervjuer. Missivbrevet (se bilaga 1) innehöll information om syftet, hur undersökningen skulle 

gå till, vilka rättigheter de hade samt vilka skyldigheter vi hade gentemot de som deltog i 

intervjun. 

 

Vi utförde först en pilotstudie med stöd av en intervjuguide (se bilaga 2) genom att använda oss 

av semistrukturerade intervjufrågor. Bryman (2011, ss. 258-259) lyfter fram att med hjälp av 

en pilotstudie kan individen se om intervjufrågorna är svåra att förstå och vilken betydelse 

ordningsföljden har. Ansvaret för vem som skulle hålla i pilotstudien och de sex följande 

intervjuerna delades upp mellan oss. En hade ansvar för att ställa intervjufrågorna under 

pilotstudien samt tre andra intervjuer. Den andra hade sedan ansvar för att ställa 

intervjufrågorna under de resterande tre intervjuerna. Medan en intervjuade hade den andra 

även till uppgift för att föra anteckningar under intervjun och båda hade ansvar för att 

ljudinspelningarna fungerade. 

 

De verktyg vi behövde för ljudinspelning av de sju intervjuerna sågs till att de hade batteri och 

minne som skulle räcka under alla intervjuer. Löfgren (2014, s. 150) redovisar vikten av 

förberedelser av olika utrustningar eftersom det oftast är det som går snett. Det kan få stora 

konsekvenser för hela intervjun om det inte finns tillräckligt med ström eller minne kvar. 

Platsen där intervjuerna hölls var avskild och lugn genom att det fanns möjlighet att stänga 

dörren och skapa en ostörd plats. Eftersom det tilldelade rummet var litet, ställdes 

respondentens stol en bit från det bord som fanns mellan hen och oss som intervjuade. 

Kihlström (2007, s. 51) menar att det är viktigt att respondenten sitter bra placerad så att det 

blir en naturlig ögonkontakt under intervjun. Intervjuerna som vi gjorde med samtliga sju 

respondenter tog mellan 17 - 40 minuter. 
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Etiska principer 

Löfdahl (2014, s. 36) framhäver att det är fördelaktigt att ge information till de som ska delta i 

intervjun som de kan ta del av skriftligt men även genom en muntlig redogörelse. Vi 

informerade muntligt och skriftligt för alla deltagande att det fanns möjlighet att avbryta 

intervjun och att i efterhand meddela om hen inte längre vill vara en del av undersökningen via 

kontaktuppgifter som fanns i missivbrevet. Löfdahl (2014, s. 37) redogör för att de som deltar 

i en undersökning ska ha fått vetskap om att de har möjlighet att avbryta om de så vill där 

kontaktuppgifter också ska anges om respondenterna behöver ta kontakt angående något. 

 
Forskaren bör informera de som deltar i studien kring hur de kommer att förvara insamlat 

material så att andra inte kan ta del av det (Vetenskapsrådet 2017, s. 41). Respondenterna blev 

via missivbrev informerade om att vi skulle förvara både ljudinspelningarna och 

transkriberingarna oåtkomligt för obehöriga. De transkriberingar och ljudinspelningar som blev 

efter våra intervjuer förvarades i ett digitalt verktyg med kodlås efter att de var klara för att 

minimera risken att obehöriga kunde ta del av materialet. 

Under tiden transkriberingarna gjordes avkodades texten från individer och platser i 

undersökningen. Vi lade till fingerade namn vid varje ställe vi fann som angav plats, person 

eller annan information. De personer som deltog i studien fick fingerade namn där R1 står för 

respondent 1 och så vidare. Detta gjordes för att det inte ska kunna gå att härröra denna 

information till någon specifik person och plats när vi förvarade dem och skrev ut våra 

transkriberingar för analys och bearbetning av resultatet. Vetenskapsrådet (2017, s. 28) redogör 

för att intervjuer som ska bearbetas kan kodas genom att man använder sig av till exempel ord 

som döljer de individer och platser som finns med i studien. Detta görs för att de som inkluderas 

i intervjuerna ska delta anonymt. 
 

Transkriberingarna av intervjuerna gjordes i ett avskilt rum där obehöriga inte kunde ta del av 

det resultat som framkom och för att försäkra oss om att platser och personer i denna studie 

förblev anonyma. De anteckningar som gjorde under intervjuerna förstördes efteråt för att de 

inte hade relevans för undersökningen i övrigt. Dessa hade endast värde utifrån att intervjuare 

1 fick stöd av intervjuare 2 under intervjuerna om någon fråga eller annat hade glömts bort att 

ställas. Vetenskapsrådet (2017, s. 40) beskriver att forskarna som utför en studie kan uppnå 

anonymisering genom att inte anteckna något om en individ eller plats under datainsamlingen. 
 

Giltighet, validitet och reliabilitet 

För att få en bra giltighet i studien tog vi hjälp av handledaren för att få förslag på hur 

intervjufrågorna kunde förbättras efter vårt syfte. Kihlström (2007, s. 231) anser att giltigheten 

i intervjufrågor ökar när en vetenskaplig skolad person undersöker och ger synpunkter på 

förbättringar. Roos (2014, s. 53) lyfter även att om frågorna svarar på syftet höjer det giltigheten 

i studien eftersom frågorna besvarar det forskaren vill ta reda på. Löfgren (2014, s. 148) menar 

att det är viktigt att noga förbereda intervjufrågorna innan man ger sig ut och frågar 

förskollärarna om ett fenomen eftersom det bör finnas en röd tråd mellan dem och syftet. Utifrån 

vårt syfte som var att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med utomhuspedagogik 

i förskoleverksamheten bearbetades intervjufrågor fram. Intervjufrågorna reviderades i flera 

omgångar så att frågorna kunde besvara vårt syfte och förhoppningsvis ge en bredd på de svar 

vi skulle få. Kihlström (2007, s. 231) menar att validitet i en studie kan uppnås genom att de 

som intervjuar provar sina frågor på en respondent genom en så kallad provintervju. Med hjälp 

av denna kan det finnas möjlighet att finna delar som kan utvecklas och skapa bättre 

förutsättningar för fortsatta studier. Vi utförde en provintervju för att testa intervjuguiden vilket 

gav oss möjlighet att se hur väl lämpade frågorna var för studien där vissa frågor även ändrades 
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i deras utformning. Detta understryker även Roos (2014, s. 55) som menar att validitet i en 

studie bland annat kan handla om att använda sig av lämpliga frågor och ord som kan ge svar 

på syftet för att få fram en förståelse av någonting. 

 

Bryman (2011, s. 352) beskriver intern reliabilitet som en slags överenskommelse där de 

forskare som inkluderas i en studie har lika sätt att tolka vad som inkommer och det man ser. 

Innan intervjuerna utfördes kom vi överens om att spela in intervjuerna och på så sätt kunde vi 

undvika att göra olika tolkningar av vad respondenterna svarade. Kihlström (2007, s. 232) 

betonar även att det kan vara en fördel att vara två personer som är med vid en intervju för att 

det ska kunna skapas en starkare reliabilitet genom att en person intervjuar och den andra har 

hand om anteckningar under intervjun. Om intervjun spelas in kan reliabiliteten öka genom att 

allt som respondenten säger kommer med och att intervjuaren på så sätt kan undvika att göra 

en annan tolkning av svaret om man enbart gör anteckningar under intervjun. 
 

Analys och bearbetning av insamlat material 

I direkt anslutning efter att de sex intervjuerna hade gjorts transkriberades dem och skrevs sedan 

ut för att skapa en överblick över materialet. Pilotintervjun som utfördes först transkriberades 

inte eftersom syftet med den var att ge oss ett underlag och stöd i hur den fortsatta studien skulle 

utformas. Malmqvist (2007, s. 125) beskriver att det kan vara en fördel att skriva ut det resultat 

som framkom i undersökningen där man också med fördel kan stryka över delar som är 

relevanta för ens syfte och frågor. Löfgren (2014, s. 151) lyfter även fördelen med att skriva ut 

materialet och anteckna viktiga saker medan man lyssnar igenom intervjun. När 

transkriberingarna gjordes fick den svarande ett nummer utifrån den ordning hen intervjuades 

där till exempel R5 innebär respondent nummer 5. Intervjuaren fick förkortningen I och den 

som antecknade fick namnet I2. Det framkom ett brett material med många och breda svar på 

frågor som respondenterna gav. Löfgren (2014, s. 147) menar att det kan vara en fördel att få 

vida svar i en undersökning eftersom det då kan bli mycket material att använda för studien. 

 

Vidare följde en bearbetning av transkriberingarna utefter de tre kategorierna 

utomhuspedagogik, dokumentation samt utvärdering och uppföljning vilka utgår från syftet och 

frågeställningen för studien. Malmqvist (2007, s. 125) redogör för vikten av att hålla sig till 

syftet och utifrån det urskilja och sammanställa aspekter av olika svar som talar både för och 

emot något. Vi strök över frågor och svar som handlade om utomhuspedagogik i alla sex 

transkriberingar med en färg. Emilsson (2014, s. 89) lyfter att man kan använda färgkoder 

eftersom detta kan ge stöd i att urskilja mönster som framkommer och som sedan kan föras in 

under olika rubriker. En fortsättning är sedan att försöka finna saker som utmärker sig. Bryman 

(2011, s. 525) beskriver att man kan koda sitt material genom att göra anteckningar genom 

nyckelord vilka beskriver det som respondenterna sagt och som kan ge stöd i att tolka deras 

utsagor. Utifrån respondenternas svar om utomhuspedagogik fann vi nyckelord som vi använde 

för att jämföra och finna mönster i respondenternas utsagor. När vi funnit nyckelord som hörde 

samman med utomhuspedagogik placerade vi dessa ord under den kategorin utifrån att de 

skapade ett mönster och en samhörighet genom likheter och skillnader. Thornberg och Forslund 

Frykedal (2015, s. 51) beskriver att koderna kan sättas samman utifrån gemensamma nämnare 

och därefter bilda olika kategorier. Vidare följde ett likadant sätt att analysera resultat från 

transkriberingarna utifrån de resterande två kategorierna dokumentation samt utvärdering och 

uppföljning som var utgångspunkt för analysen. De rubriker som framkom efter analysen 

utifrån de tre kategorierna och som redovisas i följande resultat är förskollärares uppfattningar 

om utomhuspedagogik, hur förskollärare arbetar med dokumentation av utomhuspedagogiska 

aktiviteter och hur förskollärarna utvärderar och följer upp utomhuspedagogiska aktiviteter. 
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RESULTAT 
I följande kapitel redovisas det resultat som framkom i undersökningen utifrån syftet om hur 

förskollärare uppfattar sitt arbete med utomhuspedagogik samt hur dokumentation, utvärdering 

och uppföljning kan göras av utomhuspedagogiska aktiviteter. Det här kapitlet inleds med 

resultat kring förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik. Vidare redovisas hur 

förskollärare arbetar med dokumentation av utomhuspedagogiska aktiviteter. Resultatet visar 

också hur förskollärare utvärderar och följer upp utomhuspedagogiska aktiviteter. 
 

Förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik 

I denna del av resultatet framkom att förskollärare ser miljön som en möjlighet för barnen att 

utveckla sitt lärande genom fysiska utmaningar. Det finns också möjligheter för förskollärarna 

att använda sig av läroplanens mål på ett likartat sätt inom- och utomhus där utomhusmiljön 

även kan erbjuda andra sorts utmaningar än inomhusmiljön. 
 

Likvärdigt arbete inom- och utomhus 

Flera av förskollärarna beskriver att de ser samma möjligheter med vad de kan göra inom- och 

utomhus. Det finns dock en skillnad i hur en del förskollärare resonerar kring hur 

utomhusmiljön kan bidra till andra slags utmaningar. En förskollärare lyfter att läroplanen är 

en viktig del i utomhuspedagogiken såväl som i inomhusmiljön där hen redogör för att både 

inom- och utomhusmiljön går att förhålla sig lika till. Hen beskriver att: 
 

[...] det är ju att man arbetar utifrån läroplanen fast utomhus. Sen har man ju samma förhållningssätt 

och bemötande och vi arbetar ju med alla, alltså alla ämnen [...]. (R4) 

 

En förskollärare berättar att utomhuspedagogik inte är något avgränsat område utan att det finns 

flera möjligheter att göra samma saker inom- som utomhus tillsammans med barnen. Dock 

redogör förskolläraren för att det ändå finns ett fokus på att rikta den pedagogiska verksamheten 

till undervisning om natur då hen befinner sig i utomhusmiljön. Förskolläraren menar att: 

 
[...] allt som man kan göra inne kan man göra ute. Men det finns ju mycket som man gör mycket 
bättre ute än inne [...] utomhuspedagogik, att ha pedagogisk verksamhet ute. För mig känns det [...] 

ganska relevant att ha naturinriktad undervisning utomhus. (R5) 

 

Utmaningar genom utomhusmiljön 

Flera förskollärare berättar hur utomhusmiljön kan erbjuda andra utmaningar än inomhusmiljön 

i form av motorikträning genom barnens eget utforskande i deras lek i skogsmiljö. På detta sätt 

kan barnen på egen hand utforska utomhusmiljön och på så sätt kan lärande skapas. En 

förskollärare berättar att: 
 

[...] motorikträning verkligen, med all terräng liksom. Det får man ju med automatiskt när man leker 

i skogen så, blir det lite, ja, jobbigare för dom än vad det är om man hade varit inomhus [...]. (R3) 

 

En förskollärare beskriver både hur den kunskap som hen har kan bidra till barnens 

kunskapsbildande om bland annat växter och djur samt hur man kan följa barnen i deras 

utforskande. Hen redogör för hur naturen kan vara en del av barnens undersökande där man 

också kan vara en del av sökandet efter nya saker och även tillföra egna kunskaper. Här utgår 

förskolläraren från att man kan ta tillvara på det som sker där och då och utifrån det skapa 

möjligheter till att utforska omgivningen tillsammans, och använda sig av det som barnen 

upptäckt i verksamheten. Förskolläraren beskriver: 
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[...] växter och djur [...] delge det till barnen [...] den fakta å som jag har men samtidigt 

då också söka ny fakta när dem hittar saker och ting ute i naturen som vi kan leta då 

efter vad det är. Vad är det för nåt? [...]. (R7) 

 

Hur förskollärare arbetar med dokumentation av 
utomhuspedagogiska aktiviteter 

Nedan följer en resultatredovisning om hur dokumentation kan bli en del av förskollärarnas 

arbete med utomhuspedagogiska aktiviteter. Det framkom att barnen själva kan fotografera 

verksamheten utefter eget intresse. Samtal om bilder lyfts som en möjlighet att synliggöra vad 

man gjort och skapa lärande för barnen. Bilder bör synliggöras på väggen för barnen för att 

förskolläraren ska kunna återkoppla till vad man gjort i verksamheten. Barnens intresse för 

saker bör styra det innehåll och den riktning som verksamheten sedan följer. Förskolläraren kan 

tillföra fakta till barnen i utomhuspedagogiska aktiviteter men också följa barns intresse för det 

som sker under aktiviteten. 
 

Barns inflytande genom fotografering 

En del förskollärare i denna studie uttrycker att barnen ibland får fotografera 

utomhusverksamheten själva medan andra berättar att de önskar att barnen hade möjlighet att 

fotografera själva vad de gjort. Med stöd av bilder beskrivs barnen kunna ges inflytande genom 

att de själva kan fotografera vad som intresserar dem. Två förskollärare har olika reflektioner 

kring hur dokumentationen kan användas. R4 beskriver att barnen har egen tillgång till 

verktygen samt att de också fotar själva. R4 berättar: 

 
[...] sen fotar ju både vi och barnen fotar ju själva [...] De har ju samma tillgång. De 

har ju egna, eller ja Ipadar som tillhör barngruppen. (R4) 

 

En annan förskollärare lyfter istället en tanke om att det skulle finnas mer möjlighet för barnen 

att ha inflytande över utomhusverksamheten och att de ska kunna ta bilder själva. Hen menar 

att: 

 
[...] då där blir ju inte barninflytandet, vi önskar, vi hoppas vi kan få till mer att barnen 

själva kan få välja ut kanske sina bilder, ja, ta bilder, välja ut och sen beskriva själva. 

(R3) 

 

Barns delaktighet med bilder 

Flera förskollärare menar att det finns olika fördelar med att sätta upp dokumentationen 

framkommit utomhus synligt på väggarna i verksamheten. En förskollärare menar att barnen 

kan bli mer delaktiga genom att man sätter upp dokumentationen på väggarna eftersom att om 

bilderna bara är kvar i Ipaden kan det leda till att barnen inte får se vad de har gjort. 

Förskollärarna beskriver här att bilder kan skapa möjlighet till lärande för barnen genom att det 

skapas delaktighet, möjlighet till samtal och återkoppling till tidigare aktiviteter. Dock 

framkommer det att förskollärarna kan bjuda in barnen till samtal genom bilder eftersom det 

annars blir svårt att återkoppla till dem och se det som har hänt. R3 beskriver: 

 
Sen försöker vi få barnen delaktiga, det är jag som jobbar här...så vi sätter upp bilder 

på väggarna så kan liksom, ah vara med, annars är ju allting på paddan och bjuder 

man inte in dem då eller inte har tid med det. Så ser ju inte dom någonting. (R3) 

 

R6 berättar att dokumentationen med hjälp av bilder kan resultera i en möjlighet till samtal 

tillsammans med barnen där möjlighet till återkoppling kan göras. Det beskrivs dock att 

bilderna ibland inte blir föremål för samtal och återkoppling om de inte sätts upp. R6 berättar: 
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[...] när man tar bilder och sånt kanske man inte sitter just då eller så och dokumenterar 

och så eller med dem utan att man kanske. Ja vi sätter upp lite bilder, kanske inne, och 

så har man liksom och pratar om det sen [...]. Vi pratar om igelkottar mycket, då satte 

vi det, vad vi hade gjort och sådär och kan gå tillbaka och man tycker det är väldigt 

roligt att just se det. För annars är det lätt att det glöms bort eller sådär. (R6) 

 

En förskollärare beskriver att bilder på väggarna är ett sätt att visa barnen bilder på men att det 

hör till det förgångna. Hen framhäver att det finns en tanke om att detta visuellt kan synliggöra 

bilder på ett annat sätt för barnen. R2 beskriver: 

 
[...] jag saknar lite det här, vad ska jag säga, gammaldagsa att man tog ut bilder och 

satte upp så att man visar och kunde se när man kommer in [...]. (R2) 

 

Vidare berättar en annan förskollärare om flera arbetssätt kring dokumentation av 

utomhuspedagogik och beskriver hur barnen får vara delaktiga genom olika uppdrag som de 

själva styr. Förskolläraren beskriver och redogör för hur barnen med hjälp av bilder kan vara 

delaktiga och självständiga genom att de väljer ut bilder som de själva vill ha med. 

Förskolläraren finns som stöd genom att vara med och skriva texter till bilderna. I citatet 

redogörs det för att barnen på detta sätt kan bli en del av verksamheten och dess utformning 

genom barns inflytande i verksamheten. R5 berättar att: 

 
[...] det är ju en digital bok vi tänkte lägga ut en bild eller två och så lite text som 

barnen hjälpte till att författa. Över vad vi gjort över terminen [...] Två barn, eller tre 

barn då kanske lite får uppdrag och vara dagens journalist. Och så skulle de då ta 

bilder och så välja ut två tre bilder från den dagen och så skriva, hjälper vi dem att 

skriva om de vill det. (R5) 

 

Hur förskollärarna utvärderar och följer upp utomhuspedagogiska 
aktiviteter 

Flera förskollärare beskriver i denna studie hur de använder planering och utvärdering för att 

se hur barnen kan inkluderas efter deras eget intresse i hur utomhusverksamheten sedan formas. 

Samtal mellan förskollärare kring verksamhetens innehåll och utfall kan skapa kollegialt 

lärande för dem. Förskollärare kan använda sig av lotusdiagram för att utvärdera och följa upp 

om mål har använts för att sedan utveckla utomhusverksamheten efter det som framkommit ur 

analyserna. 
 

Barns reella inflytande på verksamhetens innehåll 

En förskollärare framhäver vikten av barns delaktighet i planering och utvärdering. Hen 

beskriver också att utomhusverksamheten inte alltid blir som planerat. En förskollärare 

beskriver att man utifrån sin planering och utvärdering skapar en medvetenhet om hur man kan 

inkludera barnens inflytande. Ett sätt att ta reda på vilket intresse barnen har för 

utomhusaktiviteten är att man stannar upp och skapar sig en medvetenhet om barns verkliga 

inflytande. Sedan kan man förändra riktningen av aktiviteten och utvärdera hur barnens 

inflytande påverkade innehållet i aktiviteten så att den sedan formas utefter där barnen befinner 

sig. R7 berättar: 
 

[...] sen är det ju spännande [...] det här med att man har ideér om “nu ska vi jobba 

med någonting” så märker man att oh no, barnen är inte där. De vill nåt annat [...]. Då 

får man ju med det också i sin planering å eller i sin utvärdering å då ser man ju att 

det här med barninflytandet till exempel då att “jaha, men barnen ne de var inte där, 

de ville detta och det blev si och så istället. (R7) 
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Kollegialt samtal för lärande 

Det redogörs av en förskollärare att gruppindelningar kan skapa möjlighet att göra 

avstämningar mellan varandra där de efter utomhusaktiviteten berättar hur det gått i de olika 

grupperna. Förskolläraren menar att det kollegiala samtalet är viktigt under och efter aktiviteter. 

Genom att dela in barnen i mindre grupper så kan förskollärarna därigenom få olika 

infallsvinklar på tankar och reflektioner. Det kan på detta sätt skapas möjlighet till lärande för 

förskollärarna genom utbytet av erfarenheter och arbetssätt. Förskolläraren beskriver 

arbetssättet: 

 
[...] vi pratar ju och planerar, och pratar om hur det gick efter, vi jobbar oftast delat, 

så vi har varsin grupp och så säger vi hur det gick för oss och vad vi gjorde och, så 

skiftas vi åt. Så försöker vi ha samma område. Men så är hen inne idag och jag ute så 

försöker man ändå liksom, såhär gjorde jag [...]. (R3) 

 

Planering med stöd av uppföljningen 

Två förskollärare (R3 & R2) framhäver att planeringen som används i utomhusverksamheten 

bör kontrolleras i efterhand. Förskollärarna beskriver i dessa citat om vikten av att både följa 

barnens intresse för något i arbetet samt att man också synliggör och skapar medvetenhet kring 

hur planeringen följts upp och varför det blev som det blev. Den första förskolläraren berättar 

att hen stämmer av om målen som satts upp kring till exempel naturkunskap inkluderas och 

bearbetas i verksamheten så att man sedan arbetar efter de mål som satts upp. Hen berättar att: 

 
När vi fokuserar på naturkunskap och XXX då samtidigt. Ehm, men det är ju bra om 

man stämde av det här nu då, för då såg vi att ja men vi har inte jobbat med experiment 

fast vi har sagt att vi ska göra det...Då får vi fokusera på det, och så, och varför har vi 

inte gjort det? Nej, vi har fokuserat på det här, eller så. (R3) 

 

Den andra förskolläraren redogör för att det är viktigt att undersöka vad som har skett i en 

process för att kunna synliggöra för barnen vad man har gjort och inte bara sträva framåt i 

verksamheten. Hen berättar: 

 
[...] hur gick liksom på vägens gång och hur blev det liksom istället för bara titta 

framåt. Man måste ju också gå bakåt. Framförallt för barnen då. Att de ser också en 

process i det hela och det är svårt. (R2) 
 

Modell för uppföljning av verksamhetens innehåll 
I följande citat beskriver en förskollärare att den uppföljning som gjorts kan vara en del av 

den planering som görs. När uppföljning har gjorts finns den med i tankarna då planering ska 

göras av förskollärare. Ett dokument skrivs vilket inkluderar tankar kring vad barnen har för 

intressen. Utifrån detta följer förskollärarna upp och stämmer av om barnen har intresse för 

innehållet i utomhusverksamheten. På detta sätt kan förskollärarna bli medvetna om och 

säkerställa att de inkluderat barnen efter att de haft en genomgående reflektion om det som 

hänt för att sedan återkoppla detta med det som sker i nutid genom planeringen. 

Förskolläraren beskriver: 

 
[...] det här har vi jobbat med och det här tyckte dem var roligt. Så det har vi ju liksom 

dokument på [...]. Så följde vi upp det lite. Och stämde av. Fast det har man ju alltid i 

bakhuvudet när vi planerar [...]. (R3) 

 

En annan förskollärare beskriver lotusdiagram som ett verktyg att använda sig av för att kunna 

utvärdera utomhusverksamheten med hjälp av läroplanens mål. Huvudmålet för verksamheten 

placeras i mitten och runt omkring sätts läroplanens mål upp. På detta sätt blir det en överskådlig 
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blick över vilka av läroplanens mål som man har arbetat med eller inte. Med hjälp av 

diagrammet kan man göra avstämningar i verksamheten för att säkerställa att man har gjort det 

som målen säger både för det enskilda barnet och verksamheten. Uppföljning av arbetet med 

lotusdiagrammet ses över och bearbetas vid nästa tillfälle, nästa år då detta följs upp. 

Verksamheten kan skapa en översikt över innehållet genom detta lotusdiagram och på detta 

sättet säkerställa att delmål kan utvärderas. Hen berättar om lotusdiagrammet: 

 
[...] vi har ju lotusdiagram [...] hela läroplanen finns ju till exempel på papper såhär. 

Alla läroplansmålen och i mitten där nu till exempel så står ju XXX samverkan och 

sen så kan man ju kolla [...] både det enskilda barnet och då kan man ju se, men 

skapande, har barnet skapat, ja men då fyller vi ju i det eller, överstrykningspenna och 

sen kollar man ju också sen. Och ser att okej, nu kanske vi har jobbat jätte lite med 

XXX och XXX till exempel och då måste man ju ta med sig det till nästa omgång, till 

nästa år liksom i planeringen. (R4) 

 

Sammanfattning av resultatet 

Det framkommer i resultatet att förskollärare ser många möjligheter med utomhuspedagogik 

genom miljöns utmaningar som kan bidra till barns lärande. Det framträder även att läroplanens 

mål går att applicera utomhus där aktiviteter kan göras både inom- och utomhus. Resultatet 

visar att förskollärarna med stöd av bilder kan dokumentera utomhusaktiviteter där barnen även 

kan inkluderas genom att de själva fotograferar det som intresserar dem. Bilder som synliggörs 

genom att sättas upp på väggarna kan skapa möjlighet för barnen att få syn på dem och att 

förskolläraren även kan samtala och återkoppla med stöd av bilderna. Barnen kan även få 

inflytande i verksamhetens utformning genom att välja bilder och skriva en text till dessa med 

eller utan förskollärarens stöd. Resultatet visar även att naturen kan skapa möjlighet till 

utforskande där både barnen och förskollärarna är en del av undersökandet och där 

förskolläraren även kan tillföra kunskap till barnen samt söka efter ny kunskap som intresserar 

barnen. Det framkom även att förskollärarna med utvärdering och planering kan utvärdera barns 

inflytande och utifrån dessa upptäckter arbeta vidare i utomhusverksamheten. Med stöd av 

planeringen kan förskollärare också urskilja vilka mål man arbetat efter och för att se hur 

utomhusverksamhetens har formats. Förskollärarnas kollegiala samtal kan ha en fördel 

eftersom det kan leda till samtal och utbyte av erfarenheter och därmed möjlighet till lärande 

hos dem. I resultatet framkom det att uppföljning av utomhusverksamheten kan göras genom 

att förskollärare med stöd av dokument som inkluderar barnens intressen kan följa upp och se 

om barnen har haft ett reellt inflytande. Genom lotusdiagrammet kan förskollärarna få ett stöd 

i att senare under utvärderingen se om de mål som har satts upp kring utomhusaktiviteterna har 

inkluderat barnen. 
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DISKUSSION 
I följande kapitel kommer resultatet att diskuteras tillsammans med litteratur från studiens 

bakgrund och teoretiska utgångspunkter. Därefter följer en metoddiskussion och som 

avslutning diskuteras didaktiska konsekvenser i relation till studiens syfte och resultat samt 

förslag på fortsatt forskning. 
 

Resultatdiskussion 

Brügge och Szczepanski (2011, s. 49) lyfter vikten av att använda sig av naturen för att skapa 

möjlighet till lärande. Ohlsson (2015, s. 11) beskriver även att pedagoger ofta ser möjligheter i 

att använda utomhusmiljön för ett lustfyllt lärande tillsammans med barnen. Vårt resultat visar 

exempel på att miljön kan skapa möjlighet till lärande genom att förskollärare kan delge sina 

erfarenheter om olika kunskapsområden som växter och djur till barnen. Detta kan göras då de 

befinner sig i naturen för att skapa möjlighet till kunskapsutveckling hos barnen. Granberg 

(2002, ss. 41-43) framhäver att barnen inte enbart ska följa det vuxna gör utan att de också bör 

ges möjlighet att själva utforska och inhämta kunskaper och få intryck i naturen. Det resultatet 

som framkom visar även att förskollärarna genom barns intresse för något som de hittar i 

naturen kan söka upp ny kunskap på olika sätt och bli en medforskare tillsammans med barnen. 

Klaar och Öhman (2014, ss. 240-241) redogör dock för att om pedagoger använder sig av 

vardagsspråk då de förmedlar något till barnen i deras lärande tillförs ofta inte vetenskapliga 

begrepp till barnen för att förklara naturfenomen. Dewey (2004, s. 61) redogör även för vikten 

av att det som framförs i form av teori måste ha en koppling till barnens egna upplevelser av 

något i naturen. Säljö (2017, ss. 241-243) beskriver Dewey samt pragmatismen och lyfter att 

teori och praktik hör samman i en lärprocess där de måste integreras mellan varandra. För att 

individer ska få en djupare förståelse av någonting måste hen både läsa om det fenomenet samt 

få uppleva detta med egna ögon för att få en uppfattning om varför det blev som det blev i den 

situationen. 
 

Barns reella inflytande på verksamhetens innehåll 

Arbetet med dokumentationen beskrivs vara pedagogiskt om det finns en medvetenhet hos 

pedagoger om de miljöer som finns och hur de kan skapa möjlighet till enskild och gemensam 

reflektion (Lättman-Masch, Wejdmark, Jacobsson, Persson & Ekblad 2014, ss. 32-37). Dewey 

(2004, s. 173) belyser att barnens intresse för något kan vara vägledande i planeringen kring 

hur något ska göras. Pedagogen kan då inkludera barnens olika kunskaper och tankar utifrån 

deras intresse och arbeta pedagogiskt. Vårt resultat visar hur barns inkludering kan vara en del 

av arbetet med dokumentation i förskolan genom att barnen kan vara journalister genom att 

fotografera utomhus. De kan då vara delaktiga och välja hur dokumentationens innehåll ska se 

ut med bilder som de tagit själva utifrån eget intresse och där texter till bilderna skrivits fram 

av dem själva med stöd av förskollärare om barnen vill ha det stödet. Dewey (2004, s. 17) 

framhäver vikten av att barnen får använda omgivningen och det egna intresset för något som 

en möjlighet att utvecklas. Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011, ss. 200, 207) redogör även 

för att det är viktigt att barnen inte enbart får använda digitala redskap utan att de också har 

möjlighet att undersöka sin omvärld. Resultatet som framkom i vår undersökning visar även att 

barnen ges möjlighet till inflytande genom att de kan vara med och styra vad dokumentationen 

ska innehålla genom val av bilder och eventuella texter till dessa. I resultatet framgår det också 

att förskolläraren kan vara en del av barnens undersökande genom att finnas som stöd om 

barnen behöver det då texter till bilderna ska skrivas. Elfström (2013, s. 146) beskriver att 

pedagogisk dokumentation kan vara texter som innehåller saker som barn och pedagoger 

uttryckt  kring  något  gemensamt  undersökningsområde.  Lenz  Taguchi  (1997,  ss.    34-35) 
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beskriver även att bilder som dokumentation kan möjliggöra lärande för barnen genom att 

pedagogen kan skapa möjlighet till delaktighet och samtal kring dem tillsammans med barnen. 
 

Kommunikation och samtal med bilder 

Lenz Taguchi (1997, s. 31) lyfter att pedagoger kan göra ljudinspelning som dokumentation i 

verksamheten och därigenom kan de ta tillvara på barns tänkande och perspektiv och på så sätt 

synliggöra barns lärprocesser. Lättman-Masch, Wejdmark, Jacobsson, Persson och Ekblad 

(2014, ss. 32-37) beskriver att dokumentation kan handla om att fotografera i verksamheten 

med hjälp av olika verktyg som Ipad, telefon och kamera. Vårt resultat visar att om barnen har 

en egen tillgång till olika digitala verktyg som tillhör barngruppen så kan de själva fotografera 

utomhusaktiviteter efter det som fångar dem här och nu. Resultatet visar även att förskollärarna 

med stöd av bilder i Ipaden kan diskutera tillsammans med barnen och återkoppla till vad som 

skett i verksamheten. McKenna (2005, s. 173) betonar att dokumentation kan bli ett hjälpmedel 

för att skapa samtal och reflektion. Elfström (2013, s. 146) redogör även för att pedagogisk 

dokumentation i form av bilder kan öppna upp för ett samtalsklimat där olika tankar och 

reflektioner kan utbytas mellan varandra om ett fenomen. Det framkom också i vårt resultat att 

bilderna som tas under utomhusaktiviteter bör sättas upp direkt synligt för barnen för att de ska 

kunna ta del av vad som skett utomhus på förskolan. Resultatet visar även att bilderna på Ipaden 

ibland glöms bort av förskollärarna och att detta då resulterar i att man inte skapar samtal om 

bilderna och återkopplar till dem kring vad som skett i verksamheten. Dewey (1999, ss. 40-50) 

redogör för att sociala samspel behövs för att lärande ska kunna skapas hos individer. I samtal 

handlar det om att kunna ta del av andras och egna reflektioner då samtal sker. Som vårt resultat 

visar och som Dewey beskriver så behövs ett socialt samspel mellan människor där man kan 

synliggöra och ta del av andras tankar kring något. 
 

Utveckling med stöd av planering, utvärdering och uppföljning 

Vårt resultat visar att förskolläraren med stöd av planering och utvärdering kan bli medveten 

om barnen fått eller inte fått inflytande i hur verksamhetens innehåll och riktning formas. 

Elfström Pettersson (2015, ss. 244-245) betonar att det är viktigt att ta tillvara på barns egna 

initiativ i verksamheten. Det lyfts även att pedagogerna behöver en medvetenhet om hur de 

dokumenterar samt hur de inkluderar barns intresse. Det framkom även i resultatet att 

förskolläraren genom utvärderingen kan urskilja om barnen haft ett verkligt inflytande och 

därefter se om barnen varit en del av utomhusverksamhetens innehåll och ifall den tagit en ny 

riktning. Alvestad och Sheridan (2014, s. 386) lyfter också värdet i att se dokumentationen som 

en möjlighet till lärande för både pedagoger och barn. Deweys teori kan kopplas samman med 

resultatet genom att han menar att barnens intresse är en förutsättning för att något ska kunna 

utvecklas. När man sedan funnit barnens intresse så kan mål skapas och en utveckling av något 

göras för att skapa möjlighet till lärande och utveckling (Deweys 2004, s. 17). Något som även 

framkom i resultatet var att förskollärarna skapar dokument som inkluderar barnens intresse för 

saker. När en ny planering ska göras så har de med sig denna kunskap. Som vårt resultat visar 

och som Dewey även beskriver så är barnens inflytande och intresse en viktig del att ta hänsyn 

till för att lärande och utveckling ska kunna ske. 
 

Kollegialt samtal för lärande 

Det resultat vi funnit i vår undersökning visar att kommunikationen mellan förskollärare har ett 

stort värde genom samtal som kan resultera i en utvärdering av hur en utomhusaktivitet gått och 

vad man gjort. Dewey redogör för att kommunikation mellan individer kan bidra till att 

utveckling och lärande för dem genom utbytet av erfarenheter, tankar och känslor som sedan 

kan bidra till lärande och utveckling (Dewey 1999, ss. 38-40). Vårt resultat visar också att det 

kan vara en fördel att dela upp förskolans verksamhet i mindre barngrupper för att  därigenom 
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kunna utbyta erfarenheter och tankar om hur det gått och vad man gjort i respektive grupp. 

Alvestad och Sheridan (2014, s. 388) beskriver utifrån deras studie att planering ofta görs av 

pedagoger med stöd av den dokumentation som framkommer för att se om pedagogiskt arbete 

gjorts. Enligt Sheridan, Williams och Sandberg (2012, ss. 142-144) så kan pedagoger skapa sig 

en bild av hur deras arbetssätt ser ut genom att utgå från utvärdering och dokumentation. 

Dokumentationen lyfts som ett viktigt verktyg för att kunna se hur, när, varför och för vem den 

ska användas som verktyg för att kunna utvärdera verksamheten. Vår undersökning visar som 

Alvestad och Sheridan även redovisar att fokus vid utvärdering inte hamnar på barns lärande. 

Fokus riktas istället på att förskollärarna urskiljer sina olika förhållningssätt och arbetssätt i 

verksamheten i deras utvärdering genom kollegialt samtal. 
 

Reflektion genom utvärdering och uppföljning 

Elfström (2013, s. 209) beskriver att utvärdering kan göras genom avstämningar under året som 

med stöd av dokumentationen inkluderar analyser kring huruvida barnens intresse har 

inkluderats samt om de har haft möjlighet att delta i verksamheten. Verksamheten kan sedan 

formas och utvecklas utefter ifall de delar som man sett har inkluderats eller inte. Vårt resultat 

visar att uppföljning i förskolan med fokus på barnens och utomhusverksamhetens utveckling 

kan göras med stöd av en modell som heter lotusdiagram. Lotusdiagrammet inkluderar ett ämne 

i mitten och runt detta sätts olika mål från läroplanen upp. Uppföljningen av lotusdiagrammet 

görs efter en längre period då man arbetat med några mål i verksamheten för att se hur dessa 

har inkluderats samt om de har inkluderats och om det eventuellt har bidragit till barns lärande 

och verksamhetens utveckling. Detta är något som Dewey (1999, ss. 139, 143) också framhåller 

genom att mål kan skapa möjlighet att enklare urskilja vad som ska användas. Mål kan också 

skapa fokus i verksamheten och därigenom kan man hitta olika sätt att tillsammans hitta olika 

vägar för att nå dessa mål. Sheridan, Williams och Sandberg (2012, ss. 142-144) lyfter att 

utvärdering samt dokumentation kan vara en del av att kunna analysera och se hur 

verksamheten kan utvecklas och öka sin kvalitet. Skolverket (2015, ss. 19-20) redovisar en 

modell som kan vara till stöd för att kontinuerligt kunna följa upp och utvärdera verksamheten. 

Till en början formuleras mål samt beskrivningar av vad man ska göra där det andra steget i 

denna modell handlar om att följa upp ifall det som gjorts i verksamheten har haft någon 

påverkan eller inte. Detta leder sedan till att man under ett annat tillfälle i en termin ser över 

hur utveckling har skett av det som formulerats från början samt om planeringen för innehållet 

i verksamheten har följt processen. Det lotusdiagram som framkom i vårt resultat samt den 

modell som beskrivits av Skolverket är två modeller som kan användas vid utvärdering och 

uppföljning av utomhuspedagogiska aktiviteter. Lotusdiagrammet har troligtvis ett tydligare 

fokus på att utgå ifrån ett ämne som sedan byggs vidare med hjälp av olika mål från läroplanen 

som följs upp i förskolans verksamhet. Det som för samman dessa modeller är att mål 

formuleras som man sedan efter en viss tid följer upp genom att se hur utveckling har skett. De 

delar som framkommit ur utvärdering och uppföljning kan sedan bli ett föremål för fortsatt 

utveckling genom vidare planering av verksamheten. Eidevald (2013, s. 190) synliggör också 

att det är av stor vikt att den analys som görs inkluderar undersökningsbara delar som kan visa 

hur lärande och utveckling har skett i verksamheten. 
 

Metoddiskussion 

Vi upplevde bland annat att respondenten under pilotstudien ibland uttryckte saker kring sina 

erfarenheter som inte hade en koppling till den fråga som ställdes. Detta gjorde att vi använde 

oss av nya följdfrågor och försökte göra kopplingar till ursprungsfrågan utifrån det som hen 

tidigare berättat. På detta sätt kunde den svarande få en djupare förståelse av frågans innebörd 

och utifrån det få en möjlighet att reflektera över hur frågan kunde besvaras utifrån hens egna 

erfarenheter. Löfgren (2014, ss. 148–150) menar att det kan vara lämpligt att använda sig av en 
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pilotintervju eftersom att intervjuaren kan genom den se om intervjufrågorna är användbara, 

prova hur utrustningen fungerar och känna på och gå in i rollen som intervjuare. 

 

Tiden har en avgörande faktor för hur mycket forskaren kan få ut av intervjun. Genom att ha 

goda marginaler kan både intervjuaren och respondenten känna sig mer avslappnad och 

respondenten kan då ta god tid på sig att reflektera och berätta någonting (Löfgren 2014, ss. 

148-150). Vi avsatte cirka 45 minuter för varje enskild intervju och 15 minuters förberedelse 

mellan de intervjuer som var på samma förskola. Goda marginaler med tid mellan intervjuerna 

gjorde att vi kunde förbereda oss mentalt och praktiskt inför nästkommande intervju. Den tid 

som avsattes för intervjuerna skapade troligtvis en möjlighet för respondenten att få utrymme 

att besvara intervjufrågorna. 

 

I alla de intervjuer vi gjorde fanns inledande frågor kring utbildning och intresse inom 

utomhuspedagogiska frågor. Dessa hade till syfte att få intervjuaren att komma in på ämnet 

utomhuspedagogik. Vi valde att inte använda oss av dessa i resultatet eftersom resterande frågor 

som ställdes utöver dessa hade fokus på syftet och utgick från utomhuspedagogik. Kihlström 

(2007, s. 52) belyser att det kan skapa en god stämning under intervjun för bägge parter om 

uppvärmningsfrågor ställs innan huvudfrågan kommer. Det kan vara frågor om arbetsplatsen 

och yrket i övrigt. Författaren (s. 54) beskriver även att det är av stor vikt att se hur de svar som 

kommit fram genom intervjuer kan användas genom att de beskriver något slags lärande. 

 

Under intervjuerna i denna undersökning hade den person som inte ställde frågor till 

respondenten ansvar för att föra noteringar över det som hände under intervjun. Kihlström 

(2007, s. 52) belyser att om respondenterna berättar mycket under intervjun kan det vara svårt 

att komma ihåg viktiga delar av samtalet och följa upp det om bara intervjuaren lyssnar. Därför 

kan det vara bra att föra minnesnoteringar på det som respondenten berättar. Under intervjuerna 

fördes anteckningar för att kunna ge ett stöd till den som höll i intervjun. Under intervjuerna 

hände det ibland att den som förde anteckningar såg att någon fråga kunde utvecklas. Det var 

därför en fördel att den personen utifrån sina anteckningar kunde ställa frågor som kunde ge ett 

utökat svar kring vissa frågor. Bryman (2011, s. 428) redogör för att anteckningar under 

intervjun kan göra att man tappar sitt fulla fokus på det som intervjuaren säger. I vår 

undersökning hade anteckningarna dock inte till uppgift att vara som stöd i transkriberingarna 

utan istället ge stöd för utveckling av frågor till respondenten. 

 

De frågor som ställs under intervjuer kan ibland bli av ledande karaktär. Det handlar då om att 

den som intervjuar för in respondenten på ämnen som hen själv tycker är intressanta (Kihlström 

2007, s. 53). Då vi transkriberade intervjuerna fick vi också bekräftelse på att vi vid vissa 

tillfällen ställde ledande frågor där vi gav ett svar på frågan då vi ställde den till respondenten. 

Det hade möjligtvis underlättat om vi hade övat mer på hur vi kunde ställa frågorna och göra 

oss medvetna om vad som är en ledande fråga och inte innan intervjuerna gjordes. En fördel 

var att intervjufrågorna var riktade till de arbetssätt och erfarenheter som respondenten hade 

kring pedagogisk dokumentation, utvärdering och uppföljning inom utomhuspedagogik vilket 

i sin tur gav oss svar som beskrev hur dessa begrepp kunde realiseras och används i 

verksamheten. Kihlström (2007, s. 53) framhäver att man kan öva på de frågor som ska ställas 

under intervjuer för att bli medveten om dess innehåll. Det lyfts även att frågor som ställs kan 

utgå ifrån att respondenten ger svar utifrån sina egna erfarenheter för att undvika att det blir ja 

och nej frågor som ställs. 
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Didaktiska konsekvenser 

I resultatet framkom det att förskollärare kan få stöd av varandra genom att dela med sig av 

kunskaper och erfarenheter kring vad som skett i utomhusverksamheten. På detta sätt kan 

förskollärare utvärdera och lära av varandra och få nya synvinklar på hur saker kan utvecklas 

vidare i verksamheten. Ett verktyg som kan användas för att kunna utveckla och utvärdera 

verksamheten är lotusdiagram. Med stöd av lotusdiagrammet kan förskollärare få en överblick 

över de mål och delar som inkluderas i verksamheten för att enklare kunna se hur verksamheten 

kan utvecklas utefter barnens intresse. Förskollärare kan med det diagrammet få en 

medvetenhet om vad syftet med målen är genom att synliggöra dessa och konkret visa vad man 

gör för att utveckla förskolans verksamhet. En didaktisk konsekvens av detta handlar om att 

man hela tiden synliggör vad man gör både för både barn och förskollärare med stöd av till 

exempel lotusdiagram. Förskollärare behöver också vara medvetna om hur de använder 

lotusdiagrammet tillsammans med barnen för att inkludera deras tankar och idéer i arbetet med 

den. 

 

De bilder som tas i verksamheten bör ha en pedagogisk tanke som handlar om att ta tillvara på 

möjligheten att kommunicera kring dessa. Om bilderna inte används i verksamheten kan en 

didaktisk konsekvens då bli att man går miste om möjligheterna att skapa samtal och utifrån 

det kunna utvärdera och följa upp utomhusverksamheten. Bilderna är det som gör att 

förskollärare kan återkoppla till barnens lärande och synliggöra för dem vad man gjort 

tillsammans i förskolans verksamhet. Genom att barnen själva fotograferar det som sker 

utomhus kan förskollärarna sedan genom en utvärdering se om barnen haft ett verkligt 

inflytande i verksamhetens innehåll och att barnen har fått följa sitt eget intresse i det som de 

fotar. 

 

I resultatet framkom det att när förskollärare planerar något i verksamheten så har de 

uppföljning och utvärdering av verksamhetens innehåll i åtanke då en ny planering ska göras. 

Det redogörs dock i resultatet att när några förskollärare gör saker i verksamheten så är det en 

självklarhet att utvärdering och uppföljning är en del av det som ska göras. En didaktisk 

konsekvens är att de behöver konkretisera och synliggöra för sig själva hur de arbetar med 

utvärdering och uppföljning då det kommer till att utveckla utomhusverksamheten i förskolan. 

Det handlar om att inte ta för givet att tidigare reflektioner finns med i det som planeras utan 

att medvetandegöra och lyfta fram det som skett och använda det för att utveckla 

utomhusverksamhetens innehåll. Som stöd i att utveckla verksamheten kan förskollärare 

använda sig av dokumentation där barnens intressen för något finns nedskrivet eller med bilder 

som barnen själva tagit för att utvärdera och lyfta fram det som barnen är intresserade av i 

verksamheten. 
 

Fortsatt forskning 

Utvärdering och uppföljning är två olika begrepp men de har ofta liknande förklaringar i den 

litteratur som finns vilket gör att det kan vara svårt att särskilja deras olika innebörd. Ett förslag 

på fortsatt forskning är att dessa begrepp behöver förtydligas för att förskollärarna ska kunna 

förstå dessa bättre och att de får verktyg för att kunna bearbeta begreppen och förstå hur de kan 

användas. Fortsatt forskning skulle också kunna vara att undersöka hur delaktiga barnen 

verkligen är i arbetet med pedagogisk dokumentation, utvärdering och uppföljning. För att 

undersöka detta skulle intervjuer med barn kunna ge svar på hur de är eller inte är en del av 

arbetet med dessa begrepp i förskolans verksamhet där fokus hamnar på att se hur verksamheten 

kan inkludera barnen i arbetsprocessen utifrån barnens synvinkel. 
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BILAGA 1 
 
Missivbrev för deltagande i vår undersökning 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som heter Emelie och Kristina och vi studerar vår sjunde och sista termin 

vid Förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås. För tillfället är vi igång med att skriva vårt 

examensarbete, där vi valt att göra undersökningen med hjälp av intervjuer riktade till 

förskollärare. 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av arbetet med 

utomhuspedagogik i förskoleverksamheten. Med utomhuspedagogik menar vi både utegård vid 

förskolan och annat naturområde. 

Vi har valt att intervjua sammanlagt sju förskollärare på tre olika förskolor. Vi beräknar att 

intervjuerna kommer att ta cirka 30-45 minuter, men detta kan variera. Den information som 

framkommer under intervjun kring personer och platser kommer under avkodningen få fiktiva 

namn, vilket innebär att alla individer och platser deltar anonymt i denna intervju. 

Ljudinspelningen som görs under varje intervju kommer att förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av detta material. Efter godkänt examensarbete kommer dessa 

inspelningar att raderas. Du som deltar har din fulla rätt att avsluta eller pausa intervjun när 

helst du vill. Efter avslutad intervju har du också rätt att meddela oss om du inte längre vill vara 

en del av undersökningen. 
 

Det som framkommer under intervjuerna kommer att användas som undersökningsunderlag till 

examensarbetet och kommer inte finnas tillgängligt för obehöriga att ta del av. 
 

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor gällande denna undersökning. 

 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Emelie Lindberg. Tel: XXXX-XXXXXX. Mail: XX 

Kristina Olsson. Tel: XXXX-XXXXXX. Mail: XX 
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BILAGA 2 
 
Frågeställningar till intervjuer 

 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 När tog du din förskollärarexamen eller har du annan examen i en lärarutbildning? 

 Vad är utomhuspedagogik för dig? 

 Har du något område/intresse inom utomhuspedagogik som du föredrar att arbeta med i 

förskolan? 

 Följdfråga 1: Om ja, har du möjlighet att arbeta med detta kunskapsområde i verksamheten 

som det ser ut nu? 

 Följdfråga 2: Om nej, finns det något område du skulle vara intresserad av att få mer 

kunskap kring? 

 Hur dokumenterar du det som sker under aktivitetens gång? 

 Följdfråga 1: Dokumenterar du på något annat sätt? 

 Hur används dokumentationen i verksamheten under utomhusaktiviteter. 

 Följdfråga 1: Nämn gärna exempel på hur du arbetar med den i verksamheten tillsammans 

med barnen? 

 Vad är dina erfarenheter av uppföljning (följa upp och se hur man kan gå vidare med något) 

i verksamheten med koppling till utomhuspedagogik? 

 Vad är dina erfarenheter av utvärdering (analysera det man gjort, granska) i verksamheten 

med koppling till utomhuspedagogik? 

 Följdfråga 1: Beskriv gärna något arbetssätt du/ni har när ni arbetar med utvärdering och 

uppföljning som du tycker är positivt för verksamheten? 

 Har du något att tillägga? 
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