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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att studera vilka strävansmål från Lpfö98 förskollärare arbetade med i 
utomhusaktiviteten, vilka uttryck strävansmålen tar sig i det praktiska och hur 
utomhusaktiviteterna värderas. För studien valdes kvalitativa intervjuer och observationer 
med sex förskollärare. Vi har utfört samtalsintervjuer där förskollärarna fick svara utifrån sina 
egna tankar kring innehållet i utomhusaktiviteterna. Vi gjorde även observationer genom att 
vara fullständiga observatörer för att få svar på våra frågor. Resultatet visade att samtliga 
förskollärare hade en positiv uppfattning om värdet av utomhusaktiviteterna och kopplade 
denna aktivitet till strävansmål från Lpfö 98. Samtliga förskollärare utvärderade 
utomhusaktiviteten men på olika sätt.   
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Inledning 
 
I Läroplanen för förskolan 98 (Skolverket, 2010a) står det att: 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 2010a s.7). 

Arbetet med vår examensuppsats om utomhuspedagogik började med det intresse för 
utomhuspedagogik som har uppstått hos oss genom åren. Vi har arbetat som barnskötare i 20 
respektive 23år och har sett mycket som är positivt med att vara ute med barnen. Barnen blir 
friskare, lugnare, mindre stressade och det uppstår färre konflikter. Vi tror att utomhusmiljön 
stimulerar barns lärande på ett naturligt sätt eftersom barnen använder sig av alla sina sinnen 
och hela sin kropp när de tar in nya erfarenheter och kunskaper. Med utomhuspedagogik har 
pedagoger möjligheter att kunna ge alla barn tillgång till olika sätt att lära sig. 

Vi såg vår möjlighet att få fördjupande kunskaper och teorier av de positiva effekterna vi sett 
bland barnen på förskolorna vi arbetat i. Läroplanen är grundstommen i förskolan och därför 
ville vi studera vilka strävansmål som förskollärarna använder sig av i aktiviteter utomhus 
samt att studera hur förskollärarna värderar aktiviteterna utomhus. 

Arbetsfördelning 
Vi har båda läst all litteratur till uppsatsen och därefter löpande delat upp vem som ska skriva 
vad utifrån de olika referenserna. Vi har bytt texter och gett respons för att sedan skriva ihop 
den slutgiltiga texten tillsammans. Vi har var och en enskilt besökt förskolorna i samband 
med datainsamlingen. Vi har analyserat våra data och sammanställt resultatet tillsammans. All 
den text som finns med i denna studie har vi tillsammans läst och bearbetat flera gånger. Vi 
anser att vi har tagit lika mycket ansvar för alla delar i denna studie. 
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Vad är utomhuspedagogik?  
 
Vi behandlar till en början utomhuspedagogikens historia och sedan efter det begreppet 
utomhuspedagogik. 

Utomhuspedagogikens historik  
Utomhuspedagogiken har sina rötter och idétraditioner långt tillbaka i tiden. Att bedriva 
undervisning i ett klassrum är ett relativt nytt påfund i människans historia. På 1840-talet 
började folkskolorna dyka upp i Sverige och då skulle alla barn gå i skolan, men det dröjde 
nästan hundra år innan skolundervisningen fick en enhetlig form i Sverige (Rantatalo 2002). 
Genom tiderna har den vanligaste formen av undervisning varit att människan lärt sig av egna 
och andras erfarenhet och muntlig tradition (Szczepanski, 2007). 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) var en tysk reformpedagog som ansåg att utevistelse i både 
trädgård och naturlandskap spelade stor roll för barns utveckling, lek och lärande. Han var 
grundare till ”kindergartens”, eller barnträdgårdar som de kallades i Sverige. Det är från 
Fröbel uteleken i dagens svenska förskola hämtar sina idéer. Daglig utevistelse betraktas som 
en självklar aktivitet i förskolan än idag skriver Mårtensson (2004).  
 
Hammerman, D., Hammerman, W., & Hammerman, E. (2001) ger sin syn på vad de menar är 
utomhuspedagogik i ”Teaching in the outdoors”. De anser att utomhuspedagogik kan ha olika 
pedagogiska mål, metoder och ämnesinnehåll. Forskarna menar att olika pedagogiska 
inriktningar ryms inom begreppet utomhuspedagogik, exempelvis friluftspedagogik, 
miljökunskap, vildmark- och äventyrspedagogik samt verklighets- och upplevelsebaserad 
undervisning. Utomhuspedagogik kan innehålla allt från lekar och äventyr till att man 
använder naturen som ett laboratorium.  

Begreppet Utomhuspedagogik 
Begreppet utomhuspedagogik är inte enkelt att definiera. Området är ett tvärvetenskapligt 
forsknings- och utbildningsområde, vilket medför att utomhuspedagogik kan utföras av 
personer från olika yrkeskategorier, exempelvis förskollärare och reseguider. Det gör att 
begreppet är brett och varierar beroende på ur vilket och vems perspektiv det ses (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997).  
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I Nationalencyklopedin (2008) definieras ordet utomhus som ”ute i det fria men ofta i närhet 
av bostadshus”. Sandell (2004) menar att det handlar om att befinna sig i ett natur- eller 
kulturlandskap som inte har något tak, utan ett hus som ligger utomhus. Dahlgren & 
Szczepanski (1997) anser att det som ligger utomhus kan innefatta flera olika typer av 
landskap och inte bara skogen, som vi kanske främst tänker på. Utomhuspedagogik handlar 
inte bara om att skapa möjligheter till kontakt med naturen, utan även att skapa möjligheter 
till möten med kultur och samhälle (Szczepanski 1997).  
 
NCU:s (Nationellt centrum för utomhuspedagogik) definition av utomhuspedagogik lyder: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 
upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 
(http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv) 

 
Dahlgren, Sjölander, Strid, & Szczepanski (2007) anser att i utomhuspedagogiken har platsen 
för lärandet betydelse, i kombination med växelverkan mellan teori och praktik. De menar att 
lärandet kan äga rum ute i samhällslivet och i natur- och kulturlandskap.   

Bakgrund  
 
Här redovisar vi tidigare forskning som är relevant mot våra forskningsfrågor: 
Vilka strävansmål arbetar förskollärarna med i utomhusaktiviteter? Vilka uttryck kan 
strävansmålen ta sig det praktiska genomförandet? Hur värderas måluppfyllelsen i 
utomhusaktiviteterna?    

Varför är det viktigt att ha utomhuspedagogik på förskolan?  
I Lpfö 98 står det att ”verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet 
till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket 2010 s.7).  
Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) är utomhuspedagogik viktigt för att barn inte lär sig 
enbart genom att se bilder, läsa eller genom att lyssna på en lärare, utan även genom att 
känna, smaka, lukta och beröra. De menar att ”gripa för att begripa” är en tydlig formulering 
som träffar det viktiga i utomhuspedagogiken. Med detta menas att pedagogerna bör låta 
barnet utnyttja alla sinnen, hela kroppen och rörelsen i växelverkan mellan boklig bildning 
(textbaserad praktik) och sinnlig erfarenhet, vilket breddar och kompletterar undervisningen.  
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När barnen är utomhus blir deras rörelse naturlig, de springer, hoppar och kryper. Rörelserna 
påverkar hjärnans utveckling och därför är det viktigt för barnen att de utmanas i utemiljön 
anser Mårtensson (2005) och Danielsson (2001). Forskarna menar att om barn får möjlighet 
att lära sig och utvecklas i en utomhusmiljö ger det en grund till att lyckas med att utveckla 
läs- och skrivförmågan och matematik inklusive färdigheter som rumsuppfattning. 
Moffett (2011) menar att utemiljön innehåller många möjligheter att utveckla matematiska 
kunskaper, färdigheter och utveckla en djupare förståelse. Dessa ”matematiska spår” som 
finns utomhus möjliggör för barn att tillämpa och förstå betydelsen av matematiken i 
vardagen. 

Förskolans läroplan slår fast att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 
om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2010a s.10).  
Utomhuspedagogik ger en kroppslig och sinnlig upplevelse av en plats. När ett barn får en 
sinnlig och mental upplevelse av en plats så anser Dahlgren & Szczepanski (1997) att barnen 
får så kallat ”mindscape” och det förstärker upplevelsen av den fysiska miljön. Exempelvis 
kan barnen när de känner doften av varm choklad eller blåbär minnas en skogsutflykt de 
förknippar med dessa dofter. Dahlgren & Szczepanski (1997) och Fjortoft (2001) har kommit 
fram till att om barn har tillgång till naturområden av olika slag så visar det sig barnen är 
friskare, leker mer nyanserat och ökar sin koncentrationsförmåga mer än barn som vistas i 
avskalade och konstgjorda utomhusmiljöer.  
När barn vistas i utomhus miljön anser Dowdell, Gray & Malone (2011) att barnen ges 
möjlighet att uppleva en mängd olika väderförhållanden. Barnen lär sig att klä sig lämpligt för 
vädret och att utnyttja de olika möjligheterna som olika väder erbjuder, som att flyga en drake 
i vinden eller att kunna skapa olika saker i sandlådan när det var vått. I nära samspel med 
naturen under hela året kan barnen få en förståelse för årstiderna och hur miljön förändrats. 
Att lära känna naturen genom våra sinnen är grunden för all senare kunskap om naturen är 
vad Johansson (1990) anser och menar att kunskap som vi får genom våra fem sinnen blir 
tydlig och har lätt att sätta sig i minnet och den kunskapen måste vi hämta ute i verkligheten. 
Därför är just utevistelse av stor betydelse för barn. ”Ingen kunskap är så tydlig, så lätt att 
uppfatta och har så lätt att sätta sig kvar i minnet som den vi får genom våra fem sinnen” 
(s.57).  

Vad lär sig barn av utomhuspedagogik? 
Enligt Lundegård, Wickman & Wohlin (2004) ryms alla ämnen i utomhuspedagogiken. 
Utomhus kan man få kunskapen att synas i konkreta sammanhang, man kan förstärka olika 
ämnen genom att använda sig av naturen. Waite (2010) anser att de direkta erfarenheterna 
som barnen får i naturen ger dem ett meningsfullt samband som stärker lusten hos barnen att 
vilja lära sig mer och kan ge barnet en känsla av ägande över sitt lärande och sina upplevelser.  
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Brügge, Glantz, & Sandell (2007) och Granberg (2002) menar att utemiljön har visat sig ha en 
positiv effekt på barns hälsa och motoriska utveckling och för utvecklingen av leken. 
Forskarna menar att barnen i naturen får fysisk träning och i terrängen kan barnen öva både 
koordination och balanssinne.  
 
Lekens betydelse poängteras i Lpfö 98:  
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 
utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 
former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 
förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 
möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket 2010a s.6).  

 
Johansson (2005) skriver att utomhusleken skiljer sig från leken inomhus eftersom miljön är 
föränderlig och kan bjuda på överraskningar. Johansson menar vidare att leken främjar 
barnens sinnen samt motoriken, vilket i sin tur har att göra med att barnen utvecklar sin 
begreppsbildning. Även tankeprocessen gynnas i leken genom barnens inre drivkraft i leken 
där även den känslomässiga utvecklingen sker. Genom att barnen leker upplevelser ur 
verkligheten och genom upprepning övar barnen sin förståelse för omvärlden.  
Nedovic & Morrissey (2013), Granberg (2002) och Dahlgren & Szczepanski (1997) har funnit 
att i utomhuslek uppstår färre konflikter. Vidare menar de att utomhusmiljön stimulerar 
fantasin och kreativiteten. Leken blir då mer fokuserad vilket ger positiva effekter på det 
sociala samspelet. Nedovic & Morrissey (2013), Granberg (2002) och Dahlgren & 
Szczepanski (1997) tillägger att den motoriska, fysiska och sociala utvecklingen har stor 
betydelse för barnets jag- utveckling och självkänsla som stärks i naturliga lekmiljöer 
utomhus.  
 
Enligt Lpfö98 ska: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp 
och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, utvecklar sin förståelse för 
naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen, utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa 
frågor om och samtala om naturvetenskap (Skolverket 2010a s.10) 
 
I utomhuspedagogiken får barnen möjligheter att uppleva naturens olika kretslopp och bli 
fascinerade och förstå samband om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 
menar Szczepanski (2008). Enligt Szczepanski (2008) och Granberg (2002) är det 
betydelsefullt för barns utveckling av språket, tänkandet och självtilliten att ge barnen 
möjlighet att fundera, fråga, resonera och dra slutsatser om saker och förlopp som intresserar 
dem. Detta för att barnen ska lära sig ta hänsyn till naturen och det som finns och lever där. 
Mötet med naturen tillsammans med barnen kan enligt Brügge et al. (2002) ge chans till 
gemensam reflektion. 
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Hur lär sig barn av utomhuspedagogik? 
Enligt Szczepanski (2008) myntade John Dewey begreppet ”real life experience”, vilket 
innebär att en växelverkan mellan teori och praktik visat sig vara viktig för barnens lärande. 
Med detta menar Szczepanski att eftersom alla människor lär sig på olika sätt så ger 
utomhuspedagogiken möjlighet till ett mångsidigt lärande med olika sinnen. Han menar att 
bara för att man vet något så betyder inte det att man förstår om man inte upplevt det. ”Kölden 
biter i kinderna” är ett uttryck som alla vet vad det betyder, men inte vet hur det känns utan att 
ha varit med om det.   
 
Miljöns betydelse lyfts fram i Lpfö 98:  
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 
Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 
barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 
(skolverket 2010 s.5) 
 
När barn vistas i naturen menar Melhuus, (2012) att barnen leker mer fantasifulla lekar 
oavsett kön. Naturens miljö har inga förutbestämda ramar för vilka lekar som ska lekas och att 
genom leken bildas samband mellan skogen och den moderna världen. Broar byggs därmed 
mellan olika kontexter. Utemiljön ger totalupplevelser för alla sinnen anser också Granberg 
(2002). I skogen är terrängen mer varierande än gården på förskolan, vilket ger god 
rörelseträning. Dofter och ljud blir mer påtagliga som ljudet från en fågel, fjärilsfladder eller 
ljudet ifrån regnet som faller ner. Även dofterna blir mer tydliga från olika växter och 
blommor och även en sten kan lukta. Barnen kan smaka på bär och växter, upptäcka smådjur, 
kryp och växter som bor i vår natur. Naturupplevelserna blir ett spännande äventyr som 
upplevs via alla sinnen. De upplever även mångfalden i naturen och dess olika skiftningar och 
genom leken tillägnar de sig kunskaper om årstidernas växlingar (Granberg 2002). 
 
Barn utvecklas och lär sig hela tiden genom samspel med andra. De tränar sin förmåga att 
lyssna, se, känna och uppleva och aktivt själv utforska sin livsvärld, vardagliga liv och sin 
tillvaro. Genom att samspela med andra utvecklar barnen sin uppfattning om den värld de 
lever i men även sin egen tankeförmåga, och förmågan att ordna, jämföra, analysera, minnas 
och att generalisera. Detta kan vara både i samspel med vuxna eller med mer erfarna barn 
(Smidt 2009). Szczepanski (2008) menar att i naturen kan man sätta in lärandet i konkreta 
sammanhang. När detta görs motiveras lärandet för ett meningsfullt lärande och kreativa 
läroprocesser. Enligt Szczepanski gynnas begreppsbildning genom konkreta erfarenheter av 
konkret material. Han menar även att meningsfullt lärande sker genom att koppla samman 
kropp och kunskap. Exempelvis inte enbart tanken på att lära sig cykla ett barn den förmågan, 
barnet måste lära sig cykla i praktiken. När barnet tränar på att cykla har det stort fokus på 
kroppen och omgivningen, och med övning sätts kunskapen in i görandet och det blir 
automatiserat.  



7 

 

	    

 

Förskollärarens roll i utomhuspedagogik 
Lundegård et al., (2004) och Olsen, Thompson & Hudson (2011) hävdar att pedagogen måste 
skapa situationer som stimulerar barns lärande. Det innebär att förskolläraren tillsammans 
med barnen försöker åskådliggöra det de vill att barnen ska få kunskaper om. Med detta 
menar de att förskollärarna ska göra det genom exempelvis konkreta aktiviteter. 
Förskolläraren ska på något sätt försöka anknyta ”undervisningen” till upplevelser i autentiska 
sammanhang. Såväl Lundegård et al., (2004) som Olsen et al., (2011) menar att 
utomhuspedagogik kan bidra till både djupare och bredare kunskaper för barnen och förbättra 
måluppfyllelsen. Waters & Maynard (2010) har i sin studie kommit fram till att barn som 
vistas i naturen blir intresserade av naturen något som ger förskollärarna möjlighet att bygga 
vidare på barnens intresse och stimulera deras lärande, inte minst om naturens betydelse för 
vårt samhälle. I en studie har Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren (2006) visat att 
förskollärarnas uppfattning och förhållningssätt om utomhuspedagogik har betydelse för barns 
lärande genom densamma. Många, till exempel Granberg (2002) och Johansson (1990), 
menar att förskolläraren ska vara medforskare, mednyfiken och medagerande genom att stötta 
och stimulera barnen i deras utforskande för att bekräfta deras kunskap. Det är i sin närmaste 
omgivning som barn skaffar sig begrepp om olika föremål, händelser, skeenden och 
företeelser. Barn går från ”gripa till begripa” (Dahlgren & Szczepanski 1997) och visar oftast 
själva hur mycket de är mogna att ta emot vid varje tillfälle. När barn är i naturen blir de 
nyfikna och ställer frågor som Hur? och Varför? Barn är i allmänhet mer intresserade av hur 
den vuxne söker svar på frågor och kunskap, än vad den vuxne svarar. Barnen kräver att den 
vuxne är medfunderande och medundersökande av kunskap.   
 
Förskollärarnas roll lyfts i Lpfö 98 ”lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och 
barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande” (Lpfö 98.s.7). I sin avhandling om kommunikation om 
naturvetenskapliga innehåll i förskolan har Thulin, (2011) kommit fram till att vad barnen lär 
sig om naturvetenskap är beroende av vilket förhållningssätt och barnsyn förskolläraren har. 
Hur lärare agerar har inte enbart med deras utbildningsnivå att göra, utan vad läraren har för 
inställning till yrkesuppdraget. Thulin delar upp kommunikativa strategier i två grupper. I den 
första gruppen är det läraren som bestämmer aktiviteten och sätter ramarna för metoden och 
språkbruket. Läraren blir frågeställare och barnen hänvisade att följa läraren för att observera 
och dra egna slutsatser. Barnens eget upptäckande tas för givet. Det visades sig också att 
språket blev ensidigt och knöts till barnens vardagserfarenheter och att det naturvetenskapliga 
innehållet då tenderade bli osynligt för barnen. Vad som även kom fram i Thulins forskning 
var att när förskollärare skulle ”göra” naturvetenskap (praktiskt arbete) så hade de en 
benägenhet att bli något annat än naturvetenskap, en aktivitet om praktiskt skapande eller att 
lärandeobjektet blev dolt för barnen för att omsorg och fostran tog över. Ett bättre 
förhållningssätt är där läraren inte tar barnens upptäckande för givet. 



8 

 

	    

Barnens erfarenheter tas med i planeringen av aktiviteterna som ska bli nästa steg i 
kunskapsprocessen. Vardagsspråket knyts till ett naturvetenskapligt språk i meningsfulla 
sammanhang och barnet har möjlighet att vidga sina kunskaper.  
Thulins (2011) avhandling utgår från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Hon framhåller 
särskilt två perspektiv av lärande. Det första perspektivet rör lek och lärande, där lärande sker 
i leken och lek är en del av lärandet. Leken handlar om två olika lärandenivåer, en kognitiv 
och en metakognitiv nivå. Thulin menar att när barn leker så resonerar och kommunicerar de, 
både med sig själva och med varandra. I leken pågår en metakommunikation genom att 
barnen stannar upp i sin lek för att istället resonera om hur de ska regissera sin lek vidare. Det 
är då barnen bestämmer vad som ska hända, vem som ska göra vad och så vidare. 
Kommunikation och reflektion är viktiga perspektiv för barns lärande inom 
utvecklingspedagogiken.  

Pedagogisk dokumentation och utvärdering  
I förskolans läroplan framhålls:  
 
Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner 
(Skolverket 2010a s.14). 

 
Granberg (2002), Johansson (1990), och Dahlgren, Grahn & Szczepanski (2007) anser att när 
barnen vistas ute i naturen stöter de på saker som leder till frågor. Det gäller för förskollärarna 
att genom pedagogisk dokumentation att fånga upp dessa tillfällen och göra det barnen är 
nyfikna på till en lärsituation. Förskollärare ska stötta barnen i deras utforskande samt att 
bekräfta deras kunskap genom reflektion och dokumentation. De lyfter också vikten att 
benämna språket till barnens upplevelser och upptäckter så att barnen ska lära sig begreppen. 
De menar att det är i sin närmaste omgivning som barn skaffar sig begrepp om olika föremål, 
händelser, skeende och företeelser. Om pedagogisk dokumentation anser Lenz Taguchi 
(1997) att pedagogerna ska se det som ett arbetsverktyg, som kan hjälpa pedagogen med att se 
vart barnen befinner sig i sin läroprocess. Man kan med hjälp av denna dokumentation gå 
vidare i utforskandet av ny kunskap. Åberg & Lenz Taguchi (2006) anser att dokumentation 
blir pedagogisk för både barn och pedagoger då man reflekterar innehållet i den. Man får 
genom reflektion med andra flera tolkningar av en process. Alla tankar kan leda till nya 
insikter. Doverborg & Pramling Samuelsson (1995) påtalar att mångfald och variation av 
tankar inom barngruppen gör att barnens lärande berikas. De antyder att pedagogens uppgift 
är att möjliggöra att barnen kan ta del av varandras tankar. Detta är viktigt för att visa på att 
det finns en mångfald av infallsvinklar och olika sätt att lösa och ta itu med problem på menar 
Doverborg & Pramling Samuelsson. 

Utvärderingen är också en viktig del av verksamheten hävdar Eriksson (1988). Hon menar att 
utvärdering är att skriva vad som hänt och även att analysera verksamheten, både vad som 
gått bra och det som gått mindre bra hur man ska uppfylla målen osv. En utvärdering är till 
för att kunna utveckla verksamheten.  
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I en kunskapsöversikt om lärande i förskola och grundskolans tidigare år (Skolverket, 2010,b) 
visar på att en dokumentation kan innehålla ex. film, foto, anteckningar, observation, 
portfolio, individuella utvecklingsplan (IUP) och intervjuer. En dokumentation kan användas 
som ett underlag för lärares och arbetslagens reflektioner kring det enskilda barnet och 
verksamheten samt för att synliggöra läroprocessen i verksamheten för barn och 
vårdnadshavare. I Skolverket (2010,b) beskrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i de allmänna 
råden som en process där arbetet tar sin utgångspunkt i en beskrivning av nuläge, mål för 
verksamheten, uppföljning och utvärdering, analys och bedömning av resultat, 
utvecklingsåtgärder och nya mål. I kvalitetsarbetet är det verksamheten som ska utvärderas 
inte det enskilda barnets prestationer.   

 

Syfte och forskningsfrågor  
 
Syftet med studien är att studera hur förskollärarna använder sig av läroplanens strävansmål  
i aktiviteter utomhus. 
 
Frågeställningar: 

• Vilka strävansmål arbetar förskollärarna med i utomhusaktiviteter? 
• Vilka uttryck kan strävansmålen ta sig i det praktiska genomförandet?  
• Hur värderas måluppfyllelsen i utomhusaktiviteterna?    

 
Dessa forskningsfrågors teoretiska referensram ligger i linje med utvecklingspedagogiken 
(Thulin, 2011). Inom utvecklingspedagogisk forskning används begreppen lärandets objekt 
och lärandets akt, där lärandets objekt är den förmåga som barn ska utveckla i en given 
situation och lärandets akt definieras som en beskrivning av hur en individ lär sig något.  

Metod  
 
Målet med den här uppsatsen är att undersöka vad sex förskollärare använder sig av för 
strävansmål från läroplan för förskolan (Lpfö 98) och hur det kan ta sig uttryck i praktiken.  
För att få svar på våra frågor använde vi oss av intervjuer och observationer. Här tar vi upp 
vilka metoder vi använt, hur vi använt dem samt varför vi använt oss av dessa. Vår metod har 
vi valt att presentera under rubrikerna urval, etik, fallstudie, kvalitativ undersökning, 
intervjuer, observationer samt analysmetod för insamlad data. 
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Urval  
Urvalskriteriet var att personerna skulle vara förskollärare och som skulle ha någon form av 
aktivitet utomhus i sin närhet. Den första kontakten med förskolorna togs via e-post. Vi valde 
ut våra respondenter genom att vi tillfrågade tjugo förskollärare på olika förskolor, om de ville 
delta i undersökningen. Vi gjorde en förfrågan om möjligheten att komma och genomföra 
intervjuer och observationer av förskollärare på respektive förskola. I e-posten informerade vi 
om undersökningens syfte och gav förslag till datum för besök. Vi fick svar av sex 
förskollärare som valde att delta i vår undersökning. Förskollärarna var verksamma inom 
förskolan och vi saknar personlig relation till samtliga respondenter.  

Presentation av förskollärare 
Respondenterna benämns hädanefter med fingerade namn. 

Förskollärare Kön Antal år i verksamheten 
Britta  Kvinna 20år 

	  Stina  Kvinna 5år 
	  Lotta Kvinna 7år 
	  Eva Kvinna 35år 
	  Maria  Kvinna 2år 
	  Vera  Kvinna 35år 	  	  

Etik 
Innan vi har gjort undersökningen har vi läst de forskningsetiska principerna i 
Vetenskapsrådet (2002) och sett till att följa dess fyra huvudkrav som har med 
individskyddskravet att göra. Vi frågade förskollärarna innan intervjuerna om vi fick tillåtelse 
att spela in intervjun och filma deras aktivitet med barnen. Vi talade om att det bara var vi 
som skulle lyssna av bandet och se på filmen. Vi talade också om vad intervjuerna skulle 
handla om. Genom detta har vi genomfört informationskravet. Eftersom vi inte skulle göra 
några observationer på enskilda barn behövde vi inte föräldrarnas tillåtelse. Detta tog vi reda 
på när vi ringde upp de olika förskolorna och talade om att vi skulle göra observationer på 
barngruppen. Eftersom inte det var ett känsligt ämne (utomhuspedagogik) så fick vi 
personalens godkännande att göra dessa observationer. Förskollärarna hade möjlighet att 
tacka nej till att bli intervjuade eller observerade, två förskollärare ville inte bli filmade. 
Därmed uppfyllde vi samtyckeskravet. Intervjufrågorna vi ställde rörde endast ämnet 
utomhuspedagogik och vi har använt oss av fingerade namn när vi nämner förskollärarna. På 
detta sätt har vi skyddat deras identitet och på så sätt uppfyllt konfidentialitetskravet. Alla 
uppgifter som vi har samlat in under undersökningen har endast använts i forskningssyfte 
enligt nyttjandekraven. 

Fallstudie 
Vår studie kan ses som en fallstudie för den stämmer överens med Patel & Davidson (2003) 
definition av fallstudie. Fallstudie innebär att man gör en undersökning på en mindre 
avgränsad grupp som sedan går att generalisera till en större population. I vår studie ville vi 
genom intervjuer och observationer studera hur ett antal förskollärare arbetar med 
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strävansmål från Lpfö 98 i utomhuspedagogik. Svenning (2003) skriver att fallstudie är en 
intensivstudie och den sträcker sig antingen över en längre eller kortare period. Här samlar 
forskaren in så mycket material som är relevant och som han eller hon kan finna inom ett visst 
område. Olika typer av data blandas med varandra, det är både intervjuer och observationer. 
”Eftersom allt material organiseras kring ett eller ett fåtal specifika fall, ger metoden en 
utmärkt tydlig bild av förlopp och de mer subtila detaljernas betydelse för förändring” 
(Svenning, 2003, s.138). Patel & Davidson (2003) påpekar att intervjuer också är en viktig 
informationskälla i samband med fallstudier eftersom de flesta fallstudier har fokus på något 
som rör människor. Det är även viktigt att jämföra intervjudata som man får fram med 
information från andra källor. Genom fallstudier kan man fånga och beskriva de 
omständigheter som sker i vardagliga situationer. De lärdomar som kan dras från dessa fall 
kan ge en klarare bild av individens erfarenheter eller en verksamhet.  

Kvalitativ undersökning 
Vi har valt att utgå från Patel & Davidson (2003) och Esaiasson, Oscarsson & Wängnerud, 
(2007) i vårt val av undersökningsmetod. Det finns två olika typer av undersökningar, 
kvalitativ och kvantitativ undersökning. I en kvantitativ studie samlar forskaren systematiskt 
in empiriska och kvantifierbara data och sammanfattar dessa i statistisk form samt analyserar 
utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. I en kvalitativ studie försöker man som 
forskare ta reda på hur människor uppfattar fenomen och händelser inom ett område för att 
sedan kunna förklara och fastställa information med begrepp och kategorier.  
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att vi ville att svarspersonerna skulle få svara 
med sina egna ord utifrån det innehåll frågorna belyste. Vi ville inte begränsa deras svar till 
ett antal svarsalternativ, vilket hade varit fallet med en kvantitativ undersökning. Det hade då 
blivit en helt annan studie, och vi hade inte haft möjlighet att föra ett samtal om deras 
personliga tankar och åsikter eller möjlighet att observera deras arbete i praktiken.  

Intervju 
Esaiasson, Oscarsson & Wängnerud (2007) tar upp att det finns två olika sätt att samla in 
material på, antingen att fråga, eller att samtala med människor. Det ena är 
informantundersökning är där man beskriver ett skeende utan personliga tycken. Den andra är 
respondentundersökning, där man vill få fram personliga tankarna hos intervjupersonerna. Vi 
valde att göra en respondentundersökning. Våra intentioner var också att få fram 
förskollärarens användning av strävansmål i utomhusaktiviteter och praktisk genomförande 
och hur utomhusaktiviteterna värderades i enlighet mot vårt syfte och våra frågeställningar.  
Esaiasson et al. (2007) tar upp två typer av respondentundersökningar. Det ena är 
frågeundersökningar med standardiserade frågor med fasta svarsalternativ. Det andra är 
samtalsintervjuundersökningar, vilket ger möjlighet att registrera personliga svar, att följa upp 
svaren under samtalet och även att ställa vidare frågor och utveckla frågan i fall den 
misstolkats. 
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Vi valde samtalsintervjuer då vi ansåg att detta verkade vara det rätta för det vi vill undersöka, 
då samtalsintervjuer är ett bra sätt när man vill få reda på hur något gestaltar sig utifrån 
personliga åsikter. Hade vi gjort en frågeundersökning hade vi ”tvingat” förskolläraren att 
välja något av ett visst antal svarsalternativ och därför inte kunnat få fram förskollärarens 
egna tolkningar på frågorna. Det hade inte gått att få personliga och ingående svar. Det hade 
varit svårt att skriva fasta svarsalternativ som hade gett svar på våra tre frågeställningar. 
Intervjun skulle vara som ett samtal mellan oss och respondenten. Vi hade förberett öppna 
frågor (bilaga 1) som vi ställde till svarspersonerna men de var ostrukturerade och frågornas 
ordningsföljd, formulering och ibland innehållet kunde variera beroende på hur samtalet gick. 
Med öppna frågor menas att frågeställningarna ger svarspersonen utrymme att svara med egna 
ord. Varje förskola besökte en av oss en gång och vi utförde intervjuerna och observationen 
vid ett tillfälle. Första intervjun innan aktiviteten gjorde vi inne på förskolan i lugna och 
stillsamma miljöer. Observationen gjordes under själva aktiviteten. Efter avslutad aktivitet 
gjordes den andra intervjun. Den gjordes utomhus med förskolläraren efter aktiviteten när 
barnen lekte själva.  

Observation 
Enligt Esaiasson et al. (2007) är en fördel med att använda sig av observationer som 
forskningsmetod att forskaren finns på plats och ser med egna ögon vad som händer. 
Observationer är en forskningsmetod som forskare använder sig av när man ska undersöka 
processer och strukturer. Observatören behöver inte ta ställning till vad andra tror och säger 
utan kan förlita sig på sin egen förmåga att iaktta. 
Esaiasson et al. (2007) tar upp olika typer av observationer, den ena är fullständig observatör 
vilket innebär att man endast observerar. Den andra är fullständig deltagare, som innebär att 
man även deltar i det man vill observera. Fullständig observatör är den typ av observation vi 
har valt. Vi valde detta för att utifrån kunna följa med på vad som händer samt hinna anteckna 
eller filma. Hade vi deltagit i observationen hade det varit svårt att skriva samtidigt eller att 
kunna filma och vi hade säkerligen haft svårt att komma ihåg händelseförloppet. Vi frågade 
förskollärarna om vi fick göra filminspelning av aktiviteterna och fyra av sex godkände det. 
Vi förberedde observationen genom att skriva ett observationsprotokoll (bilaga 2), där vi 
utgick från våra tre frågeställningar och valde ut det vi tyckte var mest relevant. Protokollet 
hade vi med oss när vi observerade där vi inte fick göra filminspelning. Vi gjorde 
observationerna på förmiddagarna då förskolorna hade planerad gruppverksamhet. Vi var ute 
och observerade i 30-45 minuter i alla fallen. Vi var ute och gjorde våra undersökningar 
mellan 18 och 29 november 2013.  

Analysmetod för insamlad data 
Det som kännetecknar den kvalitativa analysen är enligt Svenning (2003) att forskaren utifrån 
ett begränsat underlag försöker få en djupare förståelse för det valda forskningsområdet. Han 
beskriver vidare att den kvalitativa analysen strävar efter att finna mönster. Svenning 
beskriver även processen vid kvalitativ analys som cyklisk och förtydligar att den förutsätter 
att forskare går igenom materialet flera gånger för att finna nya infallsvinklar i detta. 
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När vi genomförde intervjuerna använde vi diktafon och filmkamera och 
observationsprotokoll i de två fallen vi inte hade tillstånd av förskollärarna att filma. 
Efter att vi hade intervjuat förskollärarna, lyssnade vi på inspelningarna och skrev ner det vi 
ansåg svarade mot våra forskningsfrågor. Detta gjorde vi flera gånger båda två, vi jämförde 
våra resultat med varandra innan vi sammanfattade intervjuerna utifrån våra forskningsfrågor. 
Filmerna från observationstillfällena analyserade vi gemensamt genom att studera dem flera 
gånger och anteckna på observationsprotokollet, och sedan jämförde vi våra anteckningar. 
Observationsanteckningarna skrev vi rent och kategoriserade sedan dem under olika 
strävansmål. Svenning (2003) menar att fördelen med denna metod är att det finns en 
förankring i verkligheten och att den återspeglar den. Nackdelen med denna metod kan vara 
att man generaliserar eftersom man inte vet i vilken utsträckning som forskningen stämmer. 
Kvalitativ forskning kan också innebära att resultaten speglas av forskarens egna tankar och 
åsikter. 

Resultat 
 

Vilka strävansmål arbetar förskollärarna med i utomhusaktiviteter? 
 

Generella beskrivningar 

Samtliga förskollärare som vi träffat har haft en positiv inställning till utomhuspedagogik. 
Förskollärarna visar generellt att utomhuspedagogik för dem betyder att låta barnen lära och 
utvecklas i en utemiljö. Gemensamt för dem alla var också att de utgår från ett mål från 
läroplanen, och sedan formar de aktiviteten de ska utföra med barnen. Britta anser att genom 
ett mål från läroplanen i den planerade aktiviteten blir undervisningen mer ”kraftfull” 

  Jag utgår från målet och sedan formar jag aktiviteten därefter.(Britta) 

Maria ansåg att det viktigaste när man går iväg någonstans inte alltid är målet från läroplanen 
som styr, utan processen dit kan också vara mycket viktig.  

 Det jag planerat från början kan lika gärna vänta till en annan dag. (Maria) 

 Barnen lär sig genom det sociala samspelet barn- pedagog.(Maria) 

Förskollärarna som vi intervjuade ansåg att ett lärande inomhus och ett lärande utomhus är ett 
bra komplement till varandra och att teori kontra konkret undervisning utgör en viktig del i 
aktiviteten.
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Några gemensamma svar från förskollärarna på frågan om varför de använder sig av 
utomhuspedagogik var att barnen får en mer upplevelsebaserad undervisning som leder till att 
barnen får använda sig av alla sina sinnen. Samtliga förskollärare anser att när sinnena 
stimuleras blir det ett djupare lärande. 

Genom att göra något konkret och använda sig av sinnena får barnen en mer 
upplevelsebaserad undervisning.(Britta) 

Man får ett helhetsperspektiv i lärandet genom att använda sig av kropp och knopp i 
sitt inhämtande av kunskap.(Britta) 

Jag vill utmana barnet med att ge dem en möjlighet till ett utforskande i sin aktivitet 
(process). (Stina) 

Genom att barn och pedagog är tillsammans och utforskar olika upptäckter i naturen 
med alla sina sinnen och med hela kroppen- är för mig utomhuspedagogik.(Vera) 

Samtliga förskollärare ansåg att utomhuspedagogik är en stor kunskapskälla. Lärande sker när 
barnen är ute genom att de får se, höra och att känna på saker.  

Några av förskollärarna tog upp om stress hos barnen. Det kan uppstå stress hos barnen inne i 
förskolerummen när de ska sitta stilla och de inte vill det vilket då visar sig med att barnen 
”slamsar”. Stina anser att när man vistas utomhus försvinner det negativa ”ältandet” för där 
är det meningen att man ska röra på sig. Förskollärarna ser också att barnen får en bättre 
koncentrationsförmåga när de fått vistas ute. 

 Jag tycker barnen blir mindre skrikiga när de får vara ute mycket.(Stina) 

Om barnen har fått vara ute och rört på sig kommer de att ha lättare att koncentrera 
sig när de kommer in, exempelvis vid sagoläsning.(Eva) 

En annan aspekt som framkom var att barnen får både motorisk och fysisk träning av att 
vistas i utemiljön. Förskollärarna menar också att det finns många andra fördelar med att vara 
ute mycket, inte minst ur hälsosynpunkt. Flera av lärarna ansåg att upplevelserna kan göra att 
sammanhållningen stärks i gruppen. Lotta anser att natur och miljö är viktigt vilket de övriga 
intervjuade förskollärare också gör. 

Jag vill låta barnen använda sig av naturen och miljön i lärandet. Det är viktigt att 
man använder sig mycket av utomhuspedagogik i förskolan och jag ser 
utomhuspedagogik som något positivt för både barn och vuxna.(Lotta) 
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Innehållsspecifika målbeskrivningar  

Samtliga förskollärare sade att de tog ut de innehållsspecifika målen utifrån Lpfö 98. Det var 
olika målformuleringar de tittade på när de planerade sitt konkreta arbete. 

Britta och Maria sade vid intervjuerna att fokus för dem var att arbeta med matematik. Britta 
sade sig vilja arbeta med att barnen får laborera med olika material samt fokusera på antalet 2. 
Hon ville utveckla en förståelse för mängder, antal, ordning och talbegrepp.  
Maria vill arbeta med barnen genom att de får laborera med lägesord. Hon vill ge barnen en 
förståelse för rum, form, läge och riktning. 
 
Detta strävansmål ur Lpfö 98 är vad Britta och Maria sade sig vilja arbeta med:  
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 
grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 
(Skolverket 2010a s.10). 
 
Stina sade att hon ville arbeta med att utveckla barnens ordförråd genom att barnen får leta 
efter rimord och sedan benämner de rimorden för varandra.  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd 
och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa 
frågor, argumentera och kommunicera med andra. (Skolverket 2010a s.10) 

 
Ovanstående mål från Lpfö 98 anknyter Stina till när hon beskriver sin egen målsättning. 
 

Jag vill utmana barnet med att ge dem en möjlighet till ett utforskande i sin 
aktivitet.(Stina) 

 
Lotta och Vera ville arbeta med förståelsen för naturens kretslopp. Det strävansmål ur Lpfö 98 
de sade sig vilja arbeta med är: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 
människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Skolverkat 2010a s.10). 

Denna målbeskrivning knöt Vera an när hon sade: 
 

När jag vill att barnen ska få mer kännedom om kretsloppet tar jag med någon metall 
eller en frukt och lägger det ute någonstans. Jag tar sedan med mig barnen lite då och 
då och går och tittar på detta för att de ska få se nedbrytningsprocessen. Vad är kvar? 
Vad försvinner? Jag anser att det är bra med upprepning så att barnen får fundera 
igen – varför det blev som det blev. (Vera)
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Det mål Eva tänkt arbeta med var att utveckla barnens motorik och hälsa. Det strävansmålet 
ur Lpfö 98 sade sig Eva vilja arbeta med var:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
(Skolverkat 2010a s.9).  

Denna målbeskrivning knöt Eva till när hon sade:  
 

När barnen är ute i naturen tränar de hela sin kropp och genom olika aktiviteter blir 
motoriken bättre. (Eva) 

Vilka uttryck tar sig det beskrivna målet i genomförandet av aktiviteten?  
 

Aktivitetens innehåll svarar mot det beskrivna målet 

I Brittas aktivitet med barnen var det fokus på mängd, antal, ordning och talbegrepp. Britta 
skulle utföra sin aktivitet med barnen ute på förskolans gård där miljön var rik på skogens 
material.  

Barnen fick laborera fritt med kottar sedan fokuserade Britta på antalet 2 och benämnde 
siffran mot antalet kottar. Britta fortsatte med antalet 3, 4 och 5. Barnen blev engagerade i 
räknandet av kottar och letade efter fler kottar som sedan i leken skulle bli godis och pengar. 
Barnen lekte med kottar och delade kottarna i olika högar som blev godis och pengar. Britta 
fick då in mängd och ordning. 

I Stinas aktivitet utfördes ”uppdrag” genom att barnen skulle leta efter två saker som skulle 
rimma. Barnen gick ut på gården med förskolläraren. De samlades på sin samlingsplats där 
förskolläraren gav instruktioner hur aktiviteten skulle genomföras. Två och två skulle leta 
efter rimord. Barnen letade saker som rimmade och sedan skulle de berätta för förskolläraren 
vad de hittat. Alla barn samlades på samlingsplatsen där barnen redovisade sina uppdrag. 
Exempelvis ”vi har hittat en gren och en sten”. 

Stinas eftersträvade att utveckla ordförrådet hos barnen genom att barnen fick prata med 
varandra i uppdragen och de redovisade för varandra genom att uttrycka tankar och 
kommunicera med andra. Genom att de fick undersöka och leta efter rimord fick de använda 
sig av olika begrepp samt förmågan av att leka med ord. 

Lotta besökte en miljöstation med barnen. Hon visade barnen sorteringsprocessen på en 
miljöstation genom att de fick vara delaktiga i att se hur skräp ska slängas på en miljöstation. 
Lotta ställde frågor till barnen under hela processen. 
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Lotta verkade eftersträva att visa hur människor kan påverka naturens olika kretslopp i 
samhället genom att visa hur källsortering fungerar för barnen. 

Marias fokus under sin aktivitet var matematiska lägesord exempelvis lång och kort. 
Aktiviteten som Maria utförde gick till så att alla barn stod i ett led, två av barnen fick ett 
uppdragskort av Maria. De som fick ett uppdragskort skulle berätta hur övriga barn skulle 
flytta sig i ledet. Innehållet i uppdragskorten var varierande, på ett kort var instruktionen att 
ställa de barn som var längst i mitten. På ett annat kort skulle de barn som var kortast stå först, 
och så vidare.  

Maria försökte ge barnen en förståelse för rum, form, läge och riktning genom att hon leker en 
lek där barnen står i ett led och två barn som utses får ta ett uppdragskort som skulle generera 
olika övningar. 

Vera arbetade med att varje barn ska utveckla intresse och förståelse för naturens olika 
kretslopp genom att hon gick med barnen till en bestämd plats de kallade för naturrutan och 
synliggjorde processen för barnen. I naturrutan hade hon vid tidigare besök lagt en 
konservburk, festis, hushållspapper och fruktskal. Vera visade nerbrytningsprocessen för 
barnen genom att synliggöra med bilder på hur det såg ut när de lade dit sakerna och hur det 
såg ut idag. Vera ställde frågor till barnen, hur ser det ut? Vad är kvar? Vad har försvunnit?  

 

Aktivitetens innehåll tenderar att bli något annat än det beskrivna målet 

Evas mål var att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och hennes 
tänkta aktivitet var att barnen skulle göra en rörelseaktivitet men barnen valde att leka hund 
istället. I hundleken fick barnen ett intresse för olika material i skogen. Eva pratade med 
barnen om vad man inte får slänga för skräp i skogen och de såg efter vad som hade hänt med 
fruktskalen som de hade släng i naturen. De samtalade också kring vilka djur som kunde ha 
ätit upp skalen. Hon berättade för barnen vad olika saker i naturen har för namn och hur de 
känns, luktar och ser ut men det var inte det tänkta strävansmålet hon skulle arbeta med från 
början. Evas tänkta aktivitet utvecklade sig till en ”frilek”. Barnens intresse fick styra Evas 
aktivitet.  
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Hur värderas måluppfyllelsen i utomhusaktiviteten? 
Samtliga förskollärare värderade utomhusaktiviteten, men på olika sätt.  

Värdering av måluppfyllelse genom pedagogisk dokumentation 

 
Merparten av förskollärarna gjorde en pedagogisk dokumentation. Förskollärarna fotograferar 
barnens aktivitet och dokumenterade vad barnen sade och reflekterade med barnen över 
aktiviteten. 

Jag ser att barnen har utvecklat sina tankar om kretsloppet under temaarbetets 
gång.(Vera)   

Aktiviteten dokumenterades genom fotografering för att barnen ska kunna reflektera över 
processen. 

Jag fotograferar processen för att kunna reflektera och synliggöra processen för 
barnen. Det är så jag kan visa barnen deras lärande.(Britta) 

 

Verksamheten utvecklas och utvärderas genom reflektion med arbetslaget menade 
förskollärarna.  

Pedagogisk dokumentationen är ett underlag för kvalitetssäkringen i 
verksamheten.(Vera)   

Förskollärarna tyckte att pedagogisk dokumentationen är ett bra verktyg för att synliggöra 
barns lärande och utveckling.   

 Genom pedagogisk dokumentation får föräldrarna får se sina barns lärande och 
utveckling och det tycker jag är viktigt.( Britta)  

 För att göra en utvärdering av verksamheten behövs det dokumentation över 
aktiviteter och reflektioner med barn och arbetslag och då är pedagogisk 
dokumentation bra.(Stina)   

Värdering av måluppfyllelse genom en generell värdering av aktiviteten   

 
Samtliga förskollärare var nöjda med sin aktivitet och tyckte sig se ett lärande hos barnen.  

När barnen får göra samma aktivitet flera gånger ser man hur barnen har utvecklas 
från gång till gång.(Maria)  
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Alla förskollärarna nämnde även att intresset för aktiviteten hos barnen har varit bra. 

Barnen vill inte sluta med aktiviteten, barnen vill visa upp sitt lärande och få 
bekräftelse av mig.(Britta)  

Ett par förskollärare fotograferade barnen under aktiviteten för att visa för föräldrar vad 
barnen har gjort under aktiviteten.  

De tar tid att göra en pedagogisk dokumentation och den tiden har jag inte. Jag 
fotograferar barnen i aktiviteten och visar upp det för föräldrarna.(Lotta)  

Jag gör ingen kvalitetssäkring på aktiviteten men jag brukar fotografera under 
aktiviteten och leken.(Eva) 

Värdering av måluppfyllelsen genom att värdera det individuella barnets lärande och 
utveckling 
 

Ett par förskollärare värderade utifrån det individuella barnets lärande och utveckling. Det 
handlade om hur det enskilda barnet utvecklas i aktiviteten.   

Det är bra med kontinuitet och repetition i aktiviteterna då ser jag hur varje individ 
reagerar och ser om barnen lär sig och utvecklas mot strävansmålet.(Maria)  

 Jag ser att ett par barn utvecklas motoriskt i aktiviteten, och att resten av barnen inte 
blir utmanade i aktiviteten eftersom dessa barn är på en annan nivå i det motoriska 
än de två andra.(Eva)      

Sammanfattning 
Samtliga förskollärare som vi har träffat hade en positiv inställning till utomhuspedagogik. 
Alla förskollärarna menade att utomhuspedagogik handlar om att låta barnen lära och 
utvecklas i en utemiljö. Samtliga förskollärare menade att den upplevelsebaserade 
undervisningen är att föredra och att lära med alla sinnen är en fördel när man arbetar 
utomhus. Ett flertal förskollärare ansåg att utomhuspedagogiken ger barnen möjlighet till att 
utforska och att koncentrationen hos barnen blir bättre än när de vistas inomhus. Gemensamt 
för förskollärarna var att de lyfte in läroplanens mål i den aktivitet som de skulle genomföra 
tillsammans med barnen. Några förskollärare var mer fokuserade på det beskrivna målet och 
innehållet i aktiviteten. Samtliga förskollärare var medvetna om hur måluppfyllelsen 
värderades. De värderade och dokumenterade måluppfyllelsen på olika sätt genom 
exempelvis pedagogisk dokumentation eller genom att de fotograferade aktiviteten. 
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Diskussion 
 
I denna del kommer vi att diskutera det resultat som vi har erhållit genom intervjuer och 
observationer och kopplar till litteraturen. Vi har valt att diskutera våra forskningsfrågor var 
och en för sig för att det ska bli mer överskådligt. Vi kommer också att diskutera hur vår 
metod har fungerat.  
 
· Vilka strävansmål arbetar förskollärarna med i utomhusaktiviteter? 
· Vilka uttryck kan strävansmålen tas sig det praktiska genomförandet?  
· Hur värderas måluppfyllelsen i utomhusaktiviteterna?    

Metoddiskussion  
När vi skulle börja med vår uppsats var tanken att göra en kvantitativ studie. Vi skulle genom 
en enkät till förskollärare med frågor om vilka strävansmål från Lpfö 98 de använde sig av, få 
ihop material till vår studie. Vår handledare avrådde oss, hon menade att vi då skulle fått svar 
på vad de säger sig göra och inte få veta om de är så det förhåller sig. Vi tror att vi skulle ha 
fått fler deltagare i studien med en enkät, men vi tror ändå nu i efterhand att det var rätt att 
följa handledarens råd. Rådet från handledaren var att vi skulle studera en liten grupp 
förskollärare genom intervjuer och observationer. Fallstudie blev det metodval som vi anser 
passade bra till vår undersökning. Det gav oss förskollärarnas personliga uppfattningar och 
tankar om utomhuspedagogik. En sak som vi har funderat på är om vi gjort intervju numer 2 
efter att ha analyserat observationsfilmen så hade vi nog haft fler följdfrågor till förskollärarna 
och vi hade haft mer datamaterial till vår studie. 
 
Samtalsintervju var metoden vi använde, och när vi hade presenterat oss för förskollärarna 
och hur länge vi hade arbetat i förskolan kändes det som om förskollärarna såg oss som 
kollegor. Förskollärarna kunde säga ”ja du vet ju hur det kan vara”. Det var mer som ett 
samtal än en intervju, och vi fick tillgång till deras personliga tankar och åsikter. Detta gjorde 
att vi troligtvis fick djupare svar än om förskollärarna svarat på en frågeundersökning. Vi 
gjorde intervjuerna enskilt med förskollärarna och det gjorde att förskollärarna kunde se det 
som ett samtal. Trost (2010) menar att man kan vara ett stöd för varandra under intervjun om 
man är två. Han påtalar dock att man måste undvika att den intervjuade känner sig 
underlägsen för att intervjuarna har makt.  
 
En tänkbar brist hos oss kan vara det som Kvale (1997) skriver om, att det är bra att 
intervjuaren är påläst i ämnet intervjun handlar om, men kanske har risken funnits att vi har 
varit för insatta, tagit saker för givet och att våra egna erfarenheter tagit över. Detta eftersom 
vi har arbetat 20-23 år i förskolan och kan förskolans sätt att fungera. Vi blev medvetna om 
våra brister när vi analyserade datamaterialet. Vår medvetenhet om verksamheten blev en 
brist genom uteblivna följdfrågor till förskollärarna. Fler följdfrågor hade gett oss mer 
utförliga svar.  
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Under observationerna valde vi att vara fullständiga observatörer. Vi tror att arbetet inte hade 
blivit tillfredsställande om vi valt att vara deltagande observatör. Att i minnet försöka komma 
ihåg de det vi sett och tänkt under aktiviteternas gång hade varit besvärligt. Samtidigt hade 
kanske möjligheten att se på situationerna från ett deltagande perspektiv gett oss andra 
upptäckter och andra intressanta synvinklar på det vi observerade. I två observationer fick vi 
inte filma, vi tog en sådan aktivitet var. Vi upplevde båda två att den aktiviteten var svårast att 
observera. Svårigheten var att anteckna och samtidigt se på själva aktiviteten. Att analysera 
datamaterialet från intervjuerna och observationerna var ett tidskrävande arbete. Vi var 
tvungna att göra analysarbetet uppdelat på tre dagar. Det tar på krafterna att sammanställa 
resultatet och vi tyckte att de behövdes många pauser för att kunna hålla fokus. Efter 
handledning fick vi sedan omarbeta vårt resultat i ett par omgångar. Svenning (2003) skriver 
att en risk med kvalitativ forskning är att resultaten speglas av forskarens egna tankar och 
åsikter. För att försöka förhindra detta så lyssnade vi genom materialet flera gånger och en 
sista gång när vi hade summerat resultatet så att vi kunde pricka av att det stämde med vad 
förskollärarna hade sagt eller gjorde. Å andra sidan kan det vara så att vi tolkade materialet på 
annat sätt än vad förskollärarna sagt eller gjort, vilket gör att detta är vår subjektiva syn. Om 
någon annan gjort arbetet kanske de upplevt saker på andra sätt eller om vi haft annan 
kunskap med oss sedan tidigare kanske vi tolkat våra data annorlunda. 

Trovärdighet och giltighet 
 
Ovan har vi diskuterat de svagheter som finns i vår studie. Vi inser också att vi, trots att vår 
erfarenhet säger oss att urvalet av förskollärare är representativt för en större population, inte 
kan säga något säkert om resultatets generaliserbarhet. De datainsamlingsmetoder vi använt 
oss av anser vi är väl valda i förhållande till forskningsfrågorna. Vidare anser vi att vi varit 
noggranna i vår analys av data. Sammanfattningsvis anser vi därför att vår studie utifrån sina 
begränsningar gett ett trovärdigt och giltigt resultat.  

Resultatdiskussion 

Vilka strävansmål arbetar förskollärarna med i utomhusaktiviteter? 
Vi tycker att utemiljön ska vara ett komplement till lärmiljön inomhus, i vårt resultat ser vi att 
förskollärarna också tycker detta. Ute får barnen en chans till att se och röra på verkliga ting. 
Stenar, pinnar och insekter blir till konkret läromaterial för barnen. Barnen får undersöka, 
utforska och experimentera med verkligt material, de tar hjälp av tidigare erfarenheter samt 
skapar nya kunskaper. Szczepanski (2008) anser att naturen är en pedagogisk miljö där vi alla 
kan arbeta på olika sätt och att det går att ”öppna dörrar” inom de flesta ämnesområden. I 
resultatet visade det sig tydligt att förskollärarna använde sig av matematik och 
naturvetenskapliga strävansmål i sina utomhusaktiviteter. 
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Förskollärarna valde att använda sig av dessa strävansmål för att de ansåg att utemiljön hade 
stora fördelar då barnen tillsammans med förskollärarna kunde arbeta med konkreta och 
gripbara material. Precis som Szczepanski (2008) menar att genom utomhuspedagogik får 
barnen arbeta med praktiskt lärande och får möjlighet att hitta sitt egna sätt att lära, vilket vi 
såg hos barnen i vår studie. Att arbeta med kretsloppsmålet är en självklar aktivitet att göra 
ute. Lotta och Vera visade att arbeta utomhus ger en större möjlighet till ett lärande om 
naturens olika kretslopp i sina aktiviteter. De använde sig av läroplanens mål men de valde att 
arbeta olika kring dessa området. En valde sopsortering och den andra valde 
förmultningsprocessen. Eva visade tydligt kretsloppet på ett naturligt sätt ute genom att visa 
hur olika material förmultnar. Vi tycker det var ett bra experiment eftersom det visar tydligt 
hur ett kretslopp fungerar. Att se hur vi ska sortera våra sopor är bra men det som vi anser är 
viktigt är att man visar för barnen varför man ska sortera sopor, och vad som händer i naturen 
med exempelvis glas som inte kan brytas ner i naturen, var ska glaset sorteras? De två 
aktiviteter som Eva och Vera utförde på förskolan kring begreppet kretslopp vet vi är vanligt 
förekommande i förskolan generellt, men om detta är de enda aktiviteter som förekommer så 
tror vi att förskolans arbete med detta begrepp är något ensidigt och kan breddas betydligt.  
Idag lyfter man i Luleå kommun, ”matematiken och naturvetenskap – från förskola till 
gymnasium”. Vi tror att den satsning som görs på matematik och naturvetenskap kan ha en 
påverkan på förskollärarnas val av strävansmål i sina aktiviteter. I vår studie fann vi att 
förskollärarna använde sig av utomhusmiljön för att nå strävansmålen som handlar om 
motorik och hälsa, vilket är naturligt att arbeta med utomhus. Vi och förskollärarna delar 
samma uppfattning som Dahlgren & Szczepanski (1997) som menar att utemiljön erbjuder 
fullt med möjligheter för barn att utvecklar både sin grov- och finmotorik genom att röra sig 
fritt och utforska stora ytor. I utemiljön sker ett samspel mellan barnen, genom samspelet tar 
barnen del av varandras kunskaper och upptäckter samt utvecklar nya. Det vi har lagt märke 
till under våra verksamhetsförlagda utbildningsdagar är att det är strävansmålen riktade mot 
matematik, naturvetenskap och rörelse som prioriteras på förskolorna vid 
utomhusaktiviteterna. Därför tror vi att respondenterna i vår studie är representativa för 
förskollärare generellt. Vi kan därför tycka att utomhusaktiviteterna ter sig något ensidiga 
eftersom utomhusmiljön kan användas till alla strävansmål från läroplanen. I vår studie fann 
vi att en förskollärare, Stina, skilde sig från de övriga respondenterna i studien eftersom hon 
arbetade med strävansmålet riktat mot språkutveckling. Aktiviteten utfördes genom att låta 
barnen utforska saker av naturmaterial som rimmar och skapa rimord. Genom naturmaterial 
från skogen fick de en mer konkretiserad undervisning i sitt utforskande och undersökande. 
Stina visade att det går att arbeta med språkutveckling i utemiljön. Vi håller med Dewey 
(2004) att när förskolläraren går ut för att bedriva en undervisning i uterummet får man ett 
större rum att utforska i samt att förskollärarna bör lägga stor vikt vid att barnen i sitt 
praktiska arbete får använda olika material genom att se och göra.  
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Vilka uttryck kan strävansmålen tas sig det praktiska genomförandet? 
Alla våra observationer har det gemensamt att förskollärarna använder sig av utemiljön 
genom att barnen får upptäcka och utforska med all sinnena. Förskollärarna har ett medvetet 
strävansmål och innehåll som grund för de aktiviteter de valt att genomföra. Liksom Granberg 
(2002) menar de att småbarn tillägnar sig kunskaper och erfarenheter om omvärlden genom 
att använda sig av alla sina sinnen. Lotta valde att arbeta med ett strävansmål riktat mot 
rörelse och motorik i sin aktivitet. Hon tog vara på vad miljön kunde erbjuda, eftersom det 
fanns naturliga ojämnheter i marken kunde barnen träna på att styra sina kroppsrörelser. Lotta 
utnyttjade naturens kuperade mark och gav, precis som Granberg (2002) menar, barnen 
möjlighet att använda sin grovmotorik på ett naturligt sätt. Stina valde språk i sin aktivitet 
med ett tillhörande strävansmål. Hon var delaktig tillsammans med barnen och hon arbetade i 
sin aktivitet genom att utforska tillsammans med barnen. Szczepanski (2008) och Granberg 
(2002) anser att barn samlar information genom delaktighet i olika situationer, därefter 
organiserar de om den lagrade kunskapen när de ska anpassa den i nya sammanhang. Språket, 
tänkandet och självtilliten att ge barnen möjlighet att fundera, fråga, resonera och dra 
slutsatser om saker och förlopp som intresserar dem. Språkutvecklingen består inte bara i att 
lära sig nya ord, utan också av att den tidigare kunskapen förändras. Gamla ord börjar 
användas på nya sätt och får andra betydelser när barn möter nya situationer menar forskarna. 
Under observationstillfällena lät Stina barnen leka i slutet av utevistelsen. Lek anses vara en 
mycket viktig del i barns lärande enligt Lpfö 98. Varför lägga detta sist och ge minst tid? 
Anser förskollärarna kanske att de lärarledda aktiviteterna är viktigare än leken? Vi anser att 
barnen borde få mer tid till leken. Speciellt när man är utanför gården och barnen kan få en 
massa inspiration från naturen och färre avbrott i leken. Vi menar också att förskollärarna kan 
leka fram ett innehåll som de vill att barnen ska lära sig. De aktiviteter de gjorde med barnen 
skulle de gärna kunna göra på förskolans gård, de borde kunna uppmuntra den fria leken ute i 
naturen mer för att stimulera barnens fantasi. Vår uppfattning stärks av Waite (2010) som 
menar att de erfarenheter barn får genom lek gör att de får meningsfulla samband som stärker 
lusten att lära. Genom att använda sig av leken i sitt lärande befäster barnen sin kunskap 
bättre. Barnen får då en känsla av ägande över sitt eget lärande i sina upplevelser. Nedovic & 
Morrissey (2013), Granberg (2002) och Dahlgren & Szczepanski (1997) har alla funnit att i 
utomhusleken uppstår färre konflikter. Forskarna menar också att den motoriska, fysiska och 
sociala utvecklingen har en stor betydelse för barnets jagutveckling och självkänsla som 
stärks i naturliga lekmiljöer utomhus vilket vi anser vara en stor fördel. Vi tycker oss se att 
utomhusmiljön stimulerade fantasin och kreativiteten vilket gjorde att leken kom mer i fokus 
och fick positiva effekter hos barnen med det sociala samspelet mellan dem. Vi tror också att 
en större rörelseyta utomhus gör att barnen får det lättare att samspela mellan varandra och 
barnen behöver inte ”trängas” på de stora ytorna som utomhusmiljön ger. Marias strävansmål 
tenderade till att bli något annat än det mål hon beskrev i intervjun innan aktiviteten. Barnen 
ville inte göra det Maria hade planerat, barnen fick då bestämma vad som skulle göras och 
barnen valde att leka i skogen. Vi såg att leken blev en rörelseaktivitet genom att de blev en 
”påhittad” lek av barnen. Att Maria valde att inte följa planeringen kan ha många olika 
orsaker. 
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Det kan bero på att Maria inte kunde få barnen intresserade av den aktiviteten hon planerat 
eller att Maria inte hade sett vad barnen var intresserade av. Eller kanske det var så enkelt att 
barnen hade lust att leka i skogen denna dag? Maria tog tillvara på barnens intresse som var 
att leka, vilket vi tyckte var bra men kanske det hade varit bättre om hon först följt de 
strävansmål hon hade valt att göra i sin aktivitet. Thulin (2011) menar att ”det råder olika 
uppfattningar om det pedagogiska uppdragets innebörd, vilket i sin tur påverkar språkbruk 
och förhållningssätt, val av innehåll och hur en lärmiljö ordnas” (s.64). Förskollärarna 
använder sig av ett vardagligt språkbruk i sina aktiviteter, kanske ett rikare språk, till exempel 
genom att använda sig av facktermer från naturvetenskapen skulle erbjuda barnen ett annat 
rikare lärande. Sammanfattningsvis tycker vi att förskollärarna har en relativt ensidig syn på 
vad utomhusmiljön kan erbjuda. 

Hur värderas måluppfyllelsen i utomhusaktiviteten? 
Alla förskollärare värderade utomhusaktiviteterna, men på olika sätt. Alla förskollärarna 
tyckte att aktiviteterna utomhus hade hög måluppfyllelse eftersom barnen blir lugna, 
harmoniska och mindre stressade utomhus. De uttrycker att barnen har lättare för att ta in 
intryck och därför blir mer koncentrerade och inlärningen därmed sker mer naturligt. Generell 
värdering var ”jag tyckte aktiviteten gick bra”. Här kan vi se vår egen brist på följdfrågor. Vi 
skulle naturligtvis frågat om mer utförlig utvärdering av vad innebörden i detta yttrande var.   
Fyra av sex förskollärare använde sig utav pedagogisk dokumentation och de gjorde även en 
utvärdering så de kunde utveckla aktiviteten. Två förskollärare fotograferade barnens aktivitet 
och ibland skrev de ner vad barnen sa under aktiviteten. I vår utbildning har vi lärt oss vikten 
av att dokumentera för att synliggöra barnens lärande och mångfalden av barnens 
uppfattningar.  Att förskollärarna ser en utveckling hos barnen räcker inte för att nå upp till 
läroplanens mål. Det är förskolläraren som ska ansvara för att varje barns utveckling och 
lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras. 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 
dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 
tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. 
(Skolverkat 2010a s.14) 

Om förskollärarna bara har barnens utveckling i huvudet och inte dokumenterar utvecklingen 
genom anteckningar/noteringar om hur aktiviteten gick och hur den utvecklade barnen blir det 
även svårt att utvärdera och utveckla verksamheten anser vi. Eriksson (1988) menar att 
utvärderingen också är en viktig del av verksamheten. Lpfö 98 lyfter vikten av uppföljning, 
utvärdering och utveckling för att säkra kvalitén: ”förskolans kvalitet ska kontinuerligt och 
systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans 
kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, 
dokumenteras och analyseras” (Skolverket 2010a s.14). Vi tycker att utvärdering av 
verksamheten är något som vi förskollärare inte kan hoppa över. I läroplanen, som är vårt 
styrdokument, lyfts utvärderingen fram som mycket viktig och då kan vi inte välja att inte 
utvärdera även utomhusaktiviteterna.  
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Eriksson (1988) menar att utvärdering inte bara är att skriva vad som hänt och även innebär 
att aktiviteter ska analyseras, både vad som gått bra och det som gått mindre bra, hur man ska 
uppfylla målen osv. En utvärdering är till för att kunna utveckla verksamheten.  

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, 
innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för 
utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om 
arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 
förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. (Skolverket 
2010a s.14) 

Slutreflektion 
 
När samtliga förskollärare resonerar kring och använder sig av utomhuspedagogik i den 
dagliga verksamheten ser vi att det är naturligt för dem. Det vi funderar på är om 
förskollärarna förberedde sig lite extra då de visste att vi skulle observera aktiviteterna 
utomhus och om vi hade fått ett annat resultat om vi observerat förskollärarna fler gånger. 
Förskollärarna hade samma utbildning men olika antal år i yrket och de hade olika bakgrund, 
olika miljöer kring förskolan samt olika sätt att arbeta. De olika förskolorna var förmodligen 
inte jämförbara vilket inte heller varit vårt syfte, men vi anser att vi fått fram intressanta 
exempel på vad utomhuspedagogik kan innebära för dessa förskollärare i deras verksamhet 
och vilka strävansmål de har arbetat mot. Vårt resultat grundar sig på ett mycket begränsat 
urval. Det hade därför varit intressant att besöka fler förskolor för att kunna jämföra fler 
förskollärares syn och hur de använder sig av utomhuspedagogik för att se om resultaten blir 
liknande som i denna studie eller om de skiljer sig åt. 

Implikationer för framtida yrkesroll 
 
När vi granskar Lpfö 98 har vi svårt att tyda vad läroplanen säger specifikt om 
utomhusmiljön. Vi kan möjligen tolka det som att det finns innehåll som visar att 
utomhusmiljön är en viktig del i förskolan. Vi tycker att läroplanen skulle kunna vara 
tydligare vad gäller utomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Vi ställer oss frågan varför 
den är så otydligt? Vi tror att genom mer kompetensutveckling som ger kunskap om 
utomhuspedagogik hos förskollärarna och mer stöd i att tolka Lpfö 98 skulle den värdefulla 
utomhuspedagogiken spela en större roll i förskolans verksamhet. När vi har arbetet med vår 
studie har vi utvecklat stora kunskaper inom ämnet utomhuspedagogik. Vi kommer i större 
utsträckning välja tillfällen att utnyttja utemiljön till lärande för att uppnå de strävansmål i 
förskolan. Vi har fått bekräftat att utemiljön ger stora möjligheter till ett lärande på olika sätt. 
Vi vet att utomhuspedagogik är bra då vi har fått ta del av forskning som finns och vi kommer 
att ta med oss det till vårt kommande arbete.  
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Framtida forskning 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare om hur barn som kommer från en förskola med 
utomhuspedagogik som pedagogisk profilering, går till en skola med vanlig 
inomhusundervisning. Hur ser det ut då för de eleverna med resultat och koncentratio
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Intervjufrågor                                                                        Bilaga 1 
Inledande frågor till samtalet: 
Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
Vad är utomhuspedagogik för dig? 
Vad ser du för möjligheter att arbeta med utomhuspedagogik? 
 

Frågor till samtalet före aktiviteten: 
Hur ser du på utemiljön som stöd i lärandeprocessen?  
Hur utmanar du barnen i uterummet? 
När upplever du att ett lärande sker för barnet i uterummet? 
Inför aktiviteten: 
Vilka av läroplanens mål, Lpfö 98 kommer du att använda i din aktivitet med barnen? 
 

Frågor till samtalet efter avslutande aktivitet: 
Hur anser du att det gick för dig i din aktivitet tillsammans med barnen?  
Hur kvalitetssäkrar ni verksamheten?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	    

Observationsschema                                                                Bilaga 2 
Datum: 
Förskola: 
Skogen eller gården: 
Lpfö 98 strävansmål:  
 
Sinnen:  
 
 
 
 
 
Lärande:  
 
 
 
 
 
 
Motorik:  
 
 
 
 
 
 
Samspel:  
 
 
 
 
 
 
Fantasi/kreativitet:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Konflikter:  


