
EXAMENSARBETE

Naturvistelse i förskolan
En undersökning av förskollärares uppfattningar

Malin Karvonen
Evelina Sandberg

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Abstrakt 

Vår studie handlar om förskollärares syfte med naturvistelse. Vad de vill uppnå med den och 

vad de anser att barnen lär sig under den. Vi har även valt att belysa vilken prioritet de lägger 

vid vistelse i naturen och hur de ser på sina förutsättningar. Anledningen till att vi valt detta 

område är att vi är intresserade av naturen och har förhoppning om att även kommande 

generationer ska finna glädjen i naturvistelsen. Vår teori är att naturintresse skapas genom 

möjlighet att vistas ute i naturen. Därtill kommer de vuxnas förhållningssätt och deras 

förmåga att förmedla det lustfyllda i naturvistelsen. I vår undersökning har vi genomfört en 

intervjustudie med personal i förskolan. Resultatet vi fick visar på att naturvistelsen har en 

relativt stor plats på många förskolor, de flesta är ute i naturen minst en gång i veckan. Det 

skiljer mellan olika uppfattningar om naturen som lärandemiljö och lärarens roll i den. En del 

förskollärare ser det konkreta handlandet och olika aktiviteter medan andra ser en helhet där 

barnets utveckling står i centrum. Dessa har vi lyft fram i vår uppsats. 

Nyckelord: natur, förskola, utomhuspedagogik, naturvistelse 
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Inledning 

Människan har alltid levt i närhet till naturen, den har varit en del av levnadssättet, varit en 

förutsättning för försörjningen, och har format vår identitet. Vistelse i naturen är därför en 

viktig del av vår kultur och därför ett ständigt aktuellt område. Vi har själva ett naturintresse 

och anser att det är viktigt att grundlägga intresse för naturen redan i tidig ålder. 

Vi har valt ämnet för att vi vill belysa förskollärares syfte med naturvistelsen. Enligt våra 

erfarenheter skiljer det mycket mellan olika förskolor beroende på bland annat närheten till 

naturen. Vi tror att de viktigaste faktorerna är personalens inställning och värderingar. Därför 

vill vi genom ämnet ”Naturvistelse i förskolan” belysa pedagogers syn på vistelse i naturen. 

Inom ämnet har vi valt att belysa tre olika områden: naturen som lärandemiljö, hälsa och 

motorisk utveckling samt tradition och friluftsliv. Vi har valt dessa områden eftersom vi tror 

att det är inom något eller några av dem som personalen hittar anledningar till att vara ute i 

naturen med barnen. Detta grundar vi på egna tidigare erfarenheter av förskoleverksamheten. 

I vår framtida yrkesroll vill vi kunna vara mycket ute i naturen med barnen i förskolan med 

förhoppningen att hjälpa till att väcka ett intresse även hos dem. 

Syfte 

Vi vill belysa förskolepersonals uppfattningar om naturvistelsen. Vad som ligger till grund för 

att de eventuellt är ute i naturen och vad de vill uppnå med vistelsen. Vi vill utreda om 

naturvistelsen är prioriterad i förskolans verksamhet.   

Frågeställningar 

1. Hur prioriterad är naturvistelse i förskolan?  

2. Vilka förutsättningar/hinder ser personalen för vistelse i naturen? 

3. Vilket syfte har förskolepersonalen med naturvistelsen? 

Med natur menar vi oplanerad naturmiljö, exempelvis skog eller vattendrag. Vi har även valt 

att ta med ängar i begreppet natur. Planerad miljö anser vi är miljö som är tillrättalagd för ett 

specifikt syfte, dit räknar vi förskolegården, parker, lekplatser etc. Detta är den definitionen 

som vi använt i hela vårt arbete och gett till intervjupersonerna i undersökningen.  
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Bakgrund 

Förskolans roll 

Barns lärande 

Barn använder sina sinnen för att lära sig och för att skapa sig en uppfattning om sin omvärld. 

De lär sig av de erfarenheter de möter. Det pågår en ständig process där barnet införlivar nya 

erfarenheter och samspelar med omvärlden. Barns lärande är personligt, vilket innebär att 

saker framträder för barnen i deras eget perspektiv. Medvetandet hos barnet är involverat i en 

process som hela tiden byter fokus. Det som sker utanför barnets fokus blir då oviktigt. Detta 

leder i sin tur till en fördjupad kunskap och förståelse för omvärlden hos barnet. Därför är det 

betydelsefullt att verksamheten ger utrymme för barnens egna spontana intresse. (Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö, 1997; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003; Thulin, 

2006). Det är viktigt för inlärningsprocessen att barnet kan relatera till de företeelser som är i 

fokus och att barnet upplever situationen som meningsfull. Barn behöver erfarenheter för att 

skapa en förståelse (Thulin, 2006). För att barn ska vilja fortsätta att lära sig behöver de bli 

medvetna om sin förmåga att lära sig. Om innehållet, målet med arbetet och arbetsmetoderna 

är begripliga hjälper det barnet att se sin förmåga att lära (Björneloo, 2007; Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö, 1997).   

Genom att samspela med omgivningen erövrar barn omvärlden, det är därför viktigt för deras 

lärande hur vi utformar den pedagogiska miljön. Miljöns utformning visar på vad som kan 

förväntas ske i den pedagogiska verksamheten. Den pedagogiska miljön skall därför vara 

utformad så att lärandet hos barnen underlättas, utmanas och stimuleras (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). Lek i naturen ger viktiga tillfällen att utforska naturen, öva 

samspel, träna motoriken och lära sig om miljön. Små barn har behov av trygga, lockande och 

utmanande aktiviteter för optimal utveckling. Förskolegården lever ofta inte upp till de 

behoven (Thigpen, 2007). Barn lär sig i samspel med andra barn, men också vuxna har en 

viktig del i processen som dialogpartners (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). De barn 

som i sitt lärande blir positivt bemötta, utvecklar och bevarar sin lust och nyfikenhet att lära 

genom hela livet. Små barn försöker erövra sin omvärld på ett aktivt sätt. Omvärldens 

bemötande av barn som söker kunskap påverkar hur de kommer att utveckla självförtroende 

och identitet, huruvida de kommer att se sig själva som lärande personer (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Lärarens roll 

I den traditionella inlärningsaktiviteten är det pedagogen som har den centrala rollen, det är 

han/hon som planerar och strukturerar aktiviteterna och är den som förmedlar kunskapen till 

barnen (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997, Björneloo, 2007). Enligt Thulin (2006) kan 

många förskollärare se lärande i första hand som social fostran och inlärning av vissa 

praktiska färdigheter. I dagens styrdokument synliggörs innehållsaspekterna samtidigt som 

betydelsen av att integrera omsorg, fostran, lek och lärande poängteras. Alla dessa områden 

ses som lika viktiga och som en förutsättning för varandras utveckling. Exempelvis 

naturvetenskapen riskerar på grund av detta att bli en täckmantel för omsorg, lek och lärande. 
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I förskolans pedagogik har traditionellt betydelsen av att utgå från barns intressen betonats. 

Detta är något som lever kvar i dagens måldokument samtidigt som krav på arbete med olika 

innehållsaspekter betonas. Många lärare kan uppleva detta som ett dilemma. 

Natur och miljöarbete har alltid haft en plats i förskolan, främst i form av att benämna, odla, 

naturupplevelser och beteende i naturen. I och med att människans roll i kretsloppet blir 

synlig för oss människor och förståelsen i samhället för sambanden mellan människan och 

naturen ökar skapas ett behov att även dessa kunskaper tillämpas i förskolan. Läraren har där 

en avgörande roll och dennes attityder och kunskaper utgör grunden för miljöarbetet (Thulin, 

2006). I förskolan och skolans tidigare år har utomhuspedagogik fått ett relativt stort 

genomslag, där är det ofta förknippat med miljöundervisning. Den delen av undervisningen 

har ofta som syfte att ge barnen tillfälle att bygga upp en positiv relation till naturen. Lärare i 

förskolan och grundskolans tidigare år känner sig inte lika styrda av kursplaner, 

betygskriterier och scheman som övriga lärare, vilket gör det enklare för dem att lämna 

klassrummen och skolböckerna och ägna sig åt en utomhusverksamhet som är kopplad till 

rörelse och lek (Björneloo, 2007). Olika förskolor har olika förutsättningar för naturvistelse, 

utgångsläget måste alltid vara den egna verksamheten och dess förutsättningar i form av 

närhet till naturen och de olika individernas personligheter (Granberg, 2000). 

Thulin (2006) anser att det inte räcker med att barnen i förskolan får uppleva naturen, utan att 

de också behöver få en förståelse för miljö- och samspelsfrågor i naturen. Lärarna i förskolan 

bör skapa situationer som möjliggör för barnen att upptäcka de ekologiska processerna och 

för att väcka intresse kring dessa (Thulin, 2006). Det föds frågor hos barn genom upplevelser 

och iakttagelser vid vistelse utomhus. En viktig faktor vid barns lärande är att de får tänka och 

reflektera kring det aktuella området. Läraren har en viktig roll att genom samtal hjälpa barnet 

att förstå grundläggande förhållanden och samband. På så sätt ger den vuxne barnen ord och 

begrepp för saker och händelser (Granberg, 2000; Johansson, 2003; Thulin, 2006; Dahlgren, 

2007). För att barn skall utveckla förståelse för sin omvärld måste vi låta dem utforska den 

och låta dem själva få ta reda på hur saker förhåller sig. Lärarens uppgift är att uppmuntra 

barnen att själva söka kunskap och vara en medupptäckare tillsammans med barnen. 

Respekten för barnets föreställningar och idéer måste vara grundläggande i pedagogens 

människosyn. Pedagogen ska vara passivt aktiv tillsammans med barnen och observera deras 

aktiviteter, men också se hur han/hon kan tillföra nytt material till barnen för att de ska 

utveckla sina färdigheter (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Lärarens tilltro till barnets 

förmåga bör ha sin utgångspunkt i barnets medfödda vilja att upptäcka och förstå världen. 

Detta förutsätter aktiva engagerade lärare som kan tolka barns agerande och ha en tillit till 

deras utveckling. Då kan barnet få en möjlighet till delaktighet och inflytande och dess 

erfarenheter och upplevelser tillvaratas Det är även viktigt att kunna se var barnets 

medvetande är riktat för att ha möjlighet att fånga upp dess intresse och utgå från det (Thulin, 

2006). För att en utveckling hos barnet ska ske krävs att både barn och pedagoger är aktiva. 

Det behövs aktiva pedagoger för att barns tankevärld ska expandera till en ny förståelse. 

Utgångspunkten och målsättningen hos pedagogen är att barnen skall få förståelse för att det 

beror på dem själva om de ska lära sig något. Vi vuxna ska inte enbart lära barnen olika saker 
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utan hjälpa barnen att göra lärandet synligt för dem själva (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 

1997; Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999; Björneloo, 2007).  

Lärarens syn på barn, kunskap och lärande samt medvetenhet om sin syn på detta påverkar 

lärarens förmåga att göra barn delaktiga i olika sammanhang (Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö, 1997; Thulin, 2006). Det finns stora skillnader i hur förskollärare ser på sitt 

pedagogiska uppdrag. Synen på vad och om barnen ska lära sig skiljer sig åt liksom de 

intentioner läraren har för barns lärande. Därför kan man anta att barns lärande i förskolan kan 

skifta betydligt beroende på vilka lärare de möter (Thulin, 2006).  Det är viktigt som 

professionell pedagog att stanna upp, fundera och reflektera över sin syn på barns lärande och 

utveckling, och över sin egen roll i denna process. Det är avgörande att vara medveten om hur 

man kan påverka utvecklingen hos barn (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Lärares 

öppenhet inför utveckling och förändring hjälper dem att göra vardagssituationer till 

reflekterande erfarenheter över det egna arbetssättet. Detta är ett öppet förhållningssätt som 

kan hjälpa läraren att kritiskt granska sitt eget förhållningssätt och hur detta speglas i 

verksamheten (Björneloo, 2007). Lärare missar många tillfällen under utevistelsen att öka 

lärandet hos barnen (Maynard & Waters, 2007). Den pedagogiska kvaliteten i förskolan beror 

på hur lärare använder sin kompetens för att skapa pedagogiska miljöer. Lärarna bör ha ett 

klart uttalat syfte med vad barnen ska utveckla förståelse kring. Kunskap om läroplanens 

innehållsaspekter är lika viktiga i förskolan som i resterande delar av utbildningssystemet. Det 

krävs kunskap om det innehåll som ska exponeras för att kunna utnyttja situationer i ett 

specifikt syfte, ställa frågor, problematisera och så vidare (Thulin, 2006). Lärare i förskolan 

har en unik position i och med möjligheterna att tillämpa läroplanens innehåll under 

naturvistelsen (Oliver & Klugman, 2005). 
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Utomhuspedagogik 

Begreppet utomhuspedagogik är mångfacetterat. I det ingår kopplingar till platsen för 

lärandet, objektet för och sättet att lära samt miljö och hälsa. Upplevelser av företeelser i sin 

rätta miljö bidrar till att kroppen, materialen och miljön blir direkta objekt för lärandet 

(Szczepanski & Dahlgren, 2009). Det utmärkande med utomhuspedagogik är relaterat till 

plats, miljö och kroppen (Szczepanski, 2009). 

Att arbeta med utomhuspedagogik handlar om att det invanda lärandet i traditionella 

inomhusmiljön flyttas ut i natur, samhälle och kulturlandskap för att på så sätt skapa 

direktupplevda och autentiska inlärningssituationer. Abel (2006) menar att i arbetet med 

utomhuspedagogik är det viktigt att lyfta fram platsens betydelse för lärandet. 

Naturen som lärandemiljö 

Sjölander (2007) skriver: 

Naturintresse är inget naturligt, det måste väckas. Ju fler människor vi kan väcka, desto säkrare är det att 

vi får behålla det lilla som våra företagsamma förfäder lämnat efter sig av den ursprungliga svenska 

naturen (Sjölander, 2007). 

Dagens stadsnära grönområden håller på att försvinna för förmån till bostäder, parkeringshus, 

vägar och köpcentra. Denna utveckling av dagens samhälle omintetgör möjligheten till möten 

och naturlig rörelse i gröna livsmiljöer. Därför måste förskolan och naturen komma närmare 

varandra (Szczepanski, 2007).  

Jean Jacques Rousseau ansåg redan på 1700-talet att människan var en del av naturens 

ordning. Han menade att en naturenlig livsstil handlade om att lämna det onaturliga stadslivet 

och återvända till människans ursprungliga enklare levnadssätt. Det onaturliga och destruktiva 

samhället och kulturen var enligt Rousseau skapat av människors försök att sätta sig över 

naturlagarna. Förutsättningen för att utforma det goda samhället var att det skulle ske i 

enlighet med naturens lagar. Ägande, lagstiftningar och arbete skulle enligt Rousseau vara 

naturenliga (Stensmo, 1994).  

Barn ser ofta inte människor som en del av naturen och förstår inte att människan är beroende 

av den för sin överlevnad. Eftersom naturen finns omkring oss är det för de flesta som arbetar 

med barn naturligt att integrera den i exempelvis temaarbete. Det är dock skillnad på att 

involvera naturen i ett tema och att medvetandegöra barn om naturen i förhållande till temats 

innehåll (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Barnet förstår inte automatiskt något 

enbart för att det vet, utan måste lära i naturliga sammanhang för att utveckla en 

begreppsförståelse. Genom att barnet utifrån sina egna förutsättningar och tillsammans med 

vuxna får göra upptäckter och utforska naturen ges barnet möjlighet att utveckla insikter om 

naturen och människans roll i det ekologiska kretsloppet (Thulin, 2006; Szczepanski, 2007). 

Därför behöver lärandet i dagens skola vara mer platsrelaterat, verklighetsanknutet, 

ämnesöverskridande och upplevelsebaserat. Kunskaperna som förvärvas i naturen blir mer 

kvalitativa än de skulle blivit genom inhämtning exempelvis via litteratur. De kunskaperna 

behöver sättas in i ett sammanhang innan de blir begripliga, medan de kunskaper och 
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färdigheter som erövrats i naturen sker där de till stor del ska användas (Dahlgren, 2007; 

Szczepanski, 2007). Redan Fröbel ansåg vid förra sekelskiftet att barnet genom tidiga 

upplevelser av naturen skulle få betydelsefulla erfarenheter för att efter hand begripa hur 

naturen hänger ihop och hur de själva ingår i den. Människan skulle tillägna sig lärdomar som 

var viktiga i hennes liv genom ett naturnära levnadssätt (Wallström, 1992).  

I arbetet med små barn är det viktigt med kontinuitet. Det är därför av stor vikt att man 

besöker samma ställe ofta så att de får en möjlighet att känna sig hemma där. Barnen får 

kunskaper om naturen och upplever äventyr och skönhet. Om barn får vara ute redan som små 

och får uppleva naturen på ett positivt sätt och med alla sinnen, utvecklar de en positiv 

uppfattning om naturen och lär sig tycka om att vara ute. De tillägnar sig där kunskaper, både 

praktiska och teoretiska. De utvecklar även olika färdigheter och gör nya erfarenheter, både 

fysiska och estetiska. Deras nya upplevelser engagerar och lockar till vidare upptäckter 

(Granberg, 2000). Svensk förskola är präglad av ett ämnesintegrerat arbetssätt sen lång tid 

tillbaka där omsorg, lek och lärande följs åt. Vid arbete med tema kan flera olika 

innehållsaspekter ingå, även om temat har ett visst ämne kan andra delar som matematik och 

språk komma in. Innehållet i temat har ofta utgångspunkt i barns erfarenheter och intressen. 

Tillsammans utgör det en del av det meningsfulla sammanhanget (Thulin, 2006). Tidig 

undervisning i naturvetenskapliga ämnen har stor betydelse för lärandet på lång sikt. Barns 

naturvetenskapliga lärande sker under en lång tid och som en kombination av undervisning 

och vardagserfarenheter (Novak & Musonda, 1991; Helldén m.fl. 2005). 

Vilken sorts förkunskaper en förskollärare behöver i naturvetenskap är omdiskuterat. Leicht 

Madsen (1999) menar att en del förskollärare inte tar med barnen ut i naturen för att de inte 

kan svara på barnens frågor om biologi. I hans undersökningar framkommer att många vuxna, 

även förskollärare, skjuter på svaren på frågor tills de hunnit ta reda på dem. Leicht Madsen 

anser däremot att det inte går att slå upp de riktiga svaren på barnens frågor i böcker. Genom 

sina kunskaper om de olika barnen är förskolepersonalen bättre på att svara på deras frågor än 

biologiböckerna. Barnen behöver inte korrekta namn till svar, utan vill hellre ha ett namn eller 

en beteckning som kan ingå i deras ordförråd, helst ett namn som de kan genomskåda och 

förstå. Biologi är inte enbart att kunna floran, att lägga tyngdpunkten på namn är mer 

blockerande än utvecklande för naturkänslan (Leicht Madsen, 1999). Thulin (2006) menar 

däremot att det för barnets lärande är viktigt att läraren själv förstår och har kunskap om det 

aktuella området. Lärare i förskolan har ofta en del kunskaper om naturen, men anser dem inte 

vara tillräckliga. I brist på naturvetenskapligt språk används då ofta det vardagliga 

språket/omsorgs-, lek- och lärandespråket. I Thulins (2006) undersökning om hur 

förskollärare och barn kommunicerar om naturvetenskapliga fenomen undviker ibland läraren 

att ta fasta på barnets funderingar och hon tolkar det som en möjlighet till att läraren kanske 

inte själv var förtrogen med innebörden i ett fenomen. Vikström (2005) skriver att barn kan 

utveckla förståelse för biologiska processer redan som små om de får undervisning av lärare 

som har kompetens i ämnet. Även Helldén m.fl. (2005) framhåller detta och skriver att barn 

behöver vara tillsammans med människor som använder naturvetenskapliga begrepp och 

teorier för att upptäcka och tillägna sig dessa. 
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I utemiljön får små barn en anknytning till miljölära och kretsloppstänkande vilket möjliggör 

ett miljöengagemang senare i livet. Förskolan kan bidra till att öka miljömedvetandet i 

morgondagens samhälle genom att arbeta miljömedvetet redan med de allra minsta barnen 

(Granberg, 2000). Ett miljötänkande som genomsyrar hela förskolans verksamhet kan 

medverka till att barns förtroende för vuxnas vilja, kunskap och tro på en positiv 

framtidsutveckling ökar (Thulin, 2006). Förutsättningen för miljömedvetande bygger på ett 

positivt förhållande till naturen. Detta uppstår genom trygghet i och förtrogenhet med 

utemiljön samt vana vid att vistas ute och uppskatta det. Barns miljömedvetande grundläggs 

genom tidiga och vardagliga kontakter med omvärlden och går genom deras egna spontana 

upptäckarglädje. Barnet upplever med alla sina sinnen och upplevelserna åtföljs av olika 

känslor. (Granberg, 2000; Grahn, 2007). Positiva erfarenheter av naturen genom lustfylld lek 

ökar motivationen och förståelsen för vår omvärld och underlättar för miljötänkande hos 

barnet (Granberg, 2000; Dahlgren, 2007; Szczepanski, 2007). En viktig del i miljöarbetet är 

att barns olika erfarenheter får möjlighet att komma till uttryck, men också att barnen i 

förskolan erbjuds möten med natur och miljö av varierande slag. På grund av detta bör 

verksamheten bedrivas på ett sådant sätt att barnen ges möjligheter att utveckla kunskaper och 

att från sitt eget perspektiv hitta möjliga sätt att arbeta mot hållbar utveckling (Sandell m.fl. 

2003). 

Hälsa och motorisk utveckling 

Rousseau ansåg att ett naturligt levnadssätt hos människan var av stor betydelse för att gynna 

hälsan (Stensmo, 1994). Människan behöver frisk luft och rörelse för att må bra. Barn som 

vistas ute i naturen är friskare och piggare än andra barn. Orsakerna till detta anses vara den 

friska luften, de fria ytorna samt möjligheterna att dra sig undan. De har också mycket färre 

konflikter med andra barn och deras lekar är fantasifullare och mer varierande. 

Koncentrationen och den spontana uppmärksamheten ökar. Resultatet förklaras med att vi 

människor är gjorda för att vistas i naturen. Vistelse i naturen och upplevelserna som detta ger 

leder även till ett stärkt immunförsvar, har en tillfredställande effekt och hjälper 

återhämtningen (Granberg, 2000; Maynard & Waters, 2007; Szczepanski, 2007). Rörelse är 

glädje och kroppslig kontakt skänker självbekräftelse. Särskilt viktigt är detta för de barn som 

har svårigheter med traditionella inlärningssituationer och som upplever osäkerhet i samspelet 

med andra. Utomhusvistelse och fysisk aktivitet har en positiv inverkan på skolprestationer. 

Genom att regelbundet ägna sig åt fysisk aktivitet stärker vi även immunförsvaret och 

minskar stressen (Nelson, 2007). 

Grovmotoriken hos barn förbättras med fysisk aktivitet och motorisk träning, även öga-

handkoordinationen förbättras. Ökad fysisk aktivitet och motorisk träning har också en positiv 

effekt på barns prestationer i svenska och matematik (Ericsson, 2003). Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2000) tolkar begreppet fysisk fostran som att det både innefattas av uppfostran och 

fysisk aktivitet. Begreppet innefattar även tanken om en sund själ i en sund kropp. Enligt 

Wallström (1992) ansåg Fröbel att det för varje friskt barn är naturligt och lustfyllt att röra på 

sig. Med hela sin kropp uttrycker de från början reflexmässigt en mängd rörelser (Wallström, 

1992). Förskolan har en skyldighet att kunna ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. 

Barn har behov av att röra sig och det är viktigt för barnens totala utveckling med en allsidig 
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rörelseerfarenhet. Fysisk aktivitet bör bedrivas så att den ger utmaningar, avspänning, 

spänning och en bättre hälsa. Det är betydelsefullt för barnet att få delta i upplevelser som 

lockar till spänning och utmaning, om spänningsmomentet i aktiviteten uteblir finns det risk 

för att även glädjen över fysisk aktivitet försvinner. Det är förskolans ansvar att se till att varje 

barn har möjlighet till rörelse utifrån dess egna behov (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 

Genom att göra naturvistelsen socialt rolig, fridfull och välkomnande, så att barnet känner sig 

tryggt, ökar dess intresse för leken och den fysiska aktiviteten. När barn själva får välja 

föredrar de ofta den naturliga miljön framför den planerade. I naturmiljö rör sig barn mer. De 

tränar smidighet, balans och koordination i högre grad än i planerad lekmiljö (Granberg, 

2000; Mårtensson, 2004; Fagerström, 2005; Dyment & Bell, 2008). Barnen utvecklar även 

förmågan att bedöma risker då de exempelvis klättrar (Waters & Begley, 2007). Hos barn 

finns det ett naturligt behov av lek med stort bidrag av vidlyftlighet och sinnelighet, men även 

av varierande fysisk aktivitet. De barn som inte får dessa behov tillfredsställda har lättare 

tendens att uppvisa beteenden som kan tyda på en sämre koncentrationsförmåga samt 

försämrad motorisk utveckling (Grahn, 2007). Källan till glädje är genom fysisk aktivitet, mår 

barnen fysiskt bra så leder det till ett främjande av koncentrationsförmågan och därmed ett 

främjande av inlärningsförmågan. Inlärningssvårigheter kan bero på motoriska problem hos 

barnet (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000).  

Tradition och friluftsliv 

Lärande genom skola är något relativt nytt i människans historia. Tidigare lärde människorna 

sig praktiskt det de behövde kunna. Kunskaperna och traditionerna fördes vidare från 

generation till generation genom att de yngre tidigt fick delta i sysslorna (Szczepanski, 2007). 

Människan har idag inte samma dagliga kontakt med naturen som man hade förr. 

Levnadsvillkoren har förändrats i och med industrialiseringen och de flesta bor i tätorter. Det 

vardagliga samspelet mellan människa och natur har försvunnit.  Vi har även fått en mer 

vetenskaplig syn på naturen som inneburit att vi förlorat en del av mystiken. Livsinnehållet 

och närkontakten med den levande naturen som våra förfäder hade saknas i vår tid (Schön, 

2007). Människan alltid varit beroende av naturen för sin överlevnad, därför har vi människor 

även i stor grad påverkat den. Naturen bidrar till att stimulera vårt estetiska medvetande och 

vår uppfattning om vad som är vackert och eftersträvansvärt, men påverkar också vår 

världsuppfattning, identitet och våra relationer till högre väsen och makter (Strid, 2007). 

Förskolan har en viktig roll i att föra vidare vårt kulturarv. Därför behövs många vakna 

kulturarbetare inom förskolan som kan berätta för barnen var vi kommer ifrån och hur det var 

förr. Det muntliga arvet måste upplevas av iakttagaren genom sånger, sagor, historier, lekar, 

hyss, fester och traditioner. Dessa kan ha lokala avvikelser, men också vara lika över landet. 

Barnomsorg och skola bör förvalta detta arv så att det lever vidare. Kulturlandskapets historia 

fyller människan med kunskap och samhörighet med jorden vilket bidrar till att människan 

vill bevara naturen (Gustavsson, 1993). Genom att låta barn aktivt ta del av samhällets 

gemensamma kulturarv formas de till demokratiska medborgare. Detta sker genom att 

värderingar, traditioner, historia, språk och kunskaper förs vidare från vuxna till barn 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 



 

9 

 

Förankring i styrdokument 

Enligt gällande styrdokument, Lpfö98, ska förskoleverksamheten formas efter den 

grundläggande demokratins värderingar och främja respekten för människor och miljö. I 

förskolan ska barnen få förståelse både för sig själva och för omvärlden. Det läggs stor vikt 

vid barns erfarenheter, intressen, behov, åsikter, tankar och idéer. Grunden för 

förskoleverksamheten ska utgå från barnens utforskande, nyfikenhet och lust att lära. 

Förskolepersonalen ska ge barnen utmaningar som bidrar till att de erövrar nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper samt erbjuda en miljö som lockar till utveckling, lek och lärande.  

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus (Lärarförbundet, 2001). 

I förskolan ska barnen ha utbud av olika aktiviteter som de kan växla mellan under dagen och 

under utevistelsen bör de få vistas både i planerad miljö och i naturmiljö. Barnen ska erbjudas 

en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet samt inspirerar dem att utforska omgivningen 

I läroplanen poängteras vikten av miljö- och naturfrågors roll i förskolans verksamhet. Ett 

viktigt strävansmål i den är att varje barn skall utveckla respekt för allt levande och omsorg 

om sin närmiljö. De skall även få möjlighet att utveckla förståelse för sin egen roll i naturens 

kretslopp samt hur vardagsliv och arbete kan utformas för att bidra till en bättre miljö både nu 

och i framtiden. 

Läroplanen tar fasta på den motoriska utvecklingen och har som strävansmål att varje barn 

skall utveckla sin motorik, koordinations förmåga och krappuppfattning. De ska även få insikt 

i hälsans och välbefinnandets betydelse (Lärarförbundet, 2001). 

Den 8 augusti 2010 fattade regeringen beslut om den nya läroplanen för förskolan som ska 

börja gälla 1 juli 2011. Genom den förtydligas målen för bland annat naturvetenskap och 

utvecklas till både omfattning och innehåll (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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Metod  

Förberedelser 

Arbetet inleddes med att vi fick kontakt med varandra via studentportalen. Därefter träffades 

vi för att diskutera ämne för skrivandet. Eftersom båda har inriktning mot förskolan i vår 

utbildning var det självklart att vi skulle utgå från detta. Därpå kom beslutandet om själva 

ämnet. Vi försökte välja ett ämne som både intresserade oss och inte var för stort. Enligt Trost 

(2008) är dessa två aspekter avgörande för att orka igenom hela uppsatsen. Sedan inledde vi 

arbetet med att skriva PM för att bli tilldelad en handledare. Trost menar att handledarens roll 

kan variera mycket från fall till fall och så även dess betydelse för uppsatsen. 

Vi delade upp bakgrunden i tre huvudrubriker: Förskolans roll, Utomhuspedagogik och 

Förankring i styrdokumenten. De två första delades sedan in upp i underrubriker. Förskolans 

roll delade vi upp i Barns lärande och Lärarens roll. Under rubriken Utomhuspedagogik lade 

vi in Naturen som lärandemiljö, Hälsa och motorisk utveckling och Tradition och friluftsliv. 

Rubrikerna valdes eftersom vi efter vissa resonemang kände att det troligen var inom dessa 

områden vi skulle hitta svaren på våra frågeställningar. Till bakgrunden samlade vi litteratur 

främst genom att söka böcker på biblioteket. Litteraturinsamling kan vara en lång och 

arbetssam process. Böckerna finns ofta inte på hemorten eller är utlånade (Patel & Davidson, 

1994; Trost, 2008). Detta var något vi fick mycket erfarenhet av. Biblioteket har även en del 

elektroniska sökmotorer som vi utnyttjade för att hitta rapporter och uppsatser av vetenskaplig 

karaktär. Vi delade upp de planerade områdena till bakgrunden mellan oss och sökte material 

till dem. Materialet sammanställde vi sedan och skrev ihop. 

Intervjuer 

För att få svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Syftet med 

kvalitativa undersökningar är enligt Patel & Davidson (1994) att skapa en annorlunda och 

fördjupad kunskap gentemot den man får vid kvantitativa studier. Vi valde den 

undersökningsformen för att få en djupare inblick om de enskilda intervjudeltagarnas tankar, 

åsikter och resonemang. Genom exempelvis enkäter hade vi fått mer generella svar och en 

större undersökningsgrupp än vi fick med intervjuer (Patel & Davidson, 1994). Enligt Kvale 

(2008) försöker intervjuaren genom den kvalitativa forskningsintervjun förstå hur 

intervjuobjektet ser på omvärlden och utveckla innebörden av deras erfarenheter. Metoden 

bygger på vardagligt samtal, men är av professionell karaktär. Till att börja med formulerade 

vi frågor som vi tänkt ställa under intervjuerna (bilaga 1). Vi använde oss av 

halvstrukturerade frågor för att vara mer flexibla under intervjuns förfarande och ställa de 

följdfrågor som vi ansåg var lämpliga vid de olika tillfällena. Detta gjorde vi genom att vi 

upprättade en intervjuguide med några bestämda frågor och förslag på följdfrågor och teman. 

Kvale (2008) menar att en intervjuguide kan variera i utformning. Den kan rymma endera 

ämnena som ska täckas, noggrant formulerade frågor eller ämnen och förslag på frågor. Det är 

upp till intervjuaren att bedöma vilken variant av guide som är passande vid intervjun och hur 

strikt guiden ska följas.  
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Vi använde oss av Patel & Davidsons (1994) upplägg när vi tog kontakt med personalen på 

förskolorna. Kontakten med de tilltänka intervjupersonerna inleddes genom att vi skickade ett 

brev (bilaga 2) till de olika förskolorna där vi förklarade vilka vi var, syftet med 

undersökningen och en förfrågan om någon av dem kunde tänka sig att ställa upp i vår 

undersökning. I brevet tog vi även upp hur svaren skulle komma att behandlas och att de 

intervjuade skulle vara helt anonyma. Enligt Patel & Davidson (1994) kan personer som blivit 

utvalda att ingå i en undersökning inte alltid se vikten med att ställa upp i den. Det är därför 

upp till den som genomför undersökningen att motivera dem. I en av kommunerna delades 

breven ut personligen och även muntlig information gavs vid tillfället. Nästa steg var att ta 

kontakt med de olika förskolorna via telefon då vi bestämde när och hur intervjun skulle 

genomföras. Bell (2006) menar att det är viktigt att presentera sig och att muntligt beskriva 

syftet med undersökningen och vad man kommer göra med det resultat. För att 

respondenterna ska få tid att tänka vad det ger sig in i och eventuellt avböja räcker det inte 

med att framföra informationen muntligt utan den bör också framföras skriftligt (Bell, 2006). 

Enligt Kvale (2008) innebär konfidentialitet att privata data som innebär att 

undersökningspersonerna kan identifieras inte kommer att redovisas. För att skydda de 

intervjuade förändras namn och andra identifierande drag vid redovisningen. Detta är något vi 

följt noga. 

Undersökningsurval 

Som urvalsgrupp tog vi ut personal från tio förskolor, sammanlagt 13 intervjupersoner 

fördelade på tio intervjuer. Antalet valde vi med tanke på den tidåtgång som skulle krävas vid 

transkriberingarna och utifrån hur många vi trodde oss behöva för att få tillräckligt med 

material. Till detta hämtade vi stöd från Kvale (2008). På tre av förskolorna deltog två 

personer i intervjun. Detta skedde på grund de intervjuades egna önskemål. Enligt Kvale 

(2008) sker den mesta intervjuforskningen med en person, men han menar att gruppintervjuer 

mycket troligt kan ta fram en livfull mellanmänsklig dynamik och åskådliggöra det sociala 

samspel som ligger till grund för de intervjuades uttalanden. Vi försökte välja ut en varierad 

undersökningsgrupp för att få åsikter från personer med olika erfarenheter. Enligt Kvale 

(2008) väljs intervjupersoner sällan ut slumpmässigt utan urvalet beror i allmänhet på andra 

saker, exempelvis typiskhet eller otypiskhet eller helt enkelt tillgänglighet. Intervjupersonerna 

i vår studie är utvalda på grund av skillnaderna mellan de olika förskolorna. Dessa skillnader 

var exempelvis förskolornas läge, by-stad, huruvida de är kommunala eller friskolor. 

Intervjuerna skedde i två olika kommuner och i olika typer av verksamheter. På grund av att 

personalen flera förskolor valde att inte delta i studien innebar det att en del förskolor blev 

valda på grund av tillgänglighet för att få ihop en tillräckligt stor undersökningsgrupp. Tre av 

de utvalda förskolorna är friskolor, en av dem med utpräglat Reggio Emilia-inspirerat 

arbetssätt. En annan förskola jobbar efter friluftsfrämjandets I Ur och Skur (bilaga 3).  Flera 

av förskolorna arbetar traditionellt, det vill säga utan speciell profilering. Vi valde även olika 

centralt belägna förskolor för att vi ville ha ett varierat utbud. Eftersom vi inte kände till 

särskilt många av verksamheterna i förhand innebar det att personalen själva fick bestämma 

vem som skulle ställa upp på intervjun. 
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Förskola 1 är en kommunal förskola med en avdelning och ligger i ett villaområde några 

kilometer från centrum. Förskolan ligger på gångavstånd till en större skola och en annan 

förskola. Förskolan ligger även inom gångavstånd till skog, motionsspår och vatten. Denna 

förskola är naturinriktad och arbetar temainriktat med ”natur och friluftsliv”. De jobbar även 

med Grön Flagg-certifikat (bilaga 3). För tillfället består barngruppen till största delen av små 

barn i 1-2-årsåldern. 

Intervjun skedde med två kvinnliga förskollärare, båda i 30–35-årsåldern. Även en 

barnskötare var närvarande vid tillfället, men var upptagen med annat. På personalens egen 

begäran satt vi inne på avdelningen med barngruppen omkring. 

Förskola 2 ligger i ett villaområde ca 1 km från centrum och är en I Ur och Skur- förskola i 

kommunal regi. Förskolan har fyra avdelningar, men det är endast på den avdelning vi gjorde 

vår intervju som arbetssättet är I Ur och Skur-inriktat (bilaga 3). Avdelningen har en 

barngrupp i åldern 2-5 år. Förskolan har en stor och fin utegård, de har även närhet till skogen 

och vattnet.  

Intervjuobjektet var en kvinna i 40-årsåldern. Under intervjun satt vi i ett enskilt rum utan 

störande moment. 

Förskola 3 är en kommunal förskola med 3 avdelningar ca 2 km från centrum. Förskola 

ligger i ett villaområde, en mer trafikerad väg går precis utanför förskolan. De har ca 1-1,5 km 

till skogen. Förskolan arbetar traditionellt.  

Förskolläraren i undersökningen var en kvinna i 50-årsåldern. Hon jobbar på en 

syskonavdelning med barn i åldern 3-5 år. Intervjun skedde i ett avskilt rum. 

Förskola 4 ligger ca 1 km från centrum och är en kommunal verksamhet med tre avdelningar.  

Förskolan ligger i ett villaområde med närhet till en skola, ca 1-2 km till skogen/naturen.  

Vi intervjuade en kvinnlig förskollärare i 35-årsåldern som jobbar på en syskonavdelning med 

barn 3-5 år. Under intervjun satt vi ensamma i ett arbetsrum. 

Förskola 5 är en kommunal förskola med 3 avdelningar och ligger centralt beläget i 

kommunens största stad. De har gångavstånd till en park och vatten.  

Intervjupersonen var en kvinna 40-årsåldern som arbetar på en avdelning med barn i åldern 1-

3 år. Hon uppgav att hon i utbildningen till förskollärare hade ”inriktning mot människan och 

naturen för yngre”. Intervjun tog plats i ett avskilt arbetsrum. 

Förskola 6 ligger i en by i kommunen några mil utanför huvudorten.  Förskolan drivs 

tillsammans med ortens skola i privat regi och har en viss naturprofilering. De arbetar även 

med Grön Flagg-certifiering (bilaga 3). Förskolan har varit i drift i nuvarande regi i två år och 

består av enbart en avdelning som ligger i anslutning till skolan. Skogen ligger inom 

gångavstånd från förskolan.  

Intervjun skedde med två kvinnor, en förskollärare och en barnskötare. Detta på 

förskollärarens begäran då hon uppgav att barnskötaren hade betydligt mer yrkeserfarenhet än 
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henne. Förskolläraren var i 40-årsåldern och barnskötaren i 50-årsåldern. Under intervjun satt 

vi inne på avdelningen medan barnen var utomhus. Närvarande i lokalen var även en annan 

person som arbetar på förskolan. 

Förskola 7 ligger i utkanten av centralorten med närhet till naturen. Förskolan är en Reggio 

Emilia-inspirerad (bilaga 3) fristående förskola som startats upp 2007. 

Intervjupersonen var en manlig förskollärare i 40-årsåldern som var anställd på förskolan som 

utepedagog. Han arbetar mot 2 av förskolans 3 arenor där de äldre barnen går. Under 

intervjun satt vi vid ett bord i ett av förskolans arbetsrum. 

Förskola 8 är en kommunal förskola med gångavstånd både till centrum och till skogen. På 

förskolan finns fyra syskonavdelningar. Förskolan ligger beläget i ett vackert område nära 

vattnet. På förskolan arbetar de med Grön Flagg-certifiering (bilaga 3). 

Vi intervjuade en kvinnlig förskollärare i 35-årsåldern. Intervjun tog plats inne på hennes 

avdelning medan barnen var utomhus. 

Förskola 9 ligger i en by i närheten av centralorten med närhet till skogen. Förskolan är 

tillsammans med skolan fristående med viss naturprofilering och består av två 

syskonavdelningar som båda arbetar med Grön Flagg-certifiering (bilaga 3). Förskolan har 

varit i drift i nuvarande regi i tre år. 

Intervjupersonerna var två kvinnliga förskollärare i 25-35-årsåldern, en från varje av de två 

olika avdelningarna på förskolan. De var båda relativt nyutexaminerade och uppgav att de 

blivit anställda på förskolan på grund av deras naturintresse. Vi satt avskilt i ett arbetsrum 

inne på en av avdelningarna under intervjun. 

Förskola 10 är en kommunal förskola som ligger centralt men ändå har närhet till naturen. 

Det finns fyra avdelningar, alla åldersblandade. Förskolan arbetar med Grön Flagg-

certifiering (bilaga 3), för tillfället på området livsstil och hälsa. 

Förskolläraren vi intervjuade var en kvinna i 40-årsåldern. Under intervjun satt vi, på begäran 

av förskolläraren, inne på avdelningen medan hon gav barnen frukt till mellanmål. 

Närvarande i lokalen fanns även en kollega till henne. 

Genomförande 

Vi valde att båda två medverka vid alla intervjuer. Fördelningen skedde i form av att vi 

genomförde hälften av intervjuerna var medan den andra observerade och förde anteckningar. 

Patel & Davidson (1994) anser att det är värdefullt att föra anteckningar om vad som händer 

och sker under genomförandet samt över idéer och tankar. Detta för att registrera även det 

som inte kan höras vi en ljudupptagning, exempelvis stämningen under intervjun och 

kroppsspråket hos de intervjuade. Kvale (2008) menar att man vi en ljudupptagning med 

bandspelare går miste om de visuella aspekterna av intervjun, exempelvis kroppsspråket. En 

annan fördel med att vara två var att kunna hjälpa till om intervjuaren körde fast eller behövde 

betänketid. Inspelning av intervjuerna skedde med bandspelare. Detta är enligt Kvale (2008) 
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den vanligaste metoden vid intervjuer och gör att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet 

och dynamiken i samtalet, resten fångas upp av bandspelaren. Två av intervjuerna skedde 

inne på avdelningen i barngruppen, på de intervjuades egen begäran, vilket gjorde att 

ljudkvaliteten inte blev så bra. En förutsättning enligt Kvale (2008) är att den bandade 

intervjun är hörbar och störande bakgrundsljud bör undvikas. Intervjupersonernas 

uppmärksamhet bör även vara helt riktad på frågorna och samtalet och inte störas av 

omgivningen. Innan intervjuerna inleddes berättade vi kortfattat om syftet med intervjuerna, 

informerade dem om hur intervjuerna skulle användas och förklarade att de skulle vara helt 

anonyma. Vi frågade om det gick bra att registrera samtalet på band och gav dem tillfälle att 

komma med eventuella frågor eller funderingar innan vi startade bandspelaren (Kvale, 2008).  

Intervjuerna inleddes med neutrala frågor. Vi försökte bygga upp en positiv relation med 

intervjuobjekten och visade stort intresse för informationen som de delgav oss. Detta anser 

Patel & Davidson (1994) vara av stor vikt för bästa möjliga resultat. Enligt Kvale (2008) bör 

intervjufrågorna vara korta och enkla. Intervjun tar gestalt av ett vanligt samtal fast med ett 

specifikt syfte och innehåll. Avslutningsvis frågade vi de intervjuade ifall de hade något att 

tillägga som de ansåg att inte kommit fram under intervjun. Vi gav dem även tillfälle att ställa 

ytterligare frågor om undersökningens syfte (Patel & Davidson, 1994). Intervjuernas längd 

varierade mellan 7 och 27 minuter. 

Bearbetning 

Direkt efter intervjuerna påbörjades arbetet med att transkribera de genomförda intervjuerna 

från ljudupptagning till skriven text. Patel & Davidsson påvisar vikten av att transkriberingen 

sker så snart som möjligt efter intervjutillfället för att ha så mycket som möjligt i färskt 

minne. De anser även att det är svårt att få ett levande förhållningssätt till det insamlade 

materialet ju längre tid som går. Fördelningen av arbetet skedde genom att var och en 

transkriberade de intervjuer som den personen genomfört. Vi försökte hitta ett gemensamt 

förfaringssätt för att underlätta senare analys. Detta kan enligt Kvale (2008) annars ställa till 

problem för det fortsatta arbetet till exempel vid jämförelse mellan de olika 

intervjupersonernas åsikter. Textmaterial från intervjuer är ganska omfattande och 

transkriberingen är därför både tids- och tålamodskrävande.  

Inför slutbearbetningen läste vi igenom textmaterialet från intervjuerna flera gånger och 

gjorde anteckningar, både i utskrifter av undersökningarna och i anteckningsblock. Patel & 

Davidson (1994) påtalar vikten av att avsätta en längre tid för detta. De anser även att det är 

praktiskt att använda utskrivna kopior på arbetet som kan göras anteckningar i. Utskrifterna 

använde vi till att stryka under viktiga stycken samt skriva kommentarer och stödord i för att 

underlätta sammanställningen. Som fokus under genomläsningarna av materialet hade vi 

rubrikerna i bakgrunden samt frågeställningarna. Samtidigt förde vi dagboksanteckningar med 

egna tankar och idéer kring studien. Vi försökte hitta mönster, teman och kategorier i det 

insamlade materialet. Det insamlade materialet jämförde vi sedan och sammanställde. Under 

hela arbetet med sammanställningen och kategoriseringen hade vi vårt syfte och våra 

frågeställningar som utgångspunkt. Vi tog fasta på gemensamma drag hos de olika 

förskollärarna och sökte det som skiljde dem åt. Till detta använde vi oss av tabeller där vi 
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kunde jämföra de olika förskollärarnas svar på ett överskådligare sätt. Svaren delades in i sju 

olika tabeller, en för varje rubrik i bakgrunden, förutom Förankring i styrdokument som 

behandlades i de andra tabellerna. Dessutom gjorde vi en tabell med allmän information om 

förskolorna, närhet till naturen och dylikt, samt en om förskolornas uppföljning efter 

naturvistelsen. Utifrån dessa kunde vi sedan se likheter och skillnader i intervjupersonernas 

svar. Under hela studien förde vi dessutom löpande dagboksanteckningar med tankar och 

reflektioner som vi sedan kunnat gå tillbaka till (Patel & Davidson, 1994). 

Vi har valt att presentera resultatet i två steg. Till att börja med har vi beskrivit vad som 

kommit fram under intervjuerna på de olika förskolorna. Intervjupersonerna och de olika 

förskolorna presenteras tidigare i metoden under rubriken Undersökningsurval. För att 

underlätta förståelsen för de olika begreppen som förekommer i vår studie har vi bifogat en 

bilaga med begreppsförklaringar (bilaga 3). Därefter jämför vi de olika svaren under tre 

rubriker: Prioritet, Förutsättningar och hinder för naturvistelse och Syfte med naturvistelsen. 

Rubrikerna har vi valt utifrån våra frågeställningar och visar på hur vi kategoriserat svaren. 

Patel & Davidson (1994) lägger stor vikt vid att finna bra benämningar på de olika 

kategorierna och att dessa på ett utförligt sätt beskriver innehållet och omfattningen i 

kategorin. Enligt dem kan det i slutänden vara kategoriernas namn som utgör rubrikerna. 
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Resultat 

Förskola 1 

På förskola 1, som är en traditionell förskola med en avdelning, besöker de naturen planerat 

cirka en gång i veckan och då äter de även lunch ute. Om vädret varit alltför dåligt har de 

skjutit utflykten till en annan dag. Intervjupersonerna uppgav att de också går på oplanerade 

utflykter och att barngruppen ibland delas upp på grund av dess storlek. I första hand besöker 

de skogen men intervjupersonerna uppgav att de även går till vatten.  

Förskollärarna ansåg att det var viktigt att jobba utifrån läroplanens mål och menade att 

naturen är en del av verksamheten samt att de jobbar utifrån barnens intressen på ett lustfyllt 

sätt. De uppgav att de vill vidga barnens vyer, att barnen ska lära känna närmiljön och veta 

hur man beter sig i naturen.  

Varför vi är ute? Det är ju bland annat för att barnen ska lära sig om naturen, skogen på ett naturligt sätt. 

Får barnen vara med, vara delaktiga, följa med, förstår ni hur jag tänker? De får vara med, det blir 

naturligt att de blir, de blir mer med hela tiden. Om de bara är på förskolegården är det ju bara det de ser. 

Barnen ska känna delaktighet och gemenskap och de menade att barnen lär sig tillsammans 

och i samspel med varandra. Vidare ansåg de att barnen tränar både grov- och finmotoriken 

under vistelsen i naturen. Enligt de intervjuade är aktiviteterna under naturvistelsen både 

planerade och fria, bland annat uppgav de att de arbetar med naturvetenskap med barngruppen 

under naturvistelsen. De har en naturruta som de besöker med barnen, matar myror och 

samlar naturmaterial som de senare använder till att jobba med inomhus. Enligt 

intervjupersonerna arbetar de även miljömedvetet genom att bland annat plocka skräp och 

studera förmultningsprocessen genom att gräva ner skräp. Intervjupersonerna uppgav att de 

arbetar med matematik i naturen. Tillsammans med barnen har de även plockat bär som de 

sedan bakat med. 

Förskola 2 

Intervjupersonen på I Ur och Skur-förskolan uppgav att de går ut i naturen med varje 

barngrupp två gånger i veckan och då främst till skogen. Hon förklarade att de går med 

treåringarna en dag, femåringarna en annan dag och gemensamt allihop en tredje dag. 

Den intervjuade förskolläraren såg barnens olika tider som en begränsning. Hon menade att 

framförallt tiderna för de barn som enbart har rätt till 15 timmar i veckan begränsar 

rörelsefriheten i verksamheten. Även lunchen ansåg hon att styrde planeringen för 

naturvistelse och hon uppgav att hon skulle vilja ha möjlighet att vara ute i naturen hela dagar. 

Intervjupersonen uppgav att hon utgår från barnen och deras intressen. 

Det är att hitta glädjen, hitta det lilla menar jag, man fångar deras intresse där man är här och nu. Vi är 

medupptäckare, medupplevare. Hittar de en spindel och så stannar vi där och pratar om spindeln just då. 

Hon pratade om att tänka kreativt och hur man kan använda sig av naturen till att flytta ut 

verksamheten, dock ansåg hon det lättare att göra det på förskolegården. Enligt förskolläraren 
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ska personalen vara förebilder som förmedlar glädjen i naturvistelsen och visar barnen hur 

man bör bete sig i naturen. Hon vill ge barnen trygghet att vara i skogen genom att lära dem 

hitta riktmärken som de kan följa och menade även att kontinuitet med att besöka samma 

ställe ger barnen detta. 

I naturen ansåg intervjupersonen att barnen tränar motoriken, hon pratade främst om 

grovmotoriken. Även hälsoaspekten i utevistelsen var något hon tog fasta på. 

Man säger ju att alla barn som går I Ur och Skur är friska barn, vi har en väldigt hög närvaro på barnen 

som går hos oss, de är väldigt lite sjuka förutom då vattkoppor och sånt där, det kan man ju som inte styra 

över. 

Enligt den intervjuade är aktiviteterna under naturvistelserna planerade. Förskolläraren 

berättade att de arbetar med matematik och naturvetenskap i naturen. De pratar bland annat 

om djur, insekter och fåglar samt årstider och kretsloppet. Övriga aktiviteter som hon uppgav 

att de gör i naturen är samla naturmaterial som de senare använder till skapande och lekar, 

bland annat bygger barnen kojor. Utevistelsen avslutas alltid med en reflektion i barngruppen 

där barnen får fundera över vad de gjort och om de lärt sig något nytt. 

Intervjupersonen pratade en del om styrdokumenten men främst som svåra att förena eftersom 

förskolan förutom läroplan och lokala arbetsplaner även har friluftsfrämjandets riktlinjer att 

följa. Hon uppgav att hon hellre sett att verksamheten varit en friskola än en kommunal 

förskola eftersom hon upplevde att detta skulle gett en större frihet i val av arbetssätt. 

Förskola 3 

På förskola 3, som är traditionell, uppgav förskolläraren att de går ut i naturen ungefär en 

gång i veckan, men enbart under barmarkssäsongen. Det är då skogen de besöker. Ibland delar 

de upp barngruppen och går med lite färre barn. Intervjupersonen menade att hon gärna skulle 

vara mer i skogen om de hade lite närmare, men att promenaden dit är ganska lång för det 

yngsta och det därför inte blir så ofta. Ibland skickar de upp mat och äter lunch i naturen eller 

så får barnen ta med matsäck. Enligt förskolläraren tillkommer då problemet att många av 

barnen behöver bajsa efter maten vilket innebär att de inte kan stanna så länge efter måltiden. 

Förskolläraren förklarade att de oftast inte planerar naturvistelsen utan barnen får leka fritt, 

bland annat bygger de kojor. Hon menade att detta utvecklar deras fantasi och ger 

frihetskänsla. Under intervjun pratade hon om att ge barnen tillfälle att upptäcka naturen och 

hur man beter sig i den. 

Syftet är att få vara i miljön och allt vad skogen innebär och att få röra sig fritt och att upptäcka saker, 

upptäcka naturen, det är väl det syftet med det. 

På förskolan arbetar de med ett tema om troll som de enligt förskolläraren även arbetar med i 

naturen. Intervjupersonen uppger även att de arbetar med matematik samt upptäcker växt- och 

djurlivet, då använder de sig av uppslagsböcker. I övrigt berättade hon att de samlar 

naturmaterial som de sedan arbetar med i en verkstad på förskolan samt ibland plockar bär 

som de bakar eller kokar sylt av.  
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Förskola 4 

Förskola 4 är en kommunal förskola med syskonavdelning. Förskolläraren berättade att de 

brukar gå ut i naturen minst en gång i veckan under barmarkssäsongen, under vintern uppgav 

hon att det är för dåligt väder. Enligt intervjupersonen besöker de då skogen. Förskolan 

arbetar över avdelningsgränserna vilket innebär att barn i samma ålder från olika avdelningar 

arbetar tillsammans i grupper och en personal från varje avdelning ingår i gruppen. Det är 

oftast i dessa grupper som naturbesöken sker. 

Förskolläraren menade att hon utgår från barnen under naturvistelsen, vad de frågat om och 

blivit intresserade av. Hon berättade att de arbetar med matematik och tema i naturen, för 

tillfället med natur och insekter. Då tar de med sig samlarburkar och förstoringsglas. 

Intervjupersonen uppgav att hon har lite förkunskaper, men i första hand ser sig själv som 

medupptäckare. För att ta reda på saker använder de sig av böcker och dator, men hon ansåg 

även att barnen lär sig av varandra genom samtal. Andra saker intervjupersonen menade att de 

arbetar med i naturen är djur och årstider. Hon berättade att de även samlar naturmaterial och 

plockar skräp. Under naturvistelsen ansåg förskolläraren att barnen lär sig hur man uppträder i 

naturen och att man inte skräpar ner eller förstör. Hon berättade även att barnen får lära sig 

trafikvett under promenaden till naturen. 

Förskolläraren uppgav att barnen övar sig i gemenskap under naturvistelsen och tränar 

samspel 

Alltså barngruppen blir mer lugn och harmonisk och det blir… barn som kanske inte leker med varandra 

på förskolan kan… de leker mer, i större grupp och fler delaktiga. 

Förskolläraren tog även fasta på den motoriska träningen som barnen får i naturen, bland 

annat ansåg hon att de tränar balansen. 

Förskola 5 

Eftersom förskolan ligger centralt i en stad går de aldrig ut i naturen. Förskolläraren vi 

intervjuat uppgav att det var på grund av det långa avståndet till närmaste oplanerade natur. 

Vi har så långt till den riktiga skogen men att vi får försöka göra det bästa av det vi har och att man kan 

inte låta det hindra att man inte har skogen utanför knuten utan man får köra på det […] och modifiera 

lite. 

Hon berättade att de istället valt att göra så kallade naturpromenader i närområdet med barnen 

för att de på så sätt få i alla fall en del naturvetenskapliga kunskaper. 

Ett annat syfte var att vi skulle prata lite om växter, ge dem helt nya begrepp och helt nya ord. 

Förskolläraren förklarade att hon gärna varit i naturen om möjligheten funnits, men nu istället 

försöker att arbeta utifrån sina förutsättningar och tillämpa de saker som hon känner att hon 

har möjlighet till. 



 

19 

 

Förskola 6 

Förskolan ligger i en by med skogen tätt intill. Personalen uppgav att de går till skogen 

planerat efter lunch en gång i veckan med de barn som inte sover. Utöver dessa planerade 

utflykter besöker de även skogen spontant ibland. 

Intervjupersonerna uppgav att de ser barnens olika tider som ett hinder, föräldrarna lämnar 

och hämtar under olika tider och de upplevde att det begränsar möjligheterna att gå iväg. 

Eftersom förskolan enbart har en avdelning och inte så mycket personal är möjligheterna små 

att få hjälp bland annat vid personalens barnfria tid och planering. Därför uppgav 

intervjupersonerna att även personalbrist ofta utgör en svårighet i att lämna förskolegården. 

De förklarade att det många gånger är svårt att gå ensam med barnen ut i naturen eftersom det 

ofta är något av barnen som glömt att gå på toaletten och de då måste gå tillbaka. Detta gör att 

besöken i naturen inte sker så ofta som personalen önskat. 

Intervjupersonerna pratade främst om glädjen, frihetskänslan och det välmående man får av 

att vara i naturen och att de vill förmedla de känslorna till barnen. De uppgav att de ville 

skapa naturintresse hos barnen och hjälpa dem att upptäcka naturen. Enligt intervjupersonerna 

utgår de från barnen och deras intresse.  

De roligaste gångerna nästan tycker jag är när man går ganska oplanerat till skogen för då får man va lite 

lyhörd och så får man se vad det blir. 

Under naturvistelsen tränar barnen, enligt intervjupersonerna, både grov- och finmotoriken.  

Andra saker som intervjupersonerna ansåg att barnen tillägnade sig i naturen var fantasi och 

samspel. I naturen får barnen till största delen leka fritt, bland annat bygger de kojor. 

Intervjupersonerna förklarade att de oftast besöker samma ställen för att barnen ska få en 

kontinuitet i naturvistelsen och för att barnen ska kunna återkoppla till tidigare tillfällen, men 

att de även besöker andra platser. Under naturvistelsen uppgav förskolepersonalen att de 

arbetar med att barnen ska få kunskaper om naturen, årstidernas växlingar, djur- och växtliv.  

På förskolan har de sedan med hjälp av datorn tagit reda på fakta om vad de hittat i skogen. 

Barnen har fått rita teckningar kring deras upplevelser i naturen. Förskolepersonalen berättade 

att de tillsammans med barnen också samlar naturmaterial som barnen senare får använda i 

förskolans verkstad. 

Personalen uppgav att de ofta har utflykter då barnen får ta med egen matsäck. De har även 

arbetat med ämnet jakt och barnen har fått plocka bär som de sedan bakat av. 

Intervjupersonerna förklarade vikten av att ha med kamera ut i naturen, helst även block och 

penna, för att kunna dokumentera händelseförloppen. 

Förskola 7 

Förskolan är Reggio Emilia-inspirerad och har ett temainriktat arbetssätt. Den är indelad i tre 

arenor efter barnens olika åldrar. De två arenorna med de äldsta barnen är sedan uppdelade i 

två grupper som tillbringar en förmiddag var i naturen. Besöken sker med intervjupersonen 

som är anställd på förskolan som utepedagog. Han uppgav att barnen även gör besök i naturen 
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med arenapedagogerna. Enligt intervjupersonen sker utevistelsen oavsett väder och det är 

oftast skogen som besöks, men även vatten. 

Intervjupersonen uppgav att de på förskolan har ett temainriktat arbetssätt och att naturen är 

en del av verksamheten och därmed även en del av temat. Förskolläraren menade att barnens 

olika tider och rutiner som exempelvis måltider gör det svårt för personalen på förskolan att 

hålla temat levande hela dagen, men de försöker att göra detta. 

Han förklarade att hans roll var att vara ett stöd för barnen i deras upptäckter, men att de lär 

sig av varandra och i samspel med de andra barnen och förskollärarna. Förskolläraren 

förklarade vikten av att ändå ha kunskaper i det som ska arbetas med och han förklarade att 

han läser in sig i ämnet inför olika teman. 

Men jag behöver ju inte berätta det för barnen utan det viktiga är ju det att barnen, med mig som stöd, 

kanske får reda på det genom en kompis eller på nåt annat sätt. 

I naturen arbetar de mycket med naturvetenskap, förskolläraren pratade om kretslopp, vatten, 

sand och liknande. Allt arbete i naturen föregås och följs sedan upp på förskolan av 

arenapedagogerna, som även deltar under naturvistelsen. Enligt intervjupersonen finns det en 

röd tråd i hela verksamheten, även naturvistelsen, där allt ses som en helhet och det pågår ett 

ständigt lärande. Därmed kommer även språk, matematik, skapande och rytmik in på alla 

plan. Intervjupersonen förklarade att han även ger barnen möjlighet att öva praktiska 

färdigheter som till exempel att använda kniv. I allt arbete dokumenterar förskolepersonalen 

händelseförloppen, främst för att lärandet ska bli synligt för barnen. 

Förskolläraren lade stor vikt vid läroplanen och menade att alla förskolor enligt den har 

skyldighet att ge barnen möjlighet till utevistelse. 

Förskola 8 

Förskola 8 är en kommunal förskola med närhet till naturen. Intervjupersonen uppgav att 

personalen på förskolan går ut i naturen med barnen minst en gång i veckan oavsett väder, 

både planerat och spontant. Hon förklarade att personalen följer varsin grupp barn som är i 

samma ålder från att de är små tills de slutar på förskolan. För tillfället arbetar hon med de 

yngsta barnen och går därför inte så långt från gården med dem. Förskolläraren uppgav också 

att personalens planering påverkar hur mycket de kan gå iväg till naturen eftersom de blir 

mindre personal i barngruppen då. På förskolan hade det ändrats mycket i personalens 

arbetslag de senaste åren och det sa hon sig uppleva som ett bekymmer: 

Nu har vi jobbat sen i höstas i arbetslag och det tar ett tag innan man kommer in i varandra så vi får se 

vad hösten bär med sig. 

Hon förklarade att hon gärna skulle vilja vara mer i naturen och uttryckte en förhoppning om 

det inför framtiden.  

Enligt intervjupersonen utgår hon från barnen och hon ser sig själv som en medupptäckare. 

Hon förklarade att hon har en del förkunskaper, de hon fått under sin utbildning, men utöver 

det slår hon upp i böcker tillsammans med barnen. Förskolläraren ansåg att lärande i naturen 
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är lustfyllt, hon uppgav att hon vill att barnen ska upptäcka den och frihetskänslan som 

naturvistelsen ger. Intervjupersonen förklarade att hon upplever att barnens koncentration är 

bättre utomhus. 

Jag vet inte varför men det är som att de lyssnar bättre ute. 

Förskolläraren menade att barnen tränar fantasin och samspel med varandra i naturen. Hon 

pratar också om den motoriska utvecklingen, både fin- och grovmotoriken. 

Det är ju väldigt bra träning motoriskt å klättra å bära kottar å även samarbete å leka. 

Intervjupersonen berättade att de arbetar med projektet ”vilse” som går ut på att barnen ska 

lära sig hur de ska handla ifall de går vilse i naturen. Hon menar att de genom detta får en 

trygghet i att vistas i naturen. Förskolläraren uppgav också att barnen under naturvistelsen lär 

sig hur man beter sig i naturen. Under naturvistelsen samlar de material som barnen får vara 

med och torka och sedan använda till skapande. 

Förskola 9 

Förskollärarna på förskola 9, som ligger i en by och i närhet till naturen, förklarar att de 

lämnar gården så ofta de kan. De besöker då skogen eller en äng, såväl planerat som spontant. 

Enligt förskollärarna är de ute oavsett väder. Personalen uppgav att de ibland delar upp 

barngrupperna och går med olika barn vid olika tillfällen. Detta innebär ofta att de går med 

barn i samma ålder från båda avdelningarna. 

Intervjupersonerna uppgav att de inte ser några hinder för att gå iväg från förskolan. När vi 

frågade om de upplever störningar för verksamheten i och med barnens olika tider svarade en 

av intervjupersonerna: 

Vi försöker att inte lägga så mycket fokus på sånt där egentligen, alltså det löser sig. 

Förskollärarna uppgav att de vill att barnen ska lära känna närmiljön, upptäcka naturen och få 

ett intresse för att vistas i den. De förklarade att de är i naturen så mycket de kan och lägger 

stor vikt vid hälsa och det välmående naturen ger. Intervjupersonerna lade stor vikt vid att 

lärandet ska vara lustfyllt, både för barnen och personalen och menade att deras roll är att vara 

medupptäckare. De menade att barnen lär sig genom samtal och samspel med varandra och 

vuxna. 

Sen har vi ju mycket det här att man tar med sig böcker och visar barnen på sätt att de även får se de här 

bilderna, att det inte är fröken som har alla svaren utan vi måste leta och vi kan leta tillsammans och var 

man kan hitta […] så bläddrar man upp, kikar tillsammans. Det är ju inte så att vi vet allt, det vill vi ju 

inte att barnen ska tro heller. Vi är inte allvetande skräphögar. 

Intervjupersonerna uppgav att de ser naturen som en del av verksamheten. De ansåg att de 

utgår från barnen och förklarade att de försöker tänka kreativt. Det största problemet de 

intervjuade såg med sitt arbetssätt är att de vill genomföra så mycket att de har svårt att få 

tiden att räcka till. Under naturvistelsen menade förskollärarna att barnen lär sig hur man beter 

sig i naturen, bland annat berättade de att de arbetat med allemansrätten. Andra saker de 

uppgav att de arbetar med i naturen är matematik, språk, miljö och naturvetenskap. De har 
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exempelvis en naturruta i skogen som de besöker med jämna mellanrum. Förskollärarna 

berättade att de på förskolan arbetar temainriktat, vid tillfället för intervjun med temat 

Picasso. Temaarbetet sker både på förskolan och ute i naturen. Under temaarbetet uppger 

förskollärarna att de bland annat utför experiment i skogen.  

Under naturvistelsen tränar barnen, enligt intervjupersonerna, motoriken genom att röra sig i 

naturen. Förskollärarna ansåg att promenaden till naturen också gav viktig träning då barnen 

fick gå på led efter en trafikerad väg. Intervjupersonerna uppgav att de plockar bär med 

barnen. En av föräldrarna har berättat för barnen om jakt och gett dem upplevelser kring detta. 

Intervjupersonerna sade att de dokumenterar naturvistelserna genom fotografering. De 

genomför även intervjuer med barnen för att få ta del av deras tankar och åsikter och tillvara 

ta dem. 

Förskola 10 

På förskola 10 går de, enligt intervjupersonen, sällan ut i naturen trots att de har nära till både 

skog och vatten. Hon förklarade detta med att hon och den övriga personalen anser sig ha allt 

som finns i naturen på förskolegården.  

Dels för att vi har så fin gård, med träd och naturlig… det finns stenar att klättra på, det finns gott om 

utrymme. 

Dessutom menar hon att barngruppen består av så små barn och personalstyrkan är då för 

liten. Även trafiken på väg till naturen såg hon som ett problem. De gånger de ändå besöker 

naturen så går de till skogen. Dessa besök sker främst dagar då de har färre barn. 

Förskolläraren sa att hon gärna skulle varit mer i naturen. 

Intervjupersonen uppgav att det är de större barnen som främst går miste om upplevelser på 

grund av att de väldigt sällan är ut i naturen. Hon anser att de genom detta missar glädjen av 

att vara i naturen och till exempel plocka bär. De går även miste om att lära sig om de djur 

och växter som de inte kan hitta igen på förskolegården. Förskolläraren förklarade att de 

gånger de ändå besökt naturen har de plockat naturmaterial eller skräp och lekt. 

Intervjupersonen ansåg att barnen under naturvistelsen tränar grovmotoriken och fantasin 

samt bygger upp en gemenskap.  

Sammanfattning av resultat 

Hur naturvistelse prioriteras 

På nästan alla förskolor besöker de naturen minst en gång i veckan. Naturvistelse sägs ha hög 

prioritet på dessa förskolor. Undantaget är två förskolor, på den ena vistas de aldrig i naturen 

och på den andra sällan. Anledningen till att aldrig besöka naturen var avståndet, istället 

genomförs så kallade ”naturpromenader” i närområdet, och orsaken som gavs till att sällan 

vistas i naturen var att de inte ansåg sig ha behov av det på grund av utformningen av 

förskolegården. Det är främst skogen som besöks, men från några förskolor går de även till 

vatten eller ängar. På ett par av förskolorna uppgav personalen att de inte genomför 



 

23 

 

naturvistelser under vintern. De menar då att det är för svårt för barnen att besöka de platser 

som annars besöks på grund av snön. 

Förutsättningar och hinder för naturvistelse 

De främsta hindrena för naturvistelse tycks anses vara att barngruppen består av många små 

barn. Små barn anses i vissa fall inte ha lika stort behov av naturvistelsen som de större 

barnen. Andra anledningar är att små barn har svårare att ta sig fram i terrängen och inte orkar 

gå lika långt som stora. Barnens vistelsetider på förskolan samt fasta rutiner, såsom mat- och 

sovtider, uppgavs som andra hinder. En del barn vistas endast på förskolorna 15 timmar per 

vecka och det förklarade en del av det intervjuade kunde medföra begränsningar i och med 

lämning och hämtning. På två av förskolorna upplevs toalettbesök under naturvistelsen som 

ett problem som förkortade vistelsetiden i naturen. 

Syfte med naturvistelsen 

Alla intervjupersoner sa sig vara intresserade av naturen, men det var främst på de två 

byaförskolorna som personalen uppgav att de har som syfte att skapa naturintresse hos 

barnen. Enbart på tre av förskolorna sökte personalen stöd för naturvistelsen i läroplanen. 

Utmärkande i det fallet var intervjupersonen på Reggio Emilia-förskolan som påpekade 

skyldigheten att följa läroplanen och såg naturvistelsen som en del av måluppfyllnaden. 

Styrdokumenten kom annars aldrig på tal så vi vet inte hur stor vikt de övriga la vid den. 

Det fanns en del skillnader mellan intervjupersonernas sätt att svara på vilket syfte de hade 

med naturvistelsen. Några pratade främst om konkreta saker som de gör med barnen i naturen. 

Detta kunde till exempel vara att studera insekter eller klättra. På andra förskolor förklarade 

personalen mer om vad de vill att barnen ska tillägna sig och hur de arbetar för att uppnå de 

målen.  På näst intill alla förskolor uppgav personalen att de arbetar med natur på något sätt. 

De flesta angav konkreta exempel, ofta i form av miljöarbete, men även att studera djur- och 

växtliv. Det var dock enbart på en förskola som intervjupersonerna sa att de lär barnen om 

allemansrätten. Någon form av miljöarbete förekom enligt samtliga förskollärare i deras 

verksamhet, det kunde röra sig exempelvis om naturrutor eller att plocka skräp. Nästan alla 

intervjuade framhöll den grovmotoriska träningen barnen får i naturen genom att hoppa, 

klättra och dylikt. Det var däremot färre som såg den finmotoriska träningen i naturvistelsen. 

Enbart på två av förskolorna tog förskollärarna fasta på hälsoaspekten av naturvistelsen. 

Traditionella naturaktiviteter såsom bärplockning förekom på flera förskolor och bären 

användes sedan till bakning eller liknande. På byaförskolorna anordnades aktiviteter kring 

jakt där även en del föräldrar deltog. 

Det skiljde en del mellan de olika intervjupersonernas sätt att se på vikten av förkunskaper. 

En av dem ansåg att det var av stor vikt att ha kunskaper kring det som barnen ska lära sig och 

läste på innan de skulle arbeta med något. Flera av de andra förskollärarna ansåg däremot att 

de lärde sig tillsammans med barnen och menade att de ansåg det vara ett bra arbetssätt. 

Några av intervjupersonerna uppgav att de använder uppslagsböcker för att svara på barnens 

frågor, även datorer används för faktasökning.  
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Personalen på tre av förskolorna förklarade att de dokumenterar naturvistelsen med hjälp av 

kamera för att barnen senare ska kunna minnas, samtala om och återkoppla till händelsen. 

Eftersom vi uppmärksammat dokumentationer även på de övriga förskolorna så är det nog 

fler av förskollärarna som använder sig av fotografering utan att tänka på att nämna det. 

Dokumentering via fotografier är enligt våra tidigare erfarenheter vanligt inom förskolan och 

används naturligt. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Förberedelser 

När vi inledde arbetet med vår uppsats försökte vi, precis som Trost (2008) menar, att hitta ett 

arbete som båda känner intresse för. I likhet med honom såg vi nyttan i att begränsa ämnet för 

att det inte skulle bli övermäktigt för oss. Under våra resonemang kom vi fram till att vi om 

behovet uppkom kunde utöka omfattningen senare. I efterhand kan vi konstatera att våra 

slutsatser, i överensstämmande med Trost, stämde bra och storleken på arbetet blev hanterbar. 

Indelningen av rubriker och underrubriker skedde utifrån våra förväntningar inom vilka 

områden vi skulle finna svaren. Dessa grundade vi på tidigare erfarenheter av förskolevärlden 

och våra egna tankar kring naturvistelse. Det visade sig att våra förväntningar överlag stämde 

bra överens med resultatet vi fick fram. Precis som exempelvis Trost (2008) skriver fick vi 

erfara att litteratursökning inte är någon enkel process. Det var både besvärligt och 

tidsödande, böckerna var ofta utlånade eller fanns inte på orten. Det var svårt att veta vilka 

ord vi skulle använda när vi sökte böcker och vetenskapliga artiklar eftersom många av orden 

inom vårt område har dubbel betydelse, exempelvis natur och miljö. Även sammanställningen 

av bakgrunden var många gånger svår eftersom vi inte alltid visste under vilken rubrik vi 

skulle lägga in källor. I slutänden blev vi i alla fall nöjda med resultatet. 

Intervjuer 

Valet av undersökningsmetod finner vi tillfredställande. Som Patel & Davidson (1994) skriver 

fick vi en djupare insikt om intervjupersonernas tankar och åsikter än vi skulle fått vid 

användande av någon annan metod. Enligt Patel & Davidson (1994) ger enkäter mer generella 

svar och en större undersökningsgrupp. Detta var dock inte vad vi var intresserade av och 

hade förhindrat oss från att ställa följdfrågor. 

Till vår undersökning upplevde vi vissa problem med att hitta personer som var villiga att 

ställa upp på en intervju. Vissa av dem som nekade motiverade detta med att de inte hade 

något att säga i ämnet, andra gav inga orsaker utan uppgav bara att de inte var intresserade. 

Till en viss del kan det bero på att vi inte lyckades motivera dem tillräckligt genom brevet vi 

skickat ut tidigare. Enligt Patel & Davidson (1994) är det viktigt att lyckas motivera de 

tilltänkta undersökningspersonerna och att få dem att se vikten av att delta. Detta kunde dock 

inte vara en anledning i alla fall eftersom en del vid senare kontakt uppgav att de inte alls läst 

brevet och en del visste inte ens om att de fått det. Vi upplevde det som att främst 

förskollärare med engagemang i naturfrågor var villiga att ställa upp på en intervju. Detta kan 

eventuellt ha berott på att de övriga inte tycker att de har något att säga eller att de kanske var 

oroliga att vi skulle bedöma dem, vilket aldrig var vår avsikt. Orsakerna som de hade till att 

neka är dock något som vi enbart kan spekulera kring, men precis som Patel & Davidson 

(1994) skriver är det viktigt att motivera dem och det är något vi i en del av fallen misslyckats 

med. Istället fick vi kontakta andra förskollärare för att få ihop en tillräcklig 

undersökningsgrupp. I dessa fall skedde urvalet främst på grund av tillgänglighet och inte på 
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grund av intervjupersonernas kvalitéer, vilket enligt Kvale (2008) är en ganska vanlig 

urvalsmetod. Vi upplever att vi i och med detta gått miste om värdefull information, det hade 

varit intressant med fler synpunkter från personal på förskolor där de inte är i naturen så ofta 

eller aldrig och höra hur de resonerar kring detta. 

På de första två förskolorna kände vi oss ganska begränsade under vår intervju eftersom 

intervjupersonerna fick se frågorna (bilaga 1) och då blev ganska styrda av dem. Även om vi 

försökt göra frågorna halvstrukturerade för att vara mer flexibla, enligt Kvales (2008) modell, 

blev intervjupersonerna inställda på att bara svara på de frågor som fanns nedskrivna. Därför 

undvek vi att visa dem under de resterande undersökningarna. Detta resulterade i att 

intervjuerna blev mindre styrda och intervjupersonerna talade friare. I den andra kommunen 

vi gjorde vår undersökning hade vi inte med oss frågorna alls och fick därför försöka komma 

ihåg dem bäst vi kunde. Resultatet blev ganska bra i alla fall, lite mindre strukturerat med 

friare frågor. Det bästa för vår undersökning anser vi hade varit att upprätta en intervjuguide 

med ämnen och stolpar istället för frågor. Enligt Kvale (2008) kan en intervjuguide utformas 

på olika sätt, med frågor eller enbart ämnen. Därmed hade vi haft bättre förutsättningar för att 

få med allt utan att styras och begränsas för mycket av specifika frågor.  

Under två av intervjuerna satt vi, på intervjupersonernas begäran, inne på avdelningen med 

barngruppen. Detta upplevde vi till viss del som störande både under själva intervjun och vid 

transkriberingen. Under själva intervjun innebar det att intervjupersonen eller -personernas 

uppmärksamhet inte helt och hållet var riktad på frågorna och samtalet utan delades med 

barngruppen. Vid transkriberingen efter intervjun medförde det att ljudkvalitén försämrades 

och det ibland var svårt att höra vad som sades. Enligt Kvale (2008) är det av stor betydelse 

att undersökningen görs i lugn och ro utan störande moment.  Det kändes dock svårt vid 

intervjutillfällena att kräva avskildhet eftersom att de motiverade detta med för låg bemanning 

på grund av personalfrånvaro vid tillfället. På grund av att annan personal befann sig i lokalen 

under intervjuerna frågar vi oss om svaren varit annorlunda om vi suttit avskilt. På tre 

förskolor hade vi två intervjupersoner. Det positiva med detta var att de stärkte varandra. De 

påminde och kompletterade varandra och därför blev intervjuerna utförliga och innehållsrika. 

Kvale (2008) skriver att den mesta intervjuforskningen sker med en person, men att 

gruppintervjuer mycket väl kan gynna en mellanmänsklig dynamik och visa på det sociala 

samspelet mellan de intervjuade. Negativt var att det var svårt med transkriberingen eftersom 

de ofta pratade samtidigt och avbröt varandra och det därför ibland blev otydligt på 

inspelningen och därmed försämrade ljudkvalitén. Eftersom de var två kan de även ha 

påverkat varandras svar, vi vet inte hur de skulle svarat ifall de blivit intervjuade enskilt, men 

precis som Kvale (2008) ser möjlighet att erfara samspelet i mellan personerna kände vi att vi 

fick uppleva den sociala atmosfären i arbetslaget. 

Vid sammanställningen av resultaten har vi känt att vi hade velat få lite mer fokus på de 

enskilda förskollärarnas syn på naturvistelsen och barns lärande eftersom vi inte anser att vi 

fått fram det i så stor utsträckning som vi hoppats på. Anledningen till detta var antagligen att 

vi inte lyckats förmedla vad vi ville få fram för sorts resonemang. Samtalen tenderade att 

handla mer om metodik vid naturvistelsen än synsätt på den och inlärningen. Patel & 

Davidson (1994) påtalar risken att formulera frågorna så att de går att misstolka eftersom 
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intervjuaren är väl insatt i problemområdet och därför ibland brister i informationen kring det. 

Vid intervjuer handlar undersökningarna oftast om inställningar, upplevelser, kunskap och 

liknande vilket är abstrakta fenomen och därför inte så påtagliga och lätta att mäta. Det är 

också en trolig orsak till våra problem med frågeformuleringarna. Tyvärr uppmärksammade 

vi bristen på information kring detta först vid sammanställningen och inte redan under 

pågående intervju. 

Tillförlitlighet 

Genom användandet av bandspelare under intervjuerna kan vi utgå från att vi har fått korrekt 

återgivna svar i våra undersökningar. Eftersom vi inte genomfört några observationer kan vi 

däremot inte garantera graden av sanning i innehållet utan är lämnade att lita på vad de 

intervjuade angett. Om vi använt oss av enkäter hade vi inte fått lika utförliga svar och 

förlorat möjligheten till följdfrågor. Vi anser att intervjuer var den bästa metoden till vår 

undersökning och att vi genom dem fått svar på våra frågor. Svaren vi fått tror vi att i stort sett 

stämmer överens med förskolor med liknande förutsättningar. 

Resultatdiskussion 

Hur naturvistelse prioriteras 

I likhet med Björneloos (2007) slutsatser verkar personalen även i vår undersökning ha som 

primärt syfte att barnen ska få en positiv relation till naturen. Därefter kommer att träna sina 

färdigheter i främst naturvetenskap och motorik. Naturvistelse verkar ha relativt stor plats i 

förskolans verksamhet, främst under barmarkssäsongen. Detta stämmer bra överens med 

Björneloos (2007) uppfattning om att lärare i förskolan känner sig friare i sin planering än de 

gör i skolan. Bland annat Szczepanski (2007) anser att barn behöver upplevelser för att skapa 

förståelse. Utifrån detta resonemang riskerar barn i förskolan att missa viktiga tillfällen till 

inlärning då de inte får tillfälle att vistas i naturen vintertid, vilket framkommer i vår 

undersökning. Utifrån resultaten av vår studie går även de minsta barnen ofta miste om 

värdefulla erfarenheter då förskolegrupper med många små barn mer sällan besöker 

naturmiljöer. För som Granberg (2000) påpekar är det viktigt för små barn att lämna gården 

för att få ett positivt förhållande till naturen. Enligt Thigpen (2007) lever förskolegårdarna 

sällan upp till små barns behov för en optimal utveckling.  

Förutsättningar och hinder för naturvistelse 

Enligt våra undersökningar blev naturvistelsen många gånger begränsad av den 

omsorgsstyrda delen av verksamheten. De flesta av intervjupersonerna såg begränsningar i de 

fasta rutinerna. Enligt Thulin (2006) kan uppfyllanden av läroplanen många gånger vara ett 

dilemma i förskolan då många lärare ser lärande i första hand som social fostran och inlärning 

av praktiska färdigheter.  Förskolans pedagogik har traditionellt betonat vikten av att utgå från 

barns intressen vilket finns kvar i dagens styrdokument samtidigt som krav på arbete med 

olika innehållsaspekter tillkommit. Därför menar Thulin att exempelvis omsorgsbiten kan 

tendera att ta över och ibland även bli en täckmantel för bland annat naturvetenskap.  
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I vår studie framkommer att de förskolor som har långt till naturen prioriterar andra saker 

framför det, som Granberg (2000) uttrycker det måste utgångsläget vara den egna 

verksamheten och dess förutsättningar.  

Syfte med naturvistelsen 

Nästan alla pratade om små konkreta saker som att lära sig om djur och växter, plocka skräp 

och så vidare när vi frågade vad de anser om barns lärande under naturvistelsen. De tog fasta 

på små delmoment och förutom de som pratade om temaarbete så verkade de nästan alla 

sakna en röd tråd i verksamheten. Enligt Maynard & Waters (2007) missar lärare många 

tillfällen att öka barnens inlärning. Vi saknade både en helhetsbild av lärandet och ett 

resonemang kring barnens lärande eftersom många mer fokuserade på konkreta aktiviteter 

under intervjun. Exempelvis Björneloo (2007) påtalar vikten av att synliggöra lärandet för 

barnet och det resonemanget saknar vi näst intill helt. På tre av förskolorna pratade personalen 

mer eller mindre uteslutande om vad de gör i naturen. I våra funderingar kring detta har vi 

kommit fram till att frågan kan ha varit lite svår att förstå eller besvara. Konkreta aktiviteter är 

lättare att resonera kring än utvecklingen av barnets förståelse. Bland andra Thulin (2006) 

lägger stor vikt vid barnens spontana intresse och samspel med omgivningen, detta var något 

som de flesta intervjupersoner tog fasta på. Även läroplanen, Lpfö98 (Lärarförbundet, 2001) 

lägger stor vikt vid detta. 

Hur lärarna i undersökningen verkligen agerar under naturvistelsen vet vi egentligen inget 

om, vi har enbart deras egna utsagor om detta. I likhet med Pramling Samuelsson & Mårdsjö 

(1997) pratar många av dem om att vara medforskare och upptäcka saker tillsammans med 

barnen, men på enbart en av förskolorna uppger personalen att de genomför intervjuer med 

barnen för att få ta del av deras tankar. Detta borde vara av stor betydelse för att kunna möta 

barnen där deras intresse och uppmärksamhet finns och de flesta av intervjupersonerna tog 

fasta på just barnens intresse. Många av våra källor, bland annat Thulin (2006) lägger stor vikt 

vid samtal mellan barnet och den vuxne för att barnet ska förstå grundläggande förhållanden 

och samband samt tillägna sig nya ord och begrepp.  

Det finns olika ståndpunkter för vilka kunskaper som förskolepersonalen bör ha inom det 

naturvetenskapliga området. Vår studie visar på att de flesta av förskollärarna till skillnad från 

de flesta undersökningarna i litteraturen (exempelvis Thulin, 2006) inte anser att förkunskaper 

om de områden som man arbetar med är särskilt viktigt, utan att personalen lika gärna kan 

lära sig tillsammans med barnen som medforskare eller medupptäckare. Enbart en av 

intervjupersonerna svarade i enighet med forskningen, utepedagogen på Reggio Emilia-

förskolan uppgav att det är viktigt att ha kunskap om ämnena för att kunna hjälpa barnen att 

finna svaren. Leicht Madsen (1999) menar att många vuxna väntar med att svara på barns 

frågor tills de hunnit ta reda på dem. Detta ser vi även i vår undersökning men då uppgav 

personalen att de söker svaren tillsammans med barnen via exempelvis datorer. I den nya 

läroplanen som börjar gälla 1 juli 2011 kommer målen för naturvetenskap att förtydligas 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Detta kommer att innebära högre krav på ämneskunskaper 

hos lärarna. För att barnen ska lära sig begrepp och teorier måste det finnas vuxna i deras 

omgivning som ger dem dessa. Rådande styrdokument för förskola, Lpfö 98 (Lärarförbundet, 
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2001), gör gällande att barnen i förskolan ska ges möjligheter att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper.  

De vanligaste orsakerna som intervjupersonerna uppgav till naturvistelsen var att skapa ett 

lustfyllt lärande och att barnen skulle tycka att det är roligt att vara ute. Enligt exempelvis 

Grahn (2007) är detta av stor vikt för att få ett positivt förhållningssätt till naturen och en vilja 

att vara rädd om den. Miljöarbete i olika former är något som alla förskolor arbetar med. 

Enligt Björneloo (2007) är utomhuspedagogik ofta förknippat med miljöundervisning inom 

förskolan och syftar till att barnen ska bygga upp en positiv relation till naturen. Detta är 

något vi känner igen i vår undersökning.  

Enbart på två förskolor nämnde intervjupersonerna hälsoaspekten som en orsak till 

utomhusvistelsen, intervjupersonen på I Ur och Skur-förskolan uppgav att de har väldigt låg 

sjukfrånvaro. Det är inte förvånande med tanke på att mycket forskning (bl a Maynard & 

Waters, 2007) visar på att frisk luft och rörelse stärker immunförsvaret. Många av 

förskollärarna pratade om tillfredsställelse, harmoni och glädje som en följd av naturvistelse, 

även dessa positiva effekter finns det mycket forskning som stöder, exempelvis Szczepanski 

(2007). Ungefär hälften av de intervjuade tog fasta på den motoriska utvecklingen som ett 

viktigt moment under naturvistelsen. Enligt flera av källorna i vår bakgrund (Dyment & Bell, 

2008; Granberg, 2000; Fagerström, 2005) rör sig barn mer i naturmiljö och tränar olika 

motoriska färdigheter.  

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att det är viktigt att barn får ta del av 

samhällets gemensamma kulturarv genom bland annat traditioner och kunskaper. På flera av 

förskolorna för de vuxna vidare traditioner förknippade med naturvistelse genom exempelvis 

bärplockning. På ett par av förskolorna har barnen dessutom fått ta del av traditionen med 

jakt. Enligt Gustavsson (1993) är de vuxna i och kring förskolan en viktig resurs för att föra 

vidare traditioner, historia och kultur. 

Enligt styrdokumenten för förskolan (Lärarförbundet, 2001) bör verksamheten ge barnen 

möjlighet till vistelse i naturmiljö. Läroplanens betydelse är något som få av 

intervjupersonerna tog fasta på. På I Ur och Skur-förskolan uppgav intervjupersonen att hon 

ser läroplanen som en svårighet i samverkan med de övriga riktlinjer som den verksamheten 

har att följa. Enligt vår tolkning av hennes uttalande verkar hon ha uppfattat 

friluftsfrämjandets riktlinjer för I Ur och Skur-verksamhet som en läroplan som hon måste 

följa och som då står i konflikt med läroplanen för förskolan, Lpfö98. Vi ifrågasätter om hon 

förstått skillnaden mellan läroplanen som måste följas och riktlinjer, i det här fallet 

friluftsfrämjandets, som enbart ger vägledning.  Däremot kan vi inte se att någon av 

förskolorna direkt brister i sitt uppdrag eftersom läroplanen är utformad som att förskolan 

”bör”, inte ”skall”, ge möjlighet till lek i naturmiljö. 

Egna reflektioner 

Utifrån resultaten av vår studie kan vi se att de flesta förskolor är ute i naturen mer än vi 

förväntat oss. Enligt våra tidigare erfarenheter ägnas inte så stor del av utevistelsen i naturen 

utan mer på förskolegården. Mest utmärkande var Reggio Emilia-förskolan där de till och 
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med hade en speciell utepedagog med syfte att arbeta med verksamheten utanför förskolans 

gård. I Ur och Skur-förskolan verkade dock inte skilja sig nämnvärt från de traditionella 

verksamheterna och inte ens var den förskola som var i naturen mest. Där hade vi hoppats på 

att få en inblick i en verksamhet som lade stor vikt vid naturen. Vi märkte inte särskilt stora 

skillnader mellan kommunala och privata förskolor. Friskolorna hade profileringar, två av tre 

mot naturen, den sista var Reggio Emilia-inspirerad. Att de två förskolor med naturprofilering 

dessutom låg i byar med närhet till naturen kan ju ha en stor påverkan på detta. Vi upplevde 

dock att de fria förskolorna var lite mer flexibla i sin planering och prioriterade naturvistelsen 

under hela året, även detta kan ju bero på att två av dem låg i byar. Dessutom tror vi att det 

finns en starkare tradition för friluftsliv i byar än det finns i städer. Detta har vi dock inte 

undersökt utan det är vår personliga teori, men även vissa av intervjupersonerna gav uttryck 

för dessa tankar. 

I vår studie fann vi att vistelsen i naturen minskar under vintern. Detta anser vi innebär att 

barnen går miste om en viktig bit gällande till exempel naturens årstidsskiftningar. En del 

förskolor tillbringade mindre tid i naturen då de hade stor andel små barn. Detta skiljer sig 

från Thulins (2006) uppfattning att barn bör ges möjlighet att göra upptäckter och utforska 

naturen utifrån sina egna förutsättningar. Då en av de intervjuade enbart talade om vad hon 

anser att de större barnen missar när de inte är i naturen ställer vi oss frågande till om hon inte 

anser att små barn lär sig något i naturen. 

Det var svårt att få fram hur lärarna egentligen ser på naturen som lärandemiljö. Många sa att 

den är viktig, men det säger inte särskilt mycket. Detta kanske berodde på att de upplevde 

frågan som diffus och svår att svara på. Man kan dock ifrågasätta synen på naturen och hur 

viktig den anses av förskolläraren som säger sig ha tillgång till allt på förskolegården. Enligt 

Thigpen (2007) lever gården på förskolan sällan upp till de behov små barn har i form av 

möjlighet till trygga, lockande och utmanande aktiviteter. 

Enbart på två förskolor nämnde intervjupersonerna hälsoaspekten som en orsak till 

utomhusvistelsen. Detta borde vara ett starkare skäl till att vistas i naturen med tanke på hur 

mycket sjukdomar som ofta cirkulerar inom förskolorna. Enligt bland andra Granberg (2000) 

stärks immunförsvaret av vistelse i naturen. 

Eftersom vi tror att jakt, bärplockning och dylikt har en starkare tradition i byarna än inne i 

städerna kändes det naturligt att de var just på byaförskolorna som personalen uppgav att 

barnen fått tillfälle att få insyn i dessa aktiviteter. De två förskolorna i vår undersökning som 

ligger i byar var båda fria förskolor med naturprofilering vilket också kan vara avgörande, 

likaså närheten till naturen. Bärplockning förekom dock även på andra förskolor. Gustavson 

(1993) visar på förskolans viktiga roll för att föra vidare kulturarv och traditioner.  

Inför framtiden 

Vi tror att många av förskollärarna lyckas ge barnen ett grundläggande intresse för naturen 

och lär dem att värna om den. Detta upplever vi som mycket viktigt inför framtiden. Genom 

att barnen får ta del av våra traditioner i form av bland annat bärplockning och jakt hoppas vi 

att detta förs vidare och lever kvar med kommande generationer. Vi anser att naturen ger en 
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avkoppling och harmoni som man inte kan finna någon annanstans och önskar därför att även 

framtida generationer får ta del av den. Därför är det, enligt vårt sätt att se på saken, viktigt att 

väcka intresse för naturen hos barnen redan i tidig ålder och det upplever vi att de flesta av de 

intervjuade förskollärarna arbetar för. 

I vår kommande yrkesroll vill vi ta med oss de erfarenheter vi samlat på oss. Vissa av 

förskolorna har gett oss mycket inspiration om hur vi vill jobba medan andra förskolors 

arbetssätt har känts som mindre lockande. Vi hoppas på att få arbeta på förskolor med många 

engagerade pedagoger och närhet till naturen eller åtminstone kunna inspirera våra kommande 

arbetskamrater till ett naturinriktat arbetssätt. Däremot skulle vi vilja lägga mer fokus på hur 

barns lärande går till och se helheten istället för enbart delarna. Vi efterlyser ett djupare 

resonemang kring barns lärande under naturvistelsen bland förskollärarna i verksamheten. Vi 

har inte känt att vi fått fram det i vår undersökning och anser att det är något att sträva efter. 

Vi skulle även vilja ha i mer naturvetenskap i förskoleverksamheten och inte lägga fullt så 

stor vikt vid färdighetsträning. I och med att den nya läroplanen träder i kraft 1 juli 2011 

förtydligas målen för naturvetenskap och högre krav ställs då på personalen i förskolan inom 

det området (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Med vårt arbete har vi försökt synliggöra förskolepersonalens syfte med naturvistelsen. Vi 

hoppas att vi därmed kan väcka en fortsatt diskussion inom området. Vi hoppas även att vår 

undersökning kan medvetandegöra och uppmärksamma förskollärare på deras eget syfte och 

arbetssätt. För fortsatt forskning skulle det vara intressant med en fördjupning i 

förskollärarnas syn på naturvistelsen och värderingar kring detta eftersom vi inte anser att vi 

fått fram det i den grad vi hoppats på. Det hade även varit intressant med observationer kring 

utevistelsen för jämförelse mellan angivna uppgifter och den faktiska verksamheten. En annan 

del av arbetet som vi anser hade varit intressant att granska ytterligare är förskolepersonalens 

förkunskaper, uppfattningar om behoven av dem samt deras sätt att utnyttja dem i 

verksamheten.  
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Intervjufrågor 

1. Hur mycket är ni ute i naturen? 

2. Planerar och genomför ni aktiviteter under naturvistelsen? 

3. Har ni någon form av uppföljning? 

4. Har alla i arbetslaget samma syn på naturvistelse? 

5. Lär sig barnen någonting? Vad i så fall? 
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Piteå/Boden 15/5 2010 

Hej.  

Vi är två studenter på Luleå Tekniska Universitet som skriver vårt examensarbete, 

”Naturvistelse i förskolan”. Vi undersöker hur förskollärare ser på naturvistelsen i förskolan, 

vilken prioritering som finns, värderingar.  Med naturvistelsen menar vi inte utevistelsen på 

förskolegården, utan vistelse ute i den fria naturen, i skogen, på ängen, vid vattnet och dylikt.  

Vi undrar om någon från er förskola vill och har möjlighet att delta i en intervju. Deltagandet 

är helt frivilligt och ni har rätt att säga nej om ni inte vill delta. Intervjustudien kommer vi att 

bedriva under vecka 21, 24-28 maj. Vi kommer att kontakta er förskola i förväg för att höra 

ifall någon av er är villig att ställa upp på en intervju. 

Vi kommer att använda oss av bandspelare för att få så korrekt återgivna svar som möjligt till 

vårt vidare arbete. Hela intervjun är helt konfidentiell och de enda som kommer att se svaren 

är vi. De intervjuade personerna kommer alltså att vara helt anonyma och inte gå att 

identifiera. 

Det vore väldigt uppskattat om ni kunder hjälpa oss med detta. 

Med Vänliga Hälsningar  

Evelina Sandberg och Malin Karvonen  
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Begreppsförklaring  

I Ur och Skur 

Pedagogiken inom I Ur och Skur bygger på en nyfikenhet och upptäckarglädje som gör att 

barnen lär sig se sambanden i naturen, dessutom lär sig barnen att använda alla sina sinnen. 

För att uppnå läroplanens mål handlar I Ur och Skur om ett upplevelsebaserat lärande och 

friluftsliv.  

Idén i I Ur och Skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs 

genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Ett 

förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. 

Barnet är hela tiden i centrum.  

Med läroplanerna (Lpo94 och Lpfö98) är I Ur och Skurs mål: 

 Att förmedla naturkänsla och kunskap om naturen 

 Jobba utifrån ett ekologiskt synsätt och på så vis skapa en miljömedvetenhet hos 

barnen  

 Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och lära sig respektera 

allemansrätten  

 Genom att använda sig av naturen får barnen stimulans i hela sin utveckling  

 Möjlighet till gemenskap och rörelse i naturen på ett lustfyllt sätt 

 Ge grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 

(Friluftsfrämjandet, 2010) 

Hållbar utveckling 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov.  

Begreppet hållbar utveckling innebär inte bara en god miljö utan det är andra delar som är 

beroende av varandra – ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med detta menas att den 

ekonomiska tillväxten inte ska ske till priset av ett ojämnt och segregerat samhälle och en 

förstörd miljö. Istället bör samhället anpassa sig efter vad människors hälsa och miljön tål och 

investera långsiktigt i dessa resurser. 

(Naturvårdsverket, 2010)  
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Grön Flagg 

Grön Flagg är ett av de största miljönätverken för förskola och skolor i Sverige, det ingår 

även i ett internationellt nätverk som finns i 40 länder världen över.  

Det finns sex olika temaområden förskolan/skolan kan välja att jobba utifrån och det är: 

konsumtion, livsstil och hälsa, kretslopp, klimat och energi, närmiljö och vattenresurser.  

Arbetet med Grön Flagg ger många fördelar, bl.a.  

 Inspiration och pedagogiskt material från Håll Sverige Rent och nätverket 

 Verktyg för att kunna jobba demokratiskt och ämnesövergripande  

 Det finns möjlighet till profilering i skolan, förskolan eller kommunen 

 Ett verktyg som är flexibelt och där samarbete och struktur fungerar som en förlängd 

arm till arbetet  

 En plan på långsiktig nivå med möjligheter till förbättring och fördjupning  

Genom att arbeta med Grön Flagg kan man:  

 I verksamheten skapa mervärde och engagemang  

 Börja med de handlingar som är konkreta för att på så sätt förstå de stora frågorna  

 Jobba demokratiskt i verksamheten mot gemensamma mål 

 Bland barn, ungdomar och personal skapa handlingskompetens  

 

(Håll Sverige Rent, 2010) 
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Reggio Emilia  

Grunden för den pedagogiska filosofin Reggio Emilia kommer från staden i norra Italien med 

samma namn och har utvecklats i stadens kommunala förskolor under femtio år. Loris 

Malaguzzi var chef för de kommunala förskolorna i Reggio Emilia med en dikt uttryckte han 

sig om de grundläggande tankarna i den pedagogiska filosofin, dikten säger: ”Ett barn har 

hundra språk” 

Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet. (Loris 

Malaguzzi) 

Reggio Emilia filosofin har väckt ett stort engagemang och mycket intresse i många delar 

av världen. I USA, Australien, Sydkorea, Skandinavien och många andra länder finns 

Reggio Emilia inspirationen.  

Den pedagogiska filosofin inom Reggio Emilia står för: 

 Nytänkande som innebär gränsöverskridande på många sätt – i verksamheten 

kombineras avancerad teoretisk praktik med levande praktik med barnen  

 Arbetet med olika uttryck som lek och arbete, fantasi och verklighet samtidigt  

 Pedagogerna inom Reggio Emilia samarbetar med forskare inom helt andra skilda 

områden som design  

 Pedagogiken förnyas och utvecklas ständigt där utgångspunkten är barnens behov  

 Filosofin står även för att man bejaka olikheter, solidaritet, samarbete och bejakande. 

Det finns även en tro på att man på sikt kan förändra världen i en mer demokratiskt 

riktning genom att bekräfta barnens rättigheter och individualitet.  

Reggio Emilia är inte ett pedagogiskt program som man kan kopiera eller ”ta över”, däremot 

kan man hämta inspiration från grundtankarna och filosofin, för att på så sätt utveckla dem i 

sin egen verksamhet utifrån de förutsättningar man har.  

Det pedagogiska arbetssättet inom Reggio Emilia är djupt förankrat i en djup humanistisk 

livshållning som grundar sig på en djup respekt för barnet, en stark tro på människans 

möjligheter. Arbetssättet inom Reggio Emilia präglas även av en övertygelse om att alla barn 

föds rika och intelligenta och att det finns en inneboende stark kraft hos barnen att utforska 

världen.  

(Reggio Emilia Institutet, 2010) 

 


