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Abstract 

The purpose of this study was to compare how preschool teachers at kindergartens with focus 

on outdoor learning and without any specific focus work on the young children´s learning in 

the outdoor environment and in biology. Interviews have been conducted to investigate this. 

The respondents to the interviews were nine active preschool teachers at three different 

preschools, one preschool with outdoor learning focus and two preschools with no specific 

focus. The survey shows that specializations that are important for how educators use the 

outdoor environment. At preschool A with outdoor learning focus the teachers chose to take 

out materials that are traditionally inside materials such as beads and Lego while at preschool 

B without specific focus they chose to take in natural materials like chestnuts instead. At 

preschool C the preschool teachers use outdoor environment exclusively for free play. At 

preschool A the forest was used as a complement to the preschool yard and they had their own 

home place where they went once a week. They spent the whole day in the forest and they had 

both planned activities and free play. Preschool B went to the forest 4 – 5 times per term. 

They spent to a few hours in the forest and had motor skills for the small children as a focus. 

Preschool C had gone to the forest only one time. Biology became a major part of the 

activities of preschool A because they spent a lot of time outdoors and in the forest and that 

they had cultivation on the preschool yard. At preschool B, the preschool teachers followed 

the children's interests for small insects and snails and worked on and thus received biology. 

At preschool C, the preschool teachers had actively chosen to remove biology in favour of the 

small children’s motor skills and language learning.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att jämföra hur förskollärare på förskolor med I ur och skur inriktning 

och utan någon specifik inriktning arbetar med de små barnens lärande i utomhusmiljön och 

inom biologi. För att undersöka detta har intervjuer gjorts. Respondenterna till intervjuerna 

var nio verksamma förskollärare på tre olika förskolor, en förskola med I ur och skur 

inriktning och två förskolor utan specifik inriktning. Undersökningen visar att inriktningar 

som I ur och skur har betydelse för hur pedagogerna använder sig av utomhusmiljön. På 

förskola A med I ur och skur inriktning valde pedagogerna att ta ut material som är 

traditionellt inne material som pärlor och lego medans på förskola B utan specifik inriktning 

valde man att istället ta in naturmaterial som kastanjer. På förskola C använd man sig av 

gårdens utomhus miljö enbart till fri lek. På förskola A användes skogen som ett komplement 

till gården och man hade en egen hemma plats dit man gick en gång i veckan. Där tillbringade 

man då hela dagen med både planerad verksamhet och fri lek. Förskola B gick till skogen 4–5 

gånger per termin. Då var man där någon till några timmar och hade motoriken för de små 

barnen som fokus. Förskola C hade av olika skäl inte gått till skogen alls. Biologin blev en 

stor del av verksamheten för förskola A eftersom de tillbringade mycket tid utomhus och i 

skogen samt att de hade odling på gården. På förskola B följde förskollärarna barnens 

intressen för små kryp och sniglar och arbetade vidare med och fick på så vis in biologin. På 

förskola C hade förskollärarna aktivt valt bort biologi till fördel för de små barnens motorik 

och språklärande.  
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1: Inledning  

 Den första I ur och skur förskolan startade på Lidingö 1985 och nu finns omkring 200 

förskolor i Sverige med I ur och skur inriktning (Friluftsfrämjandet u,å.a). I ur och skur 

inriktning innebär att verksamheten har egna strävansmål baserade på läroplanen Lpfö98 

(Skolverket 2016) som betonar en utökad användning av naturmiljön.  

Verksamheten ska stäva efter att varje barn: 

• utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar naturkänsla.   

• utvecklar kunskap om en hållbar livsstil 

• utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten 

• får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen 

• får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

•  får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv. 

(Friluftsfrämjandet 2007). 

I ur och skur förskolorna har också en egen värdegrund för pedagogerna som betonar 

betydelsen av personligt engagemang, tillit och förståelse för att alla är olika. De har en 

åldersindelning av barnen som skogsknopp (1–2 år), skogsknytte (3–4 år) och skogsmulle(5-

6år) där varje grupp har en egen verksamhetsbeskrivning och mål. Praktiskt miljöarbete som 

att källsortera, kompostera, odla, återanvända och att använda miljögodkända produkter är en 

naturlig del av I ur och skur verksamheten (Friluftsfrämjandet u,å.b). 

 Det är inte bara för I Ur och skur verksamheten som utomhusvistelsen är viktigt även på 

förskolor utan specifik inriktning är barnen mycket utomhus. Brodin (2011) menar att 

intresset för utomhusaktiviteter under senare år ökat och att det till viss del hänger samman 

med dagens välbefinnande i samhället. Det finns väldigt många studier gjorda på barn i 

utomhusmiljöer. Men det går inte bara att gå ut med barnen så lär de sig utan det är i 

samspelet med pedagogerna som lärandet sker (Johansson 2011). 

 Forskning visar att gårdens och skogens miljöer påverkar de små barnens motoriska lärande 

på olika sätt och därför kompletterar varandra. Yildrim & Özyilmaz Akamca (2017) har gjort 

en studie i Turkiet som visar att interaktionen med naturen var av stor vikt för barnens 

utveckling, både för barnens motoriska lärande men också inom matematik, språk och 

mänsklig interaktion. Klaar och Öhman (2014) menar att det finns tre karaktäristiska drag i 

utomhuspedagogiken de är 1) personlig utveckling och välmående 2) omsorg för naturen och 

3) att skapa kunskap om naturfenomen och naturens processer. Dessa tre drag menar de är 

karaktäristiska för just den svenska utomhuspedagogiken.  

Anders Szczepanski (2009) skriver i sin avhandling att människan inte bara lär genom att se 

bilder, höra eller läsa skriven text utan även med sina sinnen för känsel, lukt och beröring. 

Han menar också att genom att låta de små barnen utnyttja hela kroppen i växelverkan 

breddas och kompletteras undervisningen och lärandet utomhus ökade barnens förståelse och 

motivation. Brodin (2011) menar att det finns en nära koppling mellan sinnesintryck från 

naturen, lek, lärande och att det är därför som det tagits upp som en viktig del i den svenska 

läroplanen för förskolan Lpfö98 (2016). Där det står  



 

 

 ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 

till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (skolverket 

2016 s7). Samt att ” Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö” (skolverket 2016 s10). 

 Studier visar att när små barn vistas i naturmiljö gynnar det deras motoriska utveckling. 

Skogen representerar en miljö för lek och lärande som fostrar och stimulerar motoriskt 

lärande hos barnen (Fjørtoft 2001). 

Dessa olika studier visar att det är viktigt för barnen att vistas utomhus både för deras 

motoriska lärande men också för att de lär med olika sinnesuttryck. Andra studier visar att 

barnen upptäcker sina förmågor vid fri lek i naturmiljö, att lära utomhus motverkar glapp 

mellan vad barnen lärt och verkligheten dvs de får en ökad förståelse om man i naturmiljö 

använder sig av verkliga ting. Att använda läromaterial utomhus ökar kreativiteten och 

förståelsen hos barnen och eftersom utomhusmiljön skiljer sig från ett vanligt klassrum 

upplever barnen aktiviteterna som roliga och intressanta (Yildrim& Özyilmaz Akamca 2017). 

Jag har blivit intresserad av hur förskollärare arbetar med de små barnens lärande i 

utomhusmiljöer när jag har vikarierat i förskolan. Trots att många studier visar på hur viktigt 

det är att med de yngsta barnen i förskolan nyttja alla miljöer för deras lärande, vet vi mindre 

om hur förskollärare arbetar med de små barnens lärande i utomhusmiljöerna, gården och 

skogen. Jag vill i min studie jämföra hur olika inriktningar kan påverka användandet. Tycker 

förskollärare som jobbar på I ur och skur förskolor annorlunda än de som jobbar på förskolor 

utan specifik inriktning? Anser de att det är skillnad på hur barnen lär på gården mot i skogen 

och hur använder de sig av de olika lärmiljöerna?



 

 

1:2 Syfte  

Syftet med studien är att jämföra hur förskollärare på förskolor med I ur och skur inriktning 

och utan specifik inriktning arbetar med de små barnens lärande i utomhusmiljön och inom 

biologi 

 

1:3 Frågeställningar 

Hur arbetar förskollärarna med de små barnens lärande på gården och i skogen? 

Hur utnyttjar förskollärarna utomhusmiljön för att arbeta med biologi? 

Vad anser förskollärarna att det finns för möjligheter samt hinder med arbetet i de olika 

miljöerna? 

 

2: Metod  

 Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som Bryman (2002) beskriver 

som en intervju där intervjuaren har en uppställning frågor som ett frågeschema men där 

frågornas ordningsföljd kan variera och där frågorna ofta är allmänt formulerade. Intervjuaren 

har också möjlighet att ställa uppföljningsfrågor till det som uppfattas som viktiga svar. 

 

2:1 Urval 

Den här undersökningen har genomförts i en mindre svensk kommun. I kommunen finns tio 

förskolor som hör till två olika skolområden. Alla förskolorna i kommunen är nära belägna 

vid skog eller park. De aktuella förskolorna och pedagogerna valdes ut efter två kriterier. Det 

första var att minst en av förskolorna skulle ha en inriktning inom I ur och skur och det andra 

var att de tillfrågade pedagogerna skulle ha förskollärarutbildning. Nio stycken förskollärare 

från tre förskolor har deltagit i enskilda intervjuer. En av förskolorna har I ur och skur 

inriktning och de andra två har ingen specifik inriktning. Alla de tillfrågade förskollärarna är 

kvinnor, detta för att det finns endast en manlig pedagog i förskolan i den aktuella kommunen 

och han föll bort i kriteriet om förskollärarutbildning. Alla de tillfrågade ställde upp på 

intervjuerna och alla genomförde hela så därmed blev det inget bortfall. 

 

Pedagog Förskola   Inriktning 
Förskola 

Antal år i 
förskolan 

 år som 
utbildad  

Antal 
tidigare 
förskolor 

1 A I ur och skur 17 17 3 
2 A I ur och skur 14 14 3 
3 A I ur och skur 8            8             2 
4 B Utan specifik 24 24 4 
5 B Utan specifik 15 9 5 
6 B Utan specifik 28 28 3 
7 C Utan specifik 15 15 3 
8 C Utan specifik 9 9 2 
9 C Utan specifik 20 9 5 



 

 

 

 

2:2 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt intervjuer som datainsamlingsmetod eftersom jag skulle vilja se hur 

förskollärarna anser att de arbetar i två lärmiljöerna utomhus, på gården och i skogen. När det 

handlar om att undersöka vad någon anser om något är intervjuer en bra datainsamlingsmetod.  

Människors erfarenheter och uppfattningar framkommer bäst när den intervjuade får vara med 

och bestämma vad som tas upp i intervjun. Genom öppna intervjuer kan man be informanten 

om exempel från situationer eller händelser som denne har varit med om (Christoffersen & 

Johannessen 2015). När frågor inom samma tema ställs till alla medverkande kallar Bryman 

(2002) det för semistrukturerade, i den här formen av intervjuer kan öppna svar och 

följdfrågor förekomma. Semistrukturerade intervjuer ingår i formen kvalitativa intervjuer. Vid 

en kvalitativ intervju är frågorna oftast öppna vilket ger en större möjlighet till att få in mer 

information (Johansson och Svedner 2010). 

 Jag valde att spela in intervjuerna med mobiltelefon och antecknade med papper och penna 

under tiden. Johansson och Svedner (2010) menar att om man väljer att spela in intervjuer är 

det viktigt att respondenten informerats om att den inspelade data endast kommer att användas 

av mig till mitt arbete och att allt sedan kommer att raderas, samt att de ger sitt samtycke. De 

skriver också att om man väljer att både spela in och anteckna under intervjuerna, får man 

som intervjuare ett bättre flöde i frågorna och naturliga pauser för de deltagande att fördjupa 

och utveckla sina tankar på.  

Jag började intervjuerna med inledande bakgrundsfrågor som hur länge de arbetat som 

förskollärare och på hur många olika förskolor de arbetet på. Dessa frågor hade som 

huvudsyfte att lätta på spänningen. Efter bakgrundsfrågorna fortsatte intervjuerna med övriga 

frågor som jag delat upp efter hur förskollärarna arbetar med gården och skogen samt några 

jämförande frågor. I intervjuerna ställdes frågorna i olika ordning beroende på 

respondenternas svar då de själva kom in på nästa fråga innan jag ställt dem.  Min 

intervjuguide finns på bilaga 2. 

 

 

2:3 Procedur 

Jag började med att maila förskolecheferna i de kommun jag tänkt att utföra min studie i. I det 

mailet berättade jag om vem jag var och vilket syfte mitt examensarbete har. Jag frågade 

också om förskolechefernas tillåtelse att intervjua deras personal och om de hade förslag på 

förskollärare som enligt dem skulle passa för min studie. 

 Innan intervjuerna valde jag att göra en så kallad pilotintervju för att se ungefär hur lång tid 

intervjun tog och om det var några frågor som verkade otydliga. Jag valde att omformulera 

några av mina frågor. Där efter valde jag att ringa förskollärare på de utvalda förskolorna och 

tillfrågade dem om de ville ställa upp på intervjuer till mitt examensarbete. Löfgren (2014) 

skriver att tid är något som ofta ses som en bristvara i förskolan och att gott om tid är 

betydelsefullt för intervjun. Genom att låta förskollärarna bestämma när det passade dem bäst 

behövde de inte heller känna sig stressade under intervjun då de kunde välja en dag och tid 

som de hade mindre barn eller planeringstid. 



 

 

Jag informerade om undersökningens syfte och de forskningsetiska principerna. Vilket även 

gjordes skriftligen vid intervjutillfället. Innan intervjun fick förskollärarna skriva under 

samtyckesbrevet (bilaga 1) av vilket de även fick ett eget exemplar att behålla då mina 

kontaktuppgifter finns där om de har några funderingar efter intervjuerna.  Intervjuerna 

genomfördes i ett enskilt samtals rum på förskolan och inne på avdelningen när övrig personal 

och barnen var utomhus. Innan varje intervju gick vi tillsammans genom de forskningsetiska 

principerna mitt syfte och mina frågeställningar och respondenterna gavs möjlighet att ställa 

frågor innan intervjun började. Jag avslutade varje intervju med att återge respondenterna 

deras svar för att kontrollera att jag uppfattat svaren rätt. Varje intervju tog ca 30 minuter. 

 

2:4 Databearbetning 

Efter att alla mina intervjuer var genomförda så lyssnade jag först igenom det inspelade 

materialet. Jag transkriberade sen allt inspelat material varje respondent för sig och gav dem 

nummer istället för namn för att anonymisera respondenterna. Under transkriberingen av det 

inspelade materialet fick jag pausa inspelningarna flera gånger för att hinna med att skriva ner 

vad respondenterna sagt. Jag läste sedan igenom allt material med mina anteckningar framför 

mig för att kunna komplettera. När jag samlat in allt material valde jag att skriva ut det. Då 

kunde jag markera där förskollärarna gav mig olika svar och sammanställa svaren utifrån 

olika kategorier som hur de arbetar med gården, i skogen och därigenom jämföra om olika 

inriktningar har betydelse för hur förskollärarna arbetar med de små barnen i de olika 

utomhusmiljöerna. 

 

2:5 Etiska aspekter 

Forskningsetiska aspekter är ett samlingsnamn för informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Informationskravet innebär att du som ska utföra undersökningen ska informera 

respondenterna om vad undersökningen handlar om, hur den är tänkt att gå till samt vilken 

metod som är tänkt att användas. Detta kan göras muntligt eller skriftligt. Jag valde att göra 

båda för att inte några missförstånd skulle uppstå. 

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningens respondenter är anonyma. Eventuella 

personuppgifter skall ska skyddas så att inga obehöriga kan ta del av dem (Bryman 2011). För 

att skydda respondenterna och verksamheten kan fiktiva namn eller nummer användas. Jag 

gav respondenterna nummer och förskolorna fick bokstäver. I mitt samtyckesbrev 

förtydligade jag att de kommer att vara anonyma och att inte heller förskolans namn eller ens 

kommunens kommer att finnas med det färdiga arbetet. 

Nyttjandekravet innebär att det är endast jag som har tillgång till mitt insamlade material. Det 

insamlade materialet får endast användas till den bestämda studien. När undersökningen är 

klar och godkänd så ska inget av det insamlade materialet sparas (Löfdahl 2014). Mitt 

insamlade material kommer därför att raderas när min studie är klar.  

Samtyckeskravet innebär att respondenterna ska ge sitt samtycke till att delta i 

undersökningen.  De som deltar har rätt att avbryta när de vill under processens gång utan 

behöva förklara eller motivera sitt val. Det är också viktigt att berörda chefer är informerade 

och ger sitt samtycke (Löfdahl 2014). Jag valde att ha med en rad för underskrift i min 

samtyckesblankett där respondenterna skriftligen medger till att medverka i intervjuerna.  



 

 

 

3: Resultat 

Verksamhetsbeskrivning: 

På förskola A som är en I ur och skur förskola fanns barn i åldrarna 1–6 de hade en gemensam 

gård. Om vädret tillät så var de ute hela dagen, de åt vissa måltider utomhus eller i grillkåtan 

som de hade på gården. De små barnen som hade behov av att sova gjorde detta i vagnar 

utomhus. På gården finns en lekstuga som är omgjord till läs stuga med madrasser och böcker, 

ett lekkök och en kiosk och en sandlåda. Förskollärarna ansåg att de hade en stor och bra gård 

som är kuperad och utmanar barnen motoriskt som också erbjuder skugga när det behövs. De 

använde sig av odlingar som barnen var delaktiga i då de småskaligt odlade potatis, squash 

och morötter som sedan skördades och som barnen fick vara med och tillaga. Det fanns även 

vinbärsbuskar, rabarber, smultron och kryddväxter. Detta menade förskollärarna gynnade 

sinnen som lukt och smak. En nackdel tyckte de var att huset ligger i mitten då det var svårt 

att täcka upp alla sidor. Barnen på I ur och skur förskolan var ibland indelade i åldersgrupper 

och de olika grupperna hade var sin skogsdag i veckan då de gick till sin hemma plats. 

Hemma platsen var en särskild plats i skogen som pedagogerna tillsammans valt ut och där de 

hade koll på omgivningarna. Att ha en hemma plats i skogen menade förskollärarna gav 

barnen trygghet och att de lättare kunde följa årstidernas förändringar. De menade också att 

skogsvistelsen sänkte barnens stressnivåer och hade en lugnande effekt på dem och att de 

hade mindre konflikter bland barnen när de var i skogen. I skogen så hade de planerad 

verksamhet i form av tema Gruffalo och genom det arbetade med olika djur och deras spår. 

De lagade även sin mat över öppen eld där barnen fick turas om att hjälpa till. Barnen fick 

också leka fritt i skogen. Förskollärarna ansåg att gårdens och skogens miljöer kompletterar 

varandra på ett bra sätt då de båda utmanar barnen motoriskt men att de också får använda 

sina sinnen som lukt och smak. Förskollärarna menade att de inte medvetet jobbade med 

biologi men att det kom automatiskt de var så mycket utomhus och följde barnens intressen 

som medforskande pedagoger. 

”Som den där gången när barnen undrade hur fiskar kan se under vattnet. Då fick vi ju ta reda 

på det för jag som inte tänkt på det tidigare började ju också undra” (pedagog 2). 

 

På förskola B som är en förskola utan specifik inriktning finns fyra avdelningar, två 

avdelningar med barn i åldrarna 1–3 år och två avdelningar med barn som är 4–6 år. 

Förskolegården är delad i två delar en för de stora barnen och en för de små. Jag har intervjuat 

förskollärare som arbetar med de små barnen. Här är barnen ute på förmiddagen varje dag. De 

använde sig också av gården som var avsedd för de små barnen till stängning för alla 

avdelningarna på eftermiddagen. Det räknade förskollärarna som ute tid för barnen men då 

förekom ingen planerad verksamhet och inga leksaker togs fram. På gården finns ett förråd, 

en sandlåda och en rutschkana, de har även valt att ta bort gungorna och istället ta in 

byggmaterial som långa dräneringsslangar och brädor. Förskollärarna använder sig av gården 

för planerad verksamhet som bamselopp, rörelse banor, vattenlekar och insektsjakt. En av 

förskollärarna tyckte att de använde gården mest till fri lek som cykla, bygga i sandlådan och 

rulla ner för kullen medans de andra två tyckte att det var lika mycket planerad verksamhet 

som fri lek. När de går till skogen brukar de ha en planerad lek och resten av tiden blir fri lek. 

Förskollärarna ansåg att även promenaden till skogen var ett lär tillfälle för barnen då de ofta 

hittade intressanta saker på vägen.  



 

 

”Om de intresserar sig för en mask på vägen så tycker jag att vi ska låta dem få studera dem 

finns ingen anledning att stressa på dom hinner vi inte den planerade leken när vi kommer 

fram får vi väl ta den en annan gång” (Pedagog 4). 

Nu under hösten så har barnen varit intresserade av insekter och sniglar som förskollärarna 

fångat upp och jobbat vidare med som ett litet tema. 

”vi jobbar inte uttalat med biologi som att vi säger att nu ska vi jobba med biologi men det 

blir ju det ändå då barnen varit väldigt intresserade av småkryp och sniglar som vi valt att 

jobba vidare med” (pedagog 5).  

 

 Förskola C är en förskola utan specifik inriktning här finns fyra avdelningar, två för barn i 

åldern 1–3 och två för barn som är 4–6 år, de har sin gård delad i två delar en för de stora och 

en för de små. Jag har intervjuat förskollärare som arbetar med de små barnen för att få så lika 

förutsättningar som möjligt. På den här förskolan finns gungor, sandlåda och ett 

leksaksförråd. Gården har en gräsbetäckt backe och asfalterade gångar. Förskollärarna och 

barnen använder gården mest till fri lek, då barnen bygger i sandlådan, gungar eller cyklar. 

barnen och förskollärarna är ute på gården på förmiddagen varje dag. Till skogen har de gått 

en gång den här terminen då det varit mycket sjukdomar bland personalen och därför många 

vikarier. Förskollärarna tycker att det är för lite men att det är så situationen sett ut och de 

tycker att det är för stort ansvar att gå utanför gården med de små barnen när det är ont om 

personal. Förskollärarna menar också att de har en kuperad gård som utmanar barnen 

motoriskt och att det väger upp. De har nyligen infört tema babblarna för att framförallt träna 

barnens språkliga färdigheter. Förskollärarna på förskola C anser att de inte jobbar med 

biologi.  

 ”det där andra får dem när de kommer upp till de större” (pedagog 8). 

 

Hur arbetar förskollärarna med de små barnens lärande på gården och i skogen 

På förskola A är barnen och pedagogerna ute så mycket som möjligt men minst två gånger 

varje dag de väljer att ta med sig material ut som stafflin och färg, lego och pärlor. 

Pedagogerna ser sig själva som medforskande och följer barnens intressen. De har en förskole 

gård som inte är anpassad enbart efter små barn och som också delas med de äldre barnen. 

Förskollärarna har valt att ha samlingar som före bornholmsmodellen utomhus när det är 

möjligt. Barnen på förskola A är ofta tillsammans men de delas också in i åldersgrupper och 

till skogen går de en dag i veckan i de olika åldersgrupperna. De olika åldersgrupperna har 

olika mål med sina skogsutflykter men de handlar om att barnen ska erhålla kunskaper och 

förståelse för miljö och naturliv och när barnen slutar förskolan ska de ha uppnått en 

förståelse för allemansrätten och hur vi människor påverkar naturen. När barnen och 

förskollärarna på förskola A går till sin hemma plats i skogen är de där hela dagen och lagar 

även sin lunch i skogen.    

På förskola B är barnen och pedagogerna ute på gården en till två gånger varje dag. 

Pedagogerna arbetar med planerad verksamhet som olika spring lopp och motorikbanor samt 

att de följt barnens intressen för olika småkryp. På förskola B gick barnen och pedagogerna 

till skogen tre till fyra gånger per termin då var det barnens motoriska träning som låg i fokus 

i promenaden dit samt någon planerad lek när man kom fram. På förskola B går man till olika 

platser i skogen och man är tillbaka på förskolan till lunch. 



 

 

På förskola C är barnen och pedagogerna utomhus på gården minst en gång varje dag oftast 

på förmiddagen på gården har barnen mest fri lek. Till skogen har de gått endast vid ett 

tillfälle under den gångna terminen och då var det fri lek för barnen.  Förskollärarna anser att 

deras gård utmanar barnen motorisk och att det kompenserar att de inte vistas i skogen.   

Hur utnyttjar förskollärarna utomhusmiljön för att arbeta med biologi 

Förskollärarna på förskola A arbetar aktivt med biologi genom sin odling på gården där 

barnen får vara med under hela säsongen att så, vattna, plantera om och slutligen att skörda. 

De följer även barnens intressen för småkryp och andra djur genom tema Gruffalo som utgår 

från en barnbok som handlar om djur och deras spår. 

Förskollärarna på förskola B hade sett barnens intresse för småkryp och sniglar och valt att 

tillsammans med barnen studera dem på gården för att fortsätta som ett litet tema inomhus och 

bland annat tillverkat sniglar i lera och kastanjer som de plockat. De hade på så vis utnyttjat 

utomhus miljön och tagit delar av den med sig in.  

På förskola C hade förskollärarna valt att fokusera på andra lärande som språk och motorik 

och arbetade inte med biologi. 

Vad anser förskollärarna att det finns för möjligheter samt hinder med arbetet i 

de olika miljöerna 

På förskola A ansåg förskollärarna att de hade en bra och utmanande gård med många 

möjligheter. Pedagogerna ansåg att i skogen hade de färre konflikter mellan barnen och de 

upplevde att barnen var mindre stressade. Pedagogerna tyckte att gården och skogen 

kompletterar varandra i barnens lärande.   

På förskola B gick förskollärarnas åsikter isär om möjligheter för gården då en av dem tyckte 

de behövde fler färdiga lösningar medan en annan tyckte att de behövde färre. En av 

förskollärarna ansåg att de skulle vara ute mer på eftermiddagarna om de hade haft bättre 

belysning. Här var förskollärarna åsikter om hur de använde gården också olika en ansåg att 

det var mest fri lek medan de andra två tyckte de nyttjade gården lika mycket för fri lek som 

planerad verksamhet. Ett hinder till att de inte oftare använd sig av skogen ansåg 

förskollärarna var att de var rädda för att något barn skulle komma bort och att det kunde 

finnas vattendrag i skogen som de inte var medvetna om 

På förskola C tyckte pedagogerna att de hade en bra och utmanande gård som vägde upp att 

de inte använde sig av skogen. Skäl till att de inte använde sig av skogen var att de haft 

mycket sjukdomar för personalen under hösten och att det var svårt med vikarier samt att de 

hade haft många inskolningar och att de ville att de nya barnen skulle känna sig trygga på 

gården innan de gick till skogen med dem. 

 

 

4: Diskussion 

Syftet med den här studien är att jämföra hur förskollärare anser sig arbeta på gården och i 

skogens lärande miljöer med de små barnen. Min jämförelse mellan en förskola med I ur och 

skur inriktning och två förskolor utan specifik inriktning visar att barnen och förskollärarna på 

I ur och skur förskolan vistas mer och har fler planerade aktiviteter på gården. Pedagogerna på 

I ur och skur förskolan och förskolorna utan specifik inriktning arbetar på olika sätt på 



 

 

gårdarna. På I ur och skur förskolan väljer pedagogerna att ta ut material som staffli och färg, 

lego och pärlor medan på förskola B utan specifik inriktning väljer pedagogerna att ta med 

material in från gården för att använda till planerade aktiviteter inomhus.  

 På I ur och skur förskolan delar de små och de stora barnen på gården och har därför inte en 

miljö som är anpassad enbart för små barn. På båda förskolorna utan specifik inriktning är 

gården delad för stora och små barn. Gården som de mindre barnen har tillgång till är 

anpassad för mindre barn. Vilket för de små barnen på I ur och skur förskolan innebär att de 

får en gård som är mer motoriskt utmanande än på de övriga förskolorna. Johansson (2011) 

menar att det är i mötet mellan olika livsvärldar som lärandet och kommunikationen uppstår. 

Interaktionen med andra barn i olika åldrar borde därför vara mer gynnsamt för de små 

barnens lärande.  

 I ur och skur förskolan följer förskolans läroplan men de har även ett tillägg från 

friluftsfrämjandet som förtydligar vikten av användandet av utomhusmiljöerna. Kanske är det 

därför de är den enda av förskolorna som använder en del av gården för odling av grönsaker 

som barnen får vara med att så, vattna och skörda. En fördel med detta är att barnen på ett 

enkelt sätt får en för förståelse för olika livscykler. Målet är att ge barnen kunskaper om och 

få en känsla för naturen samt att de ska bli miljömedvetna.   

 

 I ur och skur förskolan är den enda förskolan som använder sig av skogen som lärmiljö med 

en egen plats i skogen som de kallar för hemmaplats som besöks varje vecka. Änggård (2012) 

har i sin studie observerat barn och pedagoger i en I ur och skur förskola och deras sätt att 

tillskriva platser mening. En bärande ide för I ur och skur är att barnen får sina behov av 

kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställda genom att de vistas på sina hemma platser i 

naturmiljön. Studien visar att på platser skapade av människor finns artefakter som bidrar till 

platsernas betydelse och användningsområde, medan i skogen får platserna en annan mening 

när barnen tar dem i bruk och ger dem speciella betydelser. 

  

 Förskollärarna på I ur och skur förskolan menade att barnen var mindre stressade och att de 

hade mindre konflikter mellan barnen när de var på hemmaplatsen i skogen. Ulset, Vitaro, 

Brendgren, Bekkhus och Borge I.H (2017) har gjort en studie på barn med diagnostiserad 

ADHD och de kom fram till att barnen hade lägre nivåer av ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet efter att de utfört aktiviteter i skogsmiljö mot när de gjort samma aktivitet 

inomhus eller i planerad utomhusmiljö som en förskole gård. Vilket borde betyda att även 

barn utan diagnoser kan uppleva naturmiljön som lugnande och att deras stressnivåer sjunker 

vilket också kan resultera i att de får färre konflikter mellan barnen.   

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om hur noggrant data för undersökningen insamlats utifrån den metod 

som använts. Har intervjufrågorna varit tillräckliga för att få svar på de frågeställningar man 

haft i sin studie (Johansson& Svedner2010). Jag har valt att utgå från samma frågeschema 

under alla mina nio intervjuer, men då följdfrågor uppkommit och några av respondenterna 

själva kommit in på frågor innan jag ställt dem har en del uteslutits detta kan möjligen 

påverka resultatet. Pedagogerna som deltagit i min undersökning har uppfyllt kriterierna som 

angavs i urvalet. För att få en högre validitet på studien behövs ett större antal respondenter 

och fler förskolor med I ur och skur inriktning som deltagande. Under mina intervjuer med 



 

 

förskollärarna på samma förskola fick jag olika svar på frågorna hur mycket det arbetade med 

planerad verksamhet och fri lek på gården. En av förskollärarna svarade att de hade lika 

mycket planerad verksamhet som fri lek medans kollegan svarade att det var mest fri lek. Att 

åsikterna går isär kan betyda att de värderar planeringen olika. Även vid frågan om gårdens 

utformning gick deras åsikter isär när den ena förskolläraren ville ha fler färdiga lekmaterial 

på gården ville en annan på samma avdelning ha färre. Även här kan det vara så att de 

värderar sakernas betydelse olika. Om mer tid för studien funnits hade den kunnat gjorts med 

intervjuer och observationer under längre tid då hade man kunnat få syn på om det som 

förskollärarna anser sig arbeta med överensstämmer med vad de faktiskt gör. 

 

   

Slutsatser 

Min jämförelse av de tre förskolornas sätt att arbeta med de små barnen på gården och i 

skogen visar att det har betydelse om förskolan har en I ur och skur inriktning.  På I ur och 

skur förskolan arbetar pedagogerna mer riktat mot naturen både på gården och i skogen.  De 

har ett annat mål med sin planerade verksamhet i skogen än de andra förskolorna och i och 

med att de arbetar målinriktat med naturen blir det också mer biologi i deras verksamhet. 

 På förskola B gick förskollärarnas åsikter om hur de jobbade med barnen på gården isär och 

jag fick därför ingen klar bild för i vilken omfattning de hade planerad verksamhet på gården. 

Förskola B följde barnens intressen för just småkryp och sniglar och fick in mycket biologi 

genom det men om barnens intressen varit bilar hur hade det sett ut med biologin då? 

På förskola C användes gården endast till fri lek och de arbetade inte med biologi då de 

prioriterat lärandeområden som språk och motorik.   

 

Betydelser för yrket 

Det är inte så förvånande att förskolor med I ur och skur inriktning är ute mer och att de 

utnyttjar skogen i en större utsträckning än förskolor utan specifik inriktning. Det som 

förvånade mig var att det ändå var så stor skillnad mellan förskolorna utan specifik inriktning. 

Jag anser att om man redan i tidig ålder kan få barnen nyfikna på naturen och hur vi påverkar 

den kan det väcka ett livslångt intresse. Många studier visar stora fördelar för barnen när 

pedagogerna i förskolan använder sig av naturmiljön i sin verksamhet och kan min studie visa 

på att det är stora skillnader i användandet kan möjligen det påverka förskollärare att använda 

sig av naturmiljön mer. 

  

Vidare forskning 

På alla tre förskolorna som jag besökte under min studie var barnen till delade i 

åldersrelaterade grupper de som skilde var att på I ur och skur förskolan var det när de gjorde 

vissa planerade aktiviteter men vid fri lek fick de stora och de små barnen leka tillsammans. 

På de två förskolorna utan specifik inriktning var barnen hela tiden delade och hade ingen 

gemensam verksamhet utom när vissa barn ska skolas över till den äldre gruppen. Jag tycker 

att det skulle vara intressant att vid en vidare forskning studera detta närmare och se om det 

påverkar hur barnen är mot varandra och vad de leker för lekar under den fria leken. 
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Bilaga 1 

Informations och samtyckes blankett 

 

Hej! 

Jag heter Natalie Lindell och läser till förskollärare vid Karlstads Universitet. Jag läser nu 

termin 6 av 7 och håller på med mitt examensarbete inom ämnet biologi. Mitt syfte med 

undersökningen är att se om förskollärarna ser olika på förskolans utomhusmiljöer och vad 

som påverkar användandet av gården och skogen. 

I min studie har jag tänkt att intervjua dig för att kunna besvara mitt syfte. Intervjun kommer 

att ta ca 30 - 45 min. Jag kommer att spela in intervjun samt föra anteckningar för att sedan 

kunna analysera svaren. Dina svar kommer att vara konfidentiella och endast användas i mitt 

examensarbete. När mitt arbete är godkänt kommer jag att radera allt datamaterial. Att delta i 

min studie kommer att vara anonymt vilket innebär att man inte kommer att kunna identifiera 

dig, förskolan eller ens kommunen som studien är genomförd i. Din medverkan i den här 

studien är helt frivillig och du kan när som helst avbryta utan att motivera varför.  

 

Om du har funderingar på detta är det bara att kontakta mig på telefon 0706716254 eller mail 

nattislindell@live.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Natalie Lindell 

 

 

Jag samtycker till att bli intervjuad och att intervjun spelas in till undersökningen. 

 

Underskrift_____________________________________ 

 

Datum_________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor  

1: Kön 

2: Vilken utbildning har du? 

3: Hur länge har du arbetat i förskolan? 

4: Har du arbetat på någon annan förskola innan du började här? 

 

Förskolans bakgrund 

1: Har förskolan någon uttalad inriktning? 

2:  Vilken ålder är det på barnen? 

 

Gården (Vad och hur) 

1:  Vad anser du om förskolans gård som utemiljö? 

2:  Använder ni gården för fri lek eller planerade verksamheter? Om båda i så fall hur? 

3: I vilken utsträckning använder ni den?  

4: Hur ofta använder ni gården? 

5: Vad gör ni oftast när ni är på gården? 

6: Är barnen med och planerar verksamhet? Kan du beskriva hur barnen är delaktiga? 

7: Vad tycker du att det finns för fördelar och nackdelar med er verksamhet på gården? 

 

Skogen (vad och hur) 

1: Vad anser du om skogen som lärmiljö? 

2: Använder ni er av den intilliggande skogen? Om ja i så fall hur? 

3: I vilken utsträckning använder ni den? 

4: Är det planerad verksamhet eller fri lek? Är barnen med i planeringen? 

5: Vad tycker du att det finns för fördelar och nackdelar med att använda skogen som 

lärmiljö? 

 



 

 

Jämförelse (Varför) 

1: Kan du jämföra de olika lärmiljöerna gården och skogen? 

2: Kopplar ni er verksamhet till specifika teman? Hur? 

3: Kopplar ni till specifika läroplansmål? kan du förklara? 

4: Arbetar ni aktivt med biologi? Kan du förklara hur? Hur mycket? och i vilken omfattning? 

5: Finns det enligt dig några hinder för ett sånt arbete? 

6: Vad finns för möjligheter? 

7: I läroplanen står bland annat att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse 

för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt kemiska 

processer och fysikaliska experiment” (Skolverket 2016 s 10)  

Hur tänker du om sådana strävansmål? 

 

 

 

 

 

 


