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Abstract 
This study is a comparison of a preschool with an alignment towards outdoor education and a 
preschool without a specific alignment. The research questions that concerned the preschools 
work with nature and environment, what the teachers think about the outdoors as a place for 
learning and what the children can tell about the cycle of nature. These questions have been 
studied through interviews with teachers and children from the two preschools. 
 
The results show that the teachers at both preschools thought that the outdoors was a very 
important place for learning. However, the work with nature and environment is not a first 
priority at neither the preschools with alignment to outdoor education, nor the preschool 
without a specific alignment. This is due to the focus of two bigger areas in the curriculum for 
the preschool, at both preschools.  
 
The children had many different thoughts and ideas to share with me. They told me that the 
animals ate the grass in the forest and drank the water from the nearby ditches. They also told 
me that the leaves that had fallen from the trees blew away from the ground and stayed there. 
 
Keywords 
Biology, Outdoor education, Preschool, science of nature. 
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Sammanfattning 
I denna studie jämförs en förskola med inriktning mot Friluftsfrämjandets verksamhet I ur och 
skur mot en förskola utan specifik inriktning. De forskningsfrågor jag har utgått ifrån berör 
hur pedagogerna arbetar med natur och miljö, hur de ser på naturen som en plats för lärande 
och vad barnen vet om skogens kretslopp. Dessa frågor undersöktes genom intervjuer med 
pedagoger och barn från de två förskolorna. 
 
Pedagogerna på de båda förskolorna ansåg att naturen som en plats för lärande var väldigt 
viktig, men resultaten visar dock att arbetet med natur och miljö inte är högprioriterat hos 
någon av de två förskolorna. Detta framkom i intervjuerna när pedagogerna från de båda 
förskolorna beskrev hur planeringen kring ämnesinriktade aktiviteter tog form. Båda 
verksamheterna fokuserade mest på två större områden tagna ur förskolans läroplan Lpfö 98; 
normer och värden samt barns inflytande. 
 
Barnen hade många olika tankar och idéer att dela med sig av. De berättade att djuren åt av 
gräset i skogen och drack vatten från närliggande diken. De berättade också att löven som 
fallit från träden blåste iväg från marken och stannade där. 
 
Nyckelord 
Biologi, Förskola, Naturvetenskap, Utomhuspedagogik. 
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Inledning	
Denna undersökning går ut på att jag ska jämföra hur arbetet med natur och miljö ser ut på 
olika förskolor. Bakgrunden till mitt val kommer från att jag, i egenskap av förälder till barn 
som gått i I ur och skur (IUS) men även som verksam inom IUS, ställde mig frågan; hur 
mycket arbetar man egentligen med natur och miljö inom IUS? Frågan känns relevant då jag 
fått uppfattningen av att de arbetar mer med natur och miljö eftersom att de är ute praktiskt 
tagit hela dagarna. Jag ville ta reda på om det är så att IUS-förskolor tar vara på de 
möjligheter som den stora omfattningen av utomhusvistelser ger, eller om det inte är någon 
skillnad mot förskolor utan inriktning. 
 
Knight (2013) har i sin bok visat på innebörden av den engelska varianten av IUS som heter 
Forest School. Forest School startades i mitten på 1990-talet i England efter ett besök till en 
utomhusförskola i Danmark. Knight menar att befolkningen i de nordiska länderna har en typ 
av tradition av att vistas mycket ute i natur och miljö och att vi gärna engagerar oss i 
friluftsliv. Detta menar hon har lett till att länderna i norden sedan länge har en positiv syn på 
att barnen i förskolan ska vistas så mycket som möjligt utomhus. 
 
För 30 år sedan publicerades Pedagogiskt program för förskolan av Socialstyrelsen 
(Socialstyrelsen, 1987). Detta var tänkt som en riktlinje för hur den pedagogiska 
verksamheten skulle utformas och vad den skulle innehålla. Förskoleverksamheten i Sverige 
hörde inte till skolväsendet förrän år 1998. Skolverket upprättade då den första läroplanen för 
förskolan som blev grunden för hur och vad den pedagogiska verksamheten skulle utföras och 
innehålla. I det tredje avsnittet av Pedagogiskt program (Socialstyrelsen, 1987) kan man läsa 
om riktlinjerna för naturvetenskap; 

 
”Erfarenheter och upplevelser av olika djurs liv och beteenden, egen odling och skörd 
i förskolan, egna upplevelser av natur- och friluftsliv ger både yngre och äldre barn 
viktiga erfarenheter om naturen och dess samband” (Socialstyrelsen, 1987, s.28). 

 
Redan då, år 1987, ansåg man det vara viktigt att ge barnen kunskap om naturvetenskap. Idag, 
30 år senare har vi en läroplan för förskolan med mål och riktlinjer för hur den pedagogiska 
verksamheten bör utformas för att gynna lärandet för barnen. Vikten av naturvetenskap är 
idag lika omfattande även om riktlinjerna har ändrats något från då. Såhär står det i ett av 
strävansmålet från Lpfö 98/16; 
 
 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 
 naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
 djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2016, 
 s.10) 
 
Sättet vi lever på idag ser helt annorlunda ut mot hur det gjorde då. Vi reser mer med olika 
färdmedel, vi konsumerar mer och påverkar på så sätt vår jord mer (WWF, 2016). Världen 
över finns också en pågående kampanj för att öka kunskaperna kring natur och miljö för att 
kunna främja en hållbar utveckling (Unesco, 2004). Därför undrar jag hur mycket förskolorna 
arbetar med natur och miljö och om de följer läroplanens strävansmål och når de dit det är 
tänkt? 
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Bakgrund 
Natur och miljö är två breda och generella begrepp som innefattas i begreppet naturvetenskap. 
I detta sammanhang hamnar mitt fokus i begreppen mot naturen och miljön som omger 
förskolorna.  
 
Naturen kan användas som ett alternativ till ett klassrum, en plats för lärande. Den är i 
barnens närmiljö och används till utflykter och spontana besök. Den erbjuder en möjlighet att 
utforska olika fenomen som sker i naturen, såsom kretslopp. I denna undersökning har jag valt 
att fokusera på det kretslopp som sker i skogen och djuren som lever där. 
Miljön innefattar även den naturen, men riktas i detta fall även mot närmiljön kring 
förskolorna. Barnen lever och vistas i miljön dagligen och samhället har idag en strävan om 
att vi ska värna om miljön. I förskolans läroplan är ett av strävansmålen kring naturvetenskap 
följande: 
  
 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för 
 naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar 
 varandra” (Skolverket, 2016, s.10). 
 
 
Miljöarbetet kan uppfattas som arbetet med återvinning och renhållning. Men det handlar 
också om att vi på många olika sätt kan bidra till att värna om vår miljö och de som lever i 
den. Det innebär att man jobbar för att skapa en medvetenhet kring hur vissa av våra val kan 
komma att påverka miljön och djuren som lever i den (Naturvårdsverket, 2017).  
 
Att ha kunskap om natur och miljö är viktigt för att förstå hur allting hänger ihop och varför 
saker och ting sker i vår natur och miljö. Idag kan man nog säga att det är av ännu större vikt 
att vi lägger tid och energi på att skapa kunskap kring natur och miljö, då vi lever som om vi 
hade över fyra jordklot, när vi faktiskt bara har ett (WWF, 2016). Det behöver förmedlas att 
om vi är rädda om naturen och miljön har vi en större chans att bidra till att jorden mår bättre. 
 
Redan år 2004 uttryckte UNESCO hur viktigt det är att vi som arbetar med utbildning av alla 
dess slag faktiskt lär ut mer om naturen för att främja ett lärande för hållbar utveckling 
(Unesco, 2004). Detta kan kopplas till Öhmans (2011) diskussion där han påvisar att det ända 
sedan 1960-talet funnits en önskan och förhoppning om att utomhusbaserad undervisning ska 
generera ett miljöengagerat förhållningssätt. Vidare kan man också läsa i Öhmans diskussion 
att forskning visat att det inte finns en tydlig koppling mellan barns naturkontakt och ett 
framtida miljöengagerat förhållningssätt. 

I Norge genomfördes ROSE-studien år 2005 (Sjöberg & Schreiner, 2010) som syftade till att 
undersöka varför barnens intresse för naturvetenskap hade falnat. De kom fram till att det 
hade behövts fler timmar i undervisningen med naturvetenskapligt fokus. Men också att ju 
förr man börjar fokusera mot naturvetenskapen, desto större chans finns det att framtidens 
ungdomar intresserar sig mer för de naturorienterande ämnena. Patrick, Mantzicopoulos och 
Samarapungavan (2007) utförde en liknande studie i USA 2007 och den syftar till att 
undersöka om barn i förskoleåldern har olika syn och motivation till de naturvetenskapliga 
ämnena. Vidare undersökte de om de barn från två av de tre förskolor som deltagit i studien 
och fick medverka i ett projekt kallat SLP fick en mer positiv syn på de naturvetenskapliga 
ämnena genom en tydlig och specifik undervisning. 
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Det finns många studier som berör arbetet med naturvetenskap i förskolan. De lyfter frågor 
som ämnar undersöka om miljön där lärandet sker skapar en möjlighet till ökat kunskapande. 
Szcezepanski (2013) kom i sin studie fram till att när man använder sig av naturen som 
klassrum stimuleras barnens fantasi och skapar en möjlighet till ökat kunskapande. Johan 
Öhman diskuterar i Den nyttiga utevistelsen? (Naturvårdsverket, 2011) olika 
forskningsresultat utifrån ett pedagogiskt perspektiv på barns naturkontakt och lyfter där att 
tidigare forskning visar att en kombination av utomhus- och inomhusundervisning kan skapa 
förutsättningar för ett effektivt lärande. Yildirim & Özyilmaz Akamca (2017) visar också på i 
sin studie att utomhusvistelser för barn ökar deras kognitiva, motoriska och lingvistiska 
förmåga. 

I Förskola i utveckling (2012) förtydligas de mål som finns i läroplanen och där ges förslag på 
vad barnen ska skapa en förståelse för. Exempelvis djurens liv i naturen. Här menar de att 
barnen ska få en förståelse för vad som är grundläggande för liv, hur näringskedjan fungerar 
och även vad som händer med materia. 
 
 
I ur och skur 
 
Friluftsfrämjandet har skapat en pedagogisk verksamhet som kallas för I ur och skur som 
syftar till barnen får utvecklas genom friluftsliv, utomhuspedagogik och ett upplevelsebaserat 
lärande. Pedagogiken utgår från läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) och de 
har valt att fokusera på att skapa ett lärande baserat på upplevelser med alla sinnen 
(Friluftsfrämjandet, 2017). En grundpelare inom IUS pedagogik är att barnen ska leka, lära 
och upptäcka med kroppen och alla dess sinnen. De upplever barnens nyfikenhet och 
självkänsla stimuleras genom att praktiskt få uppleva.  
 
Friluftsfrämjandet har tagit fram fem olika verksamheter varav tre används i förskolan. 
Skogsknopp för de allra minsta barnen. Skogsknytte för 3-4 åringar och Skogsmulle för 
femåringarna. Dessa verksamheter syftar till ett planerat och målinriktat arbete vid vistelse i 
skogen. De har alla en varsin dag då de går till skogen för att ha Knopp-, Knytte- eller 
Mulleskola.  
 
Mulleskolan som i det här fallet är mest relevant, då det är femåringarnas verksamhet, är en 
aktivitet som pågår en gång i veckan under cirka elva veckor. Pedagogerna planerar för en 
ämnesinriktad aktivitet som utförs under de timmar de vistas i skogen den dag Mulleskolan är 
förlagd till. Vilket ämne som hamnar i fokus kan skifta från gång till gång, men målet är att 
alla ämnen ska beröras under de veckor som aktiviteten pågår. 
 
IUS har tagit fram egna strävansmål med Lpfö 98 som grund. Här strävar de bland annat efter 
att barnen ska utveckla en naturkänsla, kunskaper om en hållbar livsstil och ett praktiskt 
handlande utifrån allemansrätten (Friluftsfrämjandet, 2017). De menar också att barnen, 
genom att vistas i naturen, stärker sin självkänsla. 
 
I förhållande till dessa strävansmål vill jag undersöka om IUS arbetar mer med 
naturvetenskap än övriga förskolor.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra hur man arbetar med natur och miljö utomhus på två 
olika förskolor och hur pedagogerna ser på naturen som en plats för lärande. 
 
Frågeställningar: 

- Hur arbetar man med natur och miljö under utomhusvistelse vid de olika förskolorna? 
- Vad anser pedagogerna på de olika förskolorna om naturen som plats för lärande? 

 
 
Metod 
 
Urval 
Studien går ut på att jämföra arbetet med naturvetenskap mellan en förskola som är inriktad 
mot I ur och skur och en som inte har en specifik inriktning. Därför har jag valt att intervjua 
barn och pedagoger på den I ur och skur förskola som finns i kommunen och en intilliggande 
förskola utan någon specifik inriktning.  
 
Båda förskolorna ligger nära olika typer av naturområden. Det finns stora skogar, mindre 
dungar men också stadsmiljö. De ligger även väldigt nära varandra, i samma område av 
staden där studien utförts.  
 
Jag bestämde mig för att intervjua barnen från respektive förskolas 5-års avdelningar, då jag 
tänkte att de barnen har gått längst tid och därigenom fått mycket erfarenhet. Pedagogerna 
valde ut tre barn ur respektive 5-års grupp som de ansåg lämpliga. Pedagogerna som 
intervjuats är även dem från avdelningen för 5-åringar. Detta för att kunna länka samman 
frågorna kring utevistelse och planering. 
 
Datainsamlingsmetod 
För att besvara mina frågor har jag valt att utföra semistrukturerade intervjuer som spelades 
in. Intervjuer var det bästa tillvägagångssättet för att få svar på de frågor jag hade. Jag ville få 
en inblick i hur pedagogerna tänkte kring arbetet utomhus samt vad barnen visste om naturens 
kretslopp och hur de såg på sin utevistelse.  
 
Semistrukturerade intervjuer innebär att jag har formulerat frågor som berör olika teman. Det 
lämnas ändå plats för respondenten att fritt svara och resonera kring frågan. Bryman (2011) 
beskriver innebörden av semistrukturerade intervjuer och menar att den här typen av intervju 
ofta är väldigt flexibel då man lätt anpassar formuleringen av sina frågor till hur respondenten 
tycks uppfatta frågorna.  
 
Vid utformandet av intervjufrågorna ville jag försöka komma åt barnens och pedagogernas 
tankar och uppfattningar kring deras utevistelse, men ändå ge utrymme för dem att prata fritt 
och öppet. Frågorna till barnen delade jag upp under två teman; ”Djuren i skogen” och 
”Naturens kretslopp” (bilaga 1). Detta för att få en inblick i hur mycket de vet om livet i 
skogen och vad som händer i kretsloppet.  
 
Pedagogernas frågor hade fokus mot planeringen av aktiviteter både på gården och för 
skogsvistelse. Detta för att försöka få en insyn i huruvida de planerade för en specifik aktivitet 
för att främja ett lärande. Vidare undersökte jag hur de arbetade för att implementera 
läroplansmålen i sina aktiviteter (bilaga 1).  
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Jag började med den första frågeställningen och funderade ut vilken typ av frågor jag skulle 
kunna ställa som ger mig svar och insyn. Sedan gjorde jag likadant med de andra frågorna och 
försökte hela tiden bibehålla en röd tråd genom alla frågor.  
 
Procedur 
Jag började med att kontakta respektive förskolechef för att be om tillåtelse att få komma och 
utföra intervjuer. Cheferna frågade i sin tur pedagogerna om de kunde tänka sig att medverka 
samt att hjälpa mig att dela ut informations- och samtyckesblanketterna (bilaga 2-4).  
 
Pedagogerna intervjuades separat, alla inomhus. Detta för att undvika eventuella obehag att 
uttrycka sig inför sina kollegor. Löfdahl (2014) menar att det kan kännas olustigt att uttrycka 
sina tankar och uppfattningar om man sitter tillsammans med sina kollegor.  
 
Barnen intervjuade jag i grupp inomhus. Detta för att jag tror att barnen känner sig lite 
tryggare i situationen om de har sina kamrater med sig. De andra barnen skulle på den ena 
förskolan gå ut på gården för att starta igång dagen och jag tänkte därför att vi stannar 
inomhus för att undvika distraktionen av de andras lek. På den andra förskolan startar de sina 
förmiddagar inomhus, så vi valde att gå till ett mindre rum på avdelning för att på så sätt 
undvika distraktioner. Barnen var ivriga att få svara på frågor och hade mycket att berätta om. 
Jag lät dem berätta sina historier, även om det inte berörde frågan. Jag tror att det gav dem en 
känsla av tillit som bidrar till att de vill fortsätta berätta för mig. De verkade också tycka att 
det var väldigt spännande att titta på skärmen på mobiltelefonen när vi spelade in.  
 
Inför varje intervjutillfälle belyste jag att namnen på deltagarna och förskolorna kommer att 
fingeras. Jag förklarade också att man när som helst kan välja att avbryta sin medverkan om 
något inte skulle kännas bra eller att man helt enkelt ändrat sig. 
 
Jag utgick från min intervjuguide under intervjuerna med båda förskolorna. Beroende på 
vilken typ av svar jag fick följde jag i vissa fall upp med en följdfråga. 
 
 
Databearbetningsmetoder 
När jag hade utfört mina intervjuer började jag med att transkribera dem. Jag lyssnade på 
inspelningarna som jag gjort och skrev ner svar för svar. Detta för att enklare få en överblick 
över vilka svar jag fått. Efter det började jag att kategorisera svaren från alla intervjuer. De 
svar som liknade varandra hamnade i samma kategori. När alla svar hade delats in dessa 
första kategorier började jag titta på om de gav svar på mina forskningsfrågor. De svar som 
hörde samman med respektive fråga kategoriserades sedan utefter det.  
 
Vidare jämförde jag svaren för att se om jag kunde identifiera någon skillnad eller likhet. 
 
Efter att jag sammanställt resultaten upplevde jag att jag saknade information kring vad 
Mulleskolan faktiskt går ut på. Detta ledde till att jag mailade pedagogerna på IUS och bad 
dem om kompletterande svar kring mulleskolan.  
 
Etiska överväganden 
Innan jag kunde gå ut och samla in min data skickade jag ut informationsblanketter till de 
förskolorna jag skulle besöka (bilaga 2). Där beskrev jag vad min undersökning handlar om 
och hur jag har tänkt att gå till väga för att samla in data. Detta för att uppfylla det 
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informationskrav som Vetenskapsrådet (2017) har. I samband med informationen bifogade 
även samtyckesblanketter till vårdnadshavare (bilaga 3) och pedagoger (bilaga 4).  
 
Respondenterna informerades om att intervjuerna skulle komma att spelas in och att dessa 
kommer att raderas när mitt arbete är färdigt.  
 
Vetenskapsrådet har skrivit God forskningssed (2017) som berör de etiska överväganden vi 
behöver gå igenom innan vi genomför en undersökning. Då jag gör denna studie i ett 
undersökande syfte finns det ingen anledning för mig att benämna någon deltagare vid namn. 
Jag har istället valt att fingera namnen på deltagarna och förskolorna. Orten vi befann oss på 
upplever jag inte vara relevant för studien, samt kan det komma att vara för utpekande då det 
bara finns en I ur och skur-förskola på denna ort. 
 
Resultat 
Här kommer jag att redovisa de resultat jag fått ur de sammanfattade svaren och 
uppfattningarna från intervjuerna. Svaren har kategoriserats baserat på liknelser i svar och 
uppfattningar. Svaren från intervjuerna med barnen kommer att användas som ett 
förtydligande på pedagogernas svar, som ett sätt att se om pedagogernas planering har lyst 
igenom till barnens vardag. 
 
Citat från några av respondenterna kommer att redovisas och de kommer att benämnas Barn 
1-6  eller Pedagog 1-3, beroende på vems citat som används. Förskolorna kommer att 
benämnas som förskola A och IUS. 
 
Barn 1-3 samt pedagog 1 hör till förskola A och barn 4-6 och pedagog 2-3 hör till IUS. 
 
Hur arbetar man med natur och miljö under utomhusvistelse vid de olika förskolorna? 
 
Under intervjuerna frågade jag hur pedagogerna planerade för olika aktiviteter. Detta för att 
undersöka om man planerade för att arbeta med natur och miljö, framför allt i skogen, men 
även om man nyttjade tiden på gården till lärande. Pedagogerna på IUS hade planerade 
aktiviteter med ämnesinriktat lärande en dag i veckan då de hade Mulleskola. Mulleskolan är 
en av de tre verksamheter som bedrivs inom IUS och som riktar sig till femåringarna på 
förskolan (Friluftsfrämjandet, 2017).  
 
”Vi brukar följa årstiderna och bestämma utifrån det vad det ska handla om. 
Samlingarna och de styrda aktiviteterna har oftast handlat om djur och natur” 
(Pedagog 2). 
 
När jag intervjuade barnen frågade jag vad de brukar göra när de är på gården och i skogen. 
Såhär svarade ett av barnen på IUS och ett av barnen på förskola A; 
 
”Vi brukar alltid leka brottarleken..” (Barn 5, IUS). 
 
”Jag leker ninja” (Barn 2, Förskola A). 
 
Båda förskolorna hade en typ av årsplanering där de utgick från de stora temana i läroplanen 
som de sedan fördelade ut som fokusområde under årets gång. Exempelvis arbetade de med 
normer och värden under hösten, för att sedan byta till språk. De båda hade en tidsperiod om 
en månad avsatt för naturvetenskap, då fördjupning inom det ämnet skedde. 
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Vidare frågade jag om hur de gick tillväga för att implementera läroplanens mål som är 
riktade mot naturvetenskap i sina aktiviteter. Alla tre pedagoger pratade om återvinning och 
renhållning när denna fråga togs upp. I de två strävansmål jag syftar till från läroplanen nämns 
kretslopp och olika samband i naturen. I sitt arbete mot dessa mål har båda förskolorna valt att 
arbeta med återvinning och allemansrätten. Båda pedagogerna från IUS pratade om deras 
arbete med allemansrätten: 
 
”Det är väl när vi jobbar med att man ska hålla rent i skogen, att vi plockar skräp och så..” 
(Pedagog 3). 
 
”Vi jobbar mycket med allemansrätten. Hela året om. Att de inte ska bryta grenar, inte 
förstöra. Plocka upp det vi hittar…” (Pedagog 2). 
 
Även pedagogen från förskola A berättade om hur de brukar hålla rent i sin skog och att de 
pratar mycket om hur man uppför sig i skogen. 
 
”Vi pratar mycket om vad man får göra och inte och varför” (Pedagog 1). 
 
Vid barnens intervjuer frågade jag dem om de visste om det bodde någon i skogen, vad den 
gjorde där och vad den åt. Såhär svarade barnen på frågan om det bodde någon i skogen; 
 
”MULLE!” (Barn 4,5 & 6, IUS). 
”Rävar, rådjur” (Barn 4, IUS). 
”Vargar” (Barn 5, IUS). 
 
”En snigel. En kotte” (Barn 1, Förskola A). 
”Älgar! Rådjur! Många djur.. (Barn 1, Förskola A)”. 
 
De hade också många förslag på vad djuren kunde tänkas äta; 
 
”Jag vet! Flugor äter flugsvamp!” (Barn 4, IUS). 
”Jag tror att djuren äter kottar” (Barn 6, IUS)  
 
”Dem äter gräs. Och så dricker de vatten där från diket” (Barn 1, Förskola A). 
”Lite blåbär” (Barn 2, Förskola A). 
 
Vidare frågade jag barnen om vad djuren hade för sig om dagarna i skogen. Här gav de 
förslag på olika lekar som kull och kurragömma, men de kunde inte leka med pinnar som 
barnen kunde. Sedan kom vi att prata om var djuren bajsar och vad som händer med bajset; 
 
”Men bajset blir till jord!” (Barn 5, IUS). 
”Maskbajs blir till jord..” (Barn 6, IUS). 
 
”När det regnar, och då, då kommer det bort. När det regnar” (Barn 1, Förskola A). 
 
Den sista frågan jag ställde till barnen var om de visste vad som hände med alla löv som fallit 
ner från träden; 
 
 ”De ligger kvar på marken. Där de blåste ner” (Barn 4, IUS). 
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”De ramlar. Flyger upp och ramlar ner” (Barn 2, Förskola A). 
 
Här följde jag upp med frågan om löven låg kvar på marken för alltid; 
 
”De gör faktiskt det” (Barn 4, IUS). 
 
”De kan aldrig sväva. Det är bara flygplan och helikoptrar som kan flyga” (Barn 2, Förskola 
A). 
 
Vad anser pedagogerna på de olika förskolorna om naturen som plats för lärande? 
 
Alla tre pedagoger tyckte att naturen är en viktig plats för att främja ett lärande. 
 
”Har du inget planerat kan du alltid hoppa ner på marken och oj, vad hittade vi här under 
mossan? Det går ju att hitta på saker. Och det inbjuder ju naturen till” (Pedagog 3, IUS). 
 
De tre pedagoger jag intervjuat upplevs ha samma syn på naturens vikt som en plats för 
lärande. Även om det kan tyckas vara lite starkare inom IUS, då den ena pedagogen därifrån 
tyckte att de skulle spendera ännu mer tid i naturen med tanke på alla möjligheter till lärande 
som finns.  
 
Vidare undersökte jag hur pedagogerna planerar för genomförande av ämnesinriktade 
aktiviteter både när de vistas ute i naturen och på förskolans gård. Här kunde man se likheter i 
att båda förskolorna inte hade planerat för något specifikt för den tiden de vistas på gården. 
IUS hade lite fler planerade aktiviteter för naturvistelse och förskola A kunde ibland ta med 
sig ett uppdrag eller ett experiment som skulle utföras i naturen.  
 
Det fanns också väldiga likheter i sättet de båda förskolorna planerar på årsbasis för att 
integrera de olika målen från läroplanen. De båda hade en fördelning över månadsperioder där 
de hade ett visst mål som fokusområde för verksamheten under just den perioden. 
 
Diskussion 
 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka och jämföra hur arbetet med natur och 
miljö ser ut på två olika förskolor. Den ena förskolan har en inriktning mot I ur och skur 
(IUS), som syftar till att man så mycket som möjligt använder sig av naturen som en plats för 
lärande. Den andra förskolan har ingen specifik inriktning och använder sig både av inomhus- 
och utomhusmiljö som platser för lärande.  
 
De tre pedagoger som intervjuades tycktes ha samma uppfattning om naturen som en plats för 
lärande. Alla tre ansåg den vara en viktig plats, ändå planerades inte fler aktiviteter in. Enligt 
mitt tycke och tänkande borde man, om man anser att naturen är en viktig plats för lärande, 
planera in fler ämnesinriktade aktiviteter. 
 
Under intervjuerna med barnen var det inget av alla sex barn som nämnde något som kan 
kopplas till en planerad, ämnesinriktad aktivitet. De berättade mestadels om fri lek i skogen 
och på gården. Visserligen kunde de ge svar på mina frågor som visar att de har insikt i vad 
som händer i djurens tillvaro i skogen och vad som händer med löven som fallit ned.  
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Friluftsfrämjandets vision med IUS-pedagogiken är att barnen ska skapa mer kunskap genom 
en upplevelsebaserad pedagogik. De tror också att barnen, genom att vistas mycket i naturen, 
får en stärkt självkänsla. Med dessa grundpelare i pedagogiken borde denna tanke genomsyra 
alla förskolor som bedriver denna typ av verksamhet. Den naturliga följden på det borde 
således vara att man planerar för fler ämnesinriktade aktiviteter i naturen. 
 
Ebba Lisberg Jensen (Naturvårdsverket, 2011) menar att barnens naturkontakt idag innebär ett 
verktyg för personlig tillfredsställelse och utveckling. Hon förklarar också att förr i tiden 
användes naturkontakten som ett redskap för att öka kunskapen om olika arter inom den 
biologiska mångfalden ur ett överlevnadsperspektiv. Jag menar att naturkontakten idag ger en 
ökad förståelse och vördnad om natur och miljö och förhoppningsvis ett framtida 
miljöengagerat förhållningssätt hos barnen. 
 
Resultaten visade också att båda förskolorna lade fokus på återvinning och renhållning i 
förhållande till två av de strävansmål som finns i läroplanen. De strävansmål jag syftar till i 
läroplanen lägger vikt vid att pedagoger ska arbeta för att barnen ska utveckla sin förståelse 
för sin del i naturens kretslopp och förhållandet mellan människa och miljö. Återvinning och 
renhållning är förvisso en stor del av det, men det finns ju fler aspekter man kan utforska 
inom de målen. Exempelvis kan man prata om årstiderna och deras innebörd för natur och 
miljö. 
 
Thulin (2006) lyfter i sin undersökning fram vikten av att pedagogen själv är insatt och 
införstådd i innebörden av det ämne denna vill lära ut. Med andra ord, om jag som pedagog 
har kunskaper om natur och miljö så underlättar det för mig att för det vidare till barnen. I 
förhållande till de resultat jag nämnt ovan skulle en möjlig förklaring till att fokus hamnar på 
återvinning vara den att pedagogerna kanske själva har intresse för just det området. Även 
Sackes (2014) har i sin undersökning kommit fram till att de pedagoger som deltagit i 
utbildningar kring natur och miljö var mer benägna att planera för aktiviteter som berörde 
natur och miljö. Det visades också att när pedagogerna besitter kunskap och intresse om 
ämnena ökar möjligheterna till tillfällen som fokuserar mot natur och miljö. 
 
Ernst (2014) har undersökt hur pedagoger i USA tänker kring sitt val av plats för lärande 
utomhus. En del av lärarna hade valt lekplatser eller parker med olika byggnationer som den 
plats där de ansåg det var enklast att lära ut om natur och miljö. Dessa uttryckte också en 
osäkerhet inför att använda skogen och dess råmaterial som en plats för lärande. Detta kan 
man koppla till Thulins undersökning och ana att både osäkerhet inför sin egen kunskap och 
platsen i sig kan vara avgörande för var de väljer att vistas och för innehållet i den 
ämnesinriktade aktiviteten.  
 
Sammanfattningsvis tolkar jag resultaten som att pedagogernas tolkning av de mål mot 
naturvetenskap som finns i läroplanen är avgörande för planeringen av aktiviteter utomhus. 
Det tycks vara så att pedagogerna tolkar det som att återvinning och renhållning är ett stort 
fokusområde för att uppnå målen. De båda förskolorna planerar även verksamheten utifrån en 
typ av årshjul där ett fokusområde utifrån läroplanen läggs över en viss tidsperiod. 
Naturvetenskap hade på båda förskolorna fått en egen tidsperiod, om så något kortare än 
exempelvis normer och värden.  
 
Fokus läggs på två av de större områden som finns utskrivna; normer och värden och barns 
inflytande. I dessa mål skall även ämnesdidaktik integreras. Vilket innebär bland annat 
matematik, språk, estetik och naturvetenskap. Dessa ämnen skall lyftas fram i allt man gör, 
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oavsett övergripande fokusområde. Skulle så vara, så skulle det kunna innebära att det lyfts 
fram ännu mer av de naturvetenskapliga upptäckterna barnen gör både på gården och i 
naturen. Och inte bara när de återvinner. 
 
Metoddiskussion 
Jag vill säga att validiteten i denna studie är god. Metoden jag valde för min datainsamling 
känns som den rätta för att få svar på de frågor jag haft. Jag sökte pedagogers förhållningsätt 
till naturen som lärande och deras tankar kring planering av aktivitet. Jag fick också insyn i 
barnens kunskaper om naturens kretslopp. Detta tror jag inte att jag hade fått lika lätt om jag 
använt mig av en annan metod. 
 
Tillförlitligheten är även den god i denna studie. Jag har noga tänkt på att ha en röd tråd 
genom frågorna i min intervjuguide. Intervjuerna har transkriberats och efter det har svaren 
kategoriserats. Svaren jag fått under intervjuerna är respondentens egna uppfattningar och 
tankar, vilket jag upplever bidrar till en god tillförlitlighet. 
  
Denna studie är inte generaliserbar, då jag specifikt riktat mig mot dessa två förskolor i denna 
kommun.  
 
Framåtblick 
Denna studie är ganska liten, då endast två förskolor har jämförts. Man skulle med fördel 
kunna utöka jämförelsen och involvera fler förskolor. Man skulle då kunna jämföra fler IUS 
förskolor mot varandra parallellt med en jämförelse av förskolor utan specifik inriktning. 
Detta skulle kunna ge en inblick i om det är fler som inte medvetet arbetar med natur och 
miljö, eller om det finns en skillnad i arbetet även inom inriktningarna. 
 
Vidare skulle man kunna använda sig av observationer också, för att få en vidare inblick i 
olika planerade aktiviteter. 
 
Intervjuer med Friluftsfrämjandet skulle även de kunna göras för att få deras syn på arbetet 
med natur och miljö inom IUS. 
 
Sammanfattningsvis tror jag att ju större man gör denna typ av studie, desto större inblick i 
arbetet kan man få. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor	till	pedagoger	

Hur	planerar	ni	aktiviteter	för	utevistelse	på	gården?	

Hur	ofta	går	ni	ut	i	skogen?	

Hur	planerar	ni	aktiviteter	för	utevistelse	i	skogen?	

Har	ni	något	tema	ni	jobbar	utifrån?	

Hur	ser	du	på	naturen	som	en	plats	för	lärande?	

	

Tror	ni	att	det	är	lättare	att	beröra	de	naturvetenskapliga	ämnena	när	man	flyttar	

verksamheten	utomhus? 

-	Berätta!	

	

Läroplanen	säger	att	vi	ska	”medverka	till	att	barnen	tillägnar	sig	ett	varsamt	förhållningssätt	

till	natur	och	miljö	och	förstår	sin	delaktighet	i	naturens	kretslopp”.	

- Hur	gör	ni	för	att	implementera	det	målet	i	aktiviteterna	ni	genomför?	

	

Läroplanen	säger	också	att	vi	ska	”sträva	efter	att	varje	barn	utvecklar	intresse	och	förståelse	

för	naturens	olika	kretslopp	och	för	hur	människor,	natur	och	samhälle	påverkar	varandra”.	

- Hur	arbetar	ni	för	att	nå	detta	strävansmål?	

	

Intervjufrågor	till	barnen	

Vad	gör	ni	när	ni	är	på	gården?	

Vad	brukar	ni	göra	när	ni	går	ut	i	skogen?	

Är	det	något	som	är	extra	roligt	att	göra	i	skogen?	

Bor	det	någon	i	skogen?	

Om	det	gör	det,	vad	tror	ni	den	gör	under	en	dag?	

Vad	äter	den?	

Var	bajsar	den?	

Vad	händer	med	bajset?	

Vad	händer	med	löven	som	fallit	ner	från	träden?	
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Bilaga	2	

Information om studiearbete 

Hej! 

Jag heter Sara Lindgren och går näst sista terminen på förskollärarutbildningen på Karlstads 

Universitet. 

Jag ska nu göra mitt examensarbete som går ut på att vi ska fördjupa oss i ett ämne där vi har 

hittat en fråga vi skulle vilja ha svar på. Ämnet jag fördjupar mig inom är naturvetenskap med 

fokus mot biologi. Jag kommer att undersöka hur mycket man jobbar med ämnet 

naturvetenskap på tre olika förskolor. 

Jag planerar att intervjua både pedagoger och barn där jag kommer att ställa några frågor 

kring naturvetenskap. Under intervjuerna kommer jag att spela in det som sägs på min telefon. 

Detta kommer sedan att förstöras när mitt arbete är klart, då ingen annan än jag och min 

handledare får ha tillgång till det materialet. Resultatet av studien kommer sedan att 

presenteras i en uppsats. 

Om man väljer att medverka i min studie kommer man inte att benämnas med sitt namn. Jag 

kommer att benämna barnen som Barn 1, Barn 2 osv. och likadant med pedagogerna. Detta 

för att skydda de medverkandes identiteter. 

Att delta i studien är frivilligt och man kan när som helst välja att avbryta sin medverkan om 

man känner att det inte känns bra av någon anledning. 

Jag hoppas att ni vill hjälpa mig med detta och bifogar en blankett för samtycke. 

 

För vidare frågor eller funderingar nås jag på 07XX XXX XXX eller (mailadress) 

 

Tack på förhand! 

Mvh Sara Lindgren 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett för medverkan i studiearbete 

 

Härmed samtycker jag till att mitt barn medverkar i intervjuer genomförda av Sara Lindgren 

för hennes examensarbete. Vi kan välja att avbryta vår medverkan i studien när vi vill, men vi 

behöver då meddela detta till Sara så snart som möjligt. 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Vårdnadshavare 1 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Vårdnadshavare 2 

 

--------------------------                     --------------------------- 

Ort                                                   Datum 

 

Blanketten behöver vara inlämnad till förskolan senast 30/11-2017 

 

 

 

För frågor eller funderingar 

Sara Lindgren 

07XX XXX XXX 

(mailadress) 
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Bilaga 4 

Samtyckesblankett för medverkan i studiearbete 

 

Härmed samtycker jag till min medverkan i intervjuer utförda av Sara Lindgren till räkning 

för hennes examensarbete. Jag kan när som helst välja att avbryta min medverkan, men 

behöver då meddela detta till Sara så fort som möjligt. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Pedagog 

 

 

---------------------------                  ----------------------------------- 

Ort                                                 Datum 

 

Blanketten behöver vara inlämnad senast 30/11-2017 

 

 

För frågor eller funderingar 

Sara Lindgren 

07XX XXX XXX 

(mailadress) 

	


