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Abstract 

Title:   Learning by nature – a study of learning and meeting between cultures in preschool  

            outdoor activities.  

 

Today many children have limited experiences with the outdoors or nature. In most suburbs 

where people originate from many countries and have various ways of understanding nature is 

it perhaps in preschool that several children for the first time experience nature. 

This survey is qualitative and the main research methods are participant observations and 

interviews. The theories used in this study are mainly based on the thoughts of Dewey and 

Vygotskij as well as on ideas from outdoor education and different ways or ideas of 

understanding nature. 

The purpose with this study is to make clear in what ways nature is used by the teachers in 

preschool activities and how this work is done in preschools in multicultural suburbs. 

Questions at issue are: What way of understanding nature are the teachers trying to convey to 

the children? How is nature used in the ordinary outdoor activities by the preschool teachers? 

What are the teachers experiences of success and problems in this work?  

The conclusion is that nature is used in preschool activities in many ways. The most 

prominent ones are different types of learning for example subjects as mathematics and 

language or simply the experience of enjoying nature or the development of the childrens 

motor function and health. In these outdoor activities also the meeting between cultures, 

where Swedish as well as preschool traditions become clear, can be observed. 

 

Keywords: preschool, outdoor education, nature, learning, meeting between cultures 

Nyckelord: förskola, utomhuspedagogik, natur, lärande, kulturmöte  

 

Author: Johanna Holm 

Supervisor: David Östlund 

Term: Autumn 2010 



2 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 3 

1.1 Historisk bakgrund .................................................................................................................. 4 

1.2 Begreppsförklaringar ............................................................................................................... 4 

1.3 Syfte och frågeställningar ........................................................................................................ 6 

2. Material och metod .............................................................................................................................. 6 

2.1 Kvalitativ metod ............................................................................................................................ 6 

2.2 Observationer ................................................................................................................................ 7 

2.3 Intervjuer ....................................................................................................................................... 8 

2.4 Urval .............................................................................................................................................. 9 

2.5 Etik ................................................................................................................................................ 9 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................................. 10 

4. Styrdokument .................................................................................................................................... 11 

5. Teorianknytning ................................................................................................................................ 12 

5.1 Olika sätt att förstå naturen.......................................................................................................... 12 

5.2 Upplevelser, lärande och språk .................................................................................................... 14 

6. Analys och resultatredovisning ......................................................................................................... 16 

6.1 Natursyn – förståelse för naturen ................................................................................................ 17 

6.2 Naturen – en oändlig källa till olika former av lärande ............................................................... 21 

6.2.1 Fakta och ämnesbaserat lärande ........................................................................................... 21 

6.2.2 Lustfyllda upplevelser, lek och sinnliga erfarenheter i naturen ............................................ 26 

6.2.3 Hälsan, kroppen och motoriska färdigheter .......................................................................... 27 

6.3 Framgångar och problem ............................................................................................................. 29 

7. Slutsatser och sammanfattning .......................................................................................................... 32 

8. Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................................... 36 

Bilaga 1 Intervjufrågor .......................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

  



3 
 

1. Inledning 
 

Ett av mina många intressen är och har alltid varit naturen. Skogen var för mig som barn en 

lekplats där bara fantasin kunde sätta gränsen för äventyret men också ett sorts skafferi av bär 

och svamp. Än i dag är naturen för mig en viktig plats för många olika aktiviteter men också 

som en plats att kunna ladda batterierna på. 

Historiskt sett har barnet länge betraktats som en del av naturen vilket till viss del lever kvar i 

dagens samhälle där barnets upptäckarlust och glädje ofta förknippas med lek och lärande ute 

i naturen (Grahn 2007, s. 55). Att låta barn få upptäcka naturen och vistas mycket utomhus är 

en stark tradition som har djupa rötter framförallt inom förskolan. Friluftsfrämjandet har 

exempelvis haft stort inflytande över förskolans tankar kring barn och deras vistelse i naturen 

genom sin Mulleverksamhet eller sin inriktning I ur och skur (Änggård 2009, s.79). 

Utomhuspedagogiken med sin fokus på ett upplevelsebaserat lärande i verkligheten får en allt 

större betydelse såväl i förskolan som i skolans värld.  

Statistik visar att människor i allt mindre utsträckning vistas i skog och mark och då 

framförallt yngre personer. Orsakerna kan vara många och flera faktorer spelar in men det 

framkommer tydligt att stadsbor inte lika ofta är ute i skog och mark som de som bor på 

landsbygden samt att även personer som är utlandsfödda i mindre utsträckning nyttjar skog 

och mark än personer födda i Sverige och som har svenskfödda föräldrar (Statistiska 

centralbyrån, SCB, 2004, 2009).  

För dagens barn har utomhusleken och vistelsen i naturen på fritiden till stor del konkurerats 

ut av datorer, tv och det enorma utbudet av organiserade aktiviteter. Hårt arbetande föräldrar 

har allt mindre tid över till att bara gå ut med sina barn (Braute & Bang 1997, s. 18). I det 

mångkulturella och allt mera urbaniserade samhället där många förorter kan ses som mer eller 

mindre segregerade blir det kanske i förskolan som många barn för första gången möter 

naturen.  

Därför vill jag med min undersökning få men även ge andra en större inblick i och förståelse 

för hur det kan vara att som pedagog arbeta med exempelvis utomhuspedagogik eller 

naturupplevelser i en förskola i en mångkulturell förortsmiljö. 
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1.1 Historisk bakgrund 

Ända sedan förskolans historia startade för över hundra år sedan har djur och natur varit en 

viktig del i verksamheten. Fröbel (1782-1852) och hans pedagogik fick stort genomslag i 

världen och även i Sverige där det startades allt fler ”kindergarten” eller ”barnträdgårdar” som 

de kallades. Namnet var en symbol för det växande och lärande barnet som skulle ges de allra 

bästa förutsättningarna och kom att bli starten för den svenska förskolans utveckling 

(Simmons-Christensson 1997, s. 100ff). Redan då lades grunden för vad vi i dag kallar 

temaarbete där innehållet ofta handlade om naturen så som växter och djur (Simmons-

Christenson 1997, s. 194). Simmons-Christenson tar också upp att man ansåg det viktigt att 

stadsbarnen fick ta del av naturen genom att exempelvis odla eller studera den närliggande 

naturen (Simmons-Christenson 1997, s. 113).  Verksamhet i naturen har alltså funnits med i 

förskolan sedan tidernas begynnelse men i en mera modern tid har även olika organisationer 

haft en stor betydelseför denna utveckling. Exempelvis har friluftsfrämjandet haft stor 

påverkan på förskolans naturintresse och har till viss del fortfarande genom sin 

Mulleverksamhet (Änggård 2009, s.79). Här fick barnen genom att vistas i skog och mark, 

hjälp av trollet Mulle att lära sig om olika växter och djur samt hur man skulle ta hand om 

naturen på bästa sätt. Änggård skriver att man utgick från allemansrätten och genom att låta 

barnen utforska och upptäcka naturen med alla sina sinnen ville man få fram ett budskap om 

att vara rädd om naturen (Änggård 2009, s. 80). I dagsläget är det kanske inom 

utomhuspedagogiken, med sin fokus på ett verklighets- och upplevelsebaserat lärande, som 

många pedagoger hittar inspiration till förskolans utomhusverksamhet.  

 

 

1.2 Begreppsförklaringar  

Vissa begrepp och uttryck kan vara väldigt omfattande och betydelsen av dem blir då ofta en 

tolkningsfråga som kan vara beroende av många olika faktorer. För att förtydliga syftet och 

frågeställningarna vill jag därför här precisera vad jag menar med några i mitt arbete vanligt 

förekommande begrepp. 
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Natur  

Begreppet natur kan ha många olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. 

Nationalencyklopedins förklaring av begreppet natur är omfattande men en förklaring är att 

det rör sig om ett stycke naturmiljö som är relativt opåverkad av människan 

(Nationalencyklopedin). Om man till ovanstående förklaring lägger till att det i dagens 

samhälle i stort sett inte finns några områden som är opåverkade av människan och i stället 

tänker sig naturen som mer eller mindre närvarande i olika miljöer så ligger det nära min egen 

definition av begreppet natur. Sandell menar att man måste vara lyhörd och öppen för att 

kunna se och hitta delar av naturen på vissa platser som till exempel i storstaden, lekparken 

eller till och med inomhus men att den finns närvarande och gör sig påmind på många olika 

sätt (Sandell, 2007:11). Man kan således hitta naturen överallt men i min undersökning 

kommer jag att fokusera på den natur som förekommer utomhus. Jag menar här främst de 

naturupplevelser och utomhusaktiviteter som sker utanför förskolornas gårdar på olika platser 

i närmiljön men även till viss del den dagliga utevistelsen på gården.  

Kultur    

Natur har sin motsatts i begreppet kultur som betyder ”odling” eller ”bildning” vilket då kan 

sägas stå för den av människan påverkade naturen (Nationalencyklopedin). Om naturen står 

för det vilda och opåverkade motsvarar kulturen det människoskapade (Sandell, 2007:10). 

Man kan här göra en jämförelse mellan naturlandskapet, där naturen är relativt ostörd och 

sköter sig självt, och kulturlandskapet som är uppbyggt och skapat av människan. Det blir 

tydligt att vad vi väljer att kalla för natur och vår förståelse för naturen är beroende av de 

erfarenheter och upplevelser vi bär med oss från samhället och som därför kan sägas vara 

kulturellt konstruerad (Sandell 2004, s. 153). Att uppfatta naturen som en kulturell 

konstruktion är ett synsätt som på senare tid blivit allt vanligare och det är också den tanken 

som jag avser att använda mig av i mitt arbete (Sörlin 2006, s. 35). I mitt arbete kommer jag 

även in på begreppet mångkultur som kan förklaras som en viss situation eller ett tillstånd 

exempelvis att man med en mångkulturell förort menar att den är befolkad av människor med 

olika nationaliteter och kulturella bakgrunder. (Bergstedt & Lorentz 2006, s. 16). 
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1.3 Syfte och frågeställningar   

Syftet med uppsatsen är att tydliggöra för på vilka sätt förskolorna och pedagogerna i 

undersökningen använder sig av naturen i den pedagogiska utomhusverksamheten. En del av 

syftet är även att synliggöra denna verksamhet i den mångkulturella förskolan i förorten. 

Frågeställningarna är: 

 Vilken syn på eller förståelse för naturen vill pedagogerna förmedla till barnen? 

 På vilka sätt använder sig pedagogerna av naturen i utomhusverksamheten? 

 Vilka framgångar och problem har pedagogerna erfarenhet av i detta arbete? 

 

2. Material och metod 
 

2.1 Kvalitativ metod 

Denna undersökning bygger på en kvalitativ metod som har sin grund i det hermeneutiska 

synsättet där man försöker tolka och förstå det man studerar (Thomassen 2007, s. 178-180). 

Här ses den egna förförståelsen det vill säga forskarens egna tankar, upplevelser, kunskaper 

och erfarenheter som en resurs vid tolkningen och förståelsen av det som undersöks (Patel & 

Davidsson 2003, s. 29-30). Den kvalitativa metoden gör det möjligt att fokusera och fördjupa 

sig på enskilda företeelser för att på så sätt kunna uppnå en helhetsförståelse, vilket därför är 

den metod som lämpar sig bäst för denna undersökning. Data eller det så kallade empiriska 

materialet, i det här fallet insamlat genom observationer och intervjuer från verksamheten i 

några förskolor, analyseras och tolkas med hjälp av valda teorier samt utvärderas gentemot 

tidigare forskning på området. Detta sätt att arbeta är vanligt inom den kvalitativa metoden 

och kallas för innehållsanalys (Larsen 2009, s. 101-102). Den kvalitativa metoden har flera 

fördelar och Larsen menar bland annat att eftersom man är närvarande under intervjuer och 

observationer möjliggör detta för att kunna ställa följdfrågor vilket minskar risken för 

missförstånd samt kan leda till en djupare förståelse av det man undersöker (Larsen 2009, s. 

27). En nackdel med kvalitativa undersökningar kan sägas vara att man inte kan göra några 

generaliseringar av resultatet (Larsen 2009, s. 27). Jag vill med detta poängtera att det resultat 

som framkommer i min undersökning bara gäller för dessa pedagoger och förskolor var för 
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sig och därför inte kan sägas gälla generellt för alla pedagoger och förskolor men att det 

naturligtvis kan finnas många likheter.  

Då mitt syfte rör hur den pedagogiska verksamheten ser ut i förskolan har jag valt att använda 

mig av både observationer och intervjuer. Detta ger en viss möjlighet att kunna upptäcka om 

det som pedagogerna säger i intervjuerna är det som faktiskt sker i praktiken. Denna 

undersökning är dock väldigt liten och det kan därför inte dras några större slutsatser vad det 

gäller detta men möjligheten finns om än i liten skala. 

2.2 Observationer  

I min undersökning har jag under två dagar genomfört deltagande observationer på två 

kommunala förskolor i förorten och då främst under deras planerade utomhusverksamhet. 

Larsen menar att det finns två typer av deltagande observationer och min skulle då delvis 

kunna sägas vara en aktivt deltagande observation då jag medvetet valt att delta i 

förutbestämda och mer eller mindre planerade situationer (Larsen 2009, s. 90-91). Jag menar 

här att jag uttryckligen önskat att delta i förskolornas utomhusverksamhet som sker utanför 

förskolornas gård. Jag som forskare har då till viss del styrt observationen med mina 

önskningar att se verksamheten i ett visst sammanhang. Detta är dock inget som avviker från 

förskolornas ordinarie verksamhet men mina önskningar har vid ett tillfälle resulterat i att 

förskolan planerat sin utedag efter min närvaro. Väl på plats har jag sedan hållit mig mera 

passiv för att kunna observera det som sker vilket Larsen menar vara den vanligaste typen av 

deltagande observation (Larsen 2009, s. 90-91).  

Med observation som metod måste man även vara medveten om att många faktorer spelar in 

och kan påverka resultatet. Larsen talar här om att man som forskare exempelvis inte kan 

observera allt som sker samt att den bakgrund och de tidigare erfarenheter man har påverkar 

hur man upplever och beskriver en händelse (Larsen 2009, s. 109-110). Det kan således vara 

svårt eller snarare omöjligt att vara helt objektiv till det man studerar vilket är bra att vara 

medveten om. En nackdel med deltagande observationer är att man som observatör kan 

påverka de observerades beteenden (Patel & Davidsson 2003, s. 96). Jag har varit medveten 

om detta och har förståelse för att min närvaro kan ha påverkat både barn och pedagoger men 

att det ändå är en metod som i detta fall fungerar bra för att kunna ta reda på hur 

verksamheten på förskolorna ser ut i praktiken. Observationerna fungerar även som ett 

komplement till mina intervjuer och kan på så sätt underlätta tolkningen och förståelsen av 

intervjusvaren (Larsen 2009, s. 27).  
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2.3 Intervjuer  

Jag har under min studie intervjuat fem pedagoger på tre kommunala förskolor i förorten. I 

min undersökning har jag använt mig av två typer av intervjuer. Dels av så kallade informella 

samtal under mina observationer där jag ställt frågor och samtalat med pedagoger och barn, 

men även av planerade intervjuer. De planerade intervjuerna hade, som Patel och Davidsson 

beskriver är vanligt för den kvalitativa forskningsintervjun, frågor som var öppna och relativt 

ostrukturerade och därför gav stort utrymme för de intervjuade att svara (Patel & Davidsson 

2003, s. 71–73). Genom att använda mig av frågor som exempelvis: kan du berätta…? blev 

svaren oftast innehållrika och samtalet hölls igång. Inledningsvis ställde jag bakgrundsfrågor 

för att få en bra start och ingång på resterande delar av intervjun. Jag hade flera frågor 

färdigformulerade men om jag behövde ställa dem eller ordningen i hur jag ställde dem 

berodde helt på hur intervjun utvecklades. Frågorna fungerade på detta vis även som ett stöd 

för mig att hålla ihop intervjun för att minska risken att den ändrade fokus.  

En av intervjuerna gjordes, av tidsbesparande och praktiska skäl efter önskemål från 

pedagogerna, i grupp där två pedagoger medverkade samtidigt. Jag var medveten om att en 

sådan intervju som Larsen beskriver som gruppintervju kan medföra svårigheter då de 

intervjuade påverkas av varandra och då kanske inte vågar framföra sina tankar och åsikter på 

samma sätt som om jag intervjuat dem var för sig (Larsen 2009, s. 85–86). Denna intervju 

blev ändå både varierad och givande då de två pedagogerna som vanligtvis arbetade 

tillsammans på förskolan bland annat kunde diskutera flera gemensamma upplevelser och 

erfarenheter de gjort i verksamheten. Samtliga intervjuer har, efter pedagogernas samtycke, 

spelas in på diktafon. Detta har underlättat stort vid intervjutillfällena genom att jag har 

kunnat koncentrera mig enbart på själva samtalet och inte behövt göra omfattande 

anteckningar. Att ha materialet inspelat gjorde det också möjligt att i efterhand kunna urskilja 

nyanser i svaren som jag kanske inte lagt märke till under själva intervjutillfällena. 

Jag vill vidare nämna att när man har intervjuer i sin undersökningsmetod måste man vara 

medveten om att vissa saker påverkar och därför kan ge upphov till felkällor. Larsen nämner 

här flera faktorer som exempelvis frågeformulering med ledande frågor men också att 

intervjusituationen som sådan kan påverka beroende på mina reaktioner som intervjuare 

(Larsen 2009, s. 108–109). Vidare beskriver även Larsen hur denna påverkan är som störst 

vid känsliga frågor då de som intervjuas kanske svarar det som kan tänkas vara rätt och inte 

vad de själva anser(Larsen 2009, s. 109). Detta är något som jag känner igen från mina 



9 
 

intervjuer när samtalen kom att beröra kultur, etnicitet och olikheter då de intervjuade ofta 

märkbart tänkte efter hur de skulle formulera sig. 

2.4 Urval 

Då syftet med min studie delvis är att synliggöra pedagogernas arbete i den mångkulturella 

förskolan där många barn är tvåspråkiga har det legat till grund för urvalet. Jag har genom 

information från kommuners hemsidor på internet sökt vidare till olika förskolors hemsidor. 

Med hjälp av deras presentationer av profiler och inriktningar har jag medvetet sökt förskolor 

i så kallade invandrartäta förorter, med vilket jag menar områden där en relativt stor andel av 

invånarna är utrikes födda eller har föräldrar som är det.  

Efter detta har jag via telefon tagit kontakt med i första hand rektorn eller chefen för olika 

förskolor för att ta reda på vilken pedagog det kan vara lämpligt att vända sig till. Därefter har 

jag kontaktat de rekommenderade pedagogerna för att få samtycke till att genomföra 

observationer och intervjuer. Larsen beskriver flera olika typer av urval som är vanliga i en 

kvalitativ undersökning när det gäller att välja ut personer för studien (Larsen 2009, s. 77–79). 

Mitt val av personer kan sägas ligga närmast det som Larsen kallar godtyckligt urval då jag 

medvetet sökt mig till ett specifikt område. Jag har också i mina första kontakter med 

förskolorna rekommenderats att kontakta vissa personer vilket enligt Larsen kallas för 

snöbollsmetoden (Larsen 2009, s. 77–79). Dessa urval gör, vilket jag även tidigare påpekat i 

texten, att resultatet inte går att generalisera då urvalet varken kan sägas vara representativt 

eller tillräckligt stort. 

2.5 Etik 

Jag har muntligt vid flera tillfällen informerat pedagogerna om utvalda delar av syftet med 

min undersökning som exempelvis det mera praktiska innehållet om på vilka sätt de arbetar. 

De delar som mera berör pedagogernas ambitioner att förmedla en viss förståelse eller syn på 

naturen har jag låtit vara till själva intervjutillfället för att påverka och styra svaren i 

intervjuerna och handlandet under observationerna så lite som möjligt. Detta var fallet vid 

främst ett tillfälle då jag genomförde observationen före själva intervjutillfällena. Kvale och 

Brinkman menar att det är viktigt att den intervjuade senare får full insikt i underökningens 

syfte vilket jag också gav dem i samband med intervjuerna(Kvale & Brinkman 2009, s. 87–

88). Pedagogerna har också informerats om att de deltar frivilligt i undersökningen och att de 

därför när som helst kan avbryta deltagandet om de så önskar, vilket Kvale och Brinkman 

menar vara ett så kallat informerat samtycke(Kvale & Brinkman 2009, s. 87). Vidare har de 
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också fått information om att det av mig insamlade materialet kommer att förstöras när 

uppsatsen väl är klar och att alla deltagare (vuxna, barn och förskolor) kommer att vara 

anonyma i uppsatsen. Jag har valt att i min text benämna alla vuxna som arbetar på förskolan 

för pedagoger oavsett deras utbildningsnivå för att minska risken för eventuella 

igenkännanden.  

 

3. Tidigare forskning 
 

Då min studie kommer att beröra flera olika fält har jag sökt och tänker redogöra för några 

forskningsprojekt som på olika sätt berör och därför kan vara relevanta för min undersökning. 

Under 1990-talets början gjordes en etnologisk studie där man riktade in sig på kulturmöten i 

förskolor i en mångkulturell förortskommun. Studien som berör och problematiserar frågor 

som rör mångkultur, svenskhet och integration beskriver bland annat naturen som en symbol 

där svenskheten är starkt närvarande i förskolan och i pedagogernas ambitioner till en 

förmedling av svensk kultur (Ronström & Runfors & Wahlström 1998, s. 52–55, 128–131, 

167). I deras studie framkommer även att barnens föräldrar till en början ofta är kritiska till 

och har svårt att förstå förskolans dagliga utevistelse men också att många barn i början visar 

rädsla vid skogsutflykter (Ronström & Runfors & Wahlström 1998, s. 53,130). 

Eva Änggård, forskare och verksam vid Linköpings universitet, har deltagit i projektet 

”Naturen som symbol för den goda barndomen” vid tema Barn, Linköpings universitet. Som 

en del i detta projekt har hon genom en etnologisk studie av en I ur och skur- förskola bland 

annat kommit fram till flera olika sätt som naturen konstrueras på och används i förskolans 

verksamhet. Änggård beskriver exempelvis naturen som hem, sagovärld och klassrum, 

beroende av vilka aktiviteter som genomförs och pedagogernas syfte, som de tre 

konstruktioner som framträder tydligast i undersökningen (Änggård 2009, s. 83ff). 

Patrik Gran, professor vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp har länge forskat om 

hur bland annat naturen kan påverka människors hälsa på olika sätt. Grahn har i en 

undersökning funnit klara samband mellan barnens utevistelse och fysiska aktivitet i förskolan 

och vilken betydelse detta har för sjukfrånvaron och koncentrationsförmågan. Han har i sin 

studie kommit fram till att på de förskolegårdar där utemiljön var rik på natur och därför 
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inbjöd till olika aktiviteter var barnen friskare, hade en större koncentrationsförmåga samt 

även en påtagligt bättre motorisk förmåga än de barn vars förskolegård klassades som 

naturfattig (Grahn 1997, s. 71ff). 

För närvarande pågår ett tvärvetenskapligt nationellt forskningsprogram om turism och 

friluftsliv där 18 olika forskare är involverade på uppdrag av Naturvårdsverket. Programmet 

är uppdelat i flera olika projekt där ett av dessa projekt forskar kring tätortsnära friluftsliv 

(Friluftsliv i förändring). Då forskningen ännu inte är avslutad har jag enbart kunnat ta del av 

några rapporter men jag finner ändå att dessa är av intresse för min egen undersökning. Som 

en del i denna forskning har Sandberg gjort en studie av barn i tioårsåldern och deras 

förhållande till den natur som ligger nära hemmet. Studien, som är omfattande, ger en tydlig 

bild av att skolan är en viktig förmedlare av naturen speciellt i invandrartäta bostadsområden 

där Sandbergs undersökning visar att barnens kontakter med naturen nästan uteslutande var 

beroende av skolan (Sandberg 2009, s. 73ff). 

 

4. Styrdokument  
 

Här vill jag redogöra för vad som uttalas i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) angående 

förskolans verksamhet främst gällande barn och natur men även andra delar som är av 

betydelse för min undersökning. 

I läroplanen kan man läsa att förskolans uppdrag bland annat är att barnen får lära sig att 

värna om naturen och att förskolan ska behandla frågor som rör naturvård och miljö. Vidare 

står att barnen genom olika aktiviteter ska ges möjlighet att upptäcka skiftande naturmiljöer 

samt att de ska kunna få förståelse för naturens kretslopp och sin egen delaktighet i detta 

(Skolverket 2006, s. 7). 

Under de strävansmål som förskolan ska rikta sig efter uppges det att barnen ska kunna känna 

respekt och värna om sin närmiljö och allt levande som finns där samt även lära sig om olika 

djur och växter. De ska vidare ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd och få förståelse för 

olika nyanser i betydelsen av förekommande begrepp (Skolverket 2006, s. 9). Här framhålls 

även vikten av att barn med ett annat modersmål än svenska också får möjlighet att utveckla 
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sitt modersmål, då detta positivt anses påverka inlärningen av det svenska språket (Skolverket 

2006, s. 6). 

 Ett annat av förskolans uppdrag som kan ha betydelse i mitt arbete handlar om att föra vidare 

ett kulturarv från en generation till nästa. Här nämns exempelvis språk, traditioner, kunskaper 

och historia som ingående i detta kulturarv. Förskolan ska vara en kulturell mötesplats där 

barnen ska kunna ta del av och få förståelse för andras erfarenheter och kulturella bakgrund 

(Skolverket 2006, s. 5). Det framgår även att förskolan ska respektera och ta hänsyn till 

föräldrarnas synpunkter på verksamheten och planeringen av denna (Skolverket 2006, s. 12).   

Vidare kan man läsa att förskolans verksamhet ska utgå från barnens intressen och främja 

deras lust att lära men även barnets fysiska utveckling som motorik och koordination är 

viktiga delar i denna verksamhet (Skolverket 2006, s. 8–9). 

 

5. Teorianknytning 
 

Under denna del i mitt arbete kommer jag presentera olika teorier och tankar som kan vara av 

betydelse för min studie. Då studien berör flera olika områden har jag valt att dela upp detta 

avsnitt i olika delar för att förhoppningsvis på så sätt kunna underlätta och förtydliga för 

läsaren.  

 

5.1 Olika sätt att förstå naturen  

Då min första frågeställning handlar om vilken syn på eller förståelse för naturen som 

pedagogerna på förskolan vill förmedla till barnen kommer jag i denna del av 

teorigenomgången att ge lite olika ingångar på hur man kan förstå naturen. Min 

bakomliggande tanke är, vilket jag även nämnt tidigare, att naturen i allra högsta grad ingår i 

ett sociokulturellt sammanhang. Med detta menar jag att hur vi uppfattar och upplever naturen 

beror på vilket samhälle vi lever och samspelar i och att det är detta som påverkar våra 

kunskaper om och inställningar till naturen. Genom detta tankesätt bli det tydligt att naturen 

och förståelsen för naturen kan ses som en kulturell konstruktion (Sandell & Öhman & 

Östman 2003, s. 31). 
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Det framställs ofta som att en kärlek till naturen skulle vara något specifikt för Norden, 

Sverige och svenskarna. Den här svenska känslan för naturen kan ha många förklaringar men 

en av de vanligaste är att Sverige ganska sent historiskt sett fick städer och att dessa städer 

fortfarande ligger ganska glest och omgärdas av stora glesbefolkade naturområden. 

Naturområden där det tack vare allemansrätten är fullt tillåtet för var och en att vistas och där 

djur och växtliv ur ett globalt perspektiv måste anses vara väldigt vänligt och ofarligt (Daun 

2006, s. 57–58). En stor roll i skapandet av en svensk natursyn kan tillskrivas allemansrätten 

som kan anses vara relativt unik för Sverige. Denna rättighet har en stor betydelse för att alla 

människor ska kunna vistas i naturen och där exempelvis plocka bär, svamp och blommor. 

Med allemansrätten följer också vissa skyldigheter som att visa hänsyn mot både människor 

och djur men huvudbudskapet är, inte störa – inte förstöra (Naturvårdsverket). Man skulle 

kunna betrakta allemansrätten som en svensk nationalsymbol. Trots att eller kanske tack vare 

att den inte är en lag utan en så kallad sedvanerätt ligger den djupt rotad i samhällets 

kollektiva medvetande (Sjögren 2006, s. 51). 

Om det nu finns en svensk natursyn så är den inget som man har automatiskt från födseln utan 

något man fostras till och här spelar förskolan med dess traditioner, att redan som liten vara 

ute i alla väder, en viktig roll för skapandet av vad vi kan kalla en svensk naturkänsla 

(Änggård 2009, s. 52–53). Hur vi uppfattar naturen är alltså till stor del beroende av vilka 

traditioner, idéer och erfarenheter vi gör genom att delta i samhällslivet och därför kan 

naturkänslan ses som en social, kulturell och historisk konstruktion (Daun 2006, s. 56). 

 Norman beskriver att man i ett samhälle har gemensamma idéer och traditioner som leder till 

en form av kollektiv förståelse av världen (Norman 1996, s. 15–16). Den här förståelsen kan 

sedan skilja ganska stort mellan olika grupper i samhället men också vara helt och hållet 

personlig då man kan uppleva saker annorlunda beroende på sammanhanget det sker i 

(Norman 1996, s. 16). 

Varje persons syn på naturen är beroende av hur vår uppväxt sett ut men beror också på i 

vilket samhälle vi lever i och därför påverkas av (Sandell & Öhman & Östman 2003, s. 31). I 

dagens mångkulturella Sverige, framförallt i och omkring storstäderna, är inflyttningen från 

olika delar av världen stor och människors tidigare erfarenheter från naturen skiftande. Här 

finns många synsätt representerade allt från att det är förenat med livsfara att vistas i naturen, 

på grund av farliga växter och djur eller krig, till den allt mera urbaniserade befolkningens 

utbredande ointresse av naturen (Daun 2006, s. 58).  
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Johansson påpekar att man inte kan utgå ifrån att alla människors upplevelser av naturen är att 

den skulle vara något vackert och intressant utan alla har egna erfarenheter med sig i bagaget 

som spelar en stor roll för hur vi upplever naturen (Johansson 2006, s. 9). Vidare menar hon 

att en syn på att värna om naturen som en svensk kulturspecifik företeelse har sin grund i 

institutioner som förskola och skola där lärande och fostran om naturen historiskt sett 

förekommit länge men att den förändrats i takt med tiden (Johansson, s. 2006:9). 

 

5.2 Upplevelser, lärande och språk  

Det finns otaliga teorier och tolkningar av begreppet lärande och förskolans verksamheter i 

naturen ger många och olika tillfällen till lärande av olika slag. Jag ska därför presentera 

några av mig utvalda teorier angående lärande som kan vara av intresse för min studie. Dessa 

kommer till stor del handla om utomhuspedagogiska tankar och idéer inom vilka Deweys 

pragmatiska syn på lärande påverkat en hel del. Jag kommer även gå in på sociokulturella 

tankar om lärandet där framförallt Vygotskij har haft stor betydelse inom förskolans 

verksamhet. Som i allt lärande har språket en central roll vilket jag även vill synliggöra i 

denna teorigenomgång. 

Jag vill först förklara vad som menas utomhuspedagogik genom att använda mig av den 

beskrivning som tagits fram av Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) vid 

Linköpings universitet (2004). 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 

  kulturlandskap. 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning 

   betonas. 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Linköpings universitet, www.liu.se 

2010-11-27). 

 

Dewey som är starkt förknippad med uttrycket learning by doing menar att det är i samspel 

med vår omgivning som vi lär oss och att språket, genom de olika benämningar som används, 

är en förutsättning för att kunna utveckla vår förståelse (Dewey 1980, s. 15). Genom att 

barnen deltar aktivt i verkliga händelser tydliggörs och konkretiseras innebörden av olika 

begrepp. Barnen måste få en möjlighet att utveckla sitt språk med olika förekommande 

http://www.liu.se/
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begrepp i ett naturligt sammanhang baserat på de egna erfarenheterna där deras egna intressen 

är en viktig faktor (Dewey 1980, s. 46–47). 

Vygotskij säger att det är i samspelet mellan den inre och den yttre miljön som lärandet sker 

och att man i detta samspel inte ska underskatta betydelsen av den omgivande fysiska miljön 

(Vygotskij 1995, s. 31,36). Strandberg menar genom sin tolkning av Vygotskij att lärande 

alltid sker i sociala samspel där man först lär sig tillsammans med andra det man senare klarar 

på egen hand (Strandberg 2006, s. 11). Strandberg menar vidare att lärandet äger rum i och 

därför påverkas av olika miljöer i historiska och kulturella sammanhang samt att vi använder 

oss av hjälpmedel eller verktyg där exempelvis språket är ett viktigt sådant (Strandberg 2006, 

s. 11–12). 

När vi tillägnar oss ett språk utgår detta från vår förståelse av ett begrepp. Genom att vi gör 

allt flera erfarenheter vidgas och nyanseras våra tolkningar av olika symboliska ord i språket. 

Utvecklingen av barns ord eller begreppsförståelse är beroende av att de kan göra konkreta 

jämförelser eller iakttaganden i verkligheten där också det sociala samspelet med andra och 

omgivningen är av stor vikt (Arevik & Hartzell 2007, s. 176–177).En vedertagen tanke när det 

gäller språkfärdigheter hos barn med svenska som andraspråk är som Håkansson nämner att 

om man har ett väl utvecklat modersmål så kan det även leda till en positiv utveckling av det 

svenska språket (Håkansson 2003, s. 85–86). För att kunna lära sig ett språk och dess olika 

begrepp måste vi ingå i ett socialt sammanhang där vi på ett meningsfullt sätt tillsammans 

med andra kan erövra kunskaper om det vi ser och upplever. Språket berikas, fördjupas och 

ges nya betydelser i olika sammanhang och i kommunikation med andra människor i vår 

omgivning (Säljö 2000, s. 82–84). 

Lundegård vill lyfta fram att lärandet i naturen eller uterummet ger barnen en möjlighet att se 

ett konkret samband mellan sina erfarenheter, handlingar och språk (Lundegård 2004, s. 95–

96). Språket som är en betydande del av vår kultur påverkar därför våra uppfattningar om 

världen omkring oss där exempelvis företeelser och olika föremål i naturen blir synliga för oss 

först genom språket (Lundegård 2004, s. 90, 95–96). Det är genom samspelet med andra och 

den fysiska miljön omkring oss som vi skaffar oss de kunskaper och erfarenheter som sedan 

ligger till grund för vårt sätt att uppfatta vår omvärld (Säljö 2000, s. 34–35). Ett lärande i 

utomhusmiljö skapar därför större förutsättningar för barnen att kunna se och förstå helheten. 

Här finns ingen ämnesvis uppdelning utan allt ingår på ett naturligt sätt i autentiska miljöer i 
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vekligheten och det är pedagogens uppgift att tillsammans med barnen synliggöra detta 

(Dahlgren 2004, s. 50).  

 Brügge och Szczepanski menar att kunskaper om växter och djur är en förutsättning för att 

barnen ska kunna skapa sig en relation till och förståelse för dessa och att det är först då som 

man kan värna om och känna delaktighet i naturen och kretsloppet (Brügge & Szczepanski 

2007, s. 41). Szczepanski menar även att med ett upplevelsebaserat lärande utomhus 

förmedlas inte bara språkbaserade kunskaper och fakta utan också de mera outtalade tysta 

kunskaper som är viktiga beståndsdelar i vår kultur (Szczepanski 2004, s. 13–14). I en 

lärandemiljö utomhus stimuleras alla våra sinnen och genom fysisk aktivitet förbättras inte 

bara hälsan och motoriken utan också förutsättningarna för lärandet då de alla är nära 

förknippade med varandra (Szczepanski 2004, s. 11–13). Hedberg menar att grunden för 

barns lärande om och i naturen är att de får lära sig att njuta av, trivas i och ha roligt i naturen.  

Det krävs därför att barnen får möjlighet att regelbundet vistas i naturen för att de ska kunna 

skapa en relation till den (Hedberg 2004, s. 68–69). 

 

6. Analys och resultatredovisning 
 

Under denna del i uppsatsen kommer jag att redovisa och analysera mitt resultat med hjälp av 

de olika teorier jag tidigare tagit upp. Jag kommer att göra denna redovisning i ordning efter 

mina frågeställningar och i detta första avsnitt behandla frågan om vilken syn på naturen som 

pedagogerna vill förmedla till barnen och vad som kan ligga bakom deras tankar angående 

detta. 

Jag vill också inledningsvis göra en kort presentation av förskolorna i undersökningen och 

förutsättningarna för deras utomhusverksamhet när det gäller den omgivande naturmiljön. De 

tre förskolorna ligger alla centralt placerade i de förorter de tillhör. De har nära till varierande 

naturmiljöer som skogar i olika storlekar, sjöar samt mera öppna ytor och parker vilket 

utnyttjas i deras verksamhet. Samtliga förskolor i undersökningen har utomhusaktiviteter 

varje dag på förskolornas gårdar och minst en gång i veckan är man ute i den omgivande 

naturmiljön. Det förekommer vid vissa tillfällen som exempelvis extrema väderförhållanden 

eller andra omständigheter att man inte kommer ut, men målet på alla tre förskolorna är att 

vara ute varje dag. 



17 
 

6.1 Natursyn – förståelse för naturen 

Jag har tidigare i texten behandlat begreppet natursyn och att varje persons syn på naturen 

skiljer sig åt beroende av flera olika faktorer. Sandell & Öhman & Östman menar att de 

erfarenheter av naturen som vi gör under vår uppväxt i vår barndom är viktiga för hur vi 

förstår naturen som vuxen (Sandell & Öhman & Östman 2003, s. 31). Därför vill jag här 

redogöra för pedagogernas erfarenheter av naturen. 

Pedagogernas egna erfarenheter av naturen 

 Av de fem pedagoger jag har intervjuat var fyra uppväxta med nära kontakt till naturen och 

hade många positiva minnen från lekar framförallt i skogen men även andra upplevelser i och 

omkring naturen tillsammans med familj och vänner från sin barndom. Daun menar att man 

genom att delta i sociala sammanhang får möjlighet att ta del av och ta till sig kulturella 

traditioner vilket stämmer in på dessa fyra pedagogers uppväxt med nära koppling till naturen 

(Daun 2006, s. 57-58). Pedagogerna anser även att dessa erfarenheter till viss del kan ha 

betydelse för hur de i dag planerar utomhusverksamheten på förskolan genom att de mer eller 

mindre omedvetet finns med i bakgrunden. Några menar också att de gärna vill ge barnen en 

liknande känsla och möjlighet att få uppleva naturen så som de själva fick göra som barn. 

Speciellt en pedagog som känner omgivningarna runt förskolan sedan sin egen uppväxt menar 

att relationerna och erfarenheterna hon har till olika platser i skog och mark ibland påverkar 

valet av vilka naturmiljöer hon besöker med barnen.  

”jag har ju sådana här… hjärteplatser… som jag minns varmt… som jag då vill dela med mig 

av… det är lite speciellt” (citat från en intervju) 

Att Pedagogerna tidigt i livet fått en möjlighet att uppleva naturen verkar kunna spela en viss 

roll för hur de bedriver verksamheten.  En pedagog poängterar dock att detta inte är 

avgörande utan att det även framgår av läroplanen vad som är viktigt att barnen får ta del av 

när det gäller natur och miljö. Men vad händer om man nu inte har några erfarenheter och 

upplevelser av naturen som barn? Jag ska nu visa att man trots en obefintlig erfarenhet av 

naturen som liten kan skapa ett genuint naturintresse som vuxen.  

En av pedagogerna skiljer sig åt då hon först i vuxen ålder kommit i kontakt med och skapat 

ett intresse för naturen. Hon är uppvuxen i ett utomeuropeiskt land i en stadsmiljö där man 

som barn helst inte skulle vara ute och smutsa ner sig. Hennes kontakter med naturen skedde 

först när hon kommit till Sverige och började arbeta i förskolan. Hon beskriver sina första 
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upplevelser då hon hade väldigt svårt att förstå varför man skulle gå ut varje dag och speciellt 

under de kallare årstiderna. Pedagogen menar även att hon i början kunde känna en viss rädsla 

för det okända.  Denna rädsla är, vilket jag kommer att ta upp senare i texten, inte helt 

ovanligt förekommande hos barnen vilket pedagogen med sina egna erfarenheter har stor 

förståelse för. Under intervjun berättar hon om ett sådant tillfälle fyllt av rädsla och oro under 

en utflykt till skogen mitt i vintern.  

”Det var vinter… och så skulle vi i skogen… det var mycket snö och så skulle man klättra 

upp… herre gud tänkte jag… vad är det här för konstiga människor… det är så kallt… och så 

ska man vara här… och så mycket kläder… å nej”(Citat från intervjun) 

 Med tiden och de många nya erfarenheterna har hennes förståelse och intresse för naturen 

förändrats. Hon kunde med egna ögon se hur roligt barnen hade ute i skogen och vilka 

möjligheter till lärande som fanns i naturen. Pedagogen tar upp exempel som att hon först i 

vuxen ålder fick möjlighet och tillfälle att hoppa och plaska i vattenpölar. Erfarenheterna och 

upplevelserna i förskolan påverkade henne och idag ser hon naturen med helt andra ögon och 

är ofta ute i skogen med barnen och har även vidareutbildat sig inom utomhusmatematik. 

Genom att delta i förskolans traditioner har pedagogen fått tillgång till och möjlighet att ta del 

av naturen och skapa sig en förståelse för denna, något som även Änggård tar upp när hon 

menar att förskolan lägger grunden i skapandet av en svensk naturkänsla genom att bland 

annat låta barnen vara ute i alla väder (Änggård 2009, s. 52–53). Här tydliggörs också att det 

som skulle kunna kallas en svensk känsla för naturen inte är något som man har med sig från 

födseln utan något som skapas i sociala relationer genom att man deltar i samhällslivet, det 

vill säga att denna känsla är kulturellt konstruerad (Daun 2006, s. 56, Johansson, s. 2006:9, 

Sandell & Öhman & Östman 2003, s. 31). Den här berättelsen ovan visar att förskolan kan ha 

en viktig roll i förmedlandet av naturen genom att möjliggöra upplevelser i skog och mark, 

vilket inte bara påverkar barnen utan bevisligen även kan ha en effekt på vuxna. 

 Att de pedagoger jag intervjuat är så positivt inställda till naturen och utevistelsen i förskolan 

har stor betydelse då de ska fungera som förebilder för barnen. Under de observationer jag 

gjort har det dels varit regnigt eller riktigt kallt ute men detta har inte varit något som hindrat 

varken barn eller pedagoger. För att barnen ska kunna få en relation till naturen är det är 

viktigt att de vistas där regelbundet och får en positiv bild av naturen (Hedberg 2004, s. 68–

69). Här spelar förskolans traditioner att vara ute året runt i olika väder samt även 
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pedagogernas inställning och intresse en viktig roll för att lägga grunden till denna positiva 

bild.  

 

Allemansrätten – en svensk kulturtradition i förskolan.  

Samtliga pedagoger i min undersökning menar att det är väldigt viktigt att barnen får lära sig 

att dels vara rädda om naturen men också på vilket sätt man beter sig i naturen. Man förklarar 

för barnen att man exempelvis inte kan bryta kvistar hur som helst eller att man inte får lov att 

plocka en del blommor och att man ska vara försiktig i skogen för att inte störa djuren. Tre 

pedagoger berättar att de ofta tillsammans med barnen plockar upp skräp som kastats i skogen 

eller på marken i närområdet och att barnen då får lära sig att man inte ska skräpa ner.  

Genom att plocka upp skräp vill man förmedla både till barnen och deras familjer att det är 

viktigt att kasta skräpet i soporna och att vara rädd om miljön. Pedagogernas ambitioner och 

vilja att förmedla ovanstående till barnen stämmer väl överens med läroplanen där det framgår 

att barnen ska lära sig respektera och värna om sin närmiljö, växter och djur (Skolverket 2006, 

s. 5,9). Man kan också tydligt se hur allemansrättens budskap och regler ligger bakom dessa 

tankar (Naturvårdsverket).  Johansson menar att förskolan är en viktig förmedlare och fostrare 

av denna svenska kulturtradition vilket även framkommer i min undersökning (Johansson 

2006, s. 9). Att samtliga pedagoger har så likartade tankar kring att värna om naturen visar 

också på det som både Norman och Sjögren pratar om där gällande regler och traditioner i ett 

samhälle kan leda till en kollektiv förståelse (Norman 1996, s. 15–16, Sjögren 2006, s. 51). 

Norman menar att denna gemensamma förståelse kan skilja sig mellan olika grupper i 

samhället vilket kan tolkas som att pedagogerna skulle kunna ha en för förskolan specifik och 

gemensam förståelse för naturen (Norman 1996, s. 15–16). Detta skulle då kunna vara en av 

flera möjliga förklaringar till att pedagogerna i min undersökning hade så likartade tankar 

kring vad de ansåg vara viktigt att förmedla till barnen angående naturen. 

Följande två situationer från mina observationer får stå som exempel för förskolans 

förmedlande av allemansrättens regler. 

Situation 1 

Tillsammans med en pedagog och fyra barn är jag på väg tillbaka till förskolan efter en 

förmiddag i en liten skogsdunge i närheten. På vår väg ut från skogen följer vi en liten smal 

stig som ringlar sig fram mellan träden. Stigen är inte helt lätt att upptäcka då den är täckt av 

löv i höstens alla färger. En flicka bestämmer sig för att ta en annan väg nerför ett litet berg 
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och hör inte när pedagogen ber henne att komma efter oss andra. Snart kan jag höra flickan 

ropa på oss från andra sidan berget. Vi går fram till berget och ser flickan nedanför och 

pedagogen ber henne komma upp igen och följa efter resten av gruppen. Flickan fortsätter att 

gå och är nu på väg in på en tomt till ett hus som ligger nära berget. Pedagogen talar om för 

flickan att man inte får gå så nära någons hus och att hon därför måste komma med oss andra. 

Nu klättrar flickan upp för berget och följer med oss. Hon frågar om de som bor i huset blir 

jättearga och slår en om man går på deras gräs. Pedagogen säger att hon inte tror att de som 

bor där blir arga och slåss men förklarar att man inte får gå på andras tomt eller gräsmattor om 

man inte måste och att det i så fall är viktigt att fråga om lov först.  

Den här dagen fick denna flicka lära sig en liten del av de regler och traditioner som 

allemansrätten förespråkar. Läroplanen talar bland annat om att föra vidare ett kulturarv från 

en generation till nästa vilket blir väldigt tydligt i denna händelse (Skolverket 2006, s. 5). 

Genom att denna situation inträffade ute i verkligheten kunde flickan göra konkreta 

erfarenheter och få en förståelse för vad som räknas som tomt eller åtminstone ungefär hur 

nära ett hus man får gå. Änggård menar att man fostras till en svensk natur- och 

kulturtradition och att institutioner som förskolan har en stor roll i detta fostrande, vilket 

synliggörs tydligt i denna situation (Änggård 2009, s. 52–53). 

Situation 2 

På uppdrag av pedagogen letar alla barnen efter en ungefär meterlång och rak pinne som ska 

användas för ett kommande experiment. Barnen letar flitigt men de har svårt att hitta en pinne 

som är rak. En pojke undrar om man inte kan bryta av en rak pinne och pekar menande på ett 

tunt träd som växer bredvid stigen. Pedagogen svarar att man inte får lov att bryta kvistar och 

grenar från träden utan bara ta de som ramlat ner och ligger på marken. Pojken nickar 

förstående till svar och fortsätter leta.  

Även i denna situation synliggörs allemansrättens regler som en viktig del i förskolans fostran 

för att barnen ska kunna få förståelse för och på så sätt kunna värna om naturen (Änggård 

2009, s. 52–53, Johansson 2006, s. 9). Vad som också blir tydligt i denna situation är att 

pojken redan verkar har en liten kännedom om vad som är tillåtet då han väljer att fråga 

pedagogen först. Det var förmodligen inte första gången som han kom i kontakt med denna 

regel. 

Det framgår av båda dessa ovanstående exempel från verksamheten att allemansrätten med 

dess regler och rättigheter finns närvarande i förskolans vardag. I läroplanen framförs att 
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förskolan ska föra vidare kunskaper, traditioner och historia som en form av ett kulturarv till 

nästa generation (Skolverket 2006, s. 5). Allemansrätten framstår då som en viktig del av 

detta kulturarv.  

 

6.2 Naturen – en oändlig källa till olika former av lärande 

Det finns många typer av lärande som kan förknippas med förskolornas aktiviteter i naturen. I 

mina resultat har jag kunnat se vissa mönster för på vilka sätt naturen används i förskolornas 

verksamhet och jag har valt att dela upp dessa i tre analysteman, vilka jag valt att kalla:  

 Fakta och ämnesbaserat lärande 

 Lustfyllda upplevelser, lek och sinnliga erfarenheter i naturen 

 Hälsan, kroppen och motoriska färdigheter 

 I praktiken finns dock inte någon klar gräns mellan dessa teman då en aktivitet eller händelse 

kan innehålla delar från alla teman. Som exempel kan nämnas språket som är starkt 

närvarande i de flesta aktiviteterna men som jag har valt att här presentera under det första 

temat. 

Då jag tidigare i arbetet redan behandlat allemansrätten kommer jag inte att ta upp den 

ytterligare under detta avsnitt. Eftersom allemansrätten visat sig ha en stor påverkan på 

förskolans arbetssätt så finns den ändå mer eller mindre aktivt närvarande i bakgrunden 

oavsett vad det är för aktiviteter pedagogerna genomför.  

 

6.2.1 Fakta och ämnesbaserat lärande 

 Här syns den mera skollika tanken där olika ämnen som matematik, naturvetenskap samt 

språk med olika ord och begrepp blir framträdande genom utomhusaktiviteter i olika 

naturmiljöer. Hit hör även faktakunskaper om exempelvis olika växter och djur. Dessa olika 

aktiviteter kan vara dels planerade av pedagogerna men det är också vanligt att de 

uppkommer mera spontant beroende på barnens intressen och deras frågor. 

Alla pedagogerna i min undersökning menar att det ute i skog och mark ges många och olika 

tillfällen för lärande. De menar att det mesta finns tillgängligt i naturen och att exempelvis 

ämnen som matematik och språk finns närvarande hela tiden, vilket även följande citat är ett 

exempel på. 



22 
 

”Man kan hitta allt i naturen… det är mycket matte och språk…”(citat från en intervju). 

Detta tankesätt stämmer väl överens med utomhuspedagogiken och det som Dahlgren säger, 

att i naturen blir helheten tydlig för barnen då den inte är uppdelad i olika ämnen utan att 

dessa finns integrerade och närvarande sida vid sida på ett naturligt sätt (Dahlgren 2004, s. 

50). I läroplanen står att barnen ska ges möjlighet att lära sig om olika djur och växter vilket 

enligt flera av pedagogerna ibland sker med hjälp av luppar i skog och mark (Skolverket 

2006, s. 5,9). De menar att barnen tycker det är roligt att titta närmare på olika småkryp och 

annat de hittar i naturen och att deras nyfikenhet är grogrund till många frågor som de 

tillsammans med kamrater och pedagoger kan finna svaren på. När barnens upplevelser i ett 

verkligt sammanhang ger upphov till deras frågor kan detta leda till en större förståelse och ett 

fördjupat lärande än om de blir påtvingade frågor, som de inte har en relation till (Dahlgren 

2004, s. 50).  

Under ett av mina observationstillfällen gjordes följande matematiska experiment i skogen 

Pedagogen hade denna dag planerat för att göra ett experiment med barnen i skogen. De 

skulle med hjälp an en pinne, två små hinkar och ett rep bygga en våg, där hinkarna fungerade 

som vågskålar. Barnen fick därefter prova på att lägga olika föremål de kunde hitta i hinkarna 

för att få dem att väga jämt men också hitta olika tunga saker för att tillsammans kunna 

studera och fundera över vad som hände.  

Under denna övning fick barnen många tillfällen att bekanta sig med olika ord och begrepp 

som exempelvis stor, liten, tung, lätt, kort och lång. De kunde konkret se och uppleva vad som 

hände och relatera detta till de olika begreppen genom de erfarenheter och jämförelser de 

gjorde tillsammans. Detta är något som Arevik & Hartzell menar är avgörande för att barnen 

ska kunna skapa sig förståelse för olika förkommande begrepp (Arevik & Hartzell 2007, s. 

176–177). 

Språk och begrepp 

Jag har tidigare nämnt att språket och det språkliga lärandet finns närvarande i stort sett hela 

tiden och detta oavsett vilka aktiviteter som förekommer i förskolornas utomhusverksamheter.  

Det framgår av läroplanen att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att i 

förskolan även utveckla sitt modersmål (Skolverket 2006, s. 6). En stor del av barnen på 

förskolorna i min undersökning hade enligt pedagogerna ett annat modersmål än svenska och 

deras svenska språkkunskaper var väldigt varierande. De flesta av pedagogerna var väl 
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medvetna om och ansåg likt Håkansson att kunskaperna i modersmålet kan ha en stor 

betydelse för barnens utveckling i det svenska språket (Håkansson 2003, s. 85–86). Som en 

pedagog säger under intervjun: 

”Har du begreppet på ditt modersmål och förstår… då är det lättare att förstå på svenska sen.” 

(citat från en intervju) 

 Av de tre förskolorna i undersökningen var det två som hade modersmålsundervisning där 

flera av barnen deltog regelbundet. Det förekom enligt pedagogerna, även om det inte var 

vanligt, att barnen gjorde utflykter till skogen tillsammans med sin modersmålslärare. Detta 

menar två av pedagogerna berodde mycket på modersmålslärarens intressen och dennes 

planering av undervisningen och var tyvärr därför inget som de kunde påverka. En pedagog 

framhöll även att man inom personalen talade flera olika språk som man också kunde utnyttja 

vid olika tillfällen men även att de ofta tog hjälp av barnens föräldrar, något som man också 

gjorde på den förskola som inte hade någon modersmålsundervisning. En pedagog berättade 

att de tidigare under ett projekt med temat naturen hade arbetat med en stor och väl synlig 

tankekarta där man allt eftersom dokumenterade och skrev upp de ord och begrepp som 

barnen under arbetet hade kommit i kontakt med. Denna tankekarta fångade många föräldrars 

intresse och på så sätt fick flera barn en möjlighet att förankra sina nya kunskaper även på sitt 

modersmål. Det här visar tydligt att det finns en stor medvetenhet om modersmålets betydelse 

vilket till viss del påverkar pedagogernas planering av verksamheten i naturen även om 

förskolornas resurser och prioriteringar ser lite annorlunda ut.  

Samtliga pedagoger menar att genom upplevelserna i naturen får barnen en varierad och 

naturlig kontakt men svenska språket där erfarenheterna de gör utvecklar deras förståelse för 

olika ord och begrepp. Språket är ständigt närvarande när barnen gör upptäckter i naturen 

tillsammans med kamrater och pedagoger.  

Med Följande händelse från en observation vill jag synliggöra hur en pojke gör för honom nya 

språkliga och begreppsliga erfarenheter. 

Jag är tillsammans med en pedagog och fem barn på en promenad i närområdet. En liten 

pojke som är tre år och enligt pedagogen har ett mycket begränsat svenskt språk gör denna 

dag flera viktiga upptäckter i sitt kunskapssökande under promenaden. När vi kommit en liten 

bit från förskolan går vi under några träd som växer efter gångvägen. På marken ligger några 

små kvistar som ramlat ner. Pojken tittar nyfiket på dem och frågar titta ä de? Pedagogen 
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svarar att det är en pinne. Pojken ser först fundersam ut sedan skrattar han lite. Vi går vidare 

och svänger in på en mindre promenadväg som går upp mot ett skogsparti på en höjd. Efter 

vägens kanter ligger flera kvistar och grenar och pojken pekar och upprepar sin tidigare fråga 

titta ä de? Pedagogen svarar igen att det är en pinne och pojken upprepar denna gång ordet 

pinne flera gånger. Han tar upp en av pinnarna och bär den med sig när vi fortsätter gå och 

efter en stund viker vi av från vägen och följer en stig in i skogen. Här känner några av de 

äldre barnen igen sig och börjar leka och klättra på en stor gran som fallit omkull i skogen. 

Pojken med sin pinne i handen vänder sig mot pedagogen och säger, titta pinne, samtidigt 

som han håller fram sin pinne. Pedagogen svarar honom att det är en fin pinne han har hittat. 

Han pekar på flera pinnar på marken och säger, titta pinne. Pedagogen svarar genom att säga 

att det är många pinnar på marken. Nu pekar pojken på en tunn gren som hänger ner från en 

stor ek som vi står under, titta pinne? säger han och pedagogen svarar att ja det är också en 

pinne. Efter detta pekar pojken på stammen till eken vi står under och undrar om det är en 

pinne. Pedagogen svarar att det inte är en pinne utan ett träd, en ek och pojken ser fundersam 

ut och går fram till granen där de andra barnen leker och pekar och frågar åter igen: e dä 

pinne? Pedagogen svarar att det inte är en pinne utan ett träd det också. Då går pojken fram 

till en trave med större kvistar och grenar som ligger på marken där han pekar och frågar e dä 

pinne? Pedagogen svarar ja det är många och stora pinnar varpå pojken skrattande hoppar 

runt och upprepar ordet pinne flera gånger. Efter en stund går vi ut från skogen och 

promenerar på en väg längs med skogskanten. På vägen ligger fullt av tallkottar och pojken 

plockar snabbt upp en och frågar: titta e dä? e dä pinne? Nej det är inte en pinne det är en 

kotte säger pedagogen. Kotte, kotte, kotte upprepar pojken och pekar på de andra kottarna på 

marken. Ja det är många kottar på marken säger pedagogen. Pojken håller nu en pinne i ena 

handen och en kotte i den andra och ropar: titta kotte o titta pinne medan han sträcker fram 

dem mot pedagogen. 

I denna händelse gör pojken nya erfarenheter och utvecklar inte bara sitt svenska språk utan 

kanske främst sin förståelse för omgivningen. Säljö menar att vi med hjälp av samspelet med 

andra och de olika erfarenheter vi gör i vår omgivning kan berika vårt språk och på så sätt 

också fördjupa vår förståelse för olika begrepp (Säljö 2000, s. 82–84). Genom sina frågor och 

att pedagogen finns där och aktivt stödjer honom i hans kunskapssökande, gör pojken flera 

upptäckter och lär sig en hel del om vad som menas med begreppet pinne och även begreppet 

kotte. Han har kanske fått en uppfattning om och förståelse för att pinne hänger nära ihop med 

och har att göra med storlek då han upptäckte att träd inte räknades som pinnar. Det blir 
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tydligt i händelsen ovan, vilket även Arevik & Hartzell påpekar, att barn behöver verkliga och 

konkreta upplevelser för att tydliggöra och ta till sig språkets olika begreppsliga nyanser 

(Arevik & Hartzell 2007, s. 176–177). Detta är troligtvis ännu viktigare när det som i detta 

fall handlar om att lära sig på ett andra språk. De språkliga erfarenheter som pojken gjorde 

kunde han direkt relatera till genom att pinnar och kottar fanns tillgängliga för honom och 

utgjorde hans intresse för stunden. Händelsen exemplifierar även läroplanens strävansmål där 

utvecklingen av barnets ordförråd och kunskaper i att se samband och kunna nyansera olika 

begrepp är viktiga i förskolans arbete (Skolverket 2006, s. 9). Detta arbete kan med fördel 

bedrivas utomhus i olika miljöer då de ger barnen en konkret och därför tydlig bild för 

sambandet mellan våra handlingar, erfarenheter och språk (Lundegård 2004, s. 95–96).  

Att använda sig av miljön samt att ta vara på barnens eget intresse för att utveckla deras 

språkliga förståelse är centrala tankar hos Dewey som även blir synliga i ovanstående 

händelse (Dewey 1980, s. 46–47). Pojkens intresse för det han upptäcker under promenaden 

är det som styr pedagogens handlande. Dewey menar att det är av största vikt att ta vara på 

barnets intresse men också att låta barnet vara den drivande parten (Dewey 1980, s. 47).  Att 

pedagogen står lite tillbaka och inte driver på pojkens intresse men ändå finns där när han vill 

ha svar på sina frågor är en viktig men svår balansgång som enligt Dewey har stor betydelse 

för barnets utveckling av sin egen förmåga (Dewey 1980, s. 47). En tolkning av detta är att 

det som pedagog gäller att vara uppmärksam, försiktig och lyhörd, vilket pedagogen i 

situationen visade prov på, för att inte ta död på eller styra över barnets intresse.  

Även Vygotskijs tankar, där samspelet mellan den inre och den yttre miljön spelar en stor roll 

för lärandet, blir synliga i ovanstående situation (Vygotskij 1995, s. 31,36). Pojken växlar 

mellan den inre miljön det vill säga hans egna erfarenheter och upplevelser och den yttre 

miljön där pedagogen men också de aktuella föremålen konkret finns tillgängliga för honom 

(Vygotskij 1995, s. 31,36). Strandbergs tolkning av Vygotskij, där han menar att vi först lär 

tillsammans med andra innan vi kan klara av det på egen hand, är också tydlig då pojken först 

tar hjälp i samspelet med pedagogen innan han själv förstår och kan ta till sig de för honom 

nya begreppen (Strandberg 2006, s. 11). 
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6.2.2 Lustfyllda upplevelser, lek och sinnliga erfarenheter i naturen 

Under detta tema framträder barnens lek i skog och mark. Den är oftast helt initierad av 

barnen själva i vad man skulle kunna kalla en fri lek även om det ibland enligt pedagogerna 

förekommer att man har mera planerade lekar när man är ute i naturen.  

Pedagogerna berättar att de flesta av barnen sällan eller aldrig är ute i naturen på fritiden och 

att det bara är i förskolan som de kommer ut i skogen. Detta gäller speciellt under de kallare 

årstiderna och flera av pedagogerna berättar att barnens föräldrar ofta är kritiska till att de är 

ute så mycket i förskolan, vilket jag senare i texten kommer att gå in närmare på.  

En förutsättning för lärandet i naturen är enligt Hedberg att barnen tycker det är roligt att vara 

ute i skog och annan mark (Hedberg 2004, s. 68–69).  Detta bekräftas av pedagogerna i min 

undersökning som menar att det med tanke på barnens ofta bristande erfarenheter av att vistas 

i framförallt skogen ser det som ett stort och viktigt mål att ge barnen positiva upplevelser och 

lustfyllda erfarenheter av att vistas i naturen.   

Från ett observationstillfälle 

Det regnar lite när jag tillsammans med en pedagog och några barn går på en gångstig efter 

stranden vid en sjö. När vi går under några träd blir barnen uppmärksamma på att man kan 

höra hur regnet droppar från träden ner på marken. Det ploppar i de små vattenpölarna som 

samlats på vägen. Höstens många gula löv ligger spridda på marken där vi går och efter en 

stund kommer vi fram till en stor lövhög som någon krattat ihop. Barnen förundras en stund 

över hur mycket löv det är i högen och när en flicka skrattande hoppar ner i lövhögen är de 

andra barnen inte sena på att följa hennes exempel. Nu är leken i full gång och de simmar och 

dyker omkring bland löven. När leken efter en stund mattas av talar pedagogen om att vi ska 

fortsätta vår promenad. Barnen springer glatt vidare hoppande genom flera vattenpölar men 

stannar upp när de får syn på en stor nyponbuske full av röda nypon. De vill gärna plocka 

några och ta med till förskolan och undrar också om man kan äta dem. Pedagogen säger att 

det kan man och att de gärna får prova om de vill. Två av barnen smakar en liten bit av ett 

nypon men tycker inte att det smakar speciellt gott. De forsätter att plocka några fler nypon då 

en av pojkarna råkar riva sig på handen och hans mössa fastnar också och blir hängande på en 

gren i nyponbusken. Pedagogen tröstar honom och visar och berättar för barnen att det finns 

massor av taggar på grenarna och att man därför måste vara försiktig när man plockar nypon. 

Barnen hinner plocka flera nypon innan det är dags att gå tillbaka till förskolan.  
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I ovanstående situation blir inte bara barnens lek utan även deras sinnliga erfarenheter och 

upplevelser i naturen synliga. Här finns mycket av de tysta kunskaper som Szczepanski menar 

är viktiga för att kunna uppleva helheten i naturen (Szczepanski 2004, s. 13–14). Barnen fick 

här genom att bland annat uppleva känslan av regnet mot ansiktet, höra hur regnet faller mot 

marken, känslan av att simma runt i en lövhög och smaken av ett nypon i munnen, möjlighet 

att ta del av denna tysta kunskap. Det är svårt eller nästan omöjligt att med ord förklara för 

någon dessa känslor och upplevelser utan de måste upplevas för att kunna förstås fullt ut 

(Szczepanski 2004, s. 11–14). En viktig del i denna händelse är också att barnen tillsammans 

gjorde dessa erfarenheter vilket gör att de delar upplevelser med varandra. Det gör det också 

möjligt för dem att kunna prata om och reflektera över händelserna med någon eller några 

som har likande förståelse. Vilket återigen leder tillbaka till hur de erfarenheter och kunskaper 

man gör sker i sociala sammanhang och i samspel med den fysiska miljön (Vygotskij 1995, s. 

31,36, Strandberg 2006, s. 11–12). 

 

 6.2.3 Hälsan, kroppen och motoriska färdigheter 

Under detta tema kommer jag gå in på Hälsan, kroppen och barnens fysiska aktiviteter under 

förskolornas verksamhet ute i naturen. 

Något som alla pedagogerna framhåller är hur barnens motorik utvecklas av att de är ute i 

skog och mark. De ser denna positiva utveckling som en av de största framgångarna med 

förskolans verksamhet ute i naturen. Skogen inbjuder barnen till många olika lekar där 

klättrande över stock och sten utvecklar såväl deras motorik som kondition och styrka.  

Pedagogernas erfarenheter är, vilket även syns i de följande citaten, att en del barn till en 

början kan ha ganska dålig kondition, ofta på grund av deras ovana att vara ute och röra på 

sig. 

”Det har hänt att barn gråter inne i skogen för att det är jobbigt att gå”(citat från en intervju) 

”Dom har för dålig kondition helt enkelt… dom orkar inte… och dom har inte så god motorik 

heller…” (citat från en intervju) 

Men med den fysiska aktivitet det innebär att vara ute i skog och mark förbättras snabbt deras 

styrka och kondition menar flera av pedagogerna. Med en bättre ork blir barnen också gladare 

och ser snart fram emot utflykterna till skogen.  
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Speciellt en av pedagogerna menar att barnens lärande är beroende av deras motoriska 

utveckling och att en fysisk aktivitet därför är viktig för hela deras utveckling vilket blir 

synligt i följande citat.  

”Då menar jag att det här kroppsmedvetandet och bokstäver och siffror… och förståelse för 

sådana problemlösningar… också finns i kroppen. Det går genom kroppen på något vis… allt 

hänger samman”(citat från intervju) 

Detta tänkande ligger helt i linje med vad utomhuspedagogiken menar där hälsan, välmåendet 

och tankeverksamheten direkt kan kopplas till de kroppsliga aktiviteterna utomhus 

(Szczepanski 2004, s. 11–13).  

Utomhusmiljön inspirerar ofta barnen att till att springa, klättra och många andra sätt att röra 

sig på. Läroplanen tar upp vikten av att barnen under sin vistelse på förskolan får möjlighet att 

utveckla sina motoriska färdigheter (Skolverket 2006, s. 8–9). Här kan utevistelsen i naturen 

ses som ett bra exempel på detta och under en vanlig promenad tillsammans med barn och en 

pedagog i omgivningarna kring en av förskolorna kunde jag observera följande fysiska 

aktiviteter. 

 Barnen växlade mellan att gå och att springa både längs gångvägar och mera kuperade 

skogsstigar. När vi stannade till i skogen kröp, hoppade och klättrade de omkring bland träd, 

berg och stenar. På vägen tillbaka fick en gammal lastkaj fungera som hopptorn där barnen 

först klättrade upp och sedan slängde sig ut i gräset nedanför och detta om och om igen. Efter 

närmare två timmar utomhus återvände vi till förskolan med trötta och hungriga men ändå 

väldigt glada och nöjda barn.  

Detta var bara en vanlig dag ute i förskolans närområde som inbjöd barnen till flera olika 

aktiviteter och där den motoriska biten mera blir som en sorts bonus. En pedagog menar att 

man inte behöver planera för rörelse utomhus på samma sätt som inne då det sker automatiskt 

på ett mera omedvetet sätt. Vilket även bekräftas under en av mina observationer där en flicka 

lite missnöjt konstaterade att hon hade missat röris när vi hade varit i skogen. Pedagogen 

förklarade då för henne att hon och hennes kamrater som varit med till skogen var de som 

hade haft mest röris då de säkert både hade sprungit och klättrat när de lekt tillsammans. 

Flickan såg först lite fundersam och oförstående ut men sedan log hon lite och sa att de hade 

fått ha röris jättelänge denna dag. 
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6.3 Framgångar och problem  

Min sista frågeställning rör de framgångar och problem som pedagogerna har erfarenhet av i 

förskolornas utomhusverksamhet. Den kanske största framgången enligt pedagogerna är som 

jag tidigare nämnt barnens motoriska utveckling. De framgångar som jag kommer att ta upp 

här är de som är direkt relaterade till några av de uppkomna problem som pedagogerna menar 

förekommer i verksamheten. 

Jag har i detta avsnitt valt att använda mig av flera citat för att tydligare lyfta fram 

pedagogernas röster. Här vill jag även påpeka att pedagogerna under dessa samtal till en viss 

del blev märkbart obekväma vilket synliggjordes bland annat genom att de tänkte efter hur de 

skulle formulera sig och att de ibland även sänkte sina röster. Detta visar att de var väl 

medvetna om dessa problem men också att det var ett känsligt ämne där de kanske inte ville 

framstå som fördomsfulla. Detta medför eventuellt att pedagogerna inte var helt 

sanningsenliga i sina svar men de ger ändå en relativt klar bild av deras uppfattningar. 

 

En rädsla för det okända 

I mina intervjuer framkommer det att många av barnen till en början kan vara rädda när de är 

ute i exempelvis skogen, vilket även följande citat ger flera exempel på. 

”Det är så olika på hur de reagerar… när man har varit bara ute första gången… så kanske 

någon blir… jätterädd eller jätteledsen”(citat från en intervju) 

”En del barn om de aldrig har varit ute i skogen… dom kan bli rädda… då får man ju ta det 

försiktigt… eller så får de hålla en pedagog i handen”(citat från en intervju) 

”Första gången var han jätterädd när vi var i skogen… vi tog den här lilla skogen… nej han 

började gråta… han tyckte det var lite läskigt att vara där inne. Men sen andra gången… och 

tredje gången… då blev det bättre”(citat från en intervju) 

”Många av barnen är inte vana. Dom kommer från… kulturer… där det är farligt att gå ut i 

skogen”(citat från en intervju) 

Alla pedagoger har erfarenheter av hur en del barn blivit skrämda i sitt första möte med 

skogen och menar därför att det kan vara bra att vänja nya barn successivt vid skogen. De 

menar att många barn innan de börjar på förskolan aldrig har varit ute i skog och mark och att 
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en bakgrund till denna rädsla ofta kan vara att föräldrar varnat dem för att skogen kan vara 

farlig. Den här rädslan brukar fort ge med sig när de ser hur andra kamrater leker och klättrar 

omkring bland träd och stenar. Detta är även något som Daun och Johansson tar upp där de 

menar att alla har olika erfarenheter med sig i bagaget och att det, vilket Daun påpekar, inte är 

alla länder förunnat att ha en så ofarlig och lättillgänglig natur som Sverige har (Daun 2006, s. 

57–58, Johansson 2006, s. 9). Några av pedagogerna framhåller hur roligt det är att se hur 

barnen utvecklas under deras upplevelser och upptäckter i naturen. Från att först ha varit både 

rädda och tillbakadragna till att med tiden och med de nya erfarenheterna vetgirigt ta för sig 

allt mera. Detta visar återigen det som Daun säger att samspelet och de erfarenheter man gör i 

samhällslivet gör det möjligt att ta till sig kulturella traditioner även om de till en början 

framstår som både främmande och skrämmande (Daun 2006, s. 56). 

 

Konflikter med föräldrar 

Flera av Pedagogerna i min undersökning vittnar om att barnens föräldrar till en början kan 

vara väldigt kritiska till förskolans utevistelse. Vilket jag vill exemplifiera med följande citat. 

”Det är ständigt… med föräldrarna… när det börjar bli lite kallt så kan man inte vara ute… då 

blir man sjuk… men det är ju snarare tvärt om… det är en ständig kamp” (citat från en 

intervju) 

”Särskilt när det blir vinter… vi har haft… ibland föräldrar som… väljer att barnen stannar 

hemma då… den dagen då vi har sagt att… i morgon går vi till skogen” (citat från en intervju) 

”Att barnen blir väldigt smutsiga… det är klart… föräldrarna är inte så glada åt det” (citat från 

en intervju) 

”Det här visar ju just… att man inte är van… man har det inte i blodet”(citat från en intervju) 

”Jo… det sitter ju i ryggmärgen på något sätt” (citat från en intervju) 

”Vissa föräldrar kan säga… att mitt barn ska inte vara ute idag för det hostar idag… men då är 

det så här… att om inte ditt barn kan vara med i verksamheten… då får det vara hemma” 

(citat från en intervju) 

Jag kan i det som pedagogerna ovan berättar tydligt se hur olika kulturella erfarenheter och 

traditioner, vilket även Daun menar, är det som ligger till grund för vår förståelse och därför 
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till viss del är orsak till uppkomsten av dessa problem (Daun 2006, s. 58). Daun menar att det 

i dagens mångkulturella stads- och förortsmiljöer finns oerhört skiftande erfarenheter av hur 

naturen uppfattas vilket även pedagogernas erfarenheter och upplevelser i undersökningen 

bekräftar (Daun 2006, s. 58). Det blir tydligt att förskolorna i sin förmedling och fostran av 

sina natur- och utomhustraditioner utgör ett inte helt konfliktfritt kulturmöte där vissa 

problem kan uppstå. För att lösa dessa ständigt återkommande konflikter menar pedagogerna 

att det är viktigt att förklara för föräldrarna varför man är ute och att barnen inte blir sjuka 

utan snarare friska av att vara ute. Genom att vara tydlig med vad man gör och varför brukar 

det sällan vara några större problem säger flera av pedagogerna. Genom en vilja att möta och 

försöka lösa dessa problem skapas möjligheter för att kunna mötas i samförstånd och kunna få 

förståelse för varandras bakomliggande erfarenheter som ger upphov till konflikterna. Detta 

gör att vi kommer tillbaka till en erfarenhet som jag har påpekat tidigare i detta arbete. Den att 

pedagogerna i sina ambitioner att förmedla förskolans traditioner inte bara påverkar barnens 

förståelse för naturen utan även de vuxnas. 

Jag tänkte nu försöka vända lite på de tidigare resonemangen som förts angående de problem 

och konflikter som framställs ovan. Citaten går även att läsa och förstå ur ett annat perspektiv, 

här kanske draget till sin spets men detta för att tydliggöra ytterligare.  

I dessa av pedagogerna nämnda problem, både vad gäller barnens rädsla och konflikter med 

föräldrar, framträder förskolans starka tradition att vara utomhus som näst intill oruckbar. 

Känslan av att ut ska vi oavsett vad föräldrar och barn har för åsikter blir med ovanstående 

citat framträdande. Naturen som vid en första anblick kanske kan ses som en relativt neutral 

arena framträder i detta läge som en del av en svensk norm och förstärker därmed känslan av 

ett vi och dom - tänkande. Problemen som pedagogerna upplever existerar bara så länge de 

inblandade inte delar erfarenhet och uppfattning med förskolan eller pedagogerna och avtar 

allt eftersom de rätta kunskaperna och förståelsen för naturen och utevistelsen infinner sig. 

Daun beskriver hur naturkänslan kan ses som en social, kulturell och historisk konstruktion 

och därför är beroende av de erfarenheter man gör genom att delta i samhällslivet(Daun 2006, 

s. 56). Det bli här tydligt att förskolan och pedagogernas sätt att förstå eller konstruera naturen 

skiljer sig helt från de föreställningar som ligger bakom föräldrarnas och barnens förståelse 

och syn på naturen. Att förskolan ska visa hänsyn till föräldrarnas synpunkter angående 

verksamheten och hur den planeras, vilket sägs i läroplanen (Skolverket 2006, s. 12), står i 

detta läge direkt mot förskolans starka utomhustradition och vetskapen om nyttan med att vara 

ute. I de här fallen framstår förskolan och pedagogerna som förespråkare för en tanke eller 
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någon sorts rätt lära och om det existerar en förståelse för hur den andres upplevelser och 

erfarenheter ser ut är det inget som i slutänden har någon egentlig betydelse.  

Det framgår av läroplanen att utevistelse i olika naturmiljöer och lärande om och i naturen är 

viktiga områden i förskolans verksamhet (Skolverket 2006, s. 7). Något som också påpekas i 

läroplanen är att förskolorna ska främja ett mångkulturellt lärande genom att skapa förståelse 

för och medvetenhet om varandras erfarenheter och kulturella bakgrunder (Skolverket 2006, 

s. 5). De här båda delarna kan kanske uppfattas som motstridiga och kan uppenbarligen i vissa 

situationer vara svåra att kombinera. Det är till synes inte en helt lätt balansakt att både visa 

hänsyn och förståelse för andras kultur och samtidigt hålla fast vid och förmedla förskolans 

utomhustraditioner. 

  

7. Slutsatser och sammanfattning  
 

Här har jag för avsikt att sammanfatta det jag har kommit fram till men även jämföra och 

relatera detta med den tidigare forskningen i området.  

Förskolornas sätt att använda sig av naturen i den pedagogiska verksamheten är mångtydigt 

med vilket jag menar att användningsområdet är stort med många olika sätt att arbeta. 

Förskolornas utomhusverksamhet ger upphov till ett mångsidigt lärande men utgör även ett 

kulturmöte där såväl svenska som förskolans traditioner blir framträdande. 

Genom allemansrätten som satt tydliga spår i verksamheten och även i läroplanen förmedlas 

en viktig del av det som kan kallas för ett svenskt kulturarv. Naturen och utevistelsen har i 

förskolan en given plats med starka traditioner vilket kanske tydliggörs ytterligare i de 

mångkulturella områden där jag gjort min undersökning. Här finns många och skiftande 

erfarenheter av naturen och den så kallade svenska naturkänslan finns av förklarliga skäl inte 

rotad hos alla, vilket i sin tur kan ge upphov till vissa konflikter. I detta kulturmöte kan 

förskolan ha en betydelsefull roll genom sitt sätt att arbeta, vilket gör det möjligt för flera att 

ta del av och få förståelse för och kunskaper om naturen. Att ha kunskaper om och förståelse 

för naturen är en förutsättning för att människor i en fortsatt framtid ska kunna finna ett 

intresse i att bevara naturen och värna om miljön. Det eller den man känner, bryr man sig 

också om.  
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Att naturen är en viktig källa till olika former av lärande i förskolan blir för mig väldigt 

tydligt. De konkreta erfarenheter och upplevelser barnen gör ute på plats i naturen ger dem en 

möjlighet att ta del av, se och förstå både helheten och delarna. Jag har kunnat urskilja några 

huvudområden för lärandet i förskolornas utomhusverksamhet i naturen, vilka 

sammanfattningsvis är:  

 Fakta och ämneslärande  

 Lustfyllda upplevelser, lek och sinnliga erfarenheter  

 Hälsan, kroppen och motoriska färdigheter 

Dessa har alla ett nära samband med varandra där även språket i stort sätt ständigt är 

närvarande och en viktig förutsättning för lärandet.   

Änggård presenterar i sin undersökning hur en ”I ur och skur”- förskola använder sig av 

naturen i verksamheten med barn i åldrar tre till sex år. Även om mängden av utevistelse i 

exempelvis skogen och planeringen av verksamheten i naturen skiljer sig lite från de mera 

traditionella förskolor jag undersökt finns det vissa likheter. Änggård nämner flera vad hon 

kallar konstruktioner av naturen som blir tydliga i hennes studie där en av dessa är att naturen 

kan ses som ett klassrum (Änggård 2009, s. 84–89). Denna tanke liknar resultatet av min egen 

undersökning där jag funnit naturen som en viktig del i förskolornas ämnes och 

faktainlärning. Änggård väljer dock att bara fokusera på lärandet om själva naturen och hon 

kommer här bland annat fram till att de upplevelser barnen gör med alla sina sinnen anses 

vara viktigare än faktakunskaperna. Detta stämmer väl överens med min undersökning där 

alla pedagogerna är eniga om vikten av att barnen får en positiv upplevelse av naturen. Denna 

upplevelse utgör själva grunden för ett fortsatt naturintresse där faktakunskaper kan tänkas bli 

en större del efterhand. Ändå observerar Änggård flera undervisningslika situationer där 

faktasökande och artbestämmande med hjälp av bilder och böcker är vanligt förekommande i 

hennes studie(Änggård 2009, s. 84–89). Något som inte alls är lika vanligt, även om det enligt 

en del av pedagogerna förekommer, på de förskolor jag har undersökt. Detta kan delvis bero 

på att barnen i ur och skur- förskolan är ute i skog och mark mycket mer och därför kan 

tänkas ha större erfarenheter av naturen medan många av barnen i min undersökning enligt 

pedagogerna har bristande vana och kunskaper och därför behöver få mera av grundläggande 

positiva erfarenheter. 

Vidare nämner Änggård att man kan se flera andra konstruktioner för förskolans användande 

av naturen, men som hon väljer att inte ta upp i sin undersökning då de inte är lika 
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framträdande. En av dessa är synen och tanken att vårda och värna om naturen (Änggård 

2009, s. 84).  Denna tanke är däremot väldigt tydlig i min undersökning där samtliga 

pedagoger framhåller vikten av att barnen får lära sig vara rädda om naturen och som kan 

anses vara en viktig del i pedagogernas förmedlande av naturen och ett svenskt kulturarv. 

Detta är något som även synliggörs i de forskningsresultat som Ronström & Runfors & 

Wahlström presenterar där allemansrätten genom naturen och förskolornas 

utomhusverksamhet i den mångkulturella förorten fick representera en del av vad de ansåg 

vara svenskheten. I sin undersökning behandlar de även några problem som pedagogerna 

upplever i mötet mellan verksamheten i naturen och barn och föräldrars tidigare erfarenheter 

(Ronström & Runfors & Wahlström 1998, s. 52–55, 128–131, 167). Detta verkar även vara 

något som är vanligt förekommande på förskolorna i min undersökning. Här skulle det kunna 

vara intressant att veta om dessa konflikter ökat eller minskat mellan båda våra 

undersökningar men det går tyvärr inte att utläsa då informationen i Ronström & Runfors & 

Wahlströms forskning inte är så ingående när det gäller dessa konflikter. Detta skulle man 

naturligtvis kunna forska vidare kring och här tycker jag även att det skulle vara intressant att 

titta närmare på detta ur föräldrarnas perspektiv för att kunna ta del av deras förväntningar, 

upplevelser, och erfarenheter kring barnens utomhusaktiviteter på förskolan.  

Genom min undersökning har jag även kunnat förstå att förskolornas utomhusaktiviteter har 

en betydande roll för att barnen ska få en möjlighet att uppleva naturen. Det framkommer 

genom pedagogernas erfarenheter att många barn på dessa förskolor sällan eller aldrig är ute i 

naturen på fritiden. Detta är något som även Sandberg kommer fram till i sin studie där barnen 

i den mångkulturella förorten nästan uteslutande var beroende av skolans verksamhet för att få 

uppleva naturen (Sandberg 2009, s.73ff). Detta skulle också vara intressant att forska vidare 

kring och här undersöka om de upplevelser och erfarenheter av naturen man eventuellt gjort i 

förskolan och skolan har någon betydelse för hur man senare nyttjar och uppfattar naturen 

som vuxen. 

I sin studie ger Ronström & Runfors & Wahlström även förskolornas utomhusverksamhet en 

liknelse med en skola där klassrummet som får står för lärandet kompletteras med skolgården, 

där den fria leken sker, vidare till gymnastiksalen där den fysiska aktiviteten är framträdande 

(Ronström & Runfors & Wahlström 1998, s. 52–55, 128–131, 167).  Då deras forskning 

fokuserar på etnicitet, kultur och kulturmöten så går de inte in djupare på dessa olika 

metaforer utan nöjer sig i stort med detta konstaterande. Ett konstaterande som i sin tur 

styrker resultatet i min egen undersökning där jag kunnat urskilja liknande mönster och 
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användningsområden av naturen i förskolornas verksamheter. Delar av min studie kan därför 

sägas bygga vidare på och till viss del ses som en fördjupning eller ett förtydligande av dessa 

olika metaforer.  

Att resultatet varit så lika mellan de tre förskolorna och pedagogernas sätt att arbeta kan 

tänkas bero på att alla förskolorna ligger i liknande miljöer både vad gäller natur och 

mångkultur, vilket givit pedagogerna liknande erfarenheter. En annan betydande faktor när 

det gäller detta är att alla fem pedagogerna är positivt inställda till naturen och 

utomhusverksamheten i förskolan. Det kan tänkas att det finns andra uppfattningar om 

naturen bland pedagoger som kan skilja sig från de som framkommer i min undersökning. Det 

skulle därför även vara intressant att jämföra detta vidare mellan flera förskolor där 

förutsättningarna när det gäller natur, mångkultur och pedagogernas intressen och erfarenheter 

är mera olika varandra. 

Avslutningsvis vill jag ta upp det som samtliga pedagoger framhöll som en av de största 

framgångarna av deras erfarenheter med att vistas med barnen i naturen, nämligen barnens 

kroppsliga och motoriska utveckling. Det kanske kan ses som ett ämne helt i tiden och därför 

är något som är starkt påverkat av dagens smått hälsofixerade samhälle. Men jag vill här 

hänvisa till Grahns omfattande undersökningar som visar att barnens utvecklingsnivå gällande 

deras motoriska förmåga, koncentration och hälsa var högre på de förskolor där 

utomhusverksamheten bedrevs i naturrika miljöer (Grahn 1997, s. 71ff). Det pedagogerna 

beskriver om hur barnens kondition, styrka och kroppsmedvetenhet utvecklas så positivt 

under deras aktiviteter i naturen styrks genom att ta del av Grahns forskning som tydligt visar 

att så är fallet (Grahn 1997, s. 71ff). Naturen kan således vara en källa för ett lärande där 

kroppens alla delar får tillfälle att utvecklas. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

1. Vilken utbildning/utbildningar har du?  

2. Hur länge har du arbetat i förskolan? Här/ på andra ställen? 

3. Vad är natur för dig? Kan du berätta vad du tänker på när jag säger natur? 

4. Vilka erfarenheter/upplevelser har du själv av naturen, som barn/vuxen? 

5. Har detta någon betydelse för hur du planerar verksamheten? Hur då? 

6. Vilka riktlinjer följer man på förskolan(lpfö, skolplan,lokal plan)? Något speciellt 

uttalat ang. natur? 

7. Hur ser utbudet av olika naturmiljöer i närområdet ut och utnyttjas dessa i så fall 

regelbundet? Saknas något? 

8. Vad anser du är viktigt att barnen lär sig om naturen?  

9. Har barnens tidigare erfarenheter/förförståelse för naturen betydelse för hur 

verksamheten utformas? På vilket sätt? 

10. På vilka sätt arbetar du/förskolan på för att utveckla barnens förståelse för naturen? 

Ute/inne, planerade aktiviteter/inga planerade, temaarbete/barns intressen, 

närmiljö/längre resor, mulle, naturskolor 

11. Vilka framgångar i detta arbete har du erfarenhet av? 

12. Vilka problem i detta arbete har du erfarenhet av? 

 

 

Övriga frågor/områden (om de inte kommer upp tidigare i intervjun) 

 Språk – olika ord, begrepp, fenomen som förekommer i naturen 

 Svenska som andra språk/modersmål. Är det viktigt att de har begreppen på 

båda språken för att kunna förstå dem och knyta an till dess betydelse/känsla. 

Finns det något samarbete med exempelvis modersmålslärare när det gäller 

natur/uteverksamhet? 

 Är det viktigt med benämningar av begrepp eller är det upplevelsen som står i 

fokus eller kanske en kombination?  

 


