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SAMMANFATTNING 
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Förskolan och naturmiljön 

En studie om pedagogiskt arbete i naturmiljö 

Preschool and natural environment 

 

A study of educational work in the natural environment 

 

Antal sidor: 37 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken innebörd pedagogerna i förskolan lägger i 

att använda naturmiljö som lärandemiljö. Vi vill också veta hur de arbetar praktiskt 

med tre till femåringar i naturmiljö.   

 

Vår kvalitativa undersökning omfattar intervjuer med sex olika förskollärare på lika 

många förskolor och i två olika kommuner. Två arbetar i en stadskärna och fyra i 

samhällen med närhet till naturmiljö. De arbetar med barn mellan tre och fem år.  

 

Alla förskollärarna är överens om att arbete i naturmiljö är positivt och att de följer upp 

det som väcker barnens nyfikenhet. Ingen förskollärare menar att de lägger någon 

särskild vikt vid arbete i naturmiljö men av det de berättar kan vi se att de använder sig 

av naturmiljön mer än de är medvetna om. Fri lek får stort utrymme i naturmiljön 

liksom tematiskt arbete. En del av förskollärarna efterlyser mera fortbildning och idéer 

för arbete i naturmiljö.  

 

Nyckelord: förskolan, naturmiljö, utelek. 
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1 INLEDNING 

Vi som författar det här arbetet har under de år vi arbetat med barn tyckt om att vistas och 

arbeta i naturmiljö. Under vår utbildning har vi läst Nordin - Hultmans (2006) avhandling och 

fått upp ögonen för hur viktigt det är att erbjuda barnen en lärandemiljö där de kan utvecklas 

utifrån sina förutsättningar. Vi har också läst en rapport från Skogsällskapet som berättar att 

svenskarna vistas mindre i skogen idag än tidigare. Barnens skogsbesök har halverats under 

2000-talet (http://www.skogssallskapet.se/aktuellt/nyhet.php?id=520). Vår erfarenhet är att 

det ibland kan vara svårt att använda naturmiljön som lärandemiljö beroende av pedagogernas 

rädsla och att de saknar intresse och kunskap.  

 

Utifrån dessa tankar fortsatte vi diskutera vad vi ville undersöka i vår studie. Är det så att 

vissa barn av olika orsaker inte kommer ut i naturen vare sig hemma eller på förskolan? Idag 

vet de flesta vilken positiv påverkan naturen har på oss människor på flera sätt och att 

människans livsstil påverkar naturen. Genom att förändra vårt sätt att leva och skapa en 

känsla för naturen kan vi bevara jorden till våra efterlevande. Vad kan det bero på att barnen 

inte kommer ut i naturmiljön och får möjlighet att skapa en känsla för naturen? Är det så att 

vissa pedagoger inte lägger någon vikt vid pedagogiskt arbete i naturmiljö?  

 

I Barnkonventionen står det att ”konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning 

skall syfta till att […] utveckla respekt för naturmiljön” (Unicef 1989 artikel 29 punkt 1e). 

Detta har resulterat i att det i Läroplanen för förskolan står att ”Förskolan skall medverka till 

att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin 

delaktighet i naturens kretslopp” (Lpfö98:7). Läroplanen uttrycker också att 

”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö” (Lpfö98:7 och Lpfö98 rev. 2010:7). Om leken står det i förskolans Läroplaner att 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan” (Lpfö98:6 och Lpfö98 rev. 2010:6). 

 

Förskolans läroplan är från 1998 men reviderades 2006. En större och omfattande revidering 

gjordes 2010 och den började gälla i juli 2011. I den reviderade läroplanen har utvecklings 

och lärandemålen som handlar om naturvetenskap blivit flera och det talas mera om ett 

utforskande och undersökande arbetssätt (Lpfö98 rev. 2010) I Jord för växande (Skolverket 

1998) kan man läsa om bakgrunden till läroplanen:  

http://www.skogssallskapet.se/aktuellt/nyhet.php?id=520
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Barns möjlighet att få vistas i naturen, att börja i det näraliggande och enkla, i den egna 

omgivningen, är en viktig del för att gradvis bli medveten om hur stort och litet är beroende av 

varandra. Att få börja sin upptäckt av naturen i det lilla utforskandet, i leken, i utevistelse vid 

olika väderlekar, i funderingar kring mat, kropp och olika sinnesintryck är grundläggande i 

förståelsen av större samband och förlopp. Miljöarbete måste utgå från att alla barn ges 

möjlighet till egna upptäckter och utforskande av naturen utifrån sina förutsättningar och att barn 

tillsammans med vuxna får utveckla kunskaper om naturens och människans ömsesidiga 

beroende. Förskolans uppgift är att omsätta kunskaperna i praktik på ett för barn begripligt sätt.

    (Skolverket 1998:68–69) 

 

När vi började jämföra läroplanen (Lpfö 98 2006) med den reviderade läroplanen (Lpfö 98 

rev. 2010) kunde vi se att arbetet i naturmiljö lyftes fram på olika sätt. I den reviderade 

läroplanen lyfts samspelet mellan människor, natur och samhälle fram.   

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn […] utvecklar intresse och förståelse för naturens olika 

kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra […].  

    (Lpfö98 rev. 2010:9) 

 

På något sätt måste barnen komma i kontakt med naturmiljö för att kunna skapa en förståelse 

och ett sammanhang för naturens kretslopp. Om barnen inte kommer ut i naturmiljön när de är 

små hur kommer det då att påverka dem i framtiden?  Med anledning av att förskolans 

reviderade läroplan har lagt större vikt vid arbete i naturmiljö väcktes vår tanke på hur 

förskollärarna tänker kring detta arbete. Har förskollärare den kunskap och utbildning som 

behövs? Är förskollärarna medvetna om vilken betydelse deras arbete i naturmiljö kan ha för 

samhällets utveckling. 

1.1 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka vilken innebörd pedagoger i förskolan lägger i betydelsen av att 

använda naturmiljön i det pedagogiska arbetet för de äldre barnen i verksamheten. Vi vill 

också undersöka på vilket sätt naturmiljön används konkret i det pedagogiska arbetet på 

förskolan med de äldre barnen. 

1.2 Frågeställningar 

Vilken innebörd lägger pedagoger i förskolan i arbetet med att använda naturmiljö som 

lärandemiljö? 
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Hur arbetar pedagogerna med naturmiljön i det praktiska pedagogiska arbetet med tre- till 

femåringar? 

1.3 Begreppsdefinition 

1.3.1 Pedagog 

När vi skriver pedagoger i det här arbetet menar vi barnskötare och förskollärare.  

1.3.2 Läroplan 

När vi skriver läroplanen i det här arbetet menar vi Lpfö 98. 

 

När vi skriver reviderade läroplanen i det här arbetet menar vi Lpfö 98 reviderad 2010. 

1.3.3 Naturmiljö 

Ordet naturmiljö finns inte i Nationalencyklopedin. Under natur står det att ” natur, bl.a. för 

den del av den omgivande verkligheten som inte är skapad av människan”( 

http://www.ne.se/natur 2011). Miljö benämns som ” […] omgivning, förhållanden som omger 

t.ex. djur (inklusive människor) och växter. Ordet miljö används först i fråga om samspel 

(ömsesidig påverkan) mellan organism (eller cell) och dess omgivning […]” 

(http://www.ne.se/milj%C3%B6 2011).  

 

 

http://www.ne.se/natur
http://www.ne.se/milj%C3%B6
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta kapitel redogör vi för litteratur och tidigare forskning med fokus på samhällets 

förändring, barns lärande, leken, pedagogens roll, lärandemiljöns betydelse och lärande i 

naturmiljö.  

2.1 Samhällets förändring 

Förr i tiden överfördes människans kunskap mellan generationerna genom hantverk, odling, 

boskapsskötsel och jakt. Lärandet blev naturligt där kunskapen fanns och samtidigt lärde man 

sig se samband med naturen och hur man själv påverkade den (Szczepanski 2007). Lärandet 

grundades alltså utifrån den erfarenhet och i den sociala gemenskap som fanns i familjerna. 

Samhällets snabba teknologiska utveckling idag har gjort att många kommit långt ifrån 

naturen och förlorat känslan för den (a.a.).  

 

Idag lever åtta av tio svenskar i tätorter (Bergnéhr 2009). Dagens samhällen växer ihop och 

grönområden minskar genom det behov som samhället har av vägar, köpcentrum och bostäder 

(Szczepanski 2007). På grund av den förändringen har den naturliga rörelsen i grönområdena 

minskat och familjerna rör sig mer som i en triangel mellan hemmet, köpcentret och skolan 

(a.a.). 

 

Barnen vistas idag större delen av dagen inom barnomsorgen (Bergnéhr 2009). Detta gör att 

förskolan har en stor roll att hjälpa till att bryta mönstret där familjen tillbringar mindre tid i 

grönområden.  Genom att använda naturens möjligheter i det pedagogiska arbetet får dagens 

barn ändå tillgång till naturmiljö (Szczepanski 2007). För bara tio år sedan kunde förskolan 

göra utflykter med barnen varje vecka (Grahn 2007). Idag är det färre antal vuxna i 

barngruppen och varje enskilt barn kommer mer sällan i kontakt med naturen (a.a.). Därför 

har det en stor betydelse om det finns naturmiljö på förskolans gård eftersom det för många 

barn kan vara den enda kontakten de får med naturmiljö när de är på förskolan anser Grahn 

(2007). Det finns brist på lämpliga områden där utemiljön kan användas som lärandemiljö 

menar Szczepanski (2007). Lärarna behöver mer utbildning i utomhuspedagogik då de saknar 

förtrogenhetskunskap för att klara att genomföra utomhusaktiviteter (a.a.). 
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2.2 Barns lärande 

2.2.1 Pedagogiska teorier 

Fröbel (1782-1852) är en av föregångarna som inspirerat förskolans pedagogik med sina 

tankar om den fria lekens betydelse för barns utveckling. Som pedagog och naturfilosof ansåg 

han att barn behövde en fostrande miljö där de kunde leka fritt och samtidigt lära sig 

samarbeta med andra (Ärlemalm - Hagsér 2008). Fröbels pedagogiska teorier byggde även på 

att barnen genom egen drivkraft skulle vara aktiva och söka kunskap. Denna tanke lever kvar 

än idag i förskolans pedagogik (Skolverket 1998).  

 

Förskolans pedagogik har även påverkats av Piagets (1896-1980) kognitiva perspektiv vilket 

innefattar att man studerar tankeprocessen (Hwang & Nilsson 2003). Piaget var en naturvetare 

och biolog som ansåg att barn inte lekte för att lära sig utan för att utveckla det som redan var 

inlärt hos barnet. För förskolans pedagogik blev det ett hinder många gånger eftersom leken 

gjordes till en särskild aktivitet som skilde leken och lärande åt. Detta strider mot förskolans 

ideologiska tanke om lekens betydelse för barns lärande och utveckling gentemot skolans 

ämnesinriktade inlärningsmetoder (a.a.).   

 

Till skillnad från Piagets tankar om hur barn lär i leken förespråkade Vygotskij (1896-1934) 

den sociokulturella teorin.  Vygotskij var lärare i psykologi och utvecklade en metod för hur 

handikappade barn kunde utvecklas så bra som möjligt. Han menade att barnen lär sig det 

sociala samspelet i leken med varandra och att pedagogen har en betydande roll för att barnen 

ska uppnå sin potentiella utvecklingszon där möjlighet till utveckling finns (Hwang & Nilsson 

2003). Vygotskij ansåg att fantasin är grundläggande för kreativiteten (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007). Fantasi, menade Vygotskij, är när barn eller pedagoger kan förflytta sig 

mentalt till en annan plats eller föreställa sig vara någon annan vilket i sig kan betecknas som 

kreativitet då gamla erfarenheter möter nya i samspel med andra och det skapas något nytt ur 

det (a.a.). 

2.2.2 Lek och lärande 

Barn börjar av egen drivkraft leka med nästan vad som helst där de just för stunden befinner 

sig. Fantasin och kreativiteten har inga begränsningar oavsett om barn leker själva eller med 

kamrater men det är i det sociala samspelet barnet utvecklas mest optimalt (Folkman & 

Svedin 2003).  I leken med andra utvecklar barnet nya tankar och hypoteser som de provar 



10 

 

själva eller gemensamt med andra (Skolverket 1998). Även Vygotskijs teori förespråkar att 

barn lär och utvecklas genom samspel med andra.  

 

Leken kan vara skapad av barnen själva som en fri lek eller vara planerad av pedagoger på ett 

medvetet vis (Hagtvet 2004). Den fria leken är en lek mellan barn på barnens villkor som 

innehåller de tre sociala lekreglerna samförstånd, turtagning och ömsesidighet (Folkman & 

Svedin 2003). Dessa lekregler skapar en form av dialog och har betydelse för barnens 

utveckling av det sociala samspelet. Om en av dessa tre regler försvinner bryts oftast den fria 

leken mellan barnen. För att barnen ska få möjlighet att behärska lekreglerna måste de få tid 

för lek så att en utveckling kan ske i det sociala samspelet, men i verkligheten blir leken ofta 

avbruten på grund av alla förskolans rutiner (a.a.). Även Grahn (1997) menar att leken måste 

få tid, plats och ostördhet om den ska utvecklas och att ansvaret för detta ligger hos förskolans 

pedagoger. 

 

Om lek och lärande skall mötas i förskolan enligt Läroplanens (Lpfö98) intentioner måste 

pedagogerna respektera leken, vara lyhörda och våga närma sig den (Ärlemalm - Hagsér 

2008). I lekens samspel mellan barnen, de vuxna och miljön skapar barnen en förståelse för 

sig själva och sin omvärld och därför går det inte att skilja på lek och lärande (a.a.). När 

barnen är aktiva i leken får de lära känna sin omvärld, öva på sina förmågor och befäster sin 

kompetens. Barnen utvecklas socialt, känslomässigt, intellektuellt och motoriskt när de rör sig 

i leken (Ärlemalm - Hagsér 2008). I leken kan det finnas både makt och hierarkier mellan 

barnen när de försvarar sin rätt till lek men alla barn måste få rätt att leka på sitt vis, ha roligt 

och känna sig trygga. Därför är det viktigt att pedagogerna observerar leken så att inget barn 

lämnas utanför och får en passiv roll som befästs (a.a.).  

 

Pedagogerna kan vara medlekare i en så kallad ramlek som har gemensamma ramar vilka 

bestäms innan leken börjar. I ramleken har pedagogen en mer styrande roll och här kan barnet 

få hjälp att välja roller de inte brukar ta i den fria leken (Hagtvet 2004). Med stöd av 

pedagogen kan barnet tryggt öva på rollen i ramleken och till nästa gång de leker i den fria 

leken har barnet utvecklat ett större självförtroende (a.a.). Pedagogens stöd i ramleken hjälper 

barnen att uppnå sin potentiella utvecklingszon där, enligt Vygotskijs teori, utveckling kan 

ske (Hwang & Nilsson 2003).  



11 

 

2.3 Pedagogens roll 

Hur pedagogen bemöter barnet är viktigt för barnets lärande. Det är pedagogens uppgift att se 

barnet i det sammanhang barnet befinner sig och ge utmaningar utifrån det (Benn 2003). I 

samspel med barnet kan man bekräfta dess lärande. Det är viktigt att låta barnet själv 

undersöka och utforska samt ge möjlighet till reflektion och samtal (a.a.). För att kunna möta 

barnet där det befinner sig och därifrån arbeta mot verksamhetsmålen måste pedagogen vara 

flexibel och kunna arbeta på olika sätt (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000). Alla barn 

kommer till förskolan med olika erfarenheter som format deras föreställningsvärld. Detta gör 

att pedagogen inte kan arbeta på samma sätt med alla barn och i alla barngrupper (a.a.).  

 

En forskare som berör våra frågeställningar är Ericsson (2004) som skriver att pedagogens 

uppdrag idag är förutom lärande att ha fokus på individens utveckling. Detta innebär att olika 

lärandemiljöer bör erbjudas. När naturen får ersätta innemiljön blir barnens upplevelser 

viktiga utgångspunkter (a.a.). Då blir pedagogens viktigaste roll medforskande genom att 

ställa frågor så att barnets tankar stimuleras och att barnet utifrån sina erfarenheter lockas att 

utforska vidare (a.a.).  Det är viktigt att pedagogen är medveten om sin makt skriver Åberg & 

Lenz Taguchi (2005). Pedagogerna väljer miljö och tema och bestämmer vad som ska lyftas 

fram genom dokumentation. Valet att ge barnen utmaningar och väcka deras nyfikenhet är 

också pedagogens ansvar (a.a.). Barn uppfattar utmaningar och möjligheter på ett annat sätt än 

vuxna (Nyhus Braute & Bang 1979). Vuxna måste kunna bortse från sina planerade 

aktiviteter för att kunna följa barnen i deras nyfikenhet. Detta kräver mera kunskap och insikt 

än att bara genomföra sin planerade verksamhet med barnen (a.a.). 

2.4 Miljöns betydelse för lärandet 

Miljöns och materialets betydelse för hur vi ser på barn och på hur barnen uppfattar sig själva 

skriver Nordin – Hultman (2006) om i sin avhandling och menar att materialet för lek och 

skapande som finns oftast ger vissa möjligheter och förväntningar men också begränsningar. 

Miljön och dess inverkan på barnet påverkar hur ett barn uppfattas av andra. Författaren 

menar att rummen och miljöerna som pedagogerna skapar i förskolan förutsätter att alla barn 

är lika. De barn som inte kommer till sin rätt i dessa rum kan lätt utveckla en negativ identitet 

och även ses av pedagogen som barn med problem (a.a.). Vid en inventering av material och 

leksaker på förskolor har det visat sig att det ser väldigt lika ut på de flesta förskolor och 
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eftersom mycket av materialet är svårtillgängligt för barnen används det inte (Nordin – 

Hultman 2006).  

 

Pedagogernas uppdrag idag är att följa individens utveckling. Att se till varje individs behov 

påverkar valet av vilka lärandemiljöer som erbjuds. När lärandemiljön vidgas möter barnen 

det okända. Deras nyfikenhet väcks och nya frågor uppstår. Då bör pedagogens roll bli 

medforskande och medföra nya utmaningar för barnet (Ericsson 2004). Vidare skriver 

författaren att möjligheten för barnet att utveckla och stärka sin självbild genom att förlägga 

lärandemiljön ute är beroende av att detta sker regelbundet. I den vanliga lärandemiljön där 

barnen leker och lär under största delen av sin förskoletid tilldelas barn särskilda roller och 

social status. Det kan handla om att ha svårt att klara vissa saker eller att vara blyg och osäker. 

När man byter lärandemiljö bryts detta mönster och man får nya förutsättningar för sin roll. 

Samarbete blir naturligare. Gott om utrymme och att miljön inte är konstruerad för en 

förutbestämd aktivitet gör att individen inte blir så påpassad (a.a.). 

2.5 Naturmiljön som lärandemiljö  

För barnens hjärna, skelett och för hela kroppen har det stor betydelse att vara ute i friska 

luften och få dagens ljus på sig och författaren Drougge (1996) citerar hjärnforskaren David 

Ingvar enligt följande: 

 

Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras av det flöde av ljud, ljus, 

former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och vår 

hud som finns utomhus i fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma och 

färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna 

särskida stimulans som naturen erbjuder. Särskilt i åldrarna 3-6 år, då energiflödet i den 

mänskliga hjärnan är som störst.   (Drougge 1996:11) 

 

En massiv sinnlig stimulering ökar minneskapaciteten och därför är naturmiljön en stor 

tillgång att använda som lärandemiljö (Dahlgren m.fl. 2007). Eftersom 85 procent av vår 

kommunikation inte är verbal utan sker genom våra sinnen och kroppsspråket måste vi finna 

andra sätt att lära på (Szczepanski 2007). Genom att vara ute stimulerar vi alla våra sinnen 

som lukt, smak, syn, hörsel och känsel (a.a.). 

 

Känslan för naturen grundläggs redan i barndomen (Bergnéhr 2009). Därför är det av stor 

betydelse att barnen får många upplevelser av naturen som de sedan kan minnas och använda 
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som vuxna på olika vis. Barnen är morgondagens beslutsfattare. Det är betydelsefullt att 

barnen får en möjlighet att utveckla känsla för naturen och skapa ett eget medvetet 

förhållningsätt till den eftersom de som vuxna ska fatta beslut bland annat i miljöfrågor 

(Ericsson 2009).  

 

Lärande och upplevelser i naturmiljö är mycket positivt anser Edman (2007).  Naturbegreppet 

är kulturbetingat och därför är det betydelsefullt hur pedagoger i förskolan tolkar begreppet. 

Idag ser vi på naturen beroende på samhället vi lever i, hur vår uppväxt ser ut och vilka 

kunskaper och attityder vi fått med oss från bland annat skolan (Sandell m.fl. 2003). Om 

pedagogen lyckas i sitt syfte att väcka nyfikenhet, livslust och förundran över naturen 

utvecklas naturligt en ödmjukhet och en respekt för allt liv omkring oss (Edman 2007). Det är 

positivt när barns nyfikenhet för naturen väcks för det påverkar även deras familjer som också 

kan bli nyfikna på naturen och utveckla en naturmedvetenhet (Bergnéhr 2009). Vistelse i 

naturmiljö ger barnen en möjlighet att knyta samman teori och praktik om natur, miljö, kultur 

och samhälle. Detta blir en kunskap som kan följa dem hela livet (Brügge m.fl. 2007).  

 

En annan som forskat om naturmiljöns betydelse för barns utveckling är Grahn (1997) som 

menar att naturen är en miljö som inte uppfylls av de vuxnas budskap som den planerade 

miljön gör. Barnen får möjlighet att med sin egen fantasi och kreativitet skapa leken som de 

vill att den ska se ut. Den planerade miljön styr barnen mer när det gäller vad och hur de ska 

leka med varandra (a.a.).  

 

I en studie som har gjorts jämfördes två förskolegårdar där man undersökte barns lek 

(Ärlemalm - Hagsér 2008.) Resultatet visade att på den gård som hade mer naturmiljö var 

barnen friskare, hade bättre koncentrationsförmåga, motorik och en mer utvecklad lek. 

Undersökningen visade även att barn som fick leka mer i naturmark stimulerades i sin 

utveckling och utvecklade sin konstruktiva lek mer (a.a.). Miljöer som är ointressanta tömmer 

människan på mental energi och gör att vi blir stressade. Därför är den mest kreativa miljön 

för inlärning den ostrukturerade och föränderliga miljön som bland annat erbjuds i naturen 

(Dahlgren & Szczepanski 1997).  
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3 METOD 

I detta kapitel redogör vi för varför vi valt en kvalitativ undersökningsmetod och hur vi gjort 

vårt urval. Vi berättar om genomförandet, hur vi sammanställt resultatet och analyserat det. 

Till sist redogör vi för de etiska riktlinjer vi följt och därefter diskuterar vi vårt metodval.  

3.1 Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning av vilken innebörd förskolans pedagoger 

lägger i att arbeta med naturmiljö som lärandemiljö. När man gör en kvalitativ undersökning 

är målet att se verkligheten utifrån informatörernas syn på den.   För undersökningen har vi 

valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer. Johansson & Svedner (2010) skriver att 

kvalitativa intervjuer ger djupgående information inom ett litet område. Bryman (2001) 

beskriver den semistrukturerade intervjun som ett frågeschema där följden på frågorna kan 

variera. Vidare skriver han att frågorna är mer allmänt formulerade och att det finns utrymme 

för att ställa följdfrågor. Eftersom vi var osäkra på om förskolorna använder naturmiljön i sitt 

pedagogiska arbete var det viktigt för oss att kunna följa upp olika svar på olika sätt. Öppna 

frågor ger svar med egna ord (Bryman 2001). Det ger ibland oväntade svar och risken att den 

som intervjuar leder respondentens tankegångar är mindre än vid slutna frågor. Nackdelen är 

att det är svårare att koda öppna frågor (a.a.).   

3.2 Urval 

Vi intervjuade sex förskollärare på lika många förskolor uppdelade på två kommuner. 

Samtliga förskollärare arbetar med barn i åldern tre till fem år. Eftersom det är förskollärarna 

som ska driva det pedagogiska arbetet framåt valde vi att intervjua pedagoger med 

förskollärarutbildning. Vi tog hjälp av fem rektorer för att välja ut sex förskollärare som 

arbetar med barn mellan tre och fem år. Förskollärarna skulle arbeta på sex olika förskolor. 

Rektorerna gav oss utifrån detta sex namnförslag. Alla var kvinnor men det var inget 

medvetet val från vår sida. Anledningen var att det inte fanns några manliga förskollärare 

anställda på de förskolor vi valde att undersöka. Vi valde två förskolor belägna inne i en 

stadskärna och fyra som ligger i mindre samhällen för vi ville se om förskolans närhet till 

naturen påverkar pedagogernas syn på den. Ingen av förskolorna har någon speciell 

inriktning. Vi valde förskolor utan inriktning för att förutsättningarna skulle vara mera lika. 

De förskolor vi valde låg i de kommuner vi arbetar i och vi hade viss kännedom om dem även 
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om vi inte kände förskollärarna vi intervjuade. När man väljer att intervjua personer som finns 

lätt tillgängliga, som vi har gjort, gör man ett bekvämlighetsurval (Bryman 2001).   

3.3 Genomförande 

När vår studies syfte och frågeställningar var klara började vi att sammanställa en 

intervjuguide. Vår semistrukturerade intervjuguide är uppbyggd med ett par övergripande 

frågor och flera underfrågor (bilaga A). Vi använde oss av öppna frågor för att locka 

informanterna att berätta så mycket som möjligt. För att se om intervjuguiden var användbar 

genomförde vi varsin provintervju med en förskollärare i våra respektive arbetslag. Då 

upptäckte vi att frågornas inbördes ordning behövde justeras vilket vi gjorde. Efter 

rektorernas förslag hade vi tre informanter var att intervjua. När vi fått namnförslagen 

kontaktade vi förskollärarna per telefon. Vi berättade om syftet med vårt arbete och att vi 

önskade kunna genomföra en intervju. Informanterna informerades om att intervjuerna skulle 

spelas in och hur lång tid de skulle ta. Alla tackade ja och vi bestämde tid och plats för 

intervjun. Missivbrevet (bilaga B), där de två huvudfrågorna finns med, skickades via e-mail 

till intervjupersonerna. När vi bokade tid för intervjun försäkrade vi oss om att det fanns ett 

ostört utrymme för genomförandet. Bryman (2001) skriver att buller påverkar kvalitén på 

inspelningen. Avskildhet är också viktigt för att ingen ska höra respondentens svar (a.a.). Alla 

intervjuerna genomfördes i en lugn miljö på respektive förskola.  

 

När vi besökte förskolan fick vi möjlighet att skapa oss en uppfattning om utemiljön och hur 

närmiljön såg ut. Att göra sig förtrogen med omgivningen där intervjupersonen arbetar med 

aktiviteterna som undersökningen inriktas på underlättar förståelsen för svaren på 

intervjufrågorna (Bryman 2001). Inspelning gjordes via dator respektive med hjälp av Mp3-

spelare. Intervjuerna tog mellan 25 och 60 minuter. I anslutning till intervjuerna 

transkriberade vi dem. För att kunna skriva ner dem ordagrant fick vi lyssna på dem flera 

gånger. Därefter mejlade vi utskrifterna till intervjupersonerna som fick möjlighet att läsa 

dem och godkänna resultatet för att undvika att missförstånd uppstått. 

3.4 Bearbetning och analys 

Avlyssningen gjorde att vi noggrant kunde analysera vad informanterna sa och få en så 

korrekt bild som möjligt av svaren. När transkriberingen var klar och godkänd kategoriserade 

vi svaren och sökte efter likheter och olikheter i dem. Den processen är nödvändig för att 
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bedöma om svaren vi fått fram hörde ihop med vårt syfte och våra teoretiska utgångspunkter 

(Bryman 2001).  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som används för att bedöma om det som framställs i den kvalitativa 

undersökningen överensstämmer med tidigare forskning (Bryman 2001). Till validiteten hör 

också möjligheten att generalisera och detta är ett problem vid en kvalitativ forskning på 

grund av det begränsade urvalet (a.a.). Genom vår förberedelse med missivbrevet (bilaga B), 

där intervjuguidens huvudfrågor fanns med, kunde intervjupersonerna känna sig trygga i vad 

som skulle ske under intervjun. De hade också möjlighet att förbereda sig.  Vår undersökning 

kan inte anses vara ett mått på hur alla förskollärare arbetar med naturmiljö utan avser de 

informanter vi undersökte. Reliabilitet handlar om trovärdighet och överensstämmelse och 

denna kan äventyras om man är flera forskare och inte är överens om hur undersökningen ska 

tolkas. En noggrann beskrivning av metoden för att möjliggöra en ny likadan undersökning 

höjer reliabiliteten (Bryman 2001). En semistrukturerad intervju är svår att genomföra på 

samma sätt två gånger eftersom följdfrågorna är beroende av de svar som kommit fram (a.a.).   

3.6 Etiskt förhållningssätt 

Vi har utgått från de etiska principer och krav som statliga myndigheter ställer på svensk 

forskning när vi har lagt upp vår undersökning. De etiska principerna är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 2001). 

Informationskravet uppfylldes genom att vi före intervjun informerade intervjupersonerna 

med vårt missivbrev (bilaga B). Personerna fick veta intervjuns syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta den. De fick även ge sitt samtycke till att 

medverka i intervjun och därmed är samtyckeskravet uppfyllt. Konfidentialitetskravet ska 

garantera att personerna är helt anonyma och i detta arbete är informanterna avidentifierade. 

Detta är viktigt eftersom en undersökning med öppna frågor ger en kvalitativ intervju med 

personliga svar och personen kan känna sig utlämnad (a.a.). När arbetet är klart kommer 

intervjuerna att raderas. I missivbrevet fick informanterna uppgift om sin anonymitet. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna vi fick av intervjupersonerna endast får användas i det 

här arbetet vilket är något vi har beaktat.    
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3.7 Metodkritik 

Vi valde den kvalitativa intervjun som undersökningsmetod eftersom vi ville tränga ner på 

djupet i ett fåtal frågor. Intervjuerna gjorde att vi kunde ställa följdfrågor och på så sätt få en 

bättre inblick i hur intervjupersonerna tänkte (Bryman 2001). Våra testintervjuer gjorde att vi 

kände oss mer förtrogna med både inspelningstekniken och intervjufrågorna när det var dags 

för de planerade intervjuerna. Att vi besökte förskolorna i samband med intervjun och själva 

kunde bilda oss en uppfattning om utemiljön och närmiljön gjorde att vi fick en bättre 

förståelse för informanternas svar (a.a.). När de pratade om naturmiljön på utegården hade vi 

sett den och kunde relatera till den. Samtidigt kan det vara en nackdel för undersökningens 

reliabilitet eftersom våra egna tankar om det vi såg kan färga arbetet.  

 

Vi gjorde tre intervjuer var utifrån samma intervjuguide vilket medför en risk för att frågorna 

ställdes på olika sätt och med variationer av de spontana följdfrågorna. I strukturerade 

intervjuer finns risken att frågor ställs på olika sätt, att svaren registreras olika och svårigheten 

att skriva ner svaren ord för ord (Bryman 2001). När vi läste de utskrivna intervjuerna såg vi 

en viss skillnad mellan hur vi ställde frågorna och hur informanternas svar påverkade 

följdfrågorna. Ett sätt att undvika skillnader kunde varit att lyssna på varandras första intervju 

innan vi gick vidare. Genom att vi spelade in intervjuerna kunde vi koncentrera oss på att 

lyssna på informanterna och ställa frågor. Dessutom kunde vi skriva ut intervjuerna ordagrant 

och det underlättade för oss att utläsa resultat i varandras intervjuer. 

 

Att vi själva arbetat i förskola under flera år och har egna erfarenheter av arbete i naturmiljö 

kan vara en risk för undersökningen genom att vi tolkar det sagda utifrån egna erfarenheter 

och att resultatet därmed kan påverkas. Eftersom förskolorna vi valde ligger i kommunerna vi 

arbetar i hade vi viss kännedom om förskolorna men vi kände inte förskollärarna personligen. 

Vi tror att det underlättade för oss att vara objektiva. Vid provintervjun som vi genomförde 

med en person vi känner var det svårare att vara objektiv då vi redan vet hur de arbetar med 

barnen i naturmiljön.  

 

Vi bad rektorerna om hjälp att välja intervjupersoner eftersom de har kännedom om vilka 

förskollärare som arbetar med barn mellan tre och fem år. Dessutom ville vi ha rektorns 

godkännande för att genomföra intervjuerna. Rektorernas val kan ha resulterat i ett medvetet 
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val av mer medvetna pedagoger. Vi tror dock att de intervjuade förskollärarna återgav hur 

arbetet i naturmiljö bedrivs i de representerade förskolorna.    

 

Telefonkontakten med informanterna där vi presenterade oss och berättade vad intervjun 

skulle handla om skapade en god kontakt från början. Vi erbjöd dem att komma till deras 

arbetsplats på en tid de fick välja och kunde genomföra intervjuerna under 

intervjupersonernas arbetstid. Vi tror att detta bidrog till att alla tackade ja. I missivbrevet 

fanns de två stora frågeställningarna med och informanterna hade möjlighet att förbereda sig 

inför intervjun. Möjligheten att förbereda sig påverkade säkert svarens tillförlitlighet. Det kan 

också ha gett dem möjlighet att förbereda svar som de tror förväntades av dem eller beskriva 

hur de önskar att de arbetade.          
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4 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisar vi resultatet av våra intervjuer. Vi kommer först att presentera våra 

informanter och därefter svaren under rubriker i form av huvudfrågorna. Vissa av 

följdfrågorna har vi som underrubriker. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet. 

4.1 Presentation av informanterna  

Nedan presenterar vi informanterna och deras inställning till naturmiljö.  

4.1.1 Informanternas utbildning och arbetsplats 

 Förskollärare A har 7,5 poäng utomhuspedagogik och utbildning som friluftsguide. 

Hon arbetar på en förskola i stadskärnan. 

 Förskollärare B har ingen vidareutbildning för arbete i naturmiljö. Hon arbetar på en 

förskola i stadskärnan.   

 Förskollärare C har ingen vidareutbildning för arbete i naturmiljö men kommer i höst 

gå förskollärarlyftet i kursen ”Upptäcka och utforska” som innehåller naturkunskap. 

Hon arbetar i ett mindre samhälle.  

 Förskollärare D har gått Friluftsfrämjandets Ur och Skur-utbildning på kvällstid. Hon 

arbetar i ett mindre samhälle. 

 Förskollärare E har gått Friluftsfrämjandets utbildning som Mulleledare. Hon arbetar i 

ett mindre samhälle.  

 Förskollärare F har ingen vidareutbildning för arbete i naturmiljö. Hon arbetar i ett 

mindre samhälle.  

 

Samtliga förskollärare är positiva till att arbeta med barn i naturmiljö och tycker också själva 

om att vistas i naturen.  

4.2 Vilken innebörd lägger pedagogerna i betydelsen att använda 

naturmiljön i det pedagogiska arbetet? 

Nedan kommer vi att redovisa vilken innebörd förskollärarna lägger i arbetet i naturmiljö. 
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4.2.1 Betydelsen av att använda naturmiljön i det pedagogiska arbetet 

De flesta förskollärarna vi intervjuat upplever att barnen tycker om att vistas i naturmiljö även 

om en del är lite försiktiga i början. Alla förskollärarna anser att vistelse i naturmiljö väcker 

barns nyfikenhet och de följer upp den mer än i den övriga pedagogiska verksamheten. Fyra 

förskollärare berättar att de arbetar tematiskt och lyssnar på hur barnen tycker att de ska 

vidareutveckla arbetet.  

 

Barnen har till exempel samlat pinnar uppe i naturhörnan och fantiserar vidare med mig som 

stöd.     (Förskollärare B)  

 

Tre förskollärare framhåller att pedagogiken handlar om vilka frågor man ställer till barnen.  

 

En förskollärare menar att använda naturmiljön och exponera barnen för olika miljöer är en 

naturlig del i verksamheten. 

 

 Det är upp till oss vuxna att använda vilken miljö vi är i. 

 (Förskollärare D) 

 

Att värna om naturen och använda den som pedagogisk miljö är en del av vår yrkesroll säger 

en annan förskollärare. Tre av förskollärarna uppfattar naturmiljön som en mycket god 

lärandemiljö. 

 

Förskollärarna i stadskärnan lägger samma betydelse i att barnen vistas i naturmiljö som 

vilken annan miljö som helst. Barnen hittar själva olika typer av naturmiljöer som smådjur, 

växter, himlen och vatten i den naturmiljö som finns på förskolegården, i stadsparkerna och 

havet. 

 

Man blir begränsad om man bara tänker skog. Förut var bara skog naturmiljö för mig, men det 

har ändrats.    (Förskollärare A) 

 

En förskollärare i stadskärnan berättar att de försöker inta barnens perspektiv i deras 

nyfikenhet. Hon menar att vi vuxna inte uppmärksammar allt smått i naturen för att vi har 

med oss flera erfarenheter i bagaget. Barnen är nyfikna på allt i naturen eftersom det är nytt 

för dem berättar den förskolläraren. 
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En förskollärare i samhället berättar att barnen oftast väljer aktiviteter som lämpar sig för 

naturmiljö när de får välja aktivitet fritt medan en annan reflekterar över att fler barn vill gå 

med när hon går från gården med sin grupp. 

 

 När jag gick med min grupp förut ville andra oftast gå med.   

(Förskollärare C) 

 

Det har delvis resulterat i att de till hösten kommer att gå till skogen fler gånger och då 

kommer de barn som vill gå iväg att få göra det oftare.  

 

En av förskollärarna i samhället tar vara på vad barnen gör själva i naturmiljön och lägger 

större betydelse i vad barnen gör än att det sker i naturmiljö. Hon menar att hon lägger större 

innebörd i arbetet med matematik än arbete i naturmiljö men berättar samtidigt att de arbetar 

med matematik ute. Förskollärarna i samhällena ser naturmiljön som en oplanerad miljö. Det 

kan vara gården för där finns träd, stubbar och buskar. De ser också skogen liksom olika typer 

av vattendrag som naturmiljö. 

 

Det är olika hur det ser ut. Men egentligen tycker jag det är skogen.  

(Förskollärare E) 

  

Förskollärare i samhällena pratar om hur de använder sig av skogen medan förskollärarna i 

stadskärnan berättar att de har fått tänka om och ta vara på det de har.  

4.2.2 Möjligheter och hinder för arbete i naturmiljö  

Naturmiljön ger barnen möjlighet att leka över åldersgränserna på ett naturligt sätt. Barnen får 

andra roller i naturmiljön och förväntningarna mellan barnen blir annorlunda menar en 

förskollärare.  

 

Inne på en avdelning så blir det lite förväntade roller man ska ha också, det tror jag man slipper 

när man är i skogen.    (Förskollärare D) 

 

Förskollärarna på alla förskolorna använder sig ofta av den fria leken i naturmiljön och har 

erfarenhet av att det blir en annan lek där. Alla förskollärarna anser att det bara finns 

möjligheter i naturmiljö. Årstidsväxlingarna gör att naturen hela tiden förändras och barnen 

lockas mer till att klättra.  
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Inga begränsningar. En bra lärmiljö.   

(Förskollärare A) 

 

En förskollärare påpekar att barnen får en verklig upplevelse ute med att bland annat känna 

och ta på jord. Flera andra förskollärare menar att naturmiljön är en viktig resurs i tema och 

projektarbeten då barnen får möjlighet att undersöka i olika sammanhang och tillgången på 

materialet är oändligt.  

 

Naturmiljön ger invandrarbarnen en möjlighet att lära känna naturen och leka med naturens 

material anser en förskollärare. Barnen och föräldrarna från andra kulturer är ibland rädda för 

skogen på grund av erfarenheter från sina hemländer. Rädslan kan bero på att de inte haft 

tillgång till naturmiljö men också på upplevelser av krig och förföljelse. 

 

[...] dom är ju kanske lite rädda först och så men sen så ser man ju att de tycker att det är roligt 

att dom får prova lite grejer [...].   (Förskollärare F) 

 

Hon menar att invandrarföräldrarnas oro kan bli ett hinder för arbete i naturmiljö. Tre av 

förskollärarna menar att om barnen får vistas oftare i naturmiljö känner de sig efter hand 

tryggare.  

 

Låg personaltäthet och stora barngrupper är ett hinder för arbete i naturmiljö utanför gården 

menar de flesta förskollärarna men med naturmiljö nära ökar möjligheten. En förskollärare 

framhåller att rädslan för att något barn kommer bort eller att det ska hända något är större 

idag än den varit tidigare.  

 

 Men jag räknar gärna fler gånger än vad jag nånsin har gjort. Så det tycker jag är ett hinder.  

     (Förskollärare D) 

 

En annan förskollärare menar att hon kan gå till skogen själv med ett antal barn om hon har 

med sig mobiltelefonen och de andra vet vart hon ska gå. Andra förskollärare påpekar att 

planerade utflykter kan få ställas in för att någon av pedagogerna är frånvarande eller för att 

något annat har planerats in i kalendern.  
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Det kan vara ett hinder eller en möjlighet att använda naturmiljön beroende på vilka 

pedagoger som arbetar tillsammans anser en förskollärare. De flesta menar att hinder skapas 

av de vuxna. 

 

Inga hinder. Om det regnar. Vi vuxna i så fall. Vissa vuxna vill inte gå ut till exempel när det 

regnar. Barnen älskar att gå ut i regn.  (Förskollärare C) 

 

Hon tycker att pedagogernas intresse för naturmiljö avgör om och hur de använder den. Ett 

hinder för att använda naturmiljö på förskolegården, berättar en förskollärare i stadskärnan, är 

att gården delas med en bostadsrättsförening.  

4.3 Hur arbetar pedagogerna med naturmiljön i det pedagogiska 

arbetet med tre- till femåringar? 

Nedan kommer vi att redovisa hur förskollärarna arbetar praktiskt i naturmiljö. 

4.3.1 Planerad verksamhet 

Flera av förskollärarna har planerad verksamhet i naturmiljö i samband med olika tematiska 

arbeten som vatten och årstiderna. Andra verksamhetsområden som ofta planeras i naturmiljö 

är matematik och rörelse. En förskollärare framhåller att hon behöver mer inspiration och 

idéer för att bättre kunna utnyttja naturmiljön som lärandemiljö. De flesta förskollärarna anser 

att naturmiljön ger stora möjligheter till naturlig motorisk träning.  

 

Man får frisk luft, motion, motorikträning, balans, koordination, det får man gratis. Det behöver 

man inte ställa upp bommar och bänkar och linor och sånt utan det finns i skogen.  

(Förskollärare E) 

 

Förskollärarna erbjuder barnen naturmiljön för att de är medvetna om att rörelseförmågan 

utvecklas naturligt där. 

 

Ett sätt att utnyttja naturmiljön är att plocka material från den. Två förskollärare tar in 

naturmaterial i skapande syfte och använder materialet även i det matematiska arbetet.   
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Ja, man kan ju tänka i två spår där tycker jag, naturmiljö kan ju vara att man är i naturen och 

använder i naturen där man är. Det kan ju vara både på själva utegården och om man har någon 

plats i skogen. Sen kan jag ju också tänka mej att ta med sej naturmiljö in och använda sig av 

natur, naturens saker […] Fast det jag tycker är mest lämpat där är väl att man är i naturen när 

man använder naturen men några gånger plockar med sig en del hem som man kan in på 

avdelningen.    (Förskollärare D) 

 

4.3.2 Fri lek 

Fri lek prioriteras av alla sex förskollärarna. De som har planerade aktiviteter när de går iväg 

utanför gården genomför dessa och låter barnen leka fritt därefter.  

 

Barnen lär av varandra. De vill leka själva.  (Förskollärare A) 

  

Den fria leken planeras inte men påverkas genom val av naturmiljö och medhavd rekvisita 

menar två av förskollärarna. De flesta förskollärarna har på sina förskolor diskuterat fram ett 

förhållningssätt som innebär fri lek vid vissa tillfällen. En förskollärare framhåller att deras 

syfte med den fria leken ute är att barnen får använda hela kroppen mer. 

 

De vill gärna höras och röra på sig mer ute och det kan de få göra. Lättare för dem där än inne då 

de kanske stör andra.   (Förskollärare B) 

 

Barnen uppmuntras också när de vill ta ut lekmaterial från avdelningen för att använda i den 

fria leken ute betonar två förskollärare.   

 

Alla förskollärarna upplever att barnen gärna vill vistas i naturmiljö. En förskollärare menar 

att när barnen ber att få gå till en naturmiljö är det för att få leka. Barn som inte vistats i 

naturmiljö tidigare är försiktiga och rädda i början och det hindra dem att leka enligt tre av 

förskollärarna varav en i stadskärnan.  

 

Märker på en del barn om de är ute mycket eller ej hemma. De beter sig annorlunda och lite 

osäkra.     (Förskollärare C) 

 

Förskollärarna anser att om barnen får vistas oftare i naturmiljö känner de sig trygga och kan 

leka mera fritt. 
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4.3.3 Tillgång till naturmiljö                                                                                                                            

Den naturmiljö som finns på förskolegårdarna har barnen tillgång till dagligen efter eget 

intresse. Två av förskollärarna uppskattar att de går iväg till naturmiljö utanför gården 

varannan vecka, en varje vecka och en oftare.  

 

 Varje vecka, helst fler gånger om vi bara kan.   

(Förskollärare E). 

 

De två förskollärarna som arbetar i stadskärnan menar att barnen har tillgång till det de anser 

är naturmiljö på gårdarna hela tiden eller så ofta de vill. Det är inte lätt att dela gård berättar 

en av dem. 

 

Gården är delad med en bostadsrättsförening, inte lätt då med regler. Lite gräs, stenar och sand. 

(Förskollärare A) 

  

Förskollärarna i stadskärnan berättar att de får ta vara på det som finns på gårdarna.  

 

Vi har inte tillgång till stora skogar. Så vi måste ta till vara på allt.  

(Förskollärare B) 

 

Förskolorna de arbetar på gör utflykter ibland till parker och havet i närheten. De gör 

utflykten mest för upplevelsens skull och inte med tanke på vad naturmiljön erbjuder som 

lärandemiljö.  

 

På de flesta förskolor där våra informanter arbetar låter man de barn i gruppen som är på 

förskolan den dagen följa med när man går iväg till naturmiljö utanför gården. En 

förskollärare berättar att de låter barnen välja om de vill gå med eller inte.  

4.3.4 Läroplanens betydelse 

Alla förskollärarna anser att läroplanen är ett bra och viktigt styrdokument att följa för 

förskolan. Angående den reviderade läroplanen om naturmiljö tycker de att de egentligen gör 

mycket redan. Alla ska bara bli medvetna om det och bättre på att se och sätta ord på vad som 

är gjort berättar en förskollärare. Hon menar att det behövs mer kunskap om förändringarna i 

den reviderade läroplanen. En annan förskollärare tror att det spelar roll vad som sätts fokus 
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på vid implementeringen av den reviderade läroplanen. Hon tror också det spelar roll vilka 

pedagoger som arbetar tillsammans. 

 

Så jag tror jag mycket på personalsammansättningarna, hur man sätter ihop personal. Är du tre 

stycken på en avdelning som älskar att jobba ute i naturmiljö så gör du det mer. 

(Förskollärare F) 

 

Två förskollärare tycker att digitalkamera är till stor hjälp för dokumentation av arbetet i 

naturmiljön. Genom att titta på bilderna i efterhand ser en av förskollärarna vad hon har fått 

med från läroplanen och kan reflektera över det.  

 

Men det är inte självplanerat från början. Men sen när man ser så försöker man utöka den biten 

som man ser tillhör läroplanen, att man liksom fortsätter där.  

(Förskollärare D) 

 

Genom att titta i läroplanen efter aktiviteten ser även en av de andra förskollärarna att hon har 

fått med mycket därifrån. 

 

 Det står mycket bra där i. Vi vet att vi får med det mesta. 

 (Förskollärare C)  

 

En förskollärare menar att en del ser läroplanen som jobbig men vi bör se den som ett 

hjälpmedel. Även ett par av de andra förskollärarna framhåller läroplanen som ett hjälpmedel. 

Två av förskollärarna tror att det kommer att gå långsamt att implementera det som är 

reviderat i läroplanen. Man jämför utvecklingen med att många fortfarande säger dagis istället 

för förskola.  

4.4 Sammanfattande resultat 

Vi har med ovanstående genomgång velat ge en bild av hur de intervjuade förskollärarna 

arbetar med naturmiljö och vilken innebörd de lägger i det. Resultatet visar att förskollärarna 

använder sig av naturmiljön mer än de är medvetna om. Utifrån frågan vilken betydelse 

förskollärarna lägger i pedagogiskt arbete i naturmiljö är det ingen som lyfter fram att de gör 

det. De lägger mera vikt vid förhållningssättet att låta barnens nyfikenhet leda dem till någon 

typ av naturmiljö. Det framkommer att förskollärarna i stadskärnan och i samhällena har 

delvis olika syn på vad naturmiljö är eftersom deras närmiljö ser olika ut. Det är bara en 
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förskollärare som lyfter fram att det ingår i yrkesrollen att värna om naturen. I det praktiska 

arbetet i naturmiljö är leken prioriterad. Även tematiskt arbete och på annat sätt prioriterade 

verksamhetsområden genomförs i naturmiljö. Förskollärarna följer upp barnens nyfikenhet 

och de utforskar vidare tillsammans. De flesta använder naturmiljön ute men två av 

förskollärarna berättar att de också tar in naturmaterial för olika ändamål.    
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5 ANALYS  

I vår analys kommer vi koppla det resultat vi fått från informanterna med vår 

litteraturbakgrund. Vi utgår från studiens två huvudfrågor. 

5.1 Vilken innebörd lägger pedagogerna i betydelsen att använda 

naturmiljön i det pedagogiska arbetet? 

Av informanternas resultat i intervjuerna ser vi att de förskollärare som har mest utbildning i 

utomhusverksamhet använder naturmiljön mer medvetet i sitt pedagogiska arbete. Alla 

förskollärarna, med eller utan utbildning, arbetar i den naturmiljö som finns tillgänglig för 

förskolan och använder sig då av den förtrogenhetskunskap om naturen som pedagogerna 

saknar enligt Szczepanski (2007). En förskollärare som är intresserad av arbete i naturmiljö 

men inte har någon vidareutbildning för detta berättar att hon behöver mer tips och inspiration 

för att kunna använda naturmiljön som lärandemiljö. Finns det en brist i 

förskollärarutbildningen eftersom även Szczepanski (2007) menar att pedagoger behöver mer 

utbildning i utomhuspedagogik och förtrogenhetskunskap för att kunna använda utemiljön 

som lärandemiljö?  

 

Sandell m.fl. (2003) skriver att naturbegreppet är kulturbetingat eftersom det påverkas av det 

samhälle vi lever i. Förskollärarna som arbetar i samhällena menar att naturmiljö är en 

oplanerad miljö, skog och olika vattendrag. De tycker också att den finns på gården om där 

finns träd, stubbar och buskar. Sandell m.fl. (2003) menar att det är viktigt hur vi tolkar 

begreppet naturmiljö.  Förskollärarna i stadskärnan har fått tänka om när det gäller arbete i 

naturmiljö eftersom de inte har samma tillgång till stora naturområden som förskollärarna i 

utkanten av samhället. Utifrån naturmiljön på gården, i parkerna och vid havet försöker de på 

alla sätt ge barnen en upplevelse av naturmiljö vilket Szczepanski (2007) menar är viktigt. 

Förskollärarna låter barnens nyfikenhet leda dem till att hitta naturmiljö på olika platser. 

Nationalencyklopedins förklaring sammanfaller med hur förskollärarna som arbetar i 

samhällena tolkar begreppet naturmiljö, att natur är den omgivande verkligheten som inte är 

skapad av människan och miljö är en omgivning som omges av djur, människor och växter 

som samspelar med den (Nationalencyklopedin 2011).  

 

En förskollärare påvisar att om alla i arbetslaget är intresserade av arbete i naturmiljö 

påverkar det arbetets inriktning. Samtliga informanterna är positiva till pedagogiskt arbete i 
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naturmiljö utan att nämna läroplanens intentioner som säger att ”Utomhusvistelsen bör ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö98 rev. 

2010:7). Den innebörd som förskollärarna lägger i arbetet med naturmiljö är att använda den 

för lek, rörelse och tematiskt arbete. Bara tre av förskollärarna framhåller att de använder 

naturmiljön som en lärandemiljö i det pedagogiska arbetet. De tre andra förskollärarna ser 

naturmiljön som vilken annan miljö som helst och berättar att det är barnens nyfikenhet som 

styr. En av dem tycker det är viktigare att följa upp barnens nyfikenhet oavsett om det sker i 

naturmiljö.  

 

I naturen får barnen möjlighet att med sin fantasi och kreativitet skapa leken själva enligt 

Grahn (1997). Förskolläraren i stadskärnan berättar att de är rädda om den lilla naturmiljö 

med växter och djur som finns på deras förskolegård där barnen gärna leker fritt. Naturen är 

en miljö som inte uppfylls av de vuxnas budskap som den planerade miljön gör (a.a.).   

 

En förskollärare menar att använda naturmiljön och exponera barnen för olika miljöer är en 

naturlig del i verksamheten. De miljöer som erbjuds bör vara medvetna val eftersom Åberg & 

Lenz Taguchi (2005) skriver att det är pedagogen som har i sin makt att välja lärandemiljö. 

Att värna om naturen och använda den som pedagogisk miljö är en del av vår yrkesroll 

berättar en annan förskollärare. Om vi gör det, menar Szczepanski (2007), kan vi hjälpa till att 

bryta mönstret att familjerna tillbringar mindre tid i naturmiljön. När pedagogen lyckas i sitt 

syfte att väcka nyfikenhet, livslust och förundran över naturen utvecklas naturligt en 

ödmjukhet och en respekt för allt liv omkring oss (Edman 2007).  

 

När barnet möter nya okända miljöer väcker det nyfikenhet och barnet ställs inför nya 

utmaningar. Genom att pedagogen ställer rätt frågor kan de tillsammans forska vidare och 

väcka ännu fler frågor hos barnet (Ericsson 2004). Detta arbetssätt kan vi se att förskollärarna 

använder sig av som en viktig del i arbetet i naturmiljö. När de utmanar barnen på detta sätt 

uppnår barnet sin potentiella utvecklingszon där möjlighet till lärande sker, enligt Vygotskijs 

teori (Hwang & Nilsson 2003). Förskollärarna berättar att de följer upp barnens nyfikenhet 

och spinner vidare på den i sitt arbete. Att bortse från den egna planeringen och istället följa 

barnets nyfikenhet kräver mer kunskap av pedagogen än att genomföra de tänkta aktiviteterna 

(Nyhus Braute & Bang 1979).    
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En av förskollärarna i vår studie menar att naturmiljön kan ge högre status hos barn som inte 

kommer till sin rätt i en inomhusmiljö. Även förväntningarna mellan barnen blir annorlunda 

och de kan skapa andra roller än de annars skulle fått. Denna uppfattning stämmer väl överens 

med Nordin – Hultmans (2006) forskning. Författaren menar att miljöerna som pedagogerna 

skapar kan göra att barn utvecklar en negativ identitet. Om barnen inte får tillgång till en 

miljö där det känner sig trygga kan de bli sedda av pedagogerna som barn med problem (a.a.).  

5.2 Hur arbetar pedagogerna med naturmiljön i det pedagogiska 

arbetet med tre- till femåringar? 

Samtliga förskollärare använder naturmiljön i temaarbete eller planerad verksamhet på något 

vis mer eller mindre medvetet och när de gör det stimuleras alla barnens sinnen som lukt, 

smak, syn, hörsel och känsel Szczepanski (2007).  Det blir ett annat sätt att lära eftersom 85 

procent av vår kommunikation sker genom våra sinnen och kroppsspråket (a.a.). De 

förskollärare som har närmare till naturmiljö eller mer tillgång till den på gården har utnyttjat 

den mera i sitt pedagogiska arbete. Flera av förskollärarna berättar att naturmiljön varit en 

viktig tillgång i det tematiska arbetet. Det kan bero på att barnen i naturmiljön får en 

möjlighet att knyta samman teori och praktik om natur, miljö, kultur och samhälle. Detta 

resulterar i en kunskap som kan följa dem hela livet (Brügge m.fl. 2007). I läroplanen och 

Jord för växande (Skolverket 1998) kan man också läsa att barnen i naturmiljö kan utveckla 

en grundläggande förståelse för större samband.  

 

Fyra av förskollärarna ser medvetet på naturmiljön som en plats för en naturlig motorisk 

träning. Att naturmiljön ger motorisk träning bekräftas i ett resultat där man jämförde barn på 

två olika förskolegårdar. De barn som lekte på en gård med mer naturmiljö hade bättre 

utvecklad motorik, var friskare, hade bättre koncentrationsförmåga och en mer utvecklad lek 

(Ärlemalm - Hagsér 2008).  

 

Två förskollärare plockar in naturens material i skapande syfte och även i matematiska 

övningar. En förskollärare som arbetar i stadskärnan planerar utflykter till parker och havet 

men ser det mer som att exponera barnen för andra miljöer. I båda fallen vidgas barnens 

lärandemiljöer och de möter det okända. När detta sker väcks deras nyfikenhet och nya frågor 

uppstår (Ericsson 2004). 
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Samtliga förskollärare i undersökningen prioriterar fri lek när de använder sig av naturmiljön 

som lärandemiljö. Några framhåller att den fria leken i naturmiljö möjliggör lek över 

åldersgränser och i andra gruppsammansättningar än de vanliga eftersom barnen oftast inte är 

indelade i grupper då. Detta kan ställas mot Ericssons (2004) uppfattning att barn tilldelas 

särskilda roller och social status i inomhusmiljön men dessa bryts och man får nya 

förutsättningar när man byter lärandemiljö. En förskollärare menar att barnen väljer att gå till 

skogen för att leka. Hon tror att barnen inte tänker på att de lär sig, men hon vet att det gör de. 

Det visar att hon följer förskolans läroplan där det står ”Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö98:6 

och Lpfö98 rev. 2010:6).  

 

Förskollärarna som arbetar i samhällena har gångavstånd till naturmiljö i form av skog och 

olika vattendrag som de går till allt ifrån varannan vecka till flera gånger i veckan. De 

förskollärarna har även mer naturmiljö på gårdarna än vad stadskärnans förskollärare har 

vilket underlättar för dem att uppfylla läroplanens intentioner om att barnen bland annat ska få 

möjlighet att leka i naturmiljö (Lpfö98 och Lpfö98 rev. 2010).  

 

Den ena förskolan i stadskärnan har en liten hörna med naturmiljö som de medvetet sparat 

och tar tillvara på i verksamheten. Eftersom en förskola delar sin gård med en 

bostadsrättsförening har de svårt med regler om hur gården ska vara och deras gård är mer 

som en lekpark. Grahn (1997) har kommit fram till i sin jämförelse av två förskolegårdar att 

planerade miljöer som lekparker styr barnen mer när det gäller vad och hur de ska leka med 

varandra och stimulerar inte fantasin och kreativiteten som naturmiljön gör. Däremot har 

barnen tillgång till den lilla naturmiljö som finns på stadskärnans förskolegårdar varje dag i 

sin utevistelse. Eftersom naturmiljön är ostrukturerad och föränderlig inbjuder den till 

kreativitet och därför är den en bra lärandemiljö för barnen enligt Dahlgren & Szczepanski 

(1997). 

 

Enligt de flesta av förskollärarna tycker barnen om att vistas i naturmiljö. En förskollärare 

menar att barnen ofta väljer aktiviteter som innebär att gå iväg till annan naturmiljö än 

gårdens när de får välja. Alla är överens om att barnen tycker om att undersöka och utforska. 

De flesta barn har en drivkraft som gör att de börjar leka med det som finns i omgivningen 

men de utvecklas mest genom det sociala samspelet med andra (Folkman & Svedin 2003). 

När man kommer till en okänd lärandemiljö väcks barnens nyfikenhet och de ställer nya 
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frågor. För att de ska kunna stärka sin självbild bör de regelbundet ges tillfälle att möta 

samma miljö (Ericsson 2004). Informanternas observationer och tankar om att barnen är 

försiktiga vid de första mötena med naturmiljö men att de sedan börjar leka är ett praktiskt 

exempel på hur denna teori kan fungera när naturen används som lärandemiljö.  

 

Förskollärarna berättar att närheten till naturmiljön ökar möjligheterna att använda den. 

Möjligheterna ökar ännu mer om pedagogerna är intresserade av att arbeta pedagogiskt i 

naturmiljö. Samtidigt blir det ett hinder att använda naturmiljön i det pedagogiska arbetet om 

pedagogerna inte är intresserade av naturmiljö menar en förskollärare. Det är viktigt att 

pedagogen är medveten om att det är hon som har makten att välja lärandemiljö skriver Åberg 

& Lenz Taguchi (2005). Dagens barn tillbringar större delen av dagen på förskolan och därför 

är det viktigt att pedagogerna tar vara på naturens möjligheter i det pedagogiska arbetet 

(Szczepanski 2007).  

 

Alla förskollärare ansåg att de stora barngrupperna många gånger är ett hinder för att gå iväg 

till skogen eller annan naturmiljö. När andra saker tillkommer och inte alla pedagoger är 

tillgängliga blir det ett problem att gå från förskolegården. Om denna samhällsförändring 

skriver Grahn (2007)  att under de senaste tio åren har det blivit färre vuxna i barngrupperna 

och därmed svårare att komma iväg på utflykter. Om det finns naturmiljö på förskolegården 

får den stor betydelse eftersom det kanske är den enda naturmiljö barnen kommer i kontakt 

med (a.a.). Samtidigt berättar en förskollärare att de ibland går till skogen eftersom de är för 

många barn för att alla ska få utrymme på gården. Stora ytor och miljöer som inte är 

iordningsställda för särskilda aktiviteter gör att individen kan utvecklas friare (Ericsson 2004). 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt resultat utifrån analysdelen. Vi kopplar det till vårt 

syfte som är att undersöka vilken innebörd pedagogerna lägger i betydelsen att använda 

naturmiljön i sitt arbete och hur de arbetar konkret. Våra egna tankar ställs mot litteraturen 

och informanternas svar.  Funderingar som kan leda till vidare forskning för vi fram på slutet. 

6.1 Vilken innebörd lägger pedagogerna i betydelsen att använda 

naturmiljön i det pedagogiska arbetet? 

En förskollärare menar att värna om naturen och använda den som pedagogisk miljö är en del 

av vår yrkesroll. Vi märkte att det var svårt att få ett direkt svar på vilken innebörd man lägger 

i pedagogiskt arbete i naturmiljö och vi undrar om detta kan bero på att arbete i naturmiljö är 

en naturlig del i vår verksamhet. Däremot tycker hälften av informanterna att naturmiljön är 

en mycket god lärandemiljö. En förskollärare menar att använda naturmiljön och exponera 

barnen för olika miljöer är en naturlig del i verksamheten. Flera förskollärare berättar att de 

använder naturmiljön i sitt matematiska arbete både inne och ute. Vi tror därför att 

förskollärarna lägger en större innebörd i arbetet i naturmiljö än de är medvetna om. De 

arbetar mer utifrån läroplanens intentioner än vad de tror. Ett par av förskollärarna framhåller 

att de vid dokumentation av arbete i naturmiljö ser vad de fått med från läroplanen och arbetar 

vidare utifrån det. Vi ser att arbetet i naturmiljö kännetecknas av förskollärarnas vilja att följa 

barnens nyfikenhet och utgå från den i sitt arbete. Det var ingen av förskollärarna som 

hänvisade till Vygotskijs teori men vi kan se att de använder sig av samspel, fantasi och 

kreativitet när de utgår från barns nyfikenhet i sitt arbete.  

 

Barnen är på förskolan en stor del av sin tid. Det är därför pedagogernas uppdrag att ge 

barnen en positiv känsla för naturmiljön. Precis som Bergnéhr (2009) skriver grundlägger 

man känslan för naturen som barn. Den känslan kan få betydelse för hur man förhåller sig till 

naturen som vuxen (Ericsson 2009). Då kan det få stora konsekvenser när beslut ska fattas i 

frågor som rör naturen och miljöfrågor. Därför håller vi med Szczepanskis (2007) om att det 

är viktigt att bryta mönstret och Grahn (2007) som menar att det är pedagogerna i förskolan 

som har bästa förutsättningarna för detta. Tar inte förskollärarna sitt uppdrag om naturmiljön 

på allvar kommer svenskarna troligen tillbringa ännu mindre tid i skogen och i andra 

naturmiljöer i framtiden. Ett annat uppdrag vi anser att pedagogerna har som även Bergnéhr 

(2009) skriver om är att det är positivt när barns nyfikenhet för naturen väcks. Detta påverkar 



34 

 

barnens familjer som också kan bli nyfikna på naturen och utveckla en naturmedvetenhet 

(a.a.). På så vis kan vi vara delaktiga i att bryta det mönster att familjerna inte längre rör sig 

naturligt i grönområden och locka dem dit med barnens hjälp. Vår studie visar att det finns en 

skillnad på vilken typ av naturmiljö och i vilken omfattning förskollärarna, och därmed 

barnen, i stadskärnan och samhällena har tillgång till. Förskollärarna i stadskärnan försöker ta 

vara på den lilla naturmiljö som finns på gårdarna och gör utflykter till havet och parkerna 

ibland. I styrdokumenten står det att barnen ska ges möjlighet till att leka i naturmiljö. Den 

lilla naturmiljö som förskollärarna i stadskärnan har kan inte anses räcka till alla barn enligt 

oss. Särskilt eftersom Grahn (2007) menar att naturmiljön som finns på förskolegården är den 

enda natur många barn möter. Här anser vi att kommunen bör ta ett större ansvar för att 

uppfylla styrdokumentens intentioner så att barnen kan få leka och utvecklas i naturmiljö. Det 

ska inte vara beroende på vilken förskola barnen är placerade på om de får tillgång till 

naturmiljö. 

 

En förskollärare berättade att de ibland går till skogen eftersom det är för många barn för att 

alla ska få utrymme på gården. Om hon haft mera av den utbildning Szczepanski (2007) 

menar pedagogerna saknar kunde hon haft en annan anledning att gå till skogen. Då hade hon 

kanske utnyttjat den stimulans naturen erbjuder hjärncellernas tillväxt eftersom energiflödet är 

som störst i den mänskliga hjärnan i åldern tre till sex år (Drougge 1996).  Hon hade kanske 

också haft kunskap om att en massiv sinnlig stimulering ökar minneskapaciteten och att 

naturmiljön därför är en stor tillgång att använda som lärandemiljö (Dahlgren m.fl. 2007).  

 

Förskollärarna berättar att de följer upp barnens nyfikenhet och spinner vidare på den i sitt 

arbete. En av dem tänker att det viktiga i arbetet är att de följer upp barnens intressen. Hälften 

av förskollärarna menar att det är viktigt vilka frågor de ställer till barnen. När barnet möter 

nya okända miljöer väcker det nyfikenhet och barnet ställs inför nya utmaningar som, om 

pedagogen ställer rätt frågor och de tillsammans forskar vidare, kan väcka ännu fler frågor hos 

barnet (Ericsson 2004). Vi tror att detta är ett förhållningssätt som tar tid att utveckla och det 

ligger i fokus just nu. Därför vet vi inte om informanterna regelbundet använder sig av det 

eller om det bara är önsketänkande. De kanske använder sig av det ibland men det kanske inte 

genomsyrar verksamheten. Det är ett arbetssätt vi anser passa bra i alla miljöer men kanske är 

lättast att använda i naturmiljö eftersom det är en föränderlig miljö och väcker många nya 

frågor. 
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6.2 Hur arbetar pedagogerna med naturmiljön i det pedagogiska 

arbetet med tre- till femåringar? 

Flera av förskollärarna använder sig av naturmiljön i delar av sitt temaarbete och andra 

prioriterade verksamhetsområden. När de använder naturmiljön i dessa arbeten ges barnen 

möjlighet att omsätta sin kunskap i praktiken. I Jord för växande talas det om att barnen 

tillsammans med vuxna ska utforska och upptäcka naturen och ges möjlighet att omsätta sin 

kunskap i praktiken (Skolverket 1998). Detta borde innebära att pedagogerna och barnen 

tillsammans erövrar förtrogenhetskunskap om naturen. Förutsättningen för detta är att 

pedagogerna vågar använda sig av naturen som lärandemiljö fast de, enligt Szczepanski 

(2007) inte har tillägnat sig förtrogenhetskunskap om den. Vår undersökning visar att 

förskollärarna använder sig av barnens nyfikenhet och följer upp den. Ericsson (2004) menar 

att pedagogen som ställer rätt frågor och utforskar tillsammans med barnet väcker nya frågor 

hos barnet. Vi kan här se ett arbetssätt där nya frågor gör att barnen närmar sig den potentiella 

utvecklingszonen som Vygotskijs teori handlar om. Förskollärarna som arbetar i samhällena 

berättar mer utförligt om sitt praktiska arbete vilket vi tror beror på närheten till naturmiljö. 

Även de som har vidareutbildning för arbete i naturmiljö beskriver tydligare hur de arbetar 

med det. Detta anser vi visar på att det behövs mer utbildning för arbete i naturmiljö i 

förskolan. 

 

Den fria leken prioriteras av alla informanterna i vår studie. Även i vår litteraturbakgrund tas 

det upp om lekens betydelse för barns lärande och utveckling och det stämmer också väl med 

vår egen erfarenhet. I vårt pedagogiska arbete i förskolan har vi uppmärksammat att barnen 

kan lära sig mycket när de får leka i sociala sammanhang i en utvecklande och stimulerande 

miljö. Vi instämmer med den förskollärare som menar att när barnen ber om att få gå till 

skogen är det för att leka och inte för att lära. Varför vill barnen gå iväg till annan naturmiljö 

för att leka? Kan det bero på att naturmiljön, enligt Grahn (1997), inte är uppfylld av de 

vuxnas tankar om vad man ska göra där. I naturmiljön får barnen större möjlighet att använda 

sin fantasi och kreativitet när de skapar sin lek (a.a.). Detta kan vara en av orsakerna att 

barnen vill leka i naturmiljö. En annan orsak är att de får möjlighet att leka i andra 

grupperingar vilket en förskollärare visar på. Hon menar att barnets sociala status kan 

förändras och roller omfördelas vid lek i naturmiljö. Vi har sett blyga barn få en huvudroll vid 

lek i naturmiljö och utåtagerande barn börja samarbeta kreativt. Dessa erfarenheter gör att vi 

håller med Nordin – Hultman (2006)  som menar att vårt val av lärandemiljö kan ha stor 
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påverkan på hur barnet uppfattas både av pedagoger och av barn. När vi diskuterar arbete i 

naturmiljö med andra pedagoger kommer nästan alltid frågan om naturlig motorisk rörelse 

upp. Även de flesta av förskollärarna vi intervjuade lyfte fram naturmiljön som en plats för 

naturlig motorisk träning vilket också bekräftas av Ärlemalm – Hagsér (2008). 

 

En av informanterna menar att det är upp till oss vuxna att välja miljö. Åberg & Lenz Taguchi 

(2005) påpekar vikten av att pedagogerna vet att det är de som har makten. Vi kan se olika 

inställningar hos förskollärarna vi har intervjuat. Två av dem lyssnar på barnens önskemål och 

utökar därför besöken i naturmiljö. En menar att arbetslagets sammansättning och intresset 

hos pedagogerna styr vilken lärandemiljö som prioriteras. Vår inställning är att oavsett 

pedagogernas intresse måste läroplanens uppdrag att ge barnen möjlighet till lek i naturmiljö 

uppfyllas. Flera av informanterna berättar om hur de i dokumentation av arbete i naturmiljö 

kan se olika delar ur läroplanen och utvecklar verksamheten utifrån det. För de förskollärare 

som saknar vidareutbildning för arbete i naturmiljö och närhet till naturen är det en didaktisk 

utmaning att följa läroplanens intentioner att ge barnen möjlighet till lek och lärande i 

naturmiljö.  

6.3 Vidare forskning 

Under studiens gång har vi upptäckt att förskollärarna utgår från barnens nyfikenhet vid 

arbete i naturmiljö. När barnen hittar något de tycker är intressant i naturen utforskar de 

vidare tillsammans. Vi tycker det skulle vara intressant att undersöka om förskollärarna 

använder samma arbetssätt i andra pedagogiska miljöer. Det skulle även vara intressant att 

närmare undersöka varför pedagogerna använder eller inte använder naturmiljön i det 

pedagogiska arbetet på förskolan och om de gör det på vilket sätt.                                                                       
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 Bilagor 

 

Bilaga A 

 

Intervjuguide 

1. Bakgrund 

- Vilken utbildning har du och när avslutade du den? 

- Har du någon utbildning för pedagogiskt arbete i naturmiljö? 

Om ja, varför? Vilken? 

Om nej, varför inte? 

  Har någon annan i arbetslaget det? 

- Hur många år har du arbetat på förskola? 

- Berätta om avdelningen du arbetar på!  

- Vad är naturmiljö för dig? Ge exempel. 

2. Vilken innebörd lägger du som pedagog i förskolan i arbetet med att använda 

naturmiljö som lärandemiljö pedagogiska arbetet med förskolebarn mellan tre 

till fem år?  

Vad tycker du själv om att vistas i naturmiljö? 

- Vilken tillgång har din förskola till naturmiljö?  

Hur upplever du att tillgången till naturmiljö påverkar användandet 

av den? 

Hur ofta får barnen tillgång till naturmiljön? 

Vilka barn får tillgång till naturmiljön?  

- Hur upplever du barnens inställning till att vistas i naturmiljö? 

 

- Vilka möjligheter upplever du med att arbeta i naturmiljö?  

- Vilka hinder upplever du med att arbeta i naturmiljö? 
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3. På vilket sätt använder ni naturmiljön i det pedagogiska arbetet på förskolan? 

 

Vilka är dina erfarenheter av att arbeta i naturmiljö? Ge exempel. 

- Vilka erfarenheter har du av fri lek i naturmiljö? 

I vilket syfte? 

Hur planeras den? Enskilt eller i arbetslag? 

- Vilka erfarenheter har du av planerad verksamhet i naturmiljö? 

I vilket syfte? 

Hur planeras den? Enskilt eller i arbetslag? 

- Hur ser du på läroplanens betydelse av att arbeta med naturen som 

lärandemiljö? 

- På vilket sätt tror du att den reviderade läroplanen kommer att förändra det 

pedagogiska arbetet i naturmiljö? 

 

Har du några övriga tankar om arbete med förskolebarn i naturmiljö? 
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Bilaga B 

 

LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN 

Hej 

Vi heter Anna-Lena Kothe och Lena Fristedt och är två barnskötare som studerar vid Linné 

universitet i Växjö till lärare inriktning förskola/förskoleklass. Nu ska vi skriva vårt 

examensarbete som är den sista kursen i utbildningen. En intervju med dig kan bli till stor 

hjälp i vårt arbete. Därför hoppas vi att du är villig att medverka. 

 

I intervjun kommer vi att använda oss av två huvud frågor. Vilken innebörd lägger du som 

pedagog i förskolan i arbetet med att använda naturmiljö som lärandemiljö pedagogiska 

arbetet med förskolebarn mellan tre till fem år? På vilket sätt använder ni naturmiljön i det 

pedagogiska arbetet på förskolan med tre till femåringar? Utifrån dessa kommer vi att ställa 

följdfrågor.  

 

Vi önskar att få spela in intervjun för att lättare kunna fokusera på samtalet och inte behöva 

anteckna så mycket. Detta är givetvis frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst.  

Intervjun räknas ta ½-1 timme och ditt svar kommer att vara helt anonym i framställningen i 

arbetet. Du kan få godkänna den om du önskar innan. När arbetet är godkänt kommer vi 

radera intervjun och du kan få möjlighet att läsa det färdiga arbetet. 

 

Jag som gör intervjun är:_______________________________________________________ 

Tiden för intervjun vi är överens om är:___________________________________________ 

Om du har några frågor hör gärna av dig! 

Ett stort tack på förhand! 

Lena Fristedt tel:_____________________ Anna-Lena Kothe tel:______________________ 

 

 

 

 

 

 


