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Sammanfattning  

 
Syftet med detta arbete var att belysa vikten av att vi tillbringar mer tid tillsammans med 

barnen i förskolan ute i skog och mark. Jag ville även ta upp några av de viktiga aspekter som 

bidrar till en stimulerande lärandemiljö för barnen. Arbetet innehåller även teoretiska 

övningar i form av en naturstig och en mattestig som är framtagna för att inspirera pedagoger 

och barn i förskolan. Som blivande förskollärare har jag valt att ta utgångspunkt i Lpfö-98, 

reviderad 2010. Materialet är lätt att anpassa till de åldrar i förskolan man vill nå ut till men 

även lärandemålet med stigarna ska kunna ändras. Materialet har även testats ute i förskolan 

och resultatet av stigarna redovisas och analyseras i arbetet. I ett försök att fånga barnens 

lärande under arbetets gång har jag valt att använda mig av ljudinspelningar. Dessa har sedan 

lyssnats igenom flera gånger och några av de sekvenser, där jag anser att barnets lärande blir 

synligt, har använts och transkriberats i arbetet. Resultatet av min studie visar på att 

utomhusmiljön kan användas till att inspirera barnen att lära sig nya saker inom bland annat 

naturvetenskap och matematik.  
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1 INLEDNING 

Jag tror att de flesta av oss kan luta oss tillbaka och blunda och ta oss tillbaka i tiden då vi 

upplevde något nytt och spännande ute i naturen. Kanske brukade du bygga koja tillsammans 

med dina kompisar, eller du kanske brukade sätta potatis och se när det växer. Jag minns då 

jag plockade vitsippor tillsammans med min mormor, då var jag fyra år gammal. Naturen har 

alltid varit en stor del av mitt liv oavsett årstid eller väderlek. Det har varit naturligt för mig 

att vistas ute i skog och mark och det har även blivit naturligt för mig att nu ta med mig mina 

egna barn ut i naturen för att dela gemenskapen tillsammans med dem. Grunden till detta 

examensarbete bygger på en känsla inom mig, en känsla av att vi i dagens samhälle har blivit 

sämre på att ta med oss barngrupperna ut i skog och mark. Nyhus Helldén m. fl. (2011) menar 

att barnen idag vistas allt mindre ute i naturen och får inte chansen att ta del av de fördelar 

naturen erbjuder. De allra flesta bor i städer och tätbebyggelser där närheten till naturen faller 

bort och långa sträckor blir ett hinder för oss. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där det 

inte blir lika naturligt för alla att vandra i skog och mark. I vissa länder kan det vara förbundet 

med livsfara att vandra fritt i skogen. Nyhus Braute m.fl. (1997) menar att rädslor, 

otillgänglighet och i vissa fall även bekvämlighet har kommit emellan oss och naturen idag. 

En fråga som intresserade mig då jag började tänka på detta examensarbete var om det kan 

medföra några risker med att vi inte vistas ute i naturen på förskolorna i samma utsträckning 

som förr, och om denna förlust kan mätas för samhället i sin helhet, ex i frånvaro av 

kulturyttringar om naturen, eller om det ”bara” kan mätas i en förlust för mig som individ? 

Jag skulle själv inte välja att vara förutan de minnen och upplevelser jag har från att ha vistas i 

naturen. Å andra sidan kan man kanske argumentera för att ”det man inte vet, det lider man 

inte av” eller hur är det egentligen?  

 

Med detta examensarbete har jag velat belysa vikten av att barnen får ta del utav de utbud som 

naturen har att erbjuda oss, med fokus på lärandet. Jag tycker själv att det är givande att vistas 

ute i skog och mark och ser bara möjligheter med att ta tillvara på naturtillgångarna vi har. Jag 

tycker om att vara ute i naturen med barnen, då jag får en upplevelse av att tiden nästan står 

stilla och alla ”måsten” som kan finnas i vardagen suddas ut och det blir vår lilla grupp mot 

resten av världen. Vi har alla möjligheter att lyckas oavsett kön, etnicitet eller speciella behov. 

Ute i skog och mark är vi alla ett med naturen. Barr m.fl. (2011) beskriver utomhusmiljön 

som upptäcktsväckande och spännande utan några som helst begränsningar och en miljö som 

stimulerar och gynnar barnets inlärningsförmåga och deras nyfikenhet. De skriver vidare att 

lärandet ”sätter sig i kroppen” eftersom alla våra sinnen får delta i utforskandet. Johansson 

(2004) hävdar att många kompositörer, konstnärer, musiker och koreografer hämtar sin 

inspiration från naturen i sitt arbete då den bjuder på upplevelser och upptäckter. 

 

Helldén m.fl. (2011) hävdar att anledningen till att barnen vistas allt mindre i naturen, är att 

dagens generation föräldrar är allt för överbeskyddande och ser naturen som en farlig miljö att 

vistas i för deras små barn. De menar dock att en viss relation till naturen får barnen genom att 

man, istället för går ut, plockar med sig lite av naturen inomhus. Man kan plantera växter och 

se dem växa eller man kan inhandla ett akvarium så att barnen kan titta på fiskar. Vissa 

naturprogram på tv:n kan även vara kunskapsgivande, men det handlar om att få använda sig 

utav alla sina sinnen i mötet med naturen. Johansson (2004) menar att bilder och berättelser 

aldrig kommer att kunna ersätta oss för naturen och dess tillgångar.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och även under de perioder då jag har varit 

vikarie på olika förskolor så upplevde jag dessvärre att barnen inte fick vistas utanför 
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grindarna i allt för stor utsträckning. Många är ute mycket men då är de på förskolans gård 

och inte så mycket i närområdet. Känslan jag fick då jag var ute i verksamheten var att när 

man skulle planera och genomföra en skogspromenad/naturstig kunde det kännas som att 

planera för en ”expedition” och att det kunde upplevas både tidskrävande och slitsamt. Nyhus 

Braute m.fl. (1997) menar att utomhusleken idag konkurrerar med så mycket annan aktivitet 

och att vi ska hinna med allt fler saker och man väljer också att prioritera annat under sin 

fritid. Förr var det mer naturligt att man träffades i en skogsdunge eller vid ett vattenbryn där 

man umgicks och utvecklade färdigheter tillsammans med sina kompisar. Det i kombination 

med att många upplever det lite farligt att släppa iväg sina barn till skogen eller till gläntan 

gör att kunskapen och känslan till naturen blir lidande (Nyhus Braute m.fl. 1997) .  

 

Därför ville jag göra ett examensarbete där jag ville poängtera betydelsen av att vi tar oss 

tiden att ta med barnen i närområdet. Ett annat mål med mitt examensarbete var att kunna ge 

lite tips och idéer på enkla naturstigar man kan göra tillsammans med barnen med 

utgångspunkt i Lpfö-98, reviderad 2010.    

Jag tycker det är viktigt att poängtera att det är min känsla som har väckt intresset till detta 

examensarbete. Jag vill också föra fram att många jobbar mycket aktivt med 

utomhuspedagogik inom förskolan och det är deras passion och glädje som jag har lust att 

belysa och förhoppningsvis kunna inspirera andra till att vistas mer utomhus under planerade 

former.  

 

Syftet med arbetet är att: 

 belysa vikten av att vara ute i naturen tillsammans med barnen på förskolan. 

 arbeta fram några anpassade naturstigar, med fokus på barns lärande, som ska ta 

utgångspunkt i Lpfö-98, reviderad 2010. 

 

1.1 Bakgrund 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen.” (Lpfö-98, reviderad 2010) 

 

Läroplanen är framställd för att vara ett stöd för arbetet tillsammans med barnen i de yngre 

åldrarna. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolebarnet strävar efter 

nyvunnen kunskap och innehållet i läroplanen för förskolan är också strävandemål. I Lpfö-98, 

reviderad 2010, tar man fasta på det faktum att vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla har 

samma värde oavsett hudfärg, kön eller etnicitet. Pojkar och flickor ska behandlas lika och 

ges samma förutsättningar i sin utveckling. Man vill sträva efter att stärka individen i dess 

tankar och uppfattningar och ge utrymme för olika sätt att se på saker och ting. Vi ska 

tillsammans bilda oss en förståelse för miljön och människans påverkan på miljön. Vi ska 

sträva efter att alla ska förstå att de är en del av något mycket stort. Att man är en viktig del i 

gruppen, samhället och i hela världen. Sheridan m.fl. (2010) sammanfattar läroplanen som ett 

hjälpmedel inom förskolan med utgångspunkt i de yngre åldrarna, men den ger oss liten 

vetskap om hur vi ska nå de strävandemålen som är uppsatta. Där kommer vår egen 

kompetens och vårt egna sätt att tolka läroplanen att spela en stor roll i vårt arbete. Vidare 

menar Sheridan m.fl. (2010) att läroplanen hjälper oss att öka medvetenheten inom 

verksamheterna vilket i sin tur stärker vår verksamhet och vår yrkesroll. Barr m.fl. (2011)  
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talar om betydelsen av att vi inom förskolan hela tiden utvärderar och kritiskt granskar vår 

verksamhet utifrån målet att alltid nå lite längre och bli lite bättre på de vi redan gör bra. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt vill jag belysa betydelsen av att flytta ut lärandet utomhus. Dock vill jag vara 

tydlig med att det inte räcker med att ta med sig barnen till skogen och kalla det en bra 

utomhuspedagogik. Jag kommer därför att beskriva några av de faktorer som har stor 

betydelse för barns lärande i förskolan. Jag har valt att börja med barnet och deras drivande 

lust efter ny kunskap. Jag vill även lyfta lekens betydelse för barnets utveckling och hur den 

gynnar samspelet med andra. Pedagogens roll har mycket stor betydelse för klimatet på 

förskolan. Jag kommer att fokusera på vikten av utbildad personal som hela tiden söker ny 

kunskap och håller sig uppdaterad i ny forskning. Miljön på förskolan tycker jag är ytterligare 

en viktig faktor. Till sist vill jag belysa vikten av att vi tar med oss barnen ut i naturen och 

diskutera om vad det skulle kunna få för konsekvenser om människan tappar känslan av att 

vilja värna om naturen.  

 

1.2.1 Det kunskapstörstiga barnet 

 

Barnet lär genom att använda hela kroppen och alla sina sinnen. (Persson Gode, 2011). Det är 

viktigt att barnen får känna, smaka, lukta och undersöka saker och ting för att samla på sig så 

mycket kunskap som möjligt om en viss sak. Kanske ser det ut som socker, ögat säger mig att 

detta har jag till gröten varje dag. Men smakar jag på det så säger munnen att detta har jag inte 

till gröten varje dag för detta är salt. Känner jag på det och jämför socker och salt så känner 

jag att saltet är mer finkornigt än vad sockret är som har en grövre struktur. Denna skillnad 

mellan socker och salt lärde jag mig som liten tack vare mina sinnen.                                 

Förskolan är en plats som till viss del kan ses som en praktisk lösning för föräldrarna då 

barnen har en trygg plats att vara på dagarna då föräldrarna jobbar. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) menar att om barnen aktivt får vara med och fatta beslut och forma vardagen 

på förskolan så får de en förståelse för hur andra tycker och tänker, de får lyssna och ta in och 

samtidigt göra sina egna tankar och idéer hörda inför andra. Detta leder i sin tur till att barnen 

bildar sig en uppfattning om hur vårt demokratiska samhälle är uppbyggt (Pramling 

Samuelsson och Sheridan 2006). Barnen lär sig att ge och ta och att motivera sina åsikter eller 

lyssna till vad andra har att säga och de lär sig att förstå varför ett givet alternativ kanske är ett 

bättre eller ett sämre alternativ i en given situation. Williams (2010) lyfter betydelserna av att 

pedagogerna visar barnen på den mångfald som finns på förskolan. Det finns många sätt att se 

på samma problem och det behöver inte betyda att det finns ett rätt och många fel utan alla 

kan vara rätt på sitt sätt. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och Johansson och 

Pramling Samuelson (2007) är överrens om att barn i förskolan definierar sitt lärande utifrån 

ett strävande att vinna kunskap och har inte hunnit förstå sig på att prestera, vilket kanske hör 

mer till skolan och deras sätt att bemästra kunskap. I förskolan lär sig barnen via ett aktivt 

görande medan barnen förknippar skolan med läxläsning och stillasittande. Kragh-Müller 

m.fl. (2012) beskriver lärandet i fyra olika former:                                                                                                                                                                                                                         

1. Målet för lärprocessen man har lärt sig ta emot en boll.                                                                                         

2. Lärandet som en process- målet blir här mindre viktigt då vägen dit blir i fokus.                                                                                                                            

3. En process som pågår i samspel med andra.                                                                                              

4. Undervisning- där en person lär ut något till den andre.                                                                                           
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Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) hävdar att lärande och utvecklingen hänger ihop. 

”… barn utvecklas genom att de lär sig och de lär sig genom att de utvecklas.” (sid. 13)  

1.2.2 Den innehållsrika leken 

 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) diskuterar lekens betydelse för barns lärande och 

det faktum att barnet inte skiljer på lek och lärande till skillnad från oss vuxna. Detta kan man 

bland annat se då den ”fria leken” ofta har en styrd tid på det dagliga schemat för oss vuxna 

medans lärandet genom leken har präglat barnets liv redan från första början. Genom leken lär 

sig barnen av varandras erfarenheter och upplevelser och tar in varandras tankar och idéer 

(Johansson och Pramling Samuelsson 2007). Kragh-Muller m.fl. (2012) menar att barnen får 

möjlighet att anpassa sig i olika situationer och lära sig lösa problem under lekens gång. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att lekens form ter sig annorlunda utifrån 

barnens erfarenheter. Till en början kan leken handla om fantasier och rena ”gissningar” men 

under tidens och lärandet gång kan ny erfarenhet bemästras och ”gissningarna” blir till ren 

fakta, och ur barnets perspektiv, nyvunnen kunskap. Barr m.fl. (2011) väljer att se leken som 

ett sätt för barnen att få utlopp för sina fantasier och ett sätt att hitta sig själv som person. 

Barnen sätter själva upp regler för vad leken tillåter och sen är det upp till var och en att följa 

dessa. Kragh-Muller m.fl. (2012) menar att barnen har mycket att vinna genom att leka, de lär 

sig att hävda sig mot varandra, de blir modiga och får ge utlopp för sina fantasier i sampel 

med andra. Då det kommer till barnens olika förutsättningar till den viktiga leken så vill 

Kragh-Muller m.fl. (2012) höja ett varningens finger till det som man valt att kalla ”lekens 

paradoxer”. De menar att barn som är duktiga på att leka blir bättre ju mer de leker och att 

barn som är svaga i leken inte har samma chans att hävda sig. Ett tydligt tecken, enligt 

författarna, kan vara då något barn alltid får vara hund eller en pappa som alltid är på jobbet. 

Det kan vara roller som exkluderar på ett inkluderande sätt. Du får vara med men du har 

ingenting med leken att göra. Thomas m.fl. (2011) diskuterar pedagogernas syn på lekens 

betydelse för barns lärande och för fram den rädsla som finns bland förskolepersonalen då det 

kommer till matematik i förskolan.  Thomas m.fl. (2011) hävdar också att man tack vare leken 

kan förena matematiska termer till en naturlig del i förskolans vardag. Lärandet ska ske 

naturligt och vara en del av barnens vardag.     

 

                                                                                           

1.2.3 Den engagerade och utbildade pedagogen 

 

Persson Gode (2011)  beskriver pedagogens roll utifrån flera olika aspekter. Du ska dels vara 

den som planerar för en trivsam och trygg utevistelse som både innefattar styrda aktiviteter 

men även ger utrymme för spontana ”fynd” och fri lek. Du ska vara en medforskare och 

intressera dig för det som barnen tycker verkar intressant och spännande. Du ska vara den 

som ställer de öppna frågorna som leder barnets tankar till nya funderingar och fylls med 

lusten av att ta reda på mer. Elfström m.fl. (2008) talar om vikten av att pedagogen fokuserar 

på det som är här och nu, låta barnens tankar ligga till grund för dagens mål. Persson Gode 

(2008) ställer frågan om pedagogen måste veta allting om allting, vilket vore bra om den 

gjorde, men som ju naturligtvis är en ren omöjlighet i praktiken. Istället tar man hjälp av 

öppna frågor och bollar tillbaka frågan till barnet som i sin tur får svara utifrån sitt eget 

kunnande. Kanske man behöver undersöka lite mer tillsammans för att komma fram till en 

lösning på olika saker och ting, man blir en medforskare som pedagog. Ingen vet allt om 

allting och det behöver inte ses som ett förminskande av sig själv utan snarare en styrka. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att det ibland kan vara nödvändigt att 
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sätta ord på barnets upplevelser för att de ska ha lättare att se ett sammanhang. Istället för att 

bara bekräfta det vi ser och utgå ifrån min egen erfarenhet och kunskap så hjälper man barnet 

att förstå genom att visualisera upplevelsen. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 

väljer att visa detta med hjälp av ett exempel med snö (1999:6). Den vuxne säger först att det 

är en halvmeter snö på vår gård. Detta säger inte barnet så mycket då denna inte vet vad en 

halvmeter är. Om man istället säger att snön når upp till midjan på Stina men bara till knäna 

på mig - det är nog en halvmeter snö, ska vi mäta? så bjuder man in barnet i sin egen tanke. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver pedagogens uppgift att ge barnen 

upplevelser och erfarenheter av olika slag för att de ska vinna kunskap och även utmana sig i 

sitt lärande. Pedagogernas roll blir att fånga barnen i deras intresse och utifrån dessa utmana 

dem att komma vidare. Vi ska ”möta och utmana barnets tankevärld.” (Doverborg och 

Pramling Samuelsson 2009:14) För att kunna göra det menar de att vi som jobbar tillsammans 

med barnen måste lära oss att förstå och tolka barnens värld. Johnsson och Pramling 

Samuelsson (2003) hävdar att en god pedagog ska kunna stanna upp och försöka sätta sig in i 

barnets situation och se händelsen genom deras ögon. De vill belysa vikten av att lära sig 

barnets tänk genom barnets egna perspektiv. Barnens vardag idag ter sig olik den vardag vi 

själva växte upp i och kommer hela tiden att förändras. Barr m.fl. (2011) framhäver därför 

betydelsen av att vi vidareutvecklar oss själva och inte fastnar i ett sätt att jobba och bara 

klagar över att allt var bättre förr. I en studie som gjorts av Sheridan m.fl. (2011) har man just 

tagit fasta på betydelsen av att förskolan har utbildad personal som alla finner vikten av vårt 

arbete och ser till olika individuella behov. I undersökningen har man intervjuat 15 olika 

förskollärare, alla kvinnor, där de har fått definiera sitt arbete. Syftet med studien har varit att 

framhäva kompetensens betydelse för arbetet inom förskolan i ett försök att visa resten av 

världen att vårt arbete är av stor vikt. Som förskollärare är vi alla förebilder och som en 

förebild så har man ett stort ansvar. Vi ska uppträda kompetent i många olika situationer. 

Främst mot barnen men också mot kollegor och föräldrar. Barnen gör oftast som vi gör och 

inte som vi säger och detta är mycket viktigt att ta med sig i tanken. En förskolelärare som 

deltog i undersökningen menar att hon sitter på viss kunskap om naturvetenskap, lite om 

teknik och lite om matematik och att styrkan blir att man kan lite om mycket istället för 

mycket om lite. Sheridan m.fl. (2010) menar att det är förskolelärarens kompetens som har ett 

stort avgörande på förskolans kvalitet. Pedagogernas förmåga att se till varje barn och jobba 

nära föräldrarna och hemmet är av stor vikt.  

 

1.2.4 Miljöns påverkan 

 

Persson Gode (2011) gör en beskrivning av förskolegården och menar att den oftast är 

tillrättalagd för att barn i åldrarna 1-5 år ska trivas och till viss del utmanas i sig själva. En 

trygg och oftast bekant plats för barnen att vistas på. Barr m.fl. (2011) beskriver 

förskolegården som en plats som är fylld av regler och en ”putsad” miljö där pinnar och kottar 

kan ses som skräp. Man anpassar sig till reglerna som finns. Utomhuslekarna vill Barr m.fl. . 

(2011) dock beskriva som mer tillåtande då alla erbjuds mer utrymme i leken och där 

ljudnivån inte är så påtaglig. Inomhus kan platsen oftast bli begränsad då flera aktiviteter ska 

bedrivas på samma plats. Dessutom drabbas även inomhusleken av flera avbrott pga. 

praktiska saker medan utomhusmiljön ger en möjlighet för barnen att röra sig och ”ta ut 

svängarna” i leken (Barr m.fl. 2011, Granberg 2000). I likhet med Barr m.fl. (2011) menar 

Granberg (2000) att utomhusleken är mer tillåtande och erbjuder barnen stimulans i den 

fysiska utvecklingen som i sin tur är av stor betydelse för bland annat 

koncentrationsförmågan. Barr m.fl. (2011) vill dock belysa vikten av att barnet bildar sig en 
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uppfattning och en förståelse för naturens kretslopp och hur denna förståelse har tappat fokus 

i verksamheten på senare år. Det bästa sättet att bryta denna trend och ge barnen en förståelse 

för naturens kretslopp är att ta med sig barnen ut i skogen och undersöka och forska. Barr 

m.fl. (2011)  menar att barnen idag inte ser sambanden mellan fröet och grönsakerna på 

tallriken och att många barn inte vet vad kon och bonden har för betydelse för mjölken och 

tetran. Sträng och Persson (2003) poängterar också vikten av att barnen får komma ut i 

naturen för att förstå hur saker och ting hör ihop och vad olika skeenden i naturen har för 

betydelser, dels för sig själv men även för att förstå helheten. I läroplanen för förskolan står 

det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap 

och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen.” (2010:10) och att detta blir en viktig del i barnets vidare förståelse 

för hur man kan påverka sin närmiljö. Barr m.fl. (2011) beskriver utomhusmiljön som 

upptäcktsväckande och spännande utan några som helst begränsningar och en miljö som 

stimulerar och gynnar barnets inlärningsförmåga och deras nyfikenhet. Barr m.fl. (2011) 

menar att lärandet ”sätter sig i kroppen” eftersom alla våra sinnen får delta i utforskandet. Här 

belyser man återigen vikten av att hela kroppen får delta i jakten på kunskapen för att få en så 

pass bred kunskap som möjligt.  

 

1.2.5 Varför utomhuspedagogik? 

 

Varför är det då av vikt att vi inom förskolan tar till vara på och prioriterar en tur till 

skogsdungen eller ner till vattenbrynet med jämna mellanrum? Kanske vi till och med kan ha 

mer tid att vinna, än den tid vi kanske ser att vi förlorar? Enligt Nyhus Braute m.fl. (1997) har 

vi mycket att vinna på det och menar att om vi inte kommer ut mer och lär barnen om natur 

och miljö, så kommer attityden till naturen försämras radikalt och människans strävan efter att 

vilja värna om våra naturtillgångar kommer att vara näst intill obefintliga. Nyhus Braute m.fl. 

(1997) menar att det är då barnen är i förskoleålder som attityder och inställningar lättast 

formas och det är då vi har chansen att väcka en nyfikenhet. Andersson (2005) påstår att barn 

som växer upp bland betong och asfalt inte har samma förutsättningar till en ”normal” 

utveckling. Dessa barn fördriver sin tid med meningslösa aktiviteter istället för att ta del av 

gemenskapen andra upplever i naturen (Nyhus Braute m.fl. 1997). Ger vi barnen positiva 

naturupplevelser i unga år så kommer dessa upplevelser att finnas med under hela livet. 

Granberg (2000) hävdar att om vi är ute med barnen i naturen och ger dem positiva 

upplevelser så kommer vi kunna skapa en miljömedvetenhet hos barnen som de kommer ta 

med sig vidare i livet. Med miljömedvetenhet menar hon att barnet lär sig värna om och tycka 

om naturen och dess tillgångar. Vi ger barnen en bild av att allt hör ihop och att allt levande 

fyller en funktion för andra att ha glädje av. Granberg menar att barnen lär sig att visa respekt 

för allt levande och att man lär sig ta hänsyn. Vidare så kommer barnen även att erövra 

kunskap om vad som är vad och vilka blommor man kan plocka och vilka bär man inte bör 

äta osv. Tillsammans kan vi alla vårda naturen. Granberg (2000) vill också lyfta betydelsen av 

att barnen möter sina naturupplevelser tillsammans med engagerade pedagoger som motiverar 

till positiva upplevelser och fokuserar på det barnen tycker är roligt och spännande. Hon 

menar att barn ofta gör som vi vuxna gör och inte som vi säger. Granberg (2000) hävdar att  

”Småbarn lär dels genom egen fysisk aktivitet, dels genom att imitera vuxnas sätt att vara, 

men också genom det sätt de blir bemötta på av vuxna.” (2000:66) Granberg (2000) vill med 

detta göra oss uppmärksam på att barnen hela tiden observerar oss och läser av vårt 

kroppsspråk hela dagarna. Vi måste göra oss införstådda med vår egen attityd och 

förhållningsätt innan vi kan lära barnen ”det rätta”. Granberg (2000) menar också att ”Den 
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som inte ger sig tid att stanna till inför vårens första fjäril, den visar att fjärilarna saknar 

betydelse, och den som inte reagerar på en plastpåse i naturen eller en krossad flaska på 

trottoaren visar att det är accepterat att slänga skräp och krossat glas.” (2000:66). Det är lätt 

att säga en sak men sen mena något helt annat. En annan fördel med utomhuspedagogiken är 

att den sägs vara mer könsneutral. Johansson (2004) menar att i naturen har vi alla möjligheter 

att lyckas oavsett kön, etnicitet eller speciella behov. I en studie gjord av Ärleman-Hagsér 

(2010) bekräftar hon att utomhus miljön gynnar båda könen då de klassiska 

könsindelningarna blir mindre verksamma. Flickor och pojkar ges samma utrymme och de 

samma förutsättningarna utomhus.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka är fördelarna med utomhuspedagogik? 

 Vilket resultat gav mitt framställda material i barngruppen? 

 

2 METOD 

Här kommer jag att redogöra för hur jag har valt att gå tillväga när det kommer till 

konstrueringen av stigarna. Jag vill förklara hur jag tänkt och varför jag har valt att göra som 

jag gjort. Metoddelen är indelad i sex delar: inspiration, utformning av stigarna, urval, etiska 

aspekterna, datainsamlingsmetoder och procedur. 

 

2.1 Inspiration 

 

Anledningen till att jag valde att göra stigar var för att jag har upplevt en sådan glädje hos 

barnen då man har varit på utflykt. Jag ville även byta miljö och tillbringa tid på en mer 

neutral plats. Mitt mål med stigarna var att de skulle bygga på lärandemålen i Lpfö-98, 

reviderad 2010 och att de skulle vara enkla och inte allt för kostsamma och komplicerade. 

”Barnens intresse väcks när de har möjlighet att gå på upptäcktsfärd, titta, känna, utforska och 

samtidigt ha möjlighet att ställa frågor till en lärare som är lyhörd till barnets funderingar.” 

(Helldén m.fl. 2011:193). Jag ville skapa ett arbetsmaterial som personalen inom förskolan 

kan ta till sig och genomföra själva. Och till lika det mesta material som man hittar som 

inspiration så ska även dessa gå att anpassa och justera efter egna behov och önskningar. 

Grundidéerna kan man t.ex. enkelt använda sig av i andra syften.                                                                                                                   

Jag var tidigt inne på att använda mig utav naturvetenskap och matematik som basen för mina 

stigar då dessa ämnen kommit att inspirera mig mycket under utbildningens gång. Naturen är 

fascinerande och erbjuder barnen möjlighet att uttrycka sig på olika sätt och med olika sinnen. 

Det är viktigt för mig att förmedla den glädje jag själv upplever då jag vistas ute i skog och 

mark. Då vi läste kursen ”Matematikinlärning i förskolan” fick jag även en bild av hur 

mycket matematik vi har runt i kring oss och hur användbar den kunskapen är för de 

kommande utmaningarna barnen kommer att möta i skolan. Björklund (2009) visade bland 

annat hur pass exponerade barnen är för matematiska termer redan som mycket små då vi 

använder oss av detta i vårt dagliga språkbruk. Under bordet, på soffan, i sängen, den runda 

bollen och fem fina fåglar sången. Björklund (2009) menar att detta sätt att lära sig de 

matematiska termerna är genom en social aktivitet. Till grund för min naturstig har jag använt 



 8 

mig utav inspiration från Brogren och Jonsson (2010) och till mattestigen valde jag att läsa 

Eriksson (2010).                                                                                                                                                          

Anledningen till att jag valde att använda en del tid med att gå ut i verksamheten och 

genomföra några av dessa stigar var dels för att jag skulle bli uppmärksammad på vissa brister 

eller ”bra att tänka på” som kanske inte alltid avslöjas vid skrivbordet och dels för att fånga 

barnets lärande utifrån mina stigar.  

 

2.2 Utformningen av stigarna 

 

Jag började med att låna på mig material på biblioteket som kunde vara till stöd för 

utformandet av stigarna. Jag ville lyfta fram betydelsen av ett bra klimat och en stimulerande 

lärandemiljö i förskolan. Jag önskade även att hitta litteratur och argument som stärker min 

egen tro på utomhuspedagogikens betydelse för det växande barnet. Då jag redan tidigare 

beslutat mig för att använda mig utav naturvetenskap och matematik som grunden i mitt 

arbete så valde jag ut två lärandemål ur Lpfö-98, reviderad 2010 och jag konstruerade stigarna 

runt dessa två lärandemål. Då jag har varit ute på Vfu så har jag jobbat tillsammans med 

barnen i åldrarna 3-5 år. Det kändes därför naturligt för mig att fokusera på de åldrarna även 

under detta arbete, men stigarna kan enkelt formas om och anpassas för att passa en annan 

åldersgrupp. Jag valde att arbeta fram stigarna utifrån vissa rubriker, dels för att skapa struktur 

på stigarna och dels för att förtydliga mina tankar.  

 

 Stigens lärandemål- Här valde jag att skriva ner de lärandemål från Lpfö-98, 

reviderad 2010 som jag ville fokusera kring.  

 Stigens syfte- Här ville jag försöka dela upp lärandemålet och funderade mycket kring 

vad målet betydde för verksamheten och för barnen. Jag ville visualisera lärandemålet 

med hjälp av experiment, sånger och naturstigar med olika uppdrag. 

 Dokumentationsform- I Lpfö-98 står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att urskilja, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap” (s. 10). Detta ville jag ta fasta på genom att låta barnen själva 

dokumentera sina upplevelser med hjälp av kameror. Bilderna de tog satte vi ihop till 

en bok där barnen sedan satte egna ord till bilderna. Jag valde även att göra 

ljudinspelningar från samlingar och samtal med barnen, eftersom jag ville ha fokus på 

barnen under aktiviteterna, och därefter kunde jag sätta mig ner i lugn och ro för att 

skriva ner det som blivit sagt. Detta gjorde jag för att jag ville fånga barnets tankar och 

försöka greppa dem i lärprocessen.  

 Upplägget- Med lärandemålen som stöd så formade jag två olika stigar som var 

anpassade till den åldergrupp som jag tänkte jobba med på förskolan. Jag planerade 

upp dem genom att göra en inledning, en mitt och ett avsluta. Mitt mål var att alla 

barnen skulle känna sig delaktiga och då tycker jag att det passar bra att göra små 

samlingar i en ring, sjunga, prata och fika. Jag valde att ha en liten samling innan vi 

gick iväg, en ny samling när vi kom fram till platsen och en samling innan vi gick 

tillbaka till förskolan då vi fikade tillsammans. 
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2.3 Urval 

Jag sökte upp en förskola i mellansvensk stad och berättade för dem om vem jag var och vad 

jag hade för syfte att söka upp dem och att jag ville låna dem till mitt projekt. Anledningen till 

att jag valde att besöka just denna förskola var att jag visste att de har närhet till naturen. 

Pedagogerna på förskolan tyckte det lät som ett roligt projekt och ställde gärna upp som 

testpersoner. På avdelningen där studien utfördes jobbar tre personal och de har 19 barn som 

är inskolade på avdelningen. Barnens åldrar sträcker sig mellan 3 år till 5 år och det är en 

jämn fördelning mellan pojkar och flickor. Eftersom kön på barnen inte har någon stor 

betydelse för min studie, så har jag valt att inte gå in vidare på detta. 

Efter att ha informerat pedagogerna om mitt arbete så ville jag informera föräldrarna om vem 

jag var och vad jag gjorde där (bilaga 1). Med anledning av att jag ville göra ljudupptag och 

även använda mig av en kamera för dokumentation, så behövde jag föräldrarnas godkännande 

för att deras barn skulle få bli fotograferade och inspelade. För att få in lapparna gjorde jag en 

egen liten postlåda som jag hängde på avdelningen i hopp om att barnen skulle tycka det var 

lite extra skoj att lämna lappen till Linda.   

 

2.4 Etiska aspekterna 

 

De etiska aspekterna är mycket viktiga att ta hänsyn till och det är viktigt för mig att andra 

uppfattar mig som en trovärdig och seriös blivande pedagog. I mitt informationsbrev till 

föräldrarna valde jag att vara tydlig i min beskrivning angående vad det insamlade materialet 

ska användas till. Jag har lovat att förskolan, barn och pedagoger är anonyma och namnen 

som förekommer i arbetet är alla fingerade för att skydda individerna. På fotona som jag har 

valt att ta med förekommer inga ansikten på barnen eller pedagogerna.  

 

2.5 Datainsamlingsmetoder 

 

Jag har använt mig utav ljudupptag, fotografier och litteratur i min forskning. 

 

2.5.1 Ljudupptagen behandlas 

 

Ljudupptagen som jag har tagit under tiden tillsammans med barnen har jag lyssnat igenom i 

hemmet och då jag har kommit till en situation som jag tycker är av betydelse för arbetet så 

har jag valt att transkribera den episoden. Sen har jag bearbetat det som sagts och med 

litteraturens hjälp har jag försökt bilda mig en uppfattning av barnets lärande. När jag har haft 

samling tillsammans med barnen har jag tänkt på att försöka ställa öppna frågor för att 

motivera barnen med att själva hitta svaret. Tillsammans har vi tagit oss igenom frågorna och 

oftast har det slutat med att barnet kommit fram till en lösning på egen hand. Den glädjen, då 

det går upp för barnet att jag kan och jag har lyckats lösa detta själv, den är ovärderlig för 

mig. 
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2.5.2 Foton blir till fotobok 

 

Det har varit viktigt för mig att skapa en delaktighet i gruppen och en känsla av att vi gör 

något tillsammans. Därför valde jag att dokumentera våra tillfällen med hjälp med foto. 

Fotografierna är tagna av både barn och pedagoger dels för att ge barnen en chans att använda 

sig utav tekniken, dels för att få ett barnperspektiv och till sist för att skapa något tillsammans. 

Fotografierna sattes sedan ihop till en fotobok via Power Point och barnen var delaktiga under 

processen och satte sina egna ord till bilderna. De letade i böcker och försökte artbestämma 

växter och djur efter bästa förmåga.  

 

2.5.3 Litteraturen 

 

 

För att belysa vikten av att vara ute i naturen tillsammans med barnen har jag valt att se till 

vad böckerna säger. Jag ville framhäva de positiva aspekter av att ge barnen en sund och 

lärorik inställning till naturen och vad detta kan innebära i framtiden. Jag ville även ta reda på 

vad litteraturen säger om riskerna att inte ta med barnen ut i naturen. Böckerna jag har valt att 

arbeta med är dels redan känd litteratur som jag har använt mig utav i tidigare kurser på 

utbildningen men även ”ny” litteratur som jag hittat då jag har sökt på ämnen som 

”naturvetenskap i förskolan” och ”matematik i förskolan”. 

 

2.6 Procedur 

 

Efter att informationsenkäten blivit utdelad till alla föräldrarna väntade jag en vecka för att ge 

föräldrarna en chans att hinna ta ställning till huruvida deras barn fick delta vid fotografering 

och ljudinspelningar under genomförandets gång. Sen kontaktade jag pedagogerna på den 

aktuella avdelningen och avtalade tid med dessa när det passade att jag kom och genomförde 

mina stigar. Vi kom fram till att vi kunde använda två tisdagar för själva genomförandet av 

stigarna och jag var även välkommen på torsdagarna för en liten uppföljning tillsammans där 

bland annat bildmaterialet från stigarna blev bearbetade. Jag såg till att packa med mig en 

enkel matsäck till varje tillfälle och vi fikade tillsammans på slutet av stigen. Detta skulle 

utgöra ett litet tack för att jag fick låna dem till mina stigar.  

 

3 RESULTAT 

 

Syftet med mitt arbete var att belysa vikten av att vara ute i naturen tillsammans med barnen 

på förskolan och även arbeta fram några anpassade stigar som jag har framställt utifrån Lpfö-

98, reviderad 2010 och annan relevant litteratur. I försöket att fånga barnens lärande vill jag 

även redovisa några intressanta meningar i kommunikationen med barnen inför, under och 

efter genomförandet av stigarna.                                                                                              

Stigarna gjorde jag som ett material och en inspiration till pedagoger i förskolan. Då jag tagit 

utgångspunkt i Lpfö-98, reviderad 2010 ville jag försöka visualisera några av de lärandemål 

som den nya reviderade läroplanen innehåller. Syftet med stigarna är att det material som 
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utgör basen lätt kan användas i andra syften och utifrån andra lärandemål och även för andra 

åldrar. Min önskan var att kunna presentera ett genomarbetet material som gör planeringen av 

en utomhusaktivitet lite lättare för den enskilde pedagogen på förskolan. Jag har tagit fasta på 

att variera lärandet och göra det spännande för barnen genom att dels visa på några 

experiment och dels låta barnen utforska och lösa olika uppgifter enligt egen förmåga och 

mognad. Här nedan redovisas resultatet från upplevelserna med barnen i de olika stigarna. 

 

3.1 Naturstigen  

 

Denna stig tar utgångspunkt i att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.” (Lpfö-98, reviderad 2010:10). Till 

denna valde jag att göra ett experiment där målet vara att försöka få barnen att ”se” luften. Jag 

ville att de skulle förstå att luften tar plats även om vi inte ser den. Sen ville jag väcka barnens 

egen nyfikenhet på naturen. Jag skickade därför ut dem på en liten expedition där målet var att 

fotografera växter, träd och svampar och försöka fånga insekter som vi sedan kunde titta på 

tillsammans. När experimentet med vattnet och luften utfördes inför barngruppen fick jag och 

en av de äldre pojkarna (5år) i barngruppen en bra dialog som redovisas här nedan. Jag tänder 

ett ljus och droppar lite stearin i botten på en djup tallrik. Sen sätter jag fast ljuset i det varma 

stearinet så det står stadigt. Jag placerar två mynt vid sidan av ljuset och häller därefter i ca 2 

dl vatten i tallriken. Nu placerar jag en flaska över det brinnande ljuset och vi väntar och ser 

vad som händer. Ljuset slocknar i flaskan och vattnet som ligger i tallriken tränger upp i 

flaskan. 

  

Jag: Vad behöver ett ljus för att brinna? 

Ruben: Eld 

Jag: Något mer? 

Nils: Luft 

Jag: Nu ska vi se om vi kan se luften. 

Rut: Jag ser inte luften! 

Jag: Vad tror ni händer nu när jag sätter flaskan över ljuset? 

Alla: Vet inte. 

Nils: Det släcks. 

Jag: Varför tror du det Nils? 

Nils: För att det blir slut på luft. 

Jag: Vi testar så får vi se! 

Nils: Vattnet kommer upp! 

Rut: Vattnet kommer upp! 

Jag: Vart tog vattnet vägen? 

Alla: Där uppe! 

Jag: Varför blev det så här? 

Nils: Vet inte 

Jag: Vad fanns det i flaskan som fick ljuset att brinna? 

Nils: Luft 

Jag: Och vad händer då ljuset har använt sig av all luften som fanns? 

Nils: Den tog slut 

Jag: Varför tror du att vattnet åkte upp i flaskan? 

Nils: För att när luften tog slut så fanns det plats för vattnet 
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Då vi sedan gick på exkursion/expedition så delas barnen in i mindre grupper vilket gjorde det 

lättare för varje pedagog att koncentrera sig på sin lilla grupp. Barnen som deltog var mellan 3 

och 5 år och det skiljde sig mycket på dessa individer men trots det så vara alla deltagande på 

sitt sätt och utförde uppdragen efter bästa förmåga. De skiljer sig på de sätt att de äldre barnen 

har varit ute i skogen en del tidigare och de vet vart vi ska gå och tar gärna kommandot medan 

de yngre barnen är mer avvaktande och väntar gärna på att en vuxen tar initiativet och visar 

vad som ska göras. Barnen visade olika sätt att bemästra kunskapen utifrån sina egna 

erfarenheter och sin egen mognad. Vissa krävde mer från de deltagande pedagogerna medan 

andra hellre ville försöka på egen hand och var mer självständiga. Barnen fick själva vara med 

och fotografera det de såg och detta var ett intressant sätt att som pedagog vara med och se 

vad som fångade barnets intresse. Några av barnen som deltog på denna stig hittade ett dike 

fyllt av lera och gyttja. För barnen blev detta inte ett dike fyllt av lera och gyttja utan de 

fantiserade att detta var djurens egen toalett med älgbajs, rävbajs, björnbajs och olika 

fågelbajs samlat på ett och samma ställe. De tog många bilder av denna ”djurens toalett” och 

fantasin flödade då de kom på den ena historien efter den andra om hur djuren kände sig 

bajsnödiga och gick hit för att uträtta sina ärenden. Här var jag en lyssnande och lyhörd 

pedagog som inspirerades utav barnens fantasi. Här nedan finns ett utdrag ur den fantasifulla 

konversionen mellan barnen vid diket. 

  

Ruben: (talar med pipig röst) Musen kommer och är bajsnödig. Han bajsar en 

liten klick och sen går han på Mc Donalds. 

Alla: Skrattar  

Karin: Den stora älgen bajsade en jättehög så diket nästan blev fullt! 

Nils: (talar med mörk röst) Nu blir pappa björnen bajsnödig och skyndar sig till 

diket (Nils springer mot diket och håller sig för rumpan). 

Karin: Men mamma björnen och bäbisbjörnen vill inte lukta på pappans bajs. De 

luktar stink! 

Alla: Skattar 

 

En annan intressant dialog som utspelade sig var när vi kom tillbaka till förskolan på 

torsdagen och jag skulle ha en kort återsamling tillsammans med barnen och vi skulle se på 

bilderna från vår stig. Min tanke var att vi skulle titta på bilderna och med hjälp av en flora, en 

bok om svamp och en bok om insekter skulle ta reda på vilka arter vi hade stött på under 

promenaden/exkursionen. Barnen fick jobba två och två med varje bild, de fick titta på bilder 

av en insekt och en blomma/svamp i varje grupp. 

 

Thea: (tittar på en bild av en skalbagge) detta är en skalbagge för det vet jag 

faktiskt. 

Jag: Ska vi försöka ta reda på vilken slags skalbagge det är? 

Thea: Nej, för det är en skalbagge! 

Jag: Men kan det inte finnas olika skalbaggar då tror du? 

Linn: Nej, för då är det en nyckelpiga. 

Lite senare så blir det dags för blomman. 

Thea och Linn: Fröken vad är detta för en blomma? (De håller upp en bild på en 

Renfana) 

Tillsammans tittar vi i boken. 

Jag: Vad är det för färg på blomman? 

Linn: Den är gul. 

Jag: Ok, vad tror ni om den här blomman då? (Jag visar bilden på en 

Smörblomma) 
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Thea: Nej den har många små gula knoppar. 

Linn: Ja jättemånga. 

Jag: Ok, titta på den här då. ( Jag visar dem en bild på Renfana) 

Thea och Linn: Ja ja ja, den är det.  

Thea: Vad heter den? Jag vill skriva! 

 

En liknande situation, som den med skalbaggen, uppstår då Nils och Fia har fått en bild på en 

insekt framför sig. 

 

Nils: Det här är en krank (krank = slang för mygga eller insekt) det fröken, skriv 

de. 

Jag: Hur vet du att det är en krank Nils? 

Nils: De ser ut så här, långa och smala och de kan flyga. 

Jag: Ska vi se om vi hittar en krank i boken och jämföra dem? 

Nils: Nej de behövs inte. Skriv krank du fröken. 

 

Faktum är att ingen utav barnen visar något större intresse av att ta reda på vilken insekt de 

faktiskt har hittat utan för dem räckte det med att benämna insekterna skalbagge, myra, krank, 

spindel och stor fluga/liten fluga. 

 

3.2 Mattestigen  

 

Denna stig tar utgångspunkt i att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av 

egna och andras problemställningar.” (Lpfö-98, reviderad 2010:10) Mitt syfte var att med 

enkla och billiga medel visa på hur mycket matematik vi har runt oss och hur vi kan använda 

oss utav detta material. Istället för expeditioner blev barnen uppdelade i grupper och denna 

gång hade jag gjort olika stationer som vi skulle lösa tillsammans i vår lilla grupp. Varje 

station måste vara löst innan vi fick gå vidare till nästa och innan vi till slut fick fika. Återigen 

så valde jag att dela in barnen så att alla grupper innehöll olika åldrar. Min tanke var att 

försöka se hur barnen valde att lösa de olika stationerna utifrån sin egen förmåga och mognad. 

Stationerna bygger på enkla matematiska uppdrag där var och en löser uppdraget i egen takt. I 

min lilla grupp var det fem individer, två treåringar, en fyraåring och två femåringar. 

Femåringarna löste stationerna snabbt och ibland så fick jag ge dem ett litet extra uppdrag för 

att de andra skulle hinna bli klara. Fyraåringens ambitionsnivå var hög men så även 

frustrationer över att de två äldre kamraterna alltid låg steget innan honom. Han behövde 

därför mycket stöd av mig för att inte låta frustrationen ta överhand. De båda treåringarna 

visade relativt fort att de var mer intresserade av att plocka och äta blåbär denna dag än att 

lösa mina stationer och då fick de göra det. De höll sig i närheten av oss andra och fick 

samma instruktioner men blåbären frestade dem mer. Vid en station, den sista för vår del, 

skulle vi kasta en tärning som istället för prickar hade olika färger på sig. En av treåringarna 

tar tärningen och slår upp färgen blå. Hon springer bort en bit och kommer snabbt tillbaka 

med ett blåbär i handen. 

  

Gry: Titta blå! 

Jag: Har du hittat blåbär Gry? 

Gry: Ja många. 

Jag: Hur många blåbär har du hittat? 

Gry: (räknar och pekar) 1, 2, 3, 4… 4 blåbär. 
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Även denna gång valde jag att komma tillbaka till förskolan efter två dagar för att samtala 

kring det vi hade gjort tillsammans. Vi tittade på bilderna som föreställde de olika stationerna 

och barnen berättade hur de resonerade då de löste uppdraget på varje station. 

Jag: Titta här då Klas, här har du tagit ett kort med prickar på. Hur många prickar var det på 

ditt kort? 

 

Klas: Nio prickar va de. Det var ganska många. 

Jag: Nio prickar, ja det var många. Vad var det du letade efter sen då? 

(uppdraget var att hitta något i skogen i samma antal som prickarna på kortet) 

Klas: Jag började med blåbär men de ville bara rulla iväg. Då tog jag stenar men 

det blev för tungt så jag tog en lång pinne och bröt den istället. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att göra olika naturstigar för att skapa ett material som kunde vara 

en inspiration till pedagoger att använda sig av i förskolan. Jag ville försöka visualisera några 

av de lärandemål som den nya reviderade läroplanen innehåller med dessa naturstigar. 

Resultaten från denna studie och mina erfarenheter från mina möten med barnen utomhus 

visar på att det kan vara bra att planera några naturstigar där man kan introducera olika teman 

om naturen för barnen i förskolan. Det material som utgör basen för naturstigarna och det 

experiment som utfördes skulle även kunna modifieras och lätt kunna användas även i andra 

syften och utifrån andra lärandemål och även för andra åldrar. En annan sak jag tycker mig 

sett är att bristande erfarenheter kan leda till en ändrad attityd hos våra unga som i sin tur kan 

medföra negativa konsekvenser för människans framtida inställning till naturen, miljön och 

allt levande. Ytterligare en annan sak som har blivit en viktig iakttagelse för mig under 

arbetets gång, och speciellt då resultatet av mina stigar skulle skrivas ner, är betydelsen utav 

att vi har utbildad och kompetent personal i förskolorna. Utbildning leder till en bredare 

kunskapsnivå och även en bredare förståelse för hur barnen fungerar och hur mina handlingar 

kan påverka dem. Med utbildningen kan jag även känna en stolthet över mitt yrke och jag kan 

definiera vikten av vårt arbete. Utbildningen väcker lusten av att vilja veta mer och det skriver 

Barr m.fl. (2011) är så viktigt för att förskolan och framförallt förskoleläraryrket ska visa på 

kvalitet. 

 

 

4.2 Tillförlitlighet   

 

Det har varit ett lärorikt projekt då jag har fått chansen att arbeta i mitt rätta element. Jag 

önskar dock att jag hade satt av mer tid i min planering för att observera och samtala 

tillsammans med barnen. Hade jag varit på förskolan lite mer så hade jag kanske fått med mig 

lite fler spontana kommentarer eller händelser kring mitt arbete som kunde vara till hjälp då 

jag försökte bilda mig en uppfattning av vad de tyckte. Då experimentet med luften 

presenterades så var det 13 barn runt mig. Det visade sig inte vara en bra lösning. Mindre 

antal barn per grupp är att föredra. Dels så ser det bättre men det är lättare för mig som 

pedagog att se varje barn och fånga deras intresse och funderingar kring deras upplevelser. 

Det faktum att barnen var mellan 3-5 år och alla krävde de olika mycket hjälp och stöd av 
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pedagogerna tyckte jag mig uppleva att det fanns utrymme för det i min planering och 

utnyttjades på ett bra sätt då åldrarna på barnen i de små grupperna varierade. Hade jag istället 

delat in grupperna i åldrar, dvs. en med treåringar, en med fyraåringar och en sista med 

femåringar så hade arbetsfördelningen på pedagogerna blivit ojämnt men å andra sidan hade 

man kunnat skapa olika uppdrag i respektive grupp som var mer åldersanpassad. På detta sätt 

som jag nu valde så såg jag även hur vissa av de äldre barnen tog ansvar och hjälpte de yngre, 

med att t.ex. fånga insekter, vilket var en mycket intressant och givande iakttagelse. 

 

4.3 Teoretisk tolkning  

 

Min tanke med detta arbete var att försöka lyfta betydelsen av att vi är ute i skog och mark 

med barnen på förskolan för att dels ge dem positiva erfarenheter men även ge dem helheten 

då jag hade en känsla av att vår inställning förändrats genom tiden. Barnen ska få chansen att 

lära känna och möta naturen med alla sina sinnen. Jag ville belysa vikten av att vi bedriver 

utomhuspedagogik i förskolan, och detta tycker jag kommer fram i arbetet. Granberg (2000) 

tar bland annat upp betydelsen av att skapa miljömedvetna barn i dagens samhälle. Nyhus 

Braute m.fl. (1997) tar upp fördelarna med att vi ger barnen en chans att skapa positiva 

minnen i tidig ålder som de sedan kan ta med sig vidare i livet. Det som är känt för oss och 

det som gör att vi känner oss trygga önskar vi ta vara på och värna om.  

Arbetet innehåller litteratur som även stärker den negativa känslan som jag hade till en början. 

Det är inte lika självklart idag att man träffar kompisar i skogsbrynet för att leka, naturen har 

fått konkurrens av en förändrad livsstil (Helldén m.fl. 2011). Granberg (2000) menar att det 

finns risker med att våra unga idag växer upp med en negativ attityd till naturen och allt 

levande. Vi kanske förlorar lusten av att vilja skydda och värna om naturen då vi inte får 

chans att lära känna och studera den och positiva upplevelser i ett tidigt stadium i livet 

resulterar i en positiv inställning i resten av livet (Granberg 2000).  

Denna studie visar att det är viktigt att det finns utbildad personal inom förskolan. Jag har 

personligen fått ett nytt synsätt på pedagogiken under mina 3,5 år som lärarstuderande. Att 

jobba med barnen är inte det samma som att jobba tillsammans med barnen. Vi ska vara 

medforskare och intressera oss för det barnen inspireras av. Elfström m.fl. (2008) hävdar att 

tack vare att barnen får chans att experimentera och utforska i mindre grupper kan de lättare 

bilda sig en uppfattning om de olika kompetenserna i gruppen och hur dessa på bästa sätt kan 

utnyttjas. Barnen får lättare att se till sina egna styrkor och det enskilda barnet kan lättare 

uppfatta sitt egna bidrag till gruppen. 

 

Syftet med mina stigar var att jag ville forma ett material som lätt kan göras om i andra syften 

och tillägna andra åldrar på barnen. De är välplanerade, genomförda och jag har reflekterat 

över hur det blev och om det var något jag borde tänka på till nästa gång. Jag valde att dela in 

barnen i mindre grupper då jag ville skapa en mer gemenskap och en mer intim miljö. Jag har 

i denna studie lyckats fånga några episoder där barnets/barnens lärande kommer fram på ett 

bra sätt. Ett exempel är när ett barn som vi kallat för Gry, till en början inte visar något 

intresse för de framtagna stationerna i mattestigen, men då färgen på tärningen och hennes 

eget intresse, blåbären, skapade en mening för henne, så tvekade hon inte att lösa stationen. 

Ett ytterligare exempel är när ett annat barn som vi kallar Klas visar hur han resonerar och 

kommer fram till ett smidigt sätt att lösa den uppgift som han hade ställts inför.  

  

I den första stigen uppstår en dialog mellan mig och barnen. Jag visar dem experimentet med 

ljuset och luften och det resulterar i att en av de äldre pojkarna löser ”mysteriet” tack vare vårt 

samspel. Han frågar mig vad som händer men istället för att servera honom ett svar så ställer 
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jag öppna följdfrågor till honom och det blir han som ger mig den rätta lösningen. Här 

upplever jag att vårt individuella intresse för det här experimentet förenas och ledde fram till 

en positiv kommunikation oss emellan. Pojken tar för sig och visar en mognad för mig. Han 

visar att han har förmågan att se hur det ena leder till det andra och med lite hjälp på traven 

(mina frågor) så kommer han fram till vad som sker i experimentet. Kragh-Müller m.fl (2012) 

menar att när pedagogerna ställer öppna frågor och lyssnar till de funderingar barnen har, så 

utvecklas barnets prestationsförmåga till det positiva, och det är då inte bara det aktuella 

ämnet som barnet får kännedom om utan de lär sig även mycket om sig själva och sitt sätt att 

vara gentemot andra. 

 

Bajshistorien tycker jag själv är lite rolig och den var otroligt spännande att vara en del av då 

den pågick. Jag blev verkligen medryckt och inbjuden i barnens fantasi när det kom till 

historien om djuren och bajset. Jag ansåg inte att det inte fanns något värde att gå in och 

berätta vad som egentligen var i detta dike utan jag ställde istället upp med följdfrågor runt 

barnens historia och blev en nyfiken deltagare. Barnen visste ju redan var det var i diket, på 

sitt egna sätt. När jag satte mig ner och lyssnade till hela historien igen så upptäckte jag hur 

mycket matematik de hade med i sin berättelse och vilken upplevelse de hade med tillgjorda 

röster, mörk röst för pappa björn och ljus röst för musen. Jag fick upp en bild av barnens 

kunskap genom att ta utgångspunkt i denna händelse. Det ser jag som en styrka inom mig som 

jag har byggt upp tack vare kunskap och utbildning. Tidigare hade jag kunnat skratta åt 

historien och kalla det ren fantasi, men nu kunde jag plocka ner händelsen och se den utifrån 

olika perspektiv och läranden. Barnen samspelade tillsammans och alla var delaktiga i 

historien. De skrattade tillsammans och det handlade inte om att göra sig lustig på någon 

annans bekostnad utan de skapade något gemensamt. Min roll blev som medlyssnare. Det 

kändes inte rätt att gå in och bidra med någon egen historia om ett djur. Detta var barnens 

egen historia och jag kände mig inbjuden som åhörare och ville inte utmana det förtroendet. 

Elfström m.fl. (2008) menar att det viktigaste du gör som pedagog är att fånga ögonblicket 

och med en förförståelse för vad som fångar barnens intresse, planera och genomföra 

kommande aktiviteter. I det här fallet fick barnens fantasi stå i fokus och jag var glad för att 

jag fick vara en del av den. 

  

Då vi kommer tillbaka till förskolan ser jag till att det blir en liten återträff och initierar barnen 

att med hjälp av flora, insektsbok och svampbok försöka hitta de insekter, svampar och 

blommor som vi upptäckte under vår expedition. Då uppstår en situation där två av flickorna, 

Thea och Linn har fått en blomma och en insekt som de ska försöka hitta i 

bestämningsböckerna. De visar inget intresse av att leta reda på skalbaggen då de redan vet att 

det är en skalbagge medan de däremot är intresserade av att hitta namnet på blomman. Trots 

mitt försök att leda in dem på tanken att det kanske finns olika sorter av skalbaggar så rättar 

de mig med att det då måste vara en nyckelpiga. Blomman däremot vill de finna namnet på 

och jag ber dem beskriva den för mig så att det ska bli lättare för mig att hitta den. Då Nils 

och Fia ska leta efter sin insekt så är Nils fast besluten av vad det är han står inför och det 

behöver inte bevisas. 

 

 

I situationen som inträffar under den andra stigen med treåringarna och blåbären så valde jag 

att låta dem utforska utifrån sina egna intressen den dagen. De var med oss och de deltog i 

instruktionerna för varje station men deras fokus var hos blåbären. Då Gry sedan kopplar ihop 

den blå färgen på tärningen med de blåa bären som hon tillbringat större tiden med att plocka 

och äta så blev det en bekräftelse på att det var rätt att hon fick utforska naturen på sitt eget 

sätt. Gry hade ju precis flyttat över från en småbarns- till en storbarnsavdelning, och Gry var 
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på utflykt i skogen för första gången, fick utforska och skaffa sig upplevelser utifrån hennes 

egen nyfikenhet och hennes fokus. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) hävdar att 

barnets lärande ter sig utifrån den individuella nivån, vart barnet och dess intresse befinner sig 

just här och nu. Lärandet fick ske på Grys egna premisser och hon gavs utrymme att fokusera 

på det hon ansåg vara viktigt här och nu (Elfström m.fl. 2008). Jag ville inte pressa henne att 

göra något som hon inte var mogen för just denna dag. När färgen blå kommer upp på 

tärningen så är det precis som att Gry ser en koppling mellan sitt eget intresse (bären) med 

stationens syfte (att hitta en viss färg) och då blir det relevant för Gry att delta. Kragh-Müller 

m.fl. (2012) beskriver detta som ”lekens sidovinst”, och menar att lärandet inte står i fokus 

utan lärandet blir en del av leken. Tack vare leken, i det här fallet plocka och äta blåbär, blir 

lärandet ett faktum då Gry kopplar ihop den blåa färgen på tärningen med de blåa bären där 

Gry haft sin fokus under denna dag (Thomas m.fl. 2011). Gry är mer intresserad av att plocka 

och äta blåbär men då Gry visar att hon kopplar ihop den blåa tärningen med bären och sen 

räknar bären så visar hon på nyvunnen kunskap i sin matematiska utveckling.  

 

Då barnet Klas berättar för mig om hur han går tillväga då han ska hitta nio föremål i skogen 

som motsvarar de nio prickarna som han har fått på sitt kort, så får jag en tydlig bild av hur 

han gått tillväga då han har löst uppdraget. Han visar en bred kunskap dels genom sin 

beskrivning på de olika föremålen och dess funktioner. Bären rullar undan och stenarna är 

tunga. Han visar även på en god förmåga då det kommer till problemlösningen. Klas löser 

problemet genom att ta en pinne som han vet är lång nog att dela i nio delar då han kommer 

fram till platsen där resultatet ska ”redovisas”. Sheridan m.fl.(2010) beskriver detta som ett 

sätt att kunna lösa matematiska problem utifrån ett logiskt resonemang. Klas kunskaper 

hjälpte honom att lösa problemet på ett smidigt sätt. Det var inte logiskt för Klas att slösa tid 

med de rullande bären eller de tunga stenarna utan han valde pinnen och koncentrerade sig på 

att hitta en tillräckligt lång pinne för ändamålet. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  

 

Jag skulle vilja arbeta fram fler stigar utifrån andra lärandemål och jag hade velat fånga 

pedagogernas syn och känsla på detta med utomhuspedagogik. Finns det några rädslor hos 

pedagogerna? Kan de se fördelar/nackdelar med utomhuspedagogik? Vad skulle inspirera 

dem till att vara mer ute med barnen? Det skulle vara intressant att veta deras syn på detta. 

Sen skulle det vara spännande att ta reda på och höra barnens definition på naturen. Vad gör 

man där? Är det någon som bor där?  

Sen tycker jag att situationen med barnen och insekterna/blommorna är intressanta. Varför är 

det självklart för dem att benämna blomman men inte insekten? Detta hade jag velat forska 

vidare i. Är det en tillfällighet eller är det så att visa saker är av större betydelse för oss att 

artbestämma än andra? Frukt och grönsaker till exempel. Där visar vi barnen tidigt vad som är 

vad och vilket namn dessa har. Det kanske är så att vi klarar oss utan att veta vilken typ av 

skalbagge vi har framför oss, det kanske handlar om en generell okunskap och att man som 

barn ska vara extra intresserad av skalbaggar för att ta reda på mer om dessa djur? Jag vet 

inte, men jag tycker det är intressant. 

Jag hade även kunna tänka mig att hitta mer litteratur som kan komma med konkreta exempel 

och forskning på varför det är så viktigt för oss att vårda naturen och förstå oss på hur den 

fungerar. Lite har jag hittat men skulle vilja veta mer och framförallt om det finns någon 

forskning på riskerna med en försämrad attityd till naturen. Känslan jag har är att vi på 2000- 

talet mer eller mindre måste slåss för att få behålla vår natur. 
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Bilaga 1 – Brev till föräldrarna med fullmakt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2012-08-20 

Akademin för teknik och miljö. 
 

Projektbeskrivning 

Linda Hellsén heter jag och jag läser till förskollärare på Högskolan i Gävle. 

”Stigar till kunskap” är namnet på mitt avslutande examensarbete som i huvudsak kommer att 

handla om att visualisera förskolans lärandemål med utgångspunkt i läroplanen för förskolan 

(Lpfö-98, reviderad 2010) och även lyfta betydelsen av att vistas ute i naturen med barnen. Vi 

lär oss med alla sinnen och utomhus är vi alla ett med naturen. Studierna kommer alltså att 

hållas till största dels utomhus då tanken är att jag ska planera och genomföra naturstigar i 

närmiljön. ”Stigarna” kommer i huvudsak belysa matematik och naturvetenskap. Det kommer 

förekomma en del spännande experiment och även problemlösning och samarbete i grupp. Jag 

kommer att utföra två stigar vid två olika tillfällen. 

 

Metod 

Då dessa studier kommer att ligga till grund för mitt examensarbete så kommer jag att 

dokumentera ”stigarna” med hjälp utav foton och även ljudinspelningar. Anledningen till jag 

valt denna typ av dokumentationsform är för att jag vill kunna vara deltagande i processen 

och inte binda upp mig med penna och papper. På detta sätt kan jag koncentrera mig på det 

som är här och nu och sedan i lugn och ro skriva ner det som hänt och sagts. Med fotonas 

hjälp kan jag sedan komma tillbaka till barngruppen och vi kan tillsammans prata om vad det 

var vi gjorde och upptäckte.  Utifrån detta samtal kring foton kan jag, förhoppningsvis, bilda 

mig en uppfattning om mitt uppsatta mål med ”stigen” har uppfyllts.   

 

Etik och sekretessen  

I resultatet kommer varken förskolans eller förskolebarnens namn att nämnas. Det kommer 

alltså inte vara möjligt att känna igen några enskilda personer. Insamlad data så som foton och 

ljudupptag kommer bara att användas inom projektet och kommer inte att användas i några 

andra sammanhang. Allt originalmaterial kommer att avidentifieras ett år efter det att 

uppsatsen publicerats.  Fram till dess kommer materialet att förvaras på högskolan i Gävle där 

ingen obehörig utanför projektet kommer att få tillgång till det. 

  

Du väljer själv om ditt barn får delta i projektet, och du kan alltid ändra dig senare.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Linda HellsénTelefon: XXX-XXX XX XX  Mejl: XXX   

mailto:plu08lsd@student.hig.se
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FULLMAKT 

 

 

 

 

 

Underskrift av föräldar 

 

Jag tillåter att mitt barn får delta i projektet ”Stigar till kunskap” och tillåter att 

ljudupptag och/eller foton där mitt barn närvarar får användas i undersökningen. 
 

 Jag vill inte att mitt barn är med i projektet. 

 

 Barnets för och efternamn: 

   ……………………………………….. 

 

  

 

 

 

 

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

 Målsman   (datum) Namnförtydligande 

 

 

Lappen lämnas i min egna lilla postlåda som hänger på avdelningen, helst så fort som möjligt!  

 

Tack 
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Bilaga 2 - Naturstigen 

 

Stigens lärandemål: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla 

kemiska processer och fysikaliska fenomen.” (Lpfö-98, reviderad 2010:10) 

 

Stigens syfte: Jag vill visualisera vissa fenomen för barnen. Vad är luft?  Ser vi luften och tar 

den plats? Detta vill jag visa med ett enkelt experiment. Jag vill att de ska öppna ögonen och 

se det som finns runt i kring dem och att de ska kunna sätta namn på växter och insekter de 

hittat. Genom att göra ett eget litet herbarium och en egen liten insektsbok så kan vi 

visualisera denna dag i augusti för vår omvärld. Jag vill även göra dem uppmärksammad på 

att de kan vara med och påverka vår miljö genom enkla val här i livet. Jag vill att barnen ska 

få en förståelse för att det mesta vi har runt i kring oss hänger ihop. Jag vill också att barnen 

ska få chansen att använda sig utav alla sina sinnen för att få en helhetsupplevelse som 

förhoppningsvis kommer att göra dem nyfikna på att vilje söka vidare och skaffa sig ännu mer 

kunskap.  

 

Dokumentationsform: Jag vill ta fasta på att dokumentationen från denna lilla expedition ska 

vara barnens egna och då utgår jag ifrån Lpfö-98, reviderad 2010 där det står att ”Förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, dokumentera, ställa frågor om 

och samtala om naturvetenskap.” (s. 10) Jag kommer att ta ljudupptag från våra samlingar och 

barnen kommer att få dokumentera tillsammans med hjälp av en kamera. 

 

Upplägget: Vi börjar med att ta oss fram till platsen där dagens expedition ska utföras. Vi gör 

en ring och sjunger en liten sång tillsammans.  

 

En liten sång:  

Mora Träsk ”Fjäril”    

Det var en gång en fjäril                                                                                                                               

Som la ett ägg                                                                                                                                              

Och ägget blev en larv                                                                                                                                             

Med många ben                                                                                                                                                   

Och larven blev en puppa                                                                                                                               

Så läng och hård     

Och puppan blev en fjäril                                                                                                                          

Som la ett ägg                                                                                                                                              

Och ägget blev en larv                                                                                                                                             

Med många ben                                                                                                                                                   

Och larven blev en puppa                                                                                                                               

Så läng och hård   

Osv..   

Sen pratar vi om luften och vad det är och om vi kan se den. Jag utför även ett experiment 

tillsammans med barnen med syftet att försöka visa dem att luften finns och tar plats även om 

vi inte ser den. 

 

Vattenpumpen:                                                                                                                                         

Till detta experiment behöver du: En djuptallrik, två kronor, ett stearinljus, en glasflaska 

med vid hals, tändstickor och vatten.                                                                                                             

Mål: För att kunna föreställa sig det tomrum som blir då ljuset förbrukar syret runt sig.                           

Beskrivning av experimentet: Vi tände stearinljuset och droppade lite stearin i botten på 
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djuptallriken för att sedan placera ljuset i den smälta ljusmassan och på så sätt kunde ljuset stå 

mitt i tallriken. Sen placerade vi två mynt vid ljuset och fyllde tallriken med vatten. Nu 

placerade glasflaskan över det brinnande ljuset och lät mynningen på flaskan vila på de två 

mynten.                                                                                                                                                   

Tips vid genomförandet: Ett mycket omtyckt experiment hos barnen.                                                       

Förväntat resultat: Vattnet kommer att sugas upp i flaskan och det blir tomt i tallriken. 

 

Jag delar in gruppen (14 barn) i tre olika expeditionsgrupper som alla får en varsin påse med 

sig innehållande lupp, glasburkar, kamera och pincett. Barnen som deltar på denna expedition 

är mellan 3-5 år gamla och vi är tre pedagoger som är med. Dagens uppgift blir att hitta 

insekter, fotografera blommor och lyssna efter fågelljud, allt för att visualisera närmiljön för 

barnen. Vad har vi runt i kring oss egentligen? Barnen fångar insekter i burkarna och 

fotograferar blommor, svampar, mossor och träd med hjälp av kameran.  

När vi känner oss nöjda med letandet och vi har lyckats fånga våra fynd på bild så sätter vi oss 

ner och fikar. Som tack för att jag har fått ”lånat” dem så bjuder jag på fikat idag. Det är en 

mycket uppskattad stund. 

 

Återsamling 2 dagar senare: Till detta tillfälle har jag satt ihop bilderna från vår tidigare 

träff och gjort en liten bok. Barnen får tillsammans med mig hjälpa till med att hitta insekter 

och blommor i artböckerna. Här får de samarbeta tillsammans två och två och klura ut vilken 

art de är de har hittat. Tillslut blir det en bok som vi kallar ”Den 29 augusti 2012” där våra 

experiment och stigen presenteras och dokumenteras. Visualiseras för allmänheten. 
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Bilaga 3 - Mattestigen 

 

Stigens lärandemål: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och 

andras problemställningar.” (Lpfö-98, reviderad 2010:10) 

 

Stigens syfte: Min tanke var att försöka visa på hur mycket runt i kring oss som är matematik. 

Former, antal, sorteringar och olika benämningar på saker så som lång/kort, tjock/smal, ligger 

på eller under bordet, allt de är matte som vi har runt i kring oss. Jag vill skapa en stig som 

verken tar lång tid att planera och genomföra. Den ska vara tydlig och klar för barnen och 

lärandemålet ska genomsyra stigen på ett klart och tydligt sätt. 

 

Dokumentationsform: Ljudupptag vid våra samlingar då jag vill kunna gå tillbaka och 

lyssna till det som sägs. Barnen och jag fotograferar. 

 

Upplägget: Vi börjar med att ta oss fram till gläntan där dagens uppdrag kommer äga rum. Vi 

samlar ihop oss i en ring och sjunger en sång tillsammans. 

 

En liten sång: 

Fem fina fåglar satt på en gren                                                                                                                             

En ramla av och då var det bara fyra fåglar kvar. 

Fyra fina fåglar satt på en gren                                                                                                                             

En ramla av och då var det bara tre fåglar kvar. 

Tre fina fåglar satt på en gren                                                                                                                             

En ramla av och då var det bara två fåglar kvar. 

Två fina fåglar satt på en gren                                                                                                                             

En ramla av och då var det bara en fåglar kvar. 

En fina fåglar satt på en gren                                                                                                                             

Den ramla av och då var det bara grenen kvar. 

Vi in oss (13 barn och tre pedagoger) i tre olika grupper och beger oss ut för att lösa olika 

uppdrag på vägen.  

 

Uppdrag 1: 

 

• Alla tar ett varsitt kort ur påsen. 

• Räkna antalet prickar på kortet du valt. 

• Nu ska du leta reda på något i samma antal som prickarna på kortet. Det kan vara 

stenar, kottar, löv, blommor… det du hittar. 

• När alla hittat samlas ni runt handduken och alla får visa vad de hittat och hur många 

de hittat.  

 

Uppdrag 2: 

 

• Någon kastar den färgade tärningen då alla ser på. 

• Vilken färg blev de? 
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• Nu ska alla gå runt i området och se om de kan hitta ett föremål i samma färg. 

• Samlas runt handduken och visa vad ni hittat, om ni hittat. Vissa färger kan vara 

svårare än andra. 

• Nästa kastar…  

Uppdrag 3: 

 

• Framför er har ni en påse med olika föremål i. Ta ur dem ur påsen och titta på dem en 

stund. 

• Nu ska alla föremål tillbaka i påsen. 

• Någon börjar med att ta ett föremål, visa det inte för någon annan. 

• Beskriv vad det är du känner i dina händer utan att säga vad det är. Är den hård-mjuk, 

lång-kort, tjock-smal… Kompisarna kan även ställa ja och nej frågor om föremålet. 

• Kan ni andra gissa vad som beskrivs?  

Uppdrag 4: 

 

• Alla får ett varsitt snöre/rep på en meter. 

• Kan ni hitta ett träd som har en omkrets på en meter?  

• Kan ni hitta en pinne som är en meter? 

• Om alla hjälps åt, kan ni hitta föremål som täcker upp en hel meter. (t.ex. Stenar, 

kottar, löv… lägg dem efter varandra tills metern är uppnådd). 

• Är det en meter runt din kompis? Runt två kompisar? Eller kanske tre? Prova och se! 

När alla har gjort klart alla uppdrag så passar vi på att njuta av en god fikastund tillsammans 

innan vi vänder tillbaka till förskolan. 

 

Återsamling 2 dagar senare: Till återsamlingen har jag satt ihop en liten bok på de bilder 

som vi gjorde och barnen får själva berätta vad de minns från stigen och vad de olika 

uppdragen var.  


