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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how preschool teachers are working with the 

goals of the curriculum in the subjects of science education, and whether their choice of 

working methods is effected by their personal views on the importance of the outdoor 

environment for children's science learning. I chose to use interviews as a method to 

investigate the purpose of this study. I interviewed preschool teachers from two so-called ”I-

Ur-och-Skur-förskolor”, meaning preschools that have the maiority of their activities outside. 

I also interviewed two local preschools with no special emphasis. The results of my study 

show that many of the teachers seem to have a positive image of the outdoor environment and 

its impact on the preschool children's learning development. All teachers described a thematic 

approach to the science education, and that it is integrated in the daily work with the children. 

This study shows the preschool teachers comprehension of how important it is to be in the 

outdoor environment, for the childrens development in learning about the sience subjects. 

Also because of the changing society and how this come to effect the children activities to be 

less physically and indoors. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers arbetssätt kring läroplanens mål om de 

naturvetenskapliga ämnena, och ifall arbetssättet går att relatera till pedagogernas syn på 

betydelsen av naturmiljö för barns naturvetenskapliga lärande. För att undersöka detta valde 

jag att använda intervju som metod. Jag valde att intervjua pedagoger i två I-Ur-och-Skur-

förskolor och två kommunala förskolor som inte hade någon speciell inriktning. Resultatet av 

min studie visar att många av pedagogerna verkar ha en positiv bild av utemiljö och 

naturmiljö, och dess betydelse för barns lärande i förskolan. Alla pedagoger beskrev ett 

tematiskt arbetssätt med de naturvetenskapliga ämnena och att det är integrerat i 

verksamhetens dagliga arbete med barnen. Studien synliggör pedagogers uppfattningar om att 

barn behöver naturen och att det blir alltmer viktigt då samhället utvecklas mer och mer mot 

stillasittande aktiviteter inomhus.    
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Inledning 
 

För att beskriva naturens betydelse för barn behöver man försöka förstå naturens betydelse för 

människan. I en studie hävdar man att människor har ett behov att vistas i naturen (Nedovic & 

Morrissey, 2013). Vi besöker naturen för att plocka svamp och bär eller för att gå på en lugn 

promenad eller motionera. Många uttrycker sig att de ”rymmer” till sommarstugan i skogen 

för att ”komma bort från vardagen”. Man söker ett lugn i dagens stressade samhälle 

(Granberg, 2000). I en annan studie menar man att naturen, den fysiska miljön bjuder på 

variationer av synintryck, dofter, ljud  och former och dessa talar till barns sinnen som ingen 

annan miljö kan göra (Braute & Bang, 1997). Det finns en tradition av att arbeta med frågor 

kring djur och natur i förskolan (Broman, 2015). När vi möter naturen lär vi oss hur den 

fungerar, hur den luktar och hur den känns (Braute & Bang, 1997). Genom lek i naturen 

möjliggörs lärande om årstidsväxlingar och barnen får en känsla för naturen och vad naturen 

kan erbjuda, vilket underlättar deras förståelse för miljö och miljötänkande. De tränar också 

de motoriska delarna som gå, springa och balansera genom att naturmiljöer ofta innefattar en 

mångfald av olika terränger (Granberg, 2000).  

Det gäller att ta tillvara på utemiljöns utforskningsmöjligheter och barns utforskarglädje. 

Experimentell lek ger viktiga naturvetenskapliga kunskaper (Granberg, 2000). Arbetet med 

barn och natur är ett väsentligt attitydskapande arbete för att grundlägga natur-och 

miljöskyddsarbete (Braute & Bang, 1997). Läroplanens mål om naturvetenskap har utarbetats 

av utbildningsdepartementet (2010). De beskriver vikten av naturvetenskap i förskolan för 

samhällets utveckling samt hållbar utveckling i följande citat: 

Under de senaste decennierna har den påverkan på natur och miljö som 
människans levnadssätt medför alltmer synliggjorts. I dagens 

konsumtionssamhälle behöver barn få kunskaper om människans inverkan på 

miljön och om vilka val som kan göras som påverkar miljön både i nutid och 

framtid (Utbildningsdepartementet, 2010, s. s. 14). 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98, skriver Skolverket (2010) om förskolans uppdrag. Min 

undersökning om miljö relaterar till följande citat: 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet 

till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 

2010, s. s.7). 

Det finns även delar av förskolans läroplan som tar upp vikten av att arbeta med just det 

naturvetenskapliga ämnet, ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor” och 

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Skolverket, 2010). 
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I-Ur-och-Skur- förskolor har som grund att jobba med friluftsfrämjandets mål som tar sin 

utgångspunkt i läroplanen. Dessa mål är följande: 

Verksamheten ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en natur-

känsla 

 Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil 

 Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten 

 Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen 

 Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

 Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 

(Friluftsfrämjandet, 2016) 

Friluftsfrämjandets pedagogik för I-Ur-och-Skur förskolor har sin utgångspunkt i friluftsliv, 

utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. De lägger mycket fokus vid att barnen ska 

få uppleva och upptäcka med alla sinnen och att pedagogerna ska vara medupptäckare, 

medupplevare och medundersökande. Det pedagogiska arbetet går ut på att följa barnen och 

deras intresse och erfarenheter (Friluftsfrämjandet, 2016). Det finns många olika förhållnings-

sätt till utevistelsen i förskolan och hur man ser på vikten av naturmiljö för barns lärande 

kring naturvetenskap. I en studie av en I-Ur-och-Skur- förskola och deras utevistelser har man 

visat på att genom att barnen vistas i naturen har de en stor möjlighet att utveckla kamratkul-

tur, lek och fantasiförmågan (Änggård 2012). Resultatet visar hur pedagogerna introducerar 

olika lekmiljöer, de visar hur naturmiljön kan användas symboliskt i låtsaslekar, som t ex. att 

ett böjt träd kan föreställa en motorcykel och att man kan göra en låtsaseld av pinnar, och vi-

sar barnen hur naturmiljön kan användas genom att uppmuntra barnen att klättra, balansera 

och hoppa på stockar och träd (Änggård 2012). Författaren  använder ordet magi för att besk-

riva hur naturen kan bli till en lekmiljö med en speciell atmosfär, där en sten kan bli ett troll 

(Granberg, 2000) eller en gran kan bli ett hus. En annan studie som stödjer teorin om att natu-

ren har en positiv inverkan på barns sociala utveckling, lek och fantasi förmåga, har man un-

dersökt barns respons av en naturlig utemiljö med naturelement såsom jord, sten, växter och 

träd (Nedovic & Morrissey, 2013). Studien visar att barnen föredrar en miljö som har natur-

liga inslag och inte en bestämd lekmiljö med färdiga lekställningar. De konstaterar också att 

miljön gav positiv inverkan så som ökad fysisk aktivitet hos barnen, det blev mer fantasirik 

lek, mer fokuserad lek, mindre konflikter och barnen blev mer avslappnade och lugna. En av 

studiens teoretiska perspektiv är hypotesen om Biophilia som är en hypotes om att det finns 

ett instinktivt band mellan människan och naturen (Wilson & Kellert, 1993) och att männi-

skan är beroende av naturen. Om vi inte tillgodoser dessa behov hos barnet kan det leda till att 

barnet utvecklar en obekväm relation med naturen och en negativ attityd till naturen (Nedovic 

& Morrissey, 2013). 

Genom att studera hur pedagogers förhållningssätt till utemiljön på förskolan ser ut och hur de 

arbetar med naturvetenskap utifrån deras perspektiv, får man kunskap om vilka förutsättningar 

barn har för naturvetenskapligt lärande på förskolan. Lärarens förhållningssätt är viktigt för 

barns utveckling och lärande och genom att undersöka hur denna relation ser ut i praktiken, 

kan man få en djupare förståelse för naturvetenskapligt lärande i förskolan.  
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Kommunikation mellan pedagog och barn är avgörande för barnens förståelse för 

lärandeobjetet (Gustavsson & Pramling, 2014). Efter att ha analyserat data med begrepp och 

perspektiv från variationsteorin i en studie, har de fått fram tre olika förhållningssätt bland 

pedagogerna när det gäller att kommunicera med barn om ett naturvetenskapligt fenomen. De 

har även sett hur de olika sätten påverkat barnen. Efter att analyserat ytterligare med andra 

perspektiv, som har likheter med variationsteorin, kom de fram till att ett av dessa 

förhållningssätt är att föredra när man pratar om naturvetenskapliga fenomen med barn i 

förskolan. I det förhållningssättet använde pedagogen ett varierat sätt att se på fenomenet 

vilken gav barnen möjlighet att själva göra kopplingar och jämföra med sina tidigare 

erfarenheter. De diskuterar vidare att deras studie har visat på att det finns olika sätt att lära ut 

på och att i arbetet med barn i förskolan är det värt att diskutera vidare på vilket sätt vi vill 

lära ut i förskolan. Det är också värt att diskutera hur pedagogers förhållningssätt och sätt att 

lära ut, får för konsekvenser för barnens förståelse och framtida lärande (Gustavsson & 

Pramling, 2014). I en annan studie har man intervjuat årkurs 1-6-lärare och undersökt deras 

uppfattningar och åsikter om utomhuspedagogiken och dess betydelse för barns lärande 

(Szczepanski och Dahlgren 2011). Slutsatsen konstaterar att det finns olika förhållningssätt 

och alla förhållningssätt speglar hur man som lärare väljer att utforma sina lektioner. Detta 

påverkar vad barnen sedan får med sig som grund för fortsatt lärande (Szczepanski och 

Dahlgren 2011). 

Syftet med min studie var att undersöka arbetssättet kring läroplanens mål om 

naturvetenskapliga ämnen och ifall det går att relatera till pedagogernas syn på betydelsen av 

naturmiljö för barns naturvetenskapliga lärande. Detta gjordes genom att intervjua pedagoger 

I-Ur-och-Skur-förskolor och kommunala förskolor utan en profil, för att undersöka om det 

fanns en koppling mellan pedagogers förhållningssätt till naturvetenskap i en förskola med en 

tydlig koppling i deras uppdrag till utepedagogik, eller en som inte har det. 

Mina specifika frågeställningar var. 

- Hur ser pedagogernas förhållningssätt till barns lärande om naturvetenskap ut? 

- Hur arbetar pedagogerna med de naturvetenskapliga ämnena? 

- Vilken syn har pedagogerna på betydelsen av att vistas i naturmiljö för det naturveten-

skapliga lärandet hos barn? 
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Metod 
 

Urval  

 

Jag valde att undersöka fyra förskolor inom en kommun i Mellansverige. Två av förskolorna 

hade en I-Ur-och-Skur-profil, och två förskolor var kommunala utan speciell inriktning men 

de hade skrivit i deras profil på hemsidan att de ansåg att skogen är viktig och att de hade re-

gelbunden verksamhet i skogen. De var i likhet med I-Ur-och-Skur-förskolorna lokaliserade 

intill ett större skogsområde. 

Först tittade jag på vilka I-Ur-och-Skur- förskolor som fanns inom kommunen. Därefter valde 

jag två I-Ur-och-Skur-förskolor som var lokaliserade så att jag kunde ta mig dit med kollek-

tivtrafik eller cykel, då jag inte har körkort. Vidare har jag gjort ett urval där jag valde försko-

lor som i sin profil, utifrån kommunens hemsida uttryckte sig om skogen som utemiljö och att 

de besökte den kontinuerligt. Jag valde sedan bort de områden/förskolor jag vikarierat på, haft 

praktik på samt där jag har bekanta som är bosatta. Detta urval behövde jag inte göra med I-

Ur-och-Skur- förskolorna då jag inte har haft någon koppling till den typen av förskola tidi-

gare. På motsvarande sätt till de I-Ur-och-Skur-förskolorna, har jag valt de två kommunala 

förskolorna utan speciell inriktning som var lokaliserade inom kollektivtrafikens linjer.  

 

Jag kontaktade förskolorna via telefon och skickade sedan över informationsbrev (Bilaga 1) 

och därmed uppfyllde jag kravet om informationskrav vilket innebär att forskaren ska infor-

mera de berörda undersökningsdeltagarna om forskningens syfte, vad som krävs av deltagarna 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Varje förskola fick komma överens om de ville 

medverka och välja ut vilka som var intresserade av att vara med i undersökningen. I och med 

att förskolelärarna själva fick bestämma om de ville medverka har de på så sätt gett sitt sam-

tycke till att delta (Löfdahl, 2014). Mitt önskemål var att få intervjua två pedagoger från varje 

förskola. Detta önskemål togs emot på alla de förskolor jag kontaktade och via mail bokade vi 

in en dag som skulle passa dem. I slutet av varje intervju informerade jag dem om att data och 

uppgifter som jag samlat in kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga samt att det inte 

kommer att kunna koppla ihop data med enskilda personer vid resultatredovisning, detta sva-

rar på konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

 

Datainsamlingsmetod 

   

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod. Kvalitativa forskningsmetoder känneteck-

nas av att de inte innehåller siffror eller tal. De innehåller verbala formuleringar, skrivna eller 

talade. Instrumenten man använder i dessa metoder är det traditionella ”ordet” (Backman, 

2008). Jag valde att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med pedagoger. Det är en 

lämplig metod när man ska undersöka pedagogers uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011) 

och även för att synliggöra variation och olikheter i olika förskolor och förskollärares arbets-

sätt. Att lyssna på pedagogers berättelser har länge varit ett bra sätt för förskollärare att lära 
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sig olika sätt utifrån andras erfarenheter som man sedan kan använda i sin egen praktik 

(Löfgren, 2014).  

 

Vid en direkt intervju, som jag valde att göra, måste man vara medveten om sin roll som inter-

vjuare och att det påverkar de svar man får från den man intervjuar (Bryman, 2011). En tele-

fonintervju minskar detta men kan samtidigt göra att man som intervjuare inte kan se om det 

finns en osäkerhet hos den intervjuade inför frågan, att man då hade behövt formulera om den 

för att få ett bra svar (Bryman, 2011). 

 

Jag använde mig av frågeområden och hade skrivit ner några delfrågor till varje frågeområde 

för att se till att jag fick svar på mina frågeområden men också för att inte göra intervjun för 

strukturerad (Bryman, 2011). Nya frågor till vad pedagogen valde att berätta uppkom under 

intervjuns gång och ordningsföljden på frågorna varierade. Mina frågeområden var: Hur ser 

pedagogens personliga koppling till naturvetenskap och utemiljö ut? Hur arbetar pedagogen 

praktiskt med de naturvetenskapliga ämnena på avdelningen? Hur skulle pedagogen i en 

”drömvärld” vilja arbeta med de naturvetenskapliga ämnena? Vilken betydelse tror pedagogen 

att den fysiska miljön har för naturvetenskapligt lärande? 

 

Det jag behövde tänka på när jag formulerade mina frågor var att strukturera dem i en ord-

ningsföljd så att de följer varandra på ett bra sätt, men också att vara beredd på att under inter-

vjuns gång ändra ordningsföljden i frågorna. Jag behövde också formulera frågor och fråge-

områden som skulle ge svar på undersökningens frågeställningar men att inte ställa förspeci-

fika eller ledande frågor (Bryman, 2011). Jag spelade in varje intervju med hjälp av min mobil 

för att kunna fokusera på samtalet mellan mig och den intervjuade och för att kunna lägga 

mitt fokus på att lyssna och ställa följdfrågor (Löfgren, 2014). 

      

 

Procedur 

 
Jag började med att formulera ett tydligt syfte med undersökningen därefter skapade jag några 

frågeställningar. Jag letade upp litteratur, böcker och avhandlingar som hade relevans för min 

undersökning, därefter sorterade jag ut olika teoretiska utgångspunkter för min undersökning, 

i form av tidigare forskning. När detta var påbörjat formulerade jag mina intervjufrågor. Jag 

började med att skapa några frågeområden och sedan la jag till några intervjufrågor till varje 

frågeområde. Ett informationsbrev till förskolor formulerades och arbetet med att hitta försko-

lor som skulle passa in på min undersökning började. 

 

Efter att jag valt ut fyra förskolor, två I-Ur-och-Skur-förskolor och två kommunala förskolor, 

kontaktade jag förskolornas chefer på telefon för att få ett godkännande. Därefter tog jag kon-

takt med förskolorna och frågade om det fanns ett intresse hos dem att medverka. En dag och 

tid bokades in och jag började med mina individuella intervjuer med två pedagoger från varje 

förskola. Varje förskola jag kom till hade ett avskilt rum där vi satt. Alla intervjuer spelades in 

med hjälp av ljudinspelning på mobil. När alla intervjuer var genomförda förde jag in ljudfi-

lerna på min dator och började transkribera intervjuerna. Efter varje intervju var transkriberad 

började jag analysen av mina insamlade data.  
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Databearbetningsmetoder 

 
Jag började med att sammanställa mina transkriberingar. Jag samlade alla svar jag fick från de 

två I-Ur-och-Skur-förskolorna i ett dokument och började jag sammanställa vad de intervju-

ade svarade under varje delfråga i respektive frågeområde. Mina frågeområden var: Hur ser 

pedagogens personliga koppling till naturvetenskap och utemiljö ut? Hur arbetar pedagogen 

praktiskt med de naturvetenskapliga ämnena på avdelningen? Hur skulle pedagogen i en 

”drömvärld” vilja arbeta med de naturvetenskapliga ämnena? Vilken betydelse tror pedagogen 

att den fysiska miljön har för naturvetenskapligt lärande?  

 

Samma sak gjorde jag sedan med de två kommunala förskolorna. Därefter bildade jag katego-
rier som speglar de områden pedagogerna kom in på i deras svar. De kategorier jag kom fram 

till var upplevelsebaserat lärande, tematiskt arbetssätt, pedagogers personliga koppling till 

utemiljö, utemiljö har en positiv inverkan på barn och förskolan och dagens samhälle. Sedan 

sorterade jag ut det som jag ansåg var de viktigaste svaren, från alla transkriberade intervju-

erna, de svar som var mest relevanta för mina frågeställningar och skrev en sammanfattning 

av de svaren under varje kategori. Kategorierna användes sedan för att analysera fram ett re-

sultat samt till att diskutera resultatet i diskussionsdelen. Jag använde inte kategorierna som 

rubriker utan dessa skrevs in i de olika textstyckena i resultatet.  
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Resultat  
 

Här presenterar jag mina resultat från de intervjuer jag gjort. Jag har använt mina 

frågeställningar som rubriker för att tydliggöra min resultatdel. 

Pedagogernas förhållningssätt till barns lärande om naturvetenskap 

 

På frågan om de tyckte att det var viktigt med naturvetenskap i förskolan sa i stort sett alla att 

det var viktigt men flera ville markera att det är lika viktigt som de övriga ämnena i förskolan. 

Många pedagoger i båda förskoletyperna svarade att det är ett viktigt ämne men att de tycker 

att förskolan ska ge en  grund till det, en upplevelse och att när de börjar skolan får mer 

fördjupning i de olika ämnena fysik, kemi och biologi. En pedagog från en kommunal 

förskola berättade: 

  

”Sen skulle jag inte kalla det fysik eller kemi, utan jag skulle se det som en 

upplevelse mer. För det är det vi ska ge dem, en upplevelse ett intresse för saker 

som sedan ska bli ett ämne i skolan, och då har de förhoppningsvis det glada 

och positiva intresset kvar härifrån, vilket gör att t ex. matematiken känns 

lättare och roligare.” 

 

En pedagog i en I-Ur-och-Skur-förskola betonar vikten av att själv visa ett intresse för det 

man gör i verksamheten för barnen: 

 

”Jag tror ju att barnen märker om man tycker om något. Jag tror att barnen lär 

sig på ett roligare sätt och de märker ju om man gillar det själv.” 

 

Några i de både förskoletyperna uppgav att de tycker det är lite svårt att tydliggöra vad 

naturvetenskap är i verksamheten, men att det är viktigt att jobba med ämnet. Alla svarade att 

arbetet med de naturvetenskapliga ämnena sker både ute och inne. Det fanns en osäkerhet hos 

många pedagoger, både i I-Ur-och-Skur-förskolorna och kommunala förskolorna gällande 

ämnena fysik och kemi, vad det är och vad skillnaden är. Vissa kände att den största 

svårigheten med just de ämnena var att det var svårt att förklara för barnen på ett bra sätt. De 

kopplade den svårigheten till deras egen ämneskunskap, att de inte hade tillräckligt med 

kunskap för att förklara för barnen. Men de flesta uttryckte sig att de vill lära sig mer så att de 

kunde jobba mer med de ämnena. En pedagog från en kommunal förskola som tyckte det var 

svårt såg det inte bara som negativt: 

  

”Man vill ju veta hur det går till så man kan svara på barnens frågor. Men då är 

man ju på samma nivå som barnen och kan upptäcka tillsammans så det är ju 

roligare på det viset.” 

 

Flera pedagoger från båda förskoletyperna berättade att deras förhållningssätt igenom hela 

verksamheten var att följa barnens intresse och att utifrån det samtala med barnen och skapa 

aktiviteter, och att de på så sätt får in mycket av de naturvetenskapliga ämnena. Några beskrev 

hur de brukade göra när de var ute i skogen, att de lyssnade på vad barnen sa och ställde 

ledande frågor där och då. Men att de alltid hade en grundidé med sig, någon aktivitet de 
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skulle göra, men om barnen visade intresse för annat var de flexibla och följde det istället. En 

pedagog i en I-Ur-och-Skur-förskola berättade: 

 

”Se vart de skenar iväg och följa barnens spår. Det är lite tjusningen också, det 

är roligt  att jobba så. Se vad man hittar i skogen, djurbajs eller något. Då 

fokuserar man på det istället för att tänka på det jag har planerat.” 

 

När jag ställde frågan om det fanns något som de ville ändra på i verksamheten eller något 

som de skulle vilja göra men som inte fanns möjlighet till, blev svaren ganska olika. Några 

pedagoger i de kommunala förskolorna kände att de hade brist på planeringstid och pengar. 

Några pedagoger från I-Ur-och-Skur-förskolorna kände att en större skog närmare förskolans 

gård, vindskydd i skogen och fler personal skulle underlätta verksamheten och pedagoger från 

båda typerna kände att de var nöjda, att det bara är viljan och fantasin som sätter stopp för det 

man vill göra.  

 

Arbetet med de naturvetenskapliga ämnena 

 

Det var vanligt att man använde ett tematiskt arbetssätt när de arbetade med de 

naturvetenskapliga ämnena. Pedagogerna i I-Ur-och-Skur-förskolorna beskrev ett mer 

integrerat arbetssätt som genomsyrade hela vardagens aktiviteter och utevistelser. 

Pedagogerna i de kommunala förskolorna beskrev både ett integrerat arbetssätt men några 

beskrev också arbetet med naturvetenskap som en aktivitet man gör, och som inte sker varje 

dag utan kanske en gång i veckan. En pedagog från en I-Ur-och-Skur-förskola berättade om 

hur de arbetar med naturvetenskap: 

 

”Vi har ju så mycket gratis, det finns runtomkring oss hela tiden. Är man i  

skogen får man in naturvetenskapen, biologi t ex. det finns så mycket. Så det är 

klart att vi jobbar med det, vi har experiment och aktiviteter men vi försöker 

alltid väva  in allting i vår vardag och i det vi gör.” 

 

Pedagoger i båda förskoletyperna berättade att de gjorde experiment ibland. Pedagogerna i de 

kommunala förskolorna utan inriktning arbetade med NTA-lådan. NTA-lådan fokuserar på 

teknik och naturvetenskap och har flera olika lådor med material att arbeta med, t ex. ljud, ljus 

och vatten (NTA, 2016). Många pedagoger tyckte detta var ett väldigt bra sätt att jobba på. De 

fick lära sig hur de skulle jobba med lådan genom att gå en kurs över en dag. Allt material 

fanns i lådan samt beskrivning till aktiviteterna. En pedagog uttrycker sig angående arbetet 

med NTA-lådan såhär: 

 

”Det är jätteskönt att få materialet färdigt och ett material som man tycker är    

vettigt, och när man har fått inspiration då är det lättare att inspirera barnen.” 
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Betydelsen av att vistas i naturmiljö för naturvetenskapligt lärande hos 

barn 

 

De första frågorna i min intervju handlade om pedagogernas personliga koppling till 

naturvetenskap och utemiljö. Alla pedagoger berättade om sina barndomsminnen och alla 

oavsett vilken typ av förskola de jobbade på, kunde minnas en positiv bild av naturupplevelser 

från när de var yngre. Några hade ett större intresse av att vistas i naturen än andra. Alla 

pedagoger i I-Ur-och-Skur-förskolorna svarade att de hade ett stort intresse av att vistas i 

naturen och många menade på att man måste ha det för att kunna jobba i en I-Ur-och-Skur-

förskola. Men alla pedagoger uppgav, i båda förskoletyperna att de tycker om skogen och 

tycker det är lugnt och skönt att vara där. De som uppgav ha ett större intresse av att vistas i 

naturen gjorde en tydlig koppling mellan stress och avkoppling i skogen. En pedagog från en 

I-Ur-och-Skur-förskola, berättade att hon har ett starkt behov av att vara ute även när hon 

kommer hem från jobbet och har varit ute en hel dag, att det blir som en medicin för kropp 

och själ. 

Många pedagoger i båda förskoletyperna ville ta ut mer av hela verksamheten, arbetet med 

andra ämnen och inte bara arbetet med de naturvetenskapliga ämnena. Dock upplevde 

pedagogerna i de I-Ur-och-Skur-förskolorna att de redan gör mycket ute, men det var några 

som kände att de kunde göra ännu mer ute än vad de redan gör. Nästan alla pedagoger var 

överens om att allt man kan göra inne kan man göra ute, men att vissa saker som t ex. väder 

styr vad som är möjligt att ta ut. En pedagog i en kommunal förskola berättade hur deras 

arbete med hållbar utveckling genomsyrar deras verksamhet: 

”Vi försöker flytta ut verksamheten ganska mycket just nu, ännu mer än vad vi 

redan gör. Det är också hållbar utveckling, att vara ute så mycket som möjligt. 

Barnen blir friskare om man är ute.” 

När jag ställde frågan om de tyckte det var skillnad på att driva naturvetenskaplig verksamhet 

ute eller inne var många positivt inställda till utemiljön. En pedagog i en I-Ur-och-Skur-

förskola svarade: 

”Ja, åh ja! Det är ju ute man ska vara. Det är ju där de verkligen får höra och 

lukta på sin rätta plats på det vi gör. Är vi inne, då måste de ha en bild i huvudet 

vad det är vi pratar om men är vi ute så blir det mer konkret med en gång. T ex. 

man lär sig om ett träd genom att gå ut och titta på det och se hur det förändras. 

Jag tror man lär sig naturvetenskap bäst ute.” 

 

Pedagoger i båda förskoletyperna svarade att lärandet blir konkret, de befinner sig i 

sammanhanget när de är ute, men också att konflikterna minskar när de är ute, vilket 

underlättar för barnens lek och lärande. Många berättade att de såg ett annat lugn i barnen, 

deras fantasi ökade och de lekte bättre med varandra. När jag ställde en följdfråga om vad de 

tror att det beror på, att det är skillnad på barngruppen när de kommer ut i skogen, svarande 

en pedagog i en kommunal förskola: 

”Det beror nog på att det är fritt, det är öppet och ganska stora ytor, och oftast 

är det bara vår barngrupp där. Det är roligt, många träd och vackert. Och det 

är lugnt.” 
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En annan pedagog i en I-Ur-och-Skur-förskola svarade: 

”Det är svårt att sätta ord på vad det beror på men jag tror det har att göra med 

att det finns så mycket att uppleva hela tiden, ljud och dofter, det finns inte den 

där väggen som sätter stopp. Är det för att himlen är där och man vet inte riktigt 

vart gränsen är.” 

 

Pedagoger i båda förskoletyperna ansåg att genom att man är ute kan man få en grund för ett 

fortsatt arbete inne. Några pratade om att de brukar ta med material utifrån och sen arbeta med 

konstruktion och skapande inne. En pedagog från en I-Ur-och-Skur-förskola berättade att hon 

hade det svårt att vara ute och göra experiment och samtidigt behålla barnens fokus, att det är 

lättare att sitta inne i ring under en samling eller runt ett bord och prata mer om det de gjorde 

ute. En pedagog från en kommunal förskola kände att experiment med olika vätskor gör de 

helst inne då det blir svårt att ta med det ut. En pedagog från en kommunal förskola kopplar 

samman vikten av att vara ute och barnens framtid i skolan: 

 

”Att de får se ett kretslopp i naturen, vad som händer, hur man tar hand om    

miljö och naturen. Det är inte lika konkret inne. Det är svårare att förklara för 

dem vart mat kommer ifrån, visst kan mat ta fram surfplattan och visa bilder. 

Men jag tror att om man kan påvisa något i naturen har det mer inverkan. Sen i 

skolan blir det mer abstrakt med formler och så. Det kommer jag ihåg från när 

jag själv gick i skolan, det var svårt att applicera det på min verklighet. Men 

hade jag fått det tidigare så hade jag haft någon erfarenhet av det.” 

 

Några pedagoger från båda förskoletyperna ansåg att dagens utveckling och samhälle 

innehåller mycket stillasittande aktiviteter. De hör barnen prata om att de spelar mycket på 

datorn och sitter mycket vid surflattor hemma. Därför tyckte många pedagoger att de behöver 

komplettera det i verksamheten genom att vara ute mycket och visa barnen den delen också. 

De vill visa barnen det finns annat att göra och lära dem om naturen och hur man behandlar 

naturen, t ex. inte slänga skräp. Detta såg många som ett stort uppdrag. En pedagog från en 

kommunal förskola berättade: 

 

”Det känns som att det har blivit viktigare att vara ute i skogen och naturen, och 

röra på sig och hitta på saker där. Det är mer stillasittande hemma. Det 

upplever vi när vi pratar med föräldrarna. Och har man inte intresset själv blir 

det inte lika naturligt för barnen att gå ut som det har varit förut. Så det känns 

ju som att förskolan kan väcka ett intresse och visa att det är roligt att vara 

ute.” 

 

På frågan om de ansåg att det är viktigt att barn får vistas i skog och naturmiljö på förskolan 

tyckte de flesta, oavsett vilken typ av förskola att det är viktigt att förskolan ger det till barnen 

dels för att de ska få en så bred grund som möjligt, men också för att då vet de att barnen har 

fått med sig det på förskolan, ifall de inte får den möjligheten när de kommer hem. En 

pedagog från en I-Ur-och-Skur-förskola svarade: 

 

”Det är jätteviktigt, man vet ju inte vad de gör hemma men då ger förskolan det 

i alla fall. Det blir ju minnen för livet, man får med sig så mycket.” 
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En pedagog från en kommunal förskola tyckte att det är upp till föräldrarna också: 

 

”Nej, det är inte det viktigaste. Det är upp till föräldrarna också, att vara 

ansvariga till att barnen får uppleva så mycket som möjligt. Att bara upptäcka 

stadsmiljö ger mycket. Det är vad du gör med din utemiljö och hur aktiv du är som 

pedagog i din utemiljö som spelar större roll än vart det står träd.” 
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Diskussion 
 
Mina resultat visar att pedagogers uppfattning om naturvetenskapligt lärande och utemiljön i 

förskolan i kommunala förskolor och I-Ur-och-Skur-förskolor, är genomgående lika. De flesta 

intervjuade pedagogerna i båda förskoletyperna ansåg att det är viktigt att arbeta med 

naturvetenskap i förskolan, men att det är ett integrerat arbete som genomsyrar den vardagliga 

verksamheten. Naturvetenskapligt lärande integreras oftast i den dagliga verksamheten och 

kombineras med andra aktiviteter (Klaar & Öhman, 2013). Det som också var en gemensam 

uppfattning hos alla pedagoger oavsett typ av förskola, var att deras uppdrag var att ge barnen 

en upplevelse, skapa ett intresse kring det naturvetenskapliga ämnet, på den nivån att det ska 

vara ett lekfullt och roligt arbetssätt. Det som skiljde sig mest åt var det personliga intresset av 

att vistas i naturen privat, samt pedagogernas uppfattning om vad det naturvetenskapliga 

ämnet är. Resultatet visar att många pedagoger oavsett förskoletyp har en positiv syn på 

utemiljön och att det är viktigt för barns fortsatta relation till naturen. En studie visade också 

att det är viktigt för barn att vistas i naturmiljö för att skapa en positiv relation till naturen 

(Nedovic & Morrissey, 2013). 

 

Mina resultat visade att många av pedagogerna beskrev deras arbete med de 

naturvetenskapliga ämnena som ett tematiskt arbete som är integrerat i verksamheten och att 

de arbetade med att vara på barnens nivå och följa deras intresse. Detta innebär en 

kombination av organiserade aktiviteter och ”fri lek” under dagen vilket stämmer överens 

med läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) att verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi, lek och lärande. Detta överensstämmer också med flera studier 

som påtalar betydelsen av kopplingen mellan pedagogers förhållningssätt och barns 

naturvetenskapliga lärande (Gustavsson & Pramling, 2014), (Klaar & Öhman, 2013), 

(Nedovic & Morrissey, 2013) och (Szczepanski & Dahlgren, 2011). En studie visade också att 

det naturvetenskapliga lärandet ofta integreras i den dagliga verksamheten, tillsammans med 

andra aktiviteter och sker inte om en ensam aktivitet (Klaar & Öhman, 2013).  

Alla pedagoger svarade att de väver in naturvetenskapligt lärande i  den dagliga verksamheten 

och samtalar med barnen om olika fenomen som kopplas till naturvetenskapligt lärande, till 

exempel om barnen hittar insekter så ställer pedagogerna frågor om vad barnen tror att de 

kommer ifrån, vad de äter och så vidare. Detta kan kopplas till en studie, där de konstaterar att 

om pedagogen använder ett varierat sätt att se på fenomenet och gav barnen möjlighet att 

själva göra kopplingar och jämföra med sina tidigare erfarenheter, ökade det möjligheten för 

barns lärande om naturvetenskap i förskolan (Gustavsson & Pramling, 2014). Mina resultat 

visade att det finns olika uppfattningar om vad naturvetenskapligt lärande i förskolan ska 

innehålla. Några pedagoger berättade att de tycker det är svårt att sätta ord på vad i deras 

arbete som hör till naturvetenskap, men upplevde ändå att det genomsyrade hela deras 

verksamhet. Denna osäkerhet kring vad naturvetenskapligt lärande är kan man koppla till en 

studie som hävdar att utomhuspedagogiken inte har en tydlig begreppslig förklaring, vilket 

möjliggör egna tolkningar och uppfattningar hos pedagoger. I studien anser man att den stora 

variationen kan göra att lärandet utomhus blir lidande (Szczepanski & Dahlgren, 2011).  

De flesta pedagoger i båda förskoletyperna var överens om att det är mycket viktigt att barnen 

får möjlighet att vistas i naturmiljö. Många pedagoger berättade att de tyckte barnen blev 

lugnare, fantasin ökade och det blev mindre konflikter vilket Änggård (2012) också visade i 
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sitt resultat (Änggård 2012). Många uttryckte en upplevelsebaserad pedagogik när de pratade 

om vad de gjorde i skogen och varför de tycker det är viktigt att komma ut i naturmiljö. De 

ville att barn skulle få själva gå och upptäcka, leka i en naturlig miljö och undersöka 

materialet som finns i skogen. 

Jag valde att intervjua pedagoger i både I-Ur-och-Skur-förskolor samt i kommunala förskolor 

utan någon speciell profil för att undersöka om det fanns en koppling mellan pedagogers 

förhållningssätt till naturvetenskap i förskolor med en tydlig koppling i deras uppdrag till 

utepedagogik och förskolor som inte har det, och mina resultat visade att det inte fanns några 

stora skillnader. Det som skilde sig åt mest var pedagogernas personliga intressen av natur och 

miljö. I I-Ur-och-Skur-förskolorna svarade alla pedagoger att de hade ett stort intresse av att 

vistas i naturen på fritiden. Friluftsfrämjandets pedagogiska arbete med barnen ska innehålla 

ett upplevelsebaserat lärande, där pedagogerna ska vara medupptäckare, medupplevare och 

medundersökande (Friluftsfrämjandet, 2016). Några pedagoger från I-Ur.-och-Skur-

förskolorna ansåg att för att kunna jobba i en I-Ur-och-Skur-förskola behöver man ha ett 

intresse för friluftsliv, att det annars skulle bli svårt att jobba med det varje dag. En studie om 

en I-Ur-och-Skur-förskola visar att pedagogerna uppmuntrar barnen till utforskande i skogen 

(Änggård, 2012). Flera pedagoger jag intervjuade menade på att det är viktigt att som 

pedagog vara engagerad i det man gör för barns lärande. 

Många pedagoger berättade att deras arbete med barnen går ut på att lyssna och samtala med 

dem i deras upptäckande och utforskande under dagen i förskolan, och att de på så sätt kan 

leda dem in på det naturvetenskapliga lärandet. Detta skilde sig inte åt från de olika 

förskoletyper. I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och lek (Skolverket, 2010). Många pedagoger kände att det är förskolans 

uppdrag att lära barnen de enskilda naturvetenskapliga ämnena, utan ge en upplevelse och 

skapa ett intresse hos barnen. De ville ge dem en erfarenhet, ”så ett frö” av naturvetenskap 

och naturupplevelser som de kan ta med sig genom livet men framförallt i den kommande 

skolgången. Detta hävdade pedagoger i båda förskoletyperna. Tittar man på vad 

friluftsfrämjandets mål för en I-Ur-och-Skur-förskola är ser man att de liknar läroplanen men 

har en mer tydlig koppling till natur och miljö (Friluftsfrämjandet, 2016). Det är de målen I-

Ur-och-Skur-förskolan ska jobba med, men de ska även följa läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010).  

Denna studie kan användas till att få en överblick av vilka uppfattningar som kan finnas hos 

verksamma pedagoger ute i förskolor. Metoden jag valde var att göra intervjuer vilket visade 

sig vara en bra metod för att svara på mitt syfte och frågeställningar. Jag fick nyanserade 

berättelser från pedagogerna och på så sätt fick jag reda på deras uppfattning om deras 

arbetssätt i den egna praktiken (Löfgren, 2014). Genom att intervjua pedagoger en och en fick 

jag personliga berättelser som speglade individens egna tycken och tänkanden (Bryman, 

2011). Det man behöver vara medveten om är att den intervjuade kan ha blivit påverkad av 

mig som intervjuare (Bryman, 2011) och ville beskriva ett arbetssätt som pedagogen trodde 

jag ville höra. Dock blev resultatet mer nyanserat än t ex. statistik, då jag hade möjlighet att 

ställa följdfrågor till pedagogernas svar. Jag fick möjlighet att intervjua det antal pedagoger 

som jag hade satt upp som mål att hinna med, och det blev inget bortfall utan all insamlad 

data kunde användas och transkriberas. Intervjuerna gick bra, jag upplevde inte att någon 

kände sig obekväm med situationen och jag fick svar på alla mina frågor. Min undersöknings 

tillförlitlighet är stor men generaliserbarheten är begränsad med tanke på det begränsade 

urvalet, såtillvida att endast 8 pedagoger från sammanlagt 4 förskolor intervjuats. 
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Genom att studera pedagogers egna uppfattningar om deras förhållningssätt till 

naturvetenskapligt lärande kan man se vilka uppfattningar som finns och vilken variation som 

råder (Löfgren, 2014). Det som vore intressant att undersöka, som fortsatt forskning inom 

ämnet är vilken betydelse pedagogers förhållningssätt till naturvetenskapligt lärande har för 

barns lärande, genom att förslagsvis göra en intervju med pedagoger och sen en observation 

av lärandeprocessen mellan barn och pedagog.  

De kunskaper som jag har fått från detta arbete är bland annat att dagens pedagoger har en 

stor möjlighet att lära barnen i förskolan om naturen och miljötänkande, bara genom att själv 

visa intresse. Jag kommer även ta med mig de inspirerande berättelser från alla pedagoger jag 

har intervjuat, det engagerande arbete som finns för att verka för en bättre miljömedvetenhet 

hos barn i dagens förskola. När jag började arbetet med denna studie så var jag osäker på om 

jag skulle få svar på mina frågeställningar, om det fanns ett integrerat arbete med de 

naturvetenskapliga ämnena i förskolan. Men jag blev glatt överraskad av vilket arbete som 

faktiskt finns och att pedagoger idag har en stark uppfattning om att det är viktigt att lära 

barnen om hur naturen fungerar och om miljöaspekter, då samhället idag behöver framtida 

vuxna som jobbar för vår närmiljö och naturens välfärd. 

 

  



 

15 

 

Referenslista 
Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Stockholm: Studentlitteratur. 

Braute, J. N., & Bang, C. (1997). Följ med ut! Barn i naturen. Stockholm: Univesitetsforlaget. 

Broman, I. T. (2015). Förskola tidig intervention. Delstudie 1 Förskola till stöd för barns 

utveckling och lärande sid 16-56. Stockholm: Swedish Research Council. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Friluftsfrämjandet. (Maj 2016). I Ur och Skur. Hämtat från 

http://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/ maj 

2016 

Granberg, A. (2000). Småbarns utevistelse. Stockholm: Liber. 

Gustavsson, L., & Pramling, N. (2014). The educational nature of different ways teachers 

communicate with children about natural phenomena. International Journal of Early 

Years Education, 59-72. 

Klaar, S., & Öhman, J. (2013). Doing, knowing, caring and feeling: exploring relations 

between nature-oriented teaching and preschool children´s learning. International 

Journal of Early Years Education, 37-58. 

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed- regelverk och etiska förhållningssätt. i A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson, & K. Franzén, Förskollärares metod och vetenskapsteori. Stockholm : 

Liber. 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. i A. Löfdahl, M. Hjalmarsson, & K. 

Franzén, Förskollärares metod och vetenskapsteori. Stockholm: Liber. 

Nedovic, S., & Morrissey, A.-M. (2013). Calm active and focused: Children´s responses to an 

organic outdoor learning environment. Learning Environ Res, 281-295. 

NTA. (2016). Om NTA. Hämtat från http://www.ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/ Maj 2016 

Skolverket. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket. 

Szczepanski, A., & Dahlgren, L. O. (2011). Lärares uppfattningar av lärande och 

undervisning utomhus. Linköping: Didaktisk Tidskrift, 20 (1), 21-48. 

Utbildningsdepartementet. (2010). Förskola i utveckling- bakrund till ändringar i förskolans 

läroplan. U10.027. Utbildningsdepartementet. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wilson, E., & Kellert, S. (1993). The Biophilia Hypothesis. United States of America: Island 

press. 

Änggård, E. (2012). Att skapa platser i naturmiljöer- Om hur vardagliga praktiker i en I Ur 

och Skur- förskola bidrar till att ge platser identitet. Oslo: Nordisk barnhageforskning. 

Vol 5 Nr 10 sid 1-16. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

Bilaga 1. Information till personal på xxx förskola 

 
Hej! 

Jag heter Frida Magnusson och jag studerar till förskollärare vid Karlstads Universitet. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete som handlar om pedagogers syn på skogen som utemiljö samt 

hur det naturvetenskapliga ämnet praktiseras i verksamheten. För att genomföra min 

undersökning har jag planerat att göra en intervju på runt 20-30 minuter med ett antal 

förskollärare i Karlstad kommun.  

Anledningen till att jag kontaktar er på … förskola är för att jag undrar om det finns intresse 

hos er personal att medverka i min undersökning. Jag behöver intervjua 2 pedagoger. 

Intervjun kommer att innehålla några frågor som handlar om pedagogernas syn på skogen 

som utemiljö, vilka personliga erfarenheter man har av skogen samt hur ni jobbar med 

naturvetenskap i den pedagogiska verksamheten. Intervjun kommer att spelas in som en 

ljudfil för att jag ska kunna fokusera på vårt samtal.  

Under mitt arbete med denna undersökning kommer jag ta hänsyn till de etiska råd som 

Vetenskapsrådet har gällande god forskningssed. Det innebär deltagandet i den här 

undersökningen är helt frivilligt och man kan närsomhelst avbryta sin medverkan. De som 

väljer att delta, och även förskolornas identitet kommer vara skyddade då jag kommer 

använda fiktiva namn både när jag redovisar resultat av intervjuer samt när jag nämner på 

vilken förskola jag gjort min undersökning. Jag kommer inte nämna vilken kommun 

undersökningen är gjord och data som samlas in kommer endast att användas i mitt 

examensarbete, ingen obehörig kommer att få tillgång till mina insamlade data och när 

studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras.  

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid förskollärarutbildningen vid 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets bibliotek. 

Hoppas ni tycker det här låter intressant och att det är möjligt att genomföra en intervju med 

två av er. Skulle det av någon anledning inte fungera just nu så har jag naturligtvis förståelse 

för det.  

 

Med vänliga hälsningar Frida Magnusson 

Förskollärarutbildningen Karlstad Universitet 

Mailadress: xxxx 

Mobilnumme: xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 
 Hur ser pedagogens personliga koppling till naturvetenskap och utemiljö ut? 

- Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? Har du någon tidigare koppling till 

naturvetenskap, utbildning?  

- Har du ett intresse att vistas ute i naturen privat? Kan du komma på något starkt minne inom 

naturen från när du var liten? 

- Tycker du att det är viktigt med naturvetenskap i förskolan? Varför? 

 

 Hur arbetar pedagogen praktiskt med de naturvetenskapliga ämnena på avdelningen? 

- Arbetar ni planerat med de naturvetenskapliga ämnena på er förskola? 

- Hur arbetar ni med de naturvetenskapliga ämnena? Tematiskt med alla ämnen? Alla barn? 

Åldersgrupper? 

- Vad gör ni helst ute/inne? Om inne vad gör ni då? Om ute vad gör ni då? 

 

 Hur skulle pedagogen i en ”drömvärld” vilja arbeta med de naturvetenskapliga 

ämnena? 

- Finns det något som du skulle vilja ändra på i verksamheten, som ni kanske för tillfället inte 

har möjlighet till men som ni vill göra? 

- Är olika naturvetenskapliga ämnen olika ”svåra” att arbeta med? Vilka är svåra? Varför?  

- Finns det något område som du tycker särskilt bra om att arbeta med? Motivera? Upplever 

du att ni har olika ”ansvarsområden” i arbetsgruppen? 

- Upplever du att det är skillnad på att vara ute och driva naturvetenskaplig verksamhet än 

inne? 

- Tror du att det har betydelse för barnen och lärandet om man är ute eller inne och gör någon 

aktivitet med naturvetenskaplig koppling? Är det olika för olika ämnen?  

 

 Vilken betydelse tror pedagogen att den fysiska miljön har för naturvetenskapligt 
lärande? 

- Om ni arbetar med naturvetenskap, var brukar ni i så fall hålla till när ni arbetar med 

naturvetenskap? Ute/inne? Särskild plats oavsett om det är inne eller ute?  

- Går ni till skogen? Hur ofta brukar ni vara där? Oftare besök vissa årstider? 

Möjligheter/hinder med skogsutflykter? 

- Har ni främst organiserade aktiviteter eller fri lek?  

- Om organiserade: Vad gör ni? 

- Anser du att det är viktigt att barnen får vistas i skog och naturmiljö på förskolan? Varför?  


