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Sammanfattning 

Friluftsfrämjandets I Ur och Skur verksamhet arbetar med utomhuspedagogik, där barn 
tillsammans med varandra och engagerade vuxna ska få uppleva, praktiskt utforska och lära 
med alla sina sinnen genom olika uttryckssätt. Utgångspunkten är barnens nyfikenhet och glädje 
och pedagogernas uppgift är att vara delaktiga i lärandet och utmana barnen på ett lustfyllt sätt.  

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar kring verksamhetens syfte, 
arbets- och förhållningssätt för att jämföra dessa med information från Friluftsfrämjandet. 
Studien är baserad på intervjuer med sju pedagoger som alla har I Ur och Skur utbildning, samt 
textanalyser av information från Friluftsfrämjandet.   

Våra resultat visar att pedagogernas uppfattningar överstämmer väl med Friluftsfrämjandets 
intentioner och beskrivningar med avseende på verksamhetens syfte, arbets- och 
förhållningssätt. Något som framkom genom de båda källorna är att verksamheten ska bedrivas 
utomhus i största möjliga utsträckning. Både pedagogerna och Friluftsfrämjandet har som syfte 
att barnen ska få kunskap om naturen och utveckla en naturkänsla samt bli miljömedvetna 
genom upplevelser, lek och utforskande. Det finns dock skillnader i hur pedagogerna och 
Friluftsfrämjandet definierar olika begrepp samt hur de arbetar för att nå de uppsatta målen. 
Friluftsfrämjandet menar att barnen blir miljömedvetna genom att de utvecklar en naturkänsla. 
Pedagogerna däremot uppfattar naturkänsla och miljömedvetenheten som två skilda syften och 
betonar inte sambandet mellan dessa.  

Nyckelord  

Friluftsfrämjandet, I Ur och Skur, pedagogers uppfattningar, utomhuspedagogik. 
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Inledning 

Under de senaste åren har undervisning i utomhusmiljöer uppmärksammats i större utsträckning 
och det finns ett flertal studier som behandlar olika didaktiska perspektiv på 
utomhusundervisning (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Det centrala för lärandet i 
utomhuspedagogiken är att barnen genom egna upplevelser och erfarenheter i utomhusmiljöer 
får en praktisk kunskap som de sedan kan kombinera med kunskap från böcker (Szczepanski, 
2007). Upplevelsebaserat lärande skapar en nyfikenhet hos barnen och den kunskap de får 
genom upplevelserna är grunden för ett bestående lärande (Ericsson, 2004). Genom att barnen 
får uppleva naturen får de även möjlighet att använda alla sina sinnen i sitt lärande i olika 
ämnesområden (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Alla barn är olika och har olika 
inlärningsbehov. Utomhuspedagogiken kan erbjuda en variation av arbetssätt som inte ett 
vanligt klassrum kan för lärandeprocessen. I utomhusmiljöer finns det möjligheter till ett 
varierat lärande så att alla barn får möjlighet att nå strävansmålen. Barnens tidigare erfarenheter 
och föreställningar ska vara utgångspunkten i pedagogernas arbete, utifrån dessa ska de sedan 
utmana barnen vidare i sitt lärande (Ericsson, 2004).  

Att använda utomhusmiljöer i undervisningen bidrar till flera positiva effekter på barns lärande 
och utveckling. Resultat från tidigare forskning kring utemiljöers påverkan på barns utveckling 
(Fjortoft, 2001., Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997) har påvisat att barn 
som får vistas ute i naturmiljöer utvecklar både sin motorik och blir mer kreativa i leken, då 
lekaktiviteterna och lekformerna blir mer varierande. Det framkom även att motivationen och 
koncentrationsförmågan hos barnen påverkades positivt av en rik naturmiljö. Den fysiska 
mångfalden som finns i naturmiljöer ökar också möjligheterna för lärande och utveckling.  

Undersökningar genomförda i verksamheter med fokus på utomhusundervisning i 
Storbritannien, så kallade Forest Schools, visar att det kan vara speciellt värdefullt att barn leker 
utomhus, då det kan integrera kognitiva, emotionella och sociala beteenden (O´Brien & Murray, 
2007., O´Brien. 2009). Dessa två studier tar upp vikten av utomhuspedagogik då den har positiv 
inverkan på en rad områden i barnens utveckling. Genom att barnen i Forest Schools får arbeta 
med praktiska uppgifter tillsammans utvecklas deras självförtroende, sociala kompetens och 
språk. Genom att utgå från barnens intressen och nyfikenhet blir de mer koncentrerade och 
motiverade i sitt lärande vilket främjar deras förståelse och kunskapsbildning. Genom fysisk 
aktivitet utvecklas även motoriken hos barnen. Studierna understryker även att det barnen lär sig 
i Forest School borde integreras i det ordinarie klassrumsarbetet, det kan till exempel handla om 
att reflektera över vad man lärt sig i naturen och hur det kan relateras till annat skolarbete.  

Hur verksamhetens riktlinjer tolkas och hur verksamheten bedrivs påverkas av pedagogernas 
intresse och uppfattningar (Maynard, 2007). I studien har Maynard intervjuat tre pedagoger 
kring deras uppfattningar om vad Forest School verksamheten har för syften, arbets- och 
förhållningssätt. De utbildades vid Bridgewater Collage, för att bli Forest School ledare. 
Pedagogernas svar analyserades och jämfördes med hur väl de överensstämde med 
utbildningens hemsida. De viktigaste resultaten visade att pedagogernas uppfattningar i studien 
överensstämde till stor del med Brigwater College hemsida. En skillnad fanns dock när det 
gäller syftet med verksamheten. Enligt både pedagogerna och hemsidan är huvudsyftet att 
barnen ska få möjlighet att utveckla självförtroende och självständighet. Enligt pedagogerna är 
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målsättningen även att barnen ska få kunskap om naturen och utveckla en miljömedvetenhet, 
detta var inte något som togs upp på hemsidan.  

I Sverige har vi I Ur och Skur förskolor, en pedagogisk verksamhet som arbetar med 
utomhuspedagogik. Dessa verksamheter finns representerade i hela Sverige och följer 
Friluftsfrämjandets riktlinjer. I Ur och Skur verksamheten beskrivs både på Friluftsfrämjandets 
hemsida samt i en mängd utbildningsmaterial för pedagoger. Syftet med den här studien är att 
undersöka pedagogers uppfattningar om I Ur och Skur pedagogiken i förhållande till vad 
Friluftsfrämjandet skriver, i avseende på syfte, arbets- och förhållningssätt. Våra 
frågeställningar är följande:  

• Vilka uppfattningar har pedagogerna kring verksamheten angående syften, arbets- och 
förhållningssätt?  

• Hur beskrivs syften, arbets- och förhållningssätt angående I Ur och Skur verksamheten i 
Friluftfrämjandets litteratur- och internet information? 

• Hur förhåller sig dessa uppfattningar till varandra? Stämmer pedagogernas 
uppfattningar med Friluftsfrämjandets intentioner?  

Metod 

Urval 
För att kunna svara på våra frågeställningar är studien baserad på både intervjuer och 
textanalyser. De verksamheter vi kontaktade hittade vi genom en lista på Sveriges samtliga I Ur 
och Skur verksamheter som finns presenterade på Friluftsfrämjandets hemsida 
(Friluftsfrämjandet, 2009). Vi kontaktade verksamheter i Stockholms södra förorter. De sju 
pedagoger vi valde att intervjua har alla gått I Ur och Skurs grundutbildning genom 
Friluftsfrämjandet, vilket var ett krav för att kunna göra en motsvarande undersökning som 
Maynard (2007).  

Vi har även gjort ett urval när det gäller vilka texter som skulle ingå i vår textanalys. Vi valde 
att granska den senaste versionen av Friluftsfrämjandets grundbok för I Ur och Skur 
verksamheten (Westerlund, 2009). Vi har dessutom valt att studera informationen på 
Friluftsfrämjandets hemsida angående I Ur och Skur verksamheten (Friluftsfrämjandet, 2009). 

Datainsamlingsmetoder 
För att ta reda på pedagogernas tankar och uppfattningar om syften, arbets- och förhållningssätt 
valde vi att använda oss av halvstrukturerade kvalitativa intervjuer, där man utifrån en 
intervjuguide fokuserar på vissa teman, så som det beskrivs i Kvale (2009). Vi valde att 
fokusera på tre teman, syfte, arbets- och förhållningssätt. Intervjuerna genomfördes med hjälp 
av några få huvudfrågor som täckte in våra tre teman, men de kunde förändra både form och 
ordningsföljd, beroende på vad de intervjuade berättade. Syftet med intervjuerna var, som även 
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Johansson och Svedner (2006) beskriver, att vi skulle få en så uttömmande bild av 
pedagogernas tankar och uppfattningar som möjligt.  

För att ta reda på Friluftsfrämjandets uppfattningar om våra tre ovanstående teman valde vi att 
göra en närläsning av deras hemsida samt av grundboken för I Ur och Skur verksamheten, med 
fokus på syfte, arbets- och förhållningssätt. Att göra en närläsning av texterna är enligt 
Johansson och Svedner (2006) grundläggande i en textanalys. För att förstå innehållet och 
innebörden av de texter som väljs ut att analyseras krävs det flera noggranna läsningar.  

Procedur 

Under de inledande telefonsamtalen med pedagogerna berättade vi att syftet med vår studie var 
att få en bild av deras personliga uppfattningar kring I Ur och Skur verksamhetens syften, 
arbets- och förhållningssätt.  Vi berättade även hur vi skulle gå tillväga rent praktiskt. Vi valde 
att göra individuella intervjuer med pedagogerna för att få fram deras personliga tankar och 
uppfattningar. Intervjuerna ägde rum i de olika verksamheternas personalrum och de flesta 
varade i 15-20 minuter. Intervjuerna spelades in och innan vi började intervjua pedagogerna 
gick vi igenom Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002), där vi utförligt förklarade 
studiens syfte, att frågorna är frivilliga att svara på och att deras anonymitet skyddas. Samtliga 
intervjuer utfördes av samma person för att insamlingsmetoden av data skulle vara lika, där 
samma grundfrågor ställdes till alla de intervjuade. Endast följdfrågorna skiljde sig åt, beroende 
på de intervjuades svar. Observatören förde anteckningar under samtliga intervjuer. Dessa var 
enligt vår uppfattning ett bra komplement till de inspelningar vi gjorde av intervjuerna och 
förbättrade tillförlitligheten i vår datainsamling. I textanalysen valde vi att till en början läsa 
texterna var och en för sig för att hitta Friluftsfrämjandets syften, arbets- och förhållningssätt. 
Därefter jämförde vi våra analyser och sammanställde dessa.  

Databearbetning 
Analysen är gjord utifrån en fenomenografisk metodansats som fokuserar på att få fram 
människors tankar om något fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Kärnan av denna 
analysmetod är enligt Larsson (1986) att jämföra de olika svar som framkommer.  

I dessa jämförelser är det viktigt att hitta likheter och skillnader mellan uppfattningar för att 
kunna skapa en så tydlig bild som möjligt av det som sagts. Analysmodellen vi arbetat utifrån 
(Dahlgren & Johansson, 2009) har sju steg som samspelar under processens gång. De 
transkriberade intervjuerna lästes igenom ett antal gånger med fokus på att hitta stycken där 
pedagogernas tankar om våra tre temaområden uttrycktes. Dessa stycken jämfördes sedan och 
sorterades in i olika kategorier. Det vi fick fram i textanalysen bearbetades på samma sätt, för att 
även där få fram tydliga kategorier kring Friluftsfrämjandets uppfattningar angående syfte, 
arbets- och förhållningssätt. 
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Resultat 

Pedagogernas uppfattningar 

Syften 

Vid tolkningen av pedagogernas uppfattningar kring verksamhetens syften, framträdde tre 
huvudkategorier (Diagram 1). De beskrev att verksamheten ska utveckla en naturkänsla hos 
barnen, utveckla miljömedvetenhet samt att det är viktigt att inkludera detta i arbetet med de 
övriga delarna som ingår i förskolans läroplan.  

För att utveckla en naturkänsla krävs det enligt pedagogerna kontinuerliga besök i naturen, för 
att barnen ska bekanta sig, få erfarenheter, bli trygga, uppleva glädje och se samband i naturen. 
En av pedagogerna uttryckte sig såhär: 

För mig så innebär det här att förmedla kunskap om djur och natur samt att även förmedla 
känslan av att vara ute och ta tillvara på det vi har runt omkring oss i skog, mark och bland 
djur (Pedagog 7). 

Fyra av sju pedagoger pratade om att ett viktigt syfte med I Ur och Skur verksamheten är att 
barnen ska utveckla en naturkänsla. De hade dock olika definitioner om vad som var 
naturkänsla. Pedagog sju var den enda som specifikt talade om hur viktig tryggheten är för 
barnen när de är i skogen för att de ska utveckla naturkänsla. 

För mig är målet att barnen ska känna trygghet ute och att de tillsammans med oss vuxna ska 
kunna leka utan att det ska finnas konstruerade lekplatser runt omkring dem (Pedagog 7).  

Två andra pedagoger beskrev hur viktigt det är att ge barnen kunskap om naturen. En av dem 
uttryckte vikten av att värna om naturen och miljön på ett djupare plan. 

Vi följer ju Friluftsfrämjandets, det är ju den här målsättningen att få den fördjupade 
kunskapen, naturkänslan, förståelsen och sambanden i naturen (Pedagog 5). 

Ytterligare ett syfte som fyra av sju pedagoger ansåg var viktigt med I Ur och Skur 
verksamheten var att barnen ska känna glädje och att det ska vara lustbetonat när de är ute i 
naturen, vilket en av pedagogerna uttryckte såhär: 

Jag vill lära dem någonting så att de tar med sig känslan av naturen när de blir större. Att de 
ska känna att naturen tillför oss mycket glädje (Pedagog 1). 

Fyra av sju pedagoger tog upp att de även arbetar efter förskolans läroplan i sitt vardagliga 
arbete och att det är ett viktigt syfte, men att de till skillnad mot traditionella förskolor arbetar 
efter strävansmålen i största möjliga mån utomhus.  

Något vi alltid utgår ifrån och pratar om mycket är läroplanen. Det här med barnet i centrum 
är en väldigt stor diskussionspunkt som vi alltid har. Det är ett mål att varje barn ska bli sedd 
och att vi utgår från deras möjligheter (Pedagog 6). 

Miljömedvetenhet var även något som tre pedagoger pratade om som ett stort och viktigt syfte. 
Detta skulle utvecklas genom verksamhetens aktiviteter så att barnen får en djupare förståelse 
för naturens kretslopp. Något som en av de tre pedagogerna sade var att återvinning, 
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sopsortering och kompostering är aktiviteter som barnen är delaktiga i för att bli miljömedvetna. 
Såhär beskrev två pedagoger miljömedvetenhet: 

Lära barnen om miljö, det är jätteviktigt för oss, så det är jätteviktigt det här med återvinning 
och miljö. Att vi släcker efter oss när vi går ut, stänger av vattenkranen efter oss, att inte den 
står och rinner i onödan och sådana saker. Det här med att man sopsorterar, komposterar, vi 
har en matkompost. Miljön och lära dem miljötänk så att de som vuxna kanske tänker på 
miljön mera än vad många gör idag, det ska bli ett automatiskt tänk (Pedagog 1). 

Man vill miljöfostra, det låter ju avancerat, men vi tror att barnen som vi jobbar med får in 
det i ryggmärgen (Pedagog 3). 

 

Diagram 1. Pedagogernas uppfattningar om syftet med I Ur och Skur verksamheten. 

Arbetssätt 

När vi tolkat pedagogernas tankar om deras arbetssätt, framträdde tre huvudkategorier (Diagram 
2). De beskrev hur de arbetar för att nå verksamhetens syften, genom att de till största delen 
bedriver verksamheten utomhus för att arbeta med förskolans läroplan samt att åldersindelade 
grupper används för att anpassa miljöundervisningen för barnen beroende på deras ålder. Alla 
pedagoger vi intervjuade pratade om I Ur och Skurs idé om att de flyttar ut verksamheten och 
aktiviteterna som många traditionella förskolorna gör inne. De tar även med sig material till 
skogen. 

Vi försöker göra mycket saker utomhus, det man kan göra inne kan man också göra ute 
(Pedagog 4). 

Tre pedagoger beskrev på olika sätt att barnen får mer tid för lek när de bedriver den största 
delen av verksamheten utomhus. De sa bland annat att barnen inte blir avbrutna lika ofta, då 
barnen redan på morgonen blir emottagna ute på gården där de direkt kan börja leka fram till 
lunch. Två andra pedagoger pratade om att ljudnivån tillåts vara högre utomhus, då det inte 
påverkar den generella ljudnivån eftersom utrymmet utomhus är större än vad det är inomhus.  

Jag tror också att det är bra för ljudnivån. För i skogen kan man, om man vill leka lite 
livligare lekar och skrika lite mera… jag menar inte att vi ska skrika i skogen, utan att man 
kan vara lite mer livlig, lite mer högljudda för det gör ingenting (Pedagog 1).  
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När vi är ute får de leka klart, det blir mer djupgående lekar, de hinner lösa konflikter själva, 
det är också att vi tror att barnen kan i viss ålder, att vi backar men finns med som hjälp 
(Pedagog 6). 

Att barnen dessutom använder fantasin och blir kreativa på ett annat sätt när de får tid till lek var 
något två andra pedagoger pratade om.  

Det är jätte bra lekmiljö att röra sig i naturen. Det är grovmotorik, det är finmotorik, det är 
hur mycket som helst. Sen tror jag att det här med att vara ute i naturen för barn, att det 
skapar mycket fantasi också. Skogen är bara full av tillfällen att leka och fantisera tycker jag 
(Pedagog 1).  

Mycket tycker jag att vi kan göra ute, vi behöver inte bord och stolar för att sitta och pyssla, vi 
kan göra det på marken ute. Färger och sådant här kan vi ta med oss ut, men vi kan också 
hitta det ute (Pedagog 7). 

Pedagogerna tar i allmänhet med barnen till samma platser i närmiljön för att barnen ska känna 
igen sig och känna sig trygga med att vara i skogen. 

Genom att vi går till samma plats många gånger lär de sig att känna igen omgivningen, de lär 
sig hitta, ja, att känna sin hemmiljö (Pedagog 7). 

Som sagts ovan så pratade fyra av sju pedagoger om att de följer läroplanen i sitt arbete 
utomhus och tyckte inte att det var några problem att flytta ut aktiviteterna som barnen 
efterfrågade eller de övriga mer pedagogstyrda aktiviteterna för att utveckla barnens förmågor 
efter strävansmålen.   

Jag tar gärna ut det där med troll och sådant, jag tycker det är kul. Bockarna Bruse leker jag 
gärna när vi går över en bro. Så där kommer ju även det här med drama in också. Och det är 
ju tanken med vår idé, att man ska ha med sig det som ingår i verksamheten enligt läroplanen. 
De trycker ju väldigt mycket på den, I Ur och Skurs grundpedagogik, att man ska ha med sig 
alla de här bitarna. Man ska ha drama, sång, skapande, ja, alltihopa ska ingå i hela vår 
verksamhet (Pedagog 1). 

Sen kan man ju väva in i vardagen så lustbetonade, spännande saker, då man kan har med sig 
en sångpåse, eller sagopåse ut. Under sommartid så gör vi all verksamhet, det som man gör 
inne i den traditionella förskolan, gör vi ute. Så har vi ju målarstafflierna ute och man dukar 
fram ett budskap på morgonen (Pedagog 5). 

Alla sju pedagoger pratade om hur viktigt det är att vara delaktig i barnens utforskande för att 
kunna uppmuntra och utmana barnens tankar kring vad de blivit intresserade av. De beskrev att 
de är Medupptäckande, Medagerande, Medupplevande, Medundersökande tillsammans med 
barnen, begrepp som används explicit i Friluftsfrämjandets material. Flera av dem pratade även 
om att alla barn i en barngrupp inte behöver fångas samtidigt. 

Det finns ju fyra M, de står här i, men just att man är med och arbetar med barnen. Nu är det 
ju väldigt mycket det här med medagerande och medupptäckande, det är att man inte svarar, 
utan man kanske ställer en motfråga, att man jobbar med att barnen ska tänka själva. Och att 
man är medagerande i skogen, att man är med barnen på barnens nivå, och det är ju mycket 
lättare i skogen (Pedagog 3). 
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Man behöver inte fånga alla barns intresse samtidigt, så är det ju, har du fjorton barn i 
skogen och hittar mask under en sten så behöver inte alla fjorton få samma upplevelse 
samtidigt, utan det handlar ju mer om att alla får sitt (Pedagog 3). 

Så jag ser nog mer det här att man är medagerande, medupptäckare, ja att man upptäcker 
med barnen. Det är på barnens nivå, och försöker få dem tillfällena att bli så många som 
möjligt (Pedagog 6) 

Miljöundervisning var något som tre av sju pedagoger pratade om som en central och viktig del 
i verksamheten, för att få barnen miljömedvetna som vuxna. En av de sju pedagogerna berättade 
att hennes förskola har en varmkompost där barnen får vara delaktiga med att tömma 
matresterna från dagen. 

Vi har varmkompost. De stora barnen pratar vi kanske lite mer med, vi säger ju till barnen att 
det ska gå till maskarna och sådär rent allmänt, men de stora barnen kanske man går in lite 
mer ingående på vad det är som händer och hur det blir. De får följa med och tömma 
komposthinken. De är väldigt intresserade och vill stå på pallen och släppa ner resterna i 
komposten som kryllar av maskar (Pedagog 1).  

Alla pedagogerna pratade om de åldersindelade grupperna på något sätt, där de anpassar de 
pedagogiska aktiviteterna efter barnens ålder.  

Sen har ju vi gröna rummet som vi kallar det för, där får femåringarna, alltså Mullebarnen, 
där får de samlas en gång i veckan och vi lär dem om kretsloppstänkandet. Vi pratar om 
vatten, rengöring av vatten… vad man gör papper av…( Pedagog 1). 

Jag har hand om Mullebarnen, så de är ganska stora, och det är ju kul att titta i böcker om 
man hittar konstiga insekter. Vi slår upp, för jag kan inte allt, och det får de också veta att 
alla vuxna inte kan allt. Vi letar tillsammans och tar reda på fakta. Och det är ju också 
spännande. De lär sig hela tiden nya saker (Pedagog 4). 

 

Diagram 2. Pedagogernas uppfattningar om verksamhetens arbetssätt. 

Förhållningssätt  

Vid tolkningen av pedagogernas reflekterande kring deras förhållningssätt framträdde två 
huvudkategorier (Diagram 3). Alla de sju pedagogerna talade om att de lär tillsammans med 
barnen så att alla deras möjligheter att lära tas tillvara i så stor utsträckning som möjligt. 
Barnens intresse är i fokus och styr lärandesituationerna för att skapa glädje för lärandet.  
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Fem av de sju pedagogerna uttryckte vikten av att utgå från barnens möjligheter så att de inte 
sätter ribban för högt för dem, vilket kan leda till att de tappar det viktiga intresset.  

Det här att ha en trevlig stund tillsammans, och att man ibland kanske inte kommer till skogen 
utan bara halvvägs, för det händer så mycket på vägen dit (Pedagog 5). 

Det här att barnet är i centrum är väldigt viktigt och är en stor diskussionspunkt som vi alltid 
har och det är ett mål att varje barn ska bli sedd samt att man utgår från deras möjligheter 
(Pedagog 6). 

Samma fem pedagoger uttryckte dessutom att det är viktigt att utgå från barnens intressen, för 
att aktiviteterna ska intressera dem samt för att locka barnen att vilja utforska och ta reda på 
mer.  

Det här att man lyssnar, man har som pedagog lärt sig mer att lyssna in barnen och om man 
tillexempel idag ska ut och kolla på småkryp säger vi, tillexempel spindlar och myror, och så 
har det regnat så att det är fullt med maskar. Då får man som pedagog ställa om till maskar, 
och så har man alltid materialet med sig. Att man lärt sig att det är där barnen är, det som är 
intressant idag. Det jag menar är att man inte är så fyrkantig, att det man planerat måste man 
följa, utan att det mer är barnen och hur just den dagen i skogen är då (Pedagog 6). 

De fem pedagogerna som ovan beskrev hur viktigt det är att utgå från barnens intressen 
uttryckte också att barnet ska vara i centrum och flera av dem hänvisade till Friluftsfrämjandet. 
De formulerade på olika sätt att verksamheten ska utgå från barnen.  

Men sen är det också hur vi förhåller oss, vårt förhållningssätt, det här att vi tror på det 
kompetenta barnet. Man ska inte vara för snabb för att hjälpa, utan de ska få tid för 
tillexempel påklädning, det ingår ju då i barnsynen. Bara för att man kanske tycker att någon 
bara är två till tre år, fast de kanske är inne i det där stadiet att ”Å nu är det jättekul” liksom 
och får de bara tiden så klarar de av det hela (Pedagog 6). 

För att barnen ska vara i centrum är pedagogerna medupptäckande, medagerande, 
medundersökande och medupplevande. Barnen och pedagogerna ska tillsammans utforska och 
lära i naturen, vilket sex av sju tydligt uttryckte under intervjuerna. 

Ja, nyfikenhet! Det här om man som pedagog lever sig in så blir de nyfikna. Då kan man 
skapa diskussioner och ifrågasätta, beskriva och mycket mer (Pedagog 1). 

För mig är I Ur och Skur pedagogik mycket att vara närvarande barnen, medupptäckare, 
medagerande, medupplevare, medundersökande (Pedagog 6). 

I och med att barnen har en naturlig nyfikenhet så ger det mig inspiration att lära mig och ta 
reda på mer. Och man upptäcker så mycket själv genom att barnen upptäcker andra saker, för 
de är närmre marken än vad jag är (Pedagog 7). 
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Diagram 3. Pedagogernas uppfattningar om förhållningssätt.  

Friluftsfrämjandet 
De texter vi analyserat är Friluftsfrämjandets hemsida samt I Ur och Skur – Grundbok för 
Friluftsfrämjandets I Ur och Skur verksamhet. Det vi hittade på Friluftsfrämjandets hemsida 
fanns även med i boken, men där mer utförligt beskrivet. Därför har vi valt att endast använda 
oss av citat hämtade ur boken. 

Syften  

När vi läste texterna för att hitta de syften som Friluftsfrämjandet har med I Ur och Skur 
verksamheten kunde vi urskilja att ett av målen är att ge barnen en naturkänsla som utvecklar en 
miljömedvetenhet. Ytterligare ett mål är att utifrån förskolans läroplan arbeta med natur och 
miljöfrågor, där även de övriga delarna som finns med i styrdokumenten inkluderas. I boken tar 
de också upp hur viktigt det är att stärka barnens självkänsla, både för deras eget lärande och för 
att de ska fungera i gruppen. Dessa tre kategorier (Diagram 4) har vi valt att tolka som 
Friluftsfrämjandets syften med verksamheten. Boken tar upp vikten av att barnen får kunskap 
om naturen och att denna kunskap sedan leder till att de på ett bättre sätt kan se och förstå 
samband i naturen. De beskriver det som att barnen får en naturkänsla där både kunskap, glädje 
och förståelse ingår. 

Målet är att ge bättre kunskap om naturen. Den ökade kunskapen ska ge naturkänsla och 
förståelse för sambanden i naturen. Barnen ska lära sig hur man uppträder i naturen och bli 
miljömedvetna (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 4). 

Syftet är att barnen genom denna kunskap och förståelse ska utveckla en miljömedvetenhet som 
de sedan har med sig i livet.   

Barnen ska bli ”omedvetet miljömedvetna”. Det vi idag måste påminnas om när det gäller 
återvinning och miljöarbete, det ska vara ett naturligt levnadssätt när barnen blir vuxna 
(Friluftsfrämjandet, 2009, sid 49). 

Vikten av att stärka barnens självkänsla och självbild är något som ofta återkommer i texten. De 
beskriver hur viktigt detta är för att barnen ska lära och utvecklas.  
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En god självbild är en förutsättning för allt lärande och personlig utveckling. Det är viktigt att 
öka motivationen hos barnet genom att skapa mening och lust i det som sker både i förskola, 
skola och fritidshem (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 12) 

Barnen måste stödjas i att stärka sin egen självbild och självkänsla. Det är oerhört viktigt för 
att kunna vara en välfungerande gruppdeltagare som samspelar med andra. Detta är en viktig 
beredskap för livet som vi vill sträva efter att ge våra barn och ungdomar (Friluftsfrämjandet, 
2009, sid 10). 

Boken tar på flera ställen upp vikten av att arbeta med alla de delar som finns med i förskolans 
och skolans läroplan. Detta är inte ett uttalat syfte i boken men vi har tolkat det som ett av 
verksamhetens syften, då det återkommer i texten på olika sätt i nästan varje kapitel.  

Ledarna ska genom lek och aktiviteter i naturen låta barnen utveckla sin fantasi, sin 
kreativitet, sitt språk, sin motorik och sin sociala kompetens. Barnen ska bilda och vidga sin 
begreppsvärld genom att använda alla sina sinnen (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 49). 

 

Diagram 4. Syften med verksamheten enligt Friluftsfrämjandet.   

Arbetssätt 

Tolkningarna av Friluftsfrämjandets beskrivning av I Ur och Skur verksamhetens arbetssätt 
delades in i tre huvudkategorier (Diagram 5). Den största är att all verksamhet bedrivs utomhus 
och helst i naturmiljö, den andra är att de arbetar med åldersindelade grupper (Knopp, Knytte 
och Mulle). Den sista beskriver pedagogernas roll i arbetet med att stärka barnens självkänsla. 

Vårt mål är att förmedla kunskap till barnen genom lek, upplevelsebaserat lärande och genom 
våra olika uttrycksmedel i och med hjälp av naturen. Årstidernas växlingar bjuder på en 
variation av aktiviteter och uttryckssätt som vi värdesätter högt. (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 
6) 

För att barnen ska utveckla en naturkänsla och förståelse för naturen är det viktigt att de får 
möjlighet att tillbringa mycket tid i naturmiljöer. Utomhusverksamheten är en naturlig del av I 
Ur och Skur där de flesta aktiviteter bedrivs utomhus året runt.  

Det allra viktigaste är att ge barnen en naturkänsla, lära dem att trivas i naturen och träna 
sig i att ta eget ansvar. För att nå det måste man vistas kontinuerligt ute under hela året. 
Barnen måste få leka och ha roligt i naturen när de är små. Det leder till nyfikenhet, lärande 
och så småningom naturkänsla (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 48). 

Leken ses som ett av de viktigaste arbetssätten när det gäller att nå utsatta mål med 
verksamheten. I leken får barnen möjlighet att på ett roligt sätt inhämta kunskap och utvecklas 
på en mängd områden. Eftersom den största delen av I Ur och Skurs verksamhet bedrivs 
utomhus får barnen mycket tid till lek. De har både samlingar och måltider ute vilket gör att det 
inte försvinner tid till av- och påklädning samt undanplockning av barnens aktiviteter.  
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Leken kräver koncentration och tid. På I Ur och Skur minimeras avbrotten eftersom barnen 
lämnas och hämtas utomhus. Barnen behöver inte heller städa undan leken, när 
samlingen/lektionen börjar. (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 25).  

I leken förenas inlärning, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får 
en god kroppsuppfattning, de tränar sina muskler, sin balans och sin smidighet. Leken leder 
till självförtroende när man behärskar sin kropp, leken leder till språklig utveckling och 
inlevelseförmåga. Leken handlar om att förstå världen och livet. I leken behövs turtagande, 
samförstånd och ömsesidighet (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 24). 

När barnen får möjlighet att leka i skogen får de tillgång till en större och mer variationsrik 
lekmiljö, där träd och buskar skapar små rum som barnen kan nyttja om de vill leka enskilt. Här 
sätts inte heller leksakerna i fokus, då barnen leker med det som finns i naturen. Detta medför 
även att fantasin stimuleras samt att färre konflikter uppstår. 

Skogen bjuder fantastiska möjligheter till lek. Miljön är inte tillrättalagd, vilket betyder att 
barnen stimuleras att fantisera och leka det som finns i deras huvuden för ögonblicket 
(Friluftsfrämjandet, 2009, sid 24). 

I boken beskrivs det hur barnen genom lek och utforskande skapar en förståelse och kunskap 
om sambanden i naturen. Genom upplevelser får de en förståelse för naturens kretslopp och sin 
egen möjlighet att påverka. Det är därför viktigt att förskolorna arbetar aktivt och konkret med 
olika miljöfrågor genom att diskutera återvinning, arbeta med kompostering och sopsortering.   

I våra verksamheter har vi olika typer av miljöarbete. Vi arbetar med kretsloppstänkandet och 
har ofta odling, kompost, djur och egen matlagning. När barnen är med om detta, ser de på ett 
konkret sätt hur ett ekologiskt kretslopp kan fungera (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 49).  

Friluftsfrämjandet lägger stor vikt vid det upplevelsebaserade lärandet där barnen genom att 
uppleva naturen får kunskap och förståelse. Barnens nyfikenhet ska styra arbetet och det är 
viktigt att pedagogerna är lyhörda, aktiva och närvarande för att upptäcka vad som fångar 
barnens intresse. 

Inom I Ur och Skur är det upplevelsebaserade lärandet viktigt. Tillsammans med barnen 
upptäcker vi skog, äng, hav, sjö och fjäll året runt genom upplevelser, lekar och äventyr 
(Friluftsfrämjandet, 2009, sid 43). 

Det är viktigt att vi som ledare visar stark tilltro till barnen. Vi måste visa att vi tror på dem. 
Barn har fantastiska förmågor att klara av mer än vad vi tror, om de får göra det på sitt sätt. 
Barn och ungdomar idag behöver klara strapatser och motgångar. De behöver egna 
erfarenheter så att självkänsla och självtillit kan få växa (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 17) . 

Pedagogerna ska utmana och stötta barnen i sitt lärande genom att låta dem få möjlighet att 
uttrycka sig på många olika sätt, eftersom alla är och lär olika. Barnen får möjlighet att arbeta 
med skapande, drama, musik, rörelse och kultur i och med hjälp av naturen. 

Inom i Ur och skur vill vi stimulera barnen att uttrycka sig på många olika sätt, för att ge 
barnen chans att upptäcka vilket/vilka uttrycksmedel de tycker om. Ledarna bör alltid sträva 
efter att stimulera så många sinnen som möjligt vid inlärning. De olika uttrycksmedlen ger 
också barnen en variationsrik lärmiljö. En viktig del är att barnen upplever det positivt och att 
de har roligt. När vi arbetar med olika uttrycksmedel strävar vi efter att använda 
naturmaterial och naturen som resurs (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 32).  
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Knopp-, Knytte- och Mulleverksamheterna är åldersindelade grupper, där barnen tillsammans 
med vuxna och sina jämnåriga kamrater upptäcker naturen.  

I Friluftsfrämjandets barnverksamhet får barnen och ungdomarna möjlighet att komma ut och 
vara i naturen, lära sig respektera allemansrätten och värna om miljön. Verksamheten är 
metodiskt uppbyggd och anpassad till ålder och friluftsvana. I Ur och Skurs verksamhet 
genomsyras av Friluftsfrämjandets verksamheter för barn och ungdomar. (Friluftsfrämjandet, 
2009, sid 29).  

 

Diagram 5. Verksamhetens arbetssätt enligt Friluftsfrämjandet.  

Förhållningssätt  

När det gäller förhållningssätt framstår det i boken två huvudkategorier (Diagram 6). Den första 
är att barnen alltid sätts i centrum och den andra att pedagoger och barn lär tillsammans. 
Verksamheten utgår alltid från de medverkande barnen och pedagogernas uppgift är att se 
barnens behov, erfarenheter, förmågor och intressen. Pedagogerna ska ha förståelse för att det 
finns olika sätt att inhämta kunskap och det är viktigt att de stöttar barnen att tro på sig själva 
och sin egen förmåga. 

Inom I Ur och skur är det centrala att hela tiden ha barnet i centrum. Vi ser till hela barnet 
och dess olika utvecklingsnivåer. Vi bör vara nära barnet så att vi ser behov, erfarenheter och 
förmågor. Barnet måste få förtroende till eget lärande. Det ska få känna att ledarna 
accepterar hela människan, alltså alla dess sidor. I Ur och Skurs ledare värdesätter barnets 
intellektuella, sociala, empatiska, fysiska och estetiska förmåga och lärande 
(Friluftsfrämjandet, 2009, sid 12). 

Barns nyfikenhet och lust att lära ska styra arbetet, pedagogerna ska finnas där som stöd och 
upptäcka naturen tillsammans med barnen. Enligt vår tolkning behöver inte pedagogerna kunna 
allt om naturen, de ska utforska den tillsammans med barnen.  

Om ledaren är medupptäckare och medupplevare i samspelet med barnen, då får också 
ledaren upp ögonen och fascineras av småkryp och det vackra i naturen. Ledaren stannar 
upp, lyssnar och kommer för att titta på det barnen upptäckt. Det intresset smittar av sig till 
barnen och skapar god gemenskap – en jämlik relation, barn och ledare emellan. Detta ger 
ömsesidig respekt. Barnen och ledarna känner samhörighet i lärandet och de undersöker 
vidare. Vi lär tillsammans (Friluftsfrämjandet, 2009, sid 15). 
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Diagram 6. Friluftsfrämjandets syn på förhållningssätt.  

Jämförelse 
Här jämför vi resultatet från intervjuerna med resultatet från textanalysen, för att se skillnader 
och likheter mellan uppfattningarna kring syften, arbets- och förhållningssätten. Vi delar även 
här in jämförelsen i tre underrubriker. 

Syften  

I Friluftsfrämjandets bok (2009) finns ett tydligt samband mellan naturkänsla och 
miljömedvetenhet, där barnen genom lek och utforskande får kunskap om samband i naturen. 
Genom denna förståelse utvecklas en miljömedvetenhet. Pedagogerna talade också om 
naturkänsla och miljömedvetenhet, men som två skilda kategorier. När pedagogerna pratade om 
naturkänsla så handlade det om att barnen ska känna sig trygga i naturen, att de ska ha roligt och 
känna glädje samt att utveckla en kunskap om djur och natur. Miljömedvetenheten ska 
utvecklas hos barnen genom att konkret arbeta med återvinning, sopsortering och kompostering.  

Med läroplanen som utgångspunkt beskrivs det i nästan alla bokens kapitel hur aktiviteterna bör 
planeras för att barnen ska nå verksamhetens mål. Fyra av sju pedagoger tog upp att deras 
verksamhet genomsyras av förskolans läroplan samt betonade vikten av detta. Även de övriga 
tre pedagogerna beskrev enligt vår tolkning att de arbetar efter förskolans strävansmål. 

Ett syfte som beskrivs i boken är att stärka barnens självkänsla och självbild. Barnen ska 
utveckla en tillit till sin egen förmåga för att främja lärandet, i denna process har pedagogerna 
en viktig roll där de ska bekräfta och utmana barnen. Detta var inget som direkt uttalades av 
pedagogerna. 

Arbetssätt 

Både Friluftsfrämjandets bok och pedagogerna beskriver att en stor del av verksamheten bedrivs 
utomhus, där fokus ligger på att ge barnen en naturkänsla och att arbeta med miljöundervisning. 
Styrdokumentens strävansmål genomsyrar även allt arbete i verksamheten. Genom 
upplevelsebaserat lärande får barnen på ett konkret sätt mer kunskaper om naturen, där det är 
viktigt att arbeta med olika uttryckssätt så som drama, skapande, musik med mera, eftersom alla 
tar till sig kunskap på olika sätt. Leken ses av båda källorna som en viktig del av detta 
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arbetssätt, då den stimulerar barnen att ta in kunskap och utvecklas socialt på ett lustfyllt sätt. 
Genom lek i naturmiljö utvecklas dessutom barnens fantasi och motorik. Färre konflikter 
uppstår eftersom det inte blir samma fokus på leksaker som i förskolans miljöer. Dessutom blir 
lekutrymmet större och mer varierat än på de flesta förskolegårdar. Genom att bedriva den 
största delen av verksamheten utomhus får barnen mer tid till leken, då på- och avklädningar av 
ytterkläder blir färre, samt att lekarna inte behöver städas undan i brist på utrymme utomhus. 
Enligt pedagogerna blir en högre ljudnivå mer tillåtande i lekar utomhus vilket medför färre 
tillsägningar och uppbrott i lekarna.  

De åldersindelade grupperna Knopp, Knytte och Mulle anses som en viktig del av 
verksamheten. I dessa grupper är de pedagogiska aktiviteterna anpassade efter barnens ålder. 
Vissa av pedagogerna kallar dessa grupper för skogsgrupper, eftersom Knopp-, Knytte- och 
Mulleverksamheten bedrivs i skogen. Där får barnen utifrån sin nyfikenhet och sina intressen, 
utforska naturen tillsammans med pedagogerna och sina jämnåriga kamrater. Pedagogerna har 
därför en viktig roll enligt båda källorna, då de ska uppmuntra och utmana deras 
upptäckarglädje genom att vara aktiva och delaktiga.  

Det mesta som kom fram av boken och intervjuerna stämde överens när det gäller arbetssätt för 
att nå verksamhetens syften. De skillnader som vi hittade genom våra tolkningar var att boken 
betonar vikten av att använda sig av naturmiljön i så stor utsträckning som möjligt i arbetet med 
barnen. När pedagogerna pratade om utomhusmiljön syftade de ofta på förskolegården och 
använde sig av skogens naturmiljö endast ett fåtal gånger i veckan. En annan skillnad var att 
pedagogerna gör skillnad på att arbeta med att förmedla en naturkänsla och miljöundervisning, 
då de beskriver att miljöundervisningen utförs i förskolemiljön där de arbetar med återvinning 
på olika sätt. Boken beskriver hur miljöundervisningen sker både i naturmiljön och i 
förskolemiljön eftersom de, enligt vår tolkning, uttrycker ett tydligt samband mellan naturkänsla 
och miljömedvetenhet. 

Förhållningssätt  

När det gäller förhållningssätt stämmer bokens och pedagogernas uppfattningar och tankar väl 
överens med varandra. Barnen sätts i centrum och verksamheten ska utgå från deras 
möjligheter, intressen och nyfikenhet. För att uppfatta detta hos barnen behöver pedagogerna 
vara lyhörda och aktiva i barnens lärande och utveckling. Pedagogernas roll blir att lära 
tillsammans med barnen, de ska vara medupptäckande, medagerande, medutforskande och 
medupplevande. Genom att de vuxna visar att de upplever glädje och själva är nyfikna på att 
upptäcka och utforska naturen, så smittar detta av sig på barnen. Det är ett ömsesidigt lärande 
pedagoger och barn emellan, där de tillsammans lär sig nya saker.  
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Diskussion 

Uppfattningar kontra policydokument 
Här diskuteras resultatet av pedagogernas uppfattningar samt tolkningen av Friluftfrämjandets 
litteratur- och internet information, där vi även jämför hur dessa förhåller sig till varandra. 

Av de intervjuer vi gjorde hade pedagogerna snarlika svar på våra frågor, där endast små 
detaljer skiljde sig åt. Detta kan bero på att dessa pedagoger har gått samma utbildning genom 
Friluftsfrämjandet, vilket är ett krav för att starta en I Ur och Skur verksamhet. Därför antar vi 
att vi skulle få liknande svar från I Ur och Skur pedagoger runt om i Sverige. Enligt 
pedagogerna är syftet med I ur och Skur verksamheten att den till så stor del som möjligt 
bedrivs i utomhusmiljöer, där barnen genom lek, utforskande, berättelser, drama, skapande och 
upplevelser får en kunskap om naturen. De beskriver också att ett viktigt syfte med 
verksamheten är att barnen utvecklar en miljömedvetenhet genom att de tillsammans arbetar 
med återvinning. Pedagogerna uppmuntrar barnen att själva undersöka och utforska naturen och 
barnens nyfikenhet tas tillvara i arbetet, även om det ibland kan medföra att de får ändra sin 
planering.  

Genom våra tolkningar av Friluftsfrämjandets information om I Ur och Skur verksamheten, är 
den viktigaste målsättningen att verksamheten ska bedrivas i naturmiljöer i så stor utsträckning 
som möjligt. Barnen ska ges möjlighet att tillsammans med varandra och pedagoger utforska, 
upptäcka och leka i naturen för att få kunskap om den och utveckla en miljömedvetenhet. 
Barnen ska även ges möjlighet att genom praktiskt lärande prova på olika uttryckssätt och 
verksamheten ska enligt Friluftsfrämjandet utgå från barnen och deras möjligheter. 
Pedagogernas roll blir att utmana och uppmuntra barnen att tro på sin egen förmåga och de ska 
vara aktiva i barnens lärande. Att stärka barnens självkänsla är enligt vår tolkning av 
Friluftsfrämjandets bok, ett viktigt syfte med verksamheten.   

I vår jämförelse av pedagogintervjuerna och Friluftsfrämjandets bok, har vi kunnat konstatera 
att deras uppfattningar angående I Ur och Skur verksamheternas syften, arbets- och 
förhållningssätt, stämde relativt bra överens med endast enstaka skillnader. Genom att vistas i 
naturmiljöer får barnen kunskap om naturen och utvecklar en miljömedvetenhet. Boken 
beskriver att naturmiljöerna ska nyttjas för detta lärande, men pedagogerna däremot uttrycker att 
den största delen av verksamheten bedrivs på förskolegården. Detta kan bero på att vissa av de 
verksamheter som vi besökt har arbetat med att utveckla sin förskolegård för att barnen där ska 
få tillgång till naturinspirerade miljöer. Ytterligare en bidragande orsak kan vara att 
transportsträckan till skogen tar för mycket tid och därför låter pedagogerna barnen få en mer 
sammanhängande lektid på förskolegården. Att barnen ska lära och utvecklas på ett roligt sätt 
återkommer både i boken och hos pedagogerna. Leken ses som en viktig del i barnens 
läroprocess och allt lärande ska utgå från barnens intressen och möjligheter. Därför blir 
pedagogernas roll viktig, de måste vara lyhörda och aktiva för att veta vad som intresserar 
barnen och hur de tänker om olika fenomen. Enligt vår tolkning arbetar samtliga pedagoger 
aktivt med att lyssna på och förstå barnen. De beskriver hur barnen får tid att leka och själva 
upptäcka naturen. Lärandet utgår från det som fångat barnens intresse och blir en naturlig del i 
deras lek. Genom att lyssna på barnen och ta deras tankar och frågor på allvar ger de barnen 
möjlighet att tro på sig själva och sin förmåga. Pedagogerna tog inte medvetet upp detta som ett 
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syfte med verksamheten, vilket kan bero på att de inte reflekterat över hur deras förhållningssätt 
påverkar barnen. Men genom pedagogernas beskrivningar om hur de arbetar och hur de ser på 
barnen, så arbetar de enligt vår tolkning ständigt med att stärka barnens självkänsla. Enligt vår 
tolkning av boken och pedagogernas svar arbetar I Ur och Skur verksamheten även för att nå 
samtliga strävansmål i förskolans läroplan, genom att arbeta med olika uttryckssätt, så som 
drama, sagor och skapande i olika former. Barnen utvecklar genom detta bland annat sitt språk, 
sin skapande förmåga, sin begreppsförståelse samt sin sociala kompetens.   

Jämförelse med tidigare studier 
I Ur och Skur verksamheten sker till den största delen utomhus, där barnen genom upplevelser, 
lek och utforskande i naturmiljöer får en kunskap om naturen som ger dem en naturkänsla. 
Kunskap som barn får genom att uppleva naturen är enligt Ericsson (2004) en mer bestående 
kunskap som man inte kan läsa sig till i en bok. Genom att barnen får en bredare kunskap om 
naturen får de även en förståelse för de samband som finns i den. De får dessutom kunskap om 
sin egen roll och hur de själva kan påverka, vilket leder till en miljömedvetenhet. I 
Friluftsfrämjandets bok förklarades detta samband tydligt. Pedagogerna däremot beskrev både 
vikten av att barnen fick en naturkänsla och att de blev miljömedvetna, men betonade inte 
sambandet på samma sätt. 

Den lustfyllda leken är en central del i barnens utveckling och lärande, därför är det viktigt att 
barnen får gott om tid och inte blir avbrutna i sina lekar. Både pedagogerna och 
Friluftsfrämjandets bok beskriver vikten av att planera verksamheten så att barnen får denna tid. 
Detta är något som Sheridan (2009) tar upp som en viktig faktor för att barnen ska få de 
upplevelser och erfarenheter som behövs för att utveckla sin lek. I vår studie kom det även fram 
att lekarna förändras när barnen vistas i naturmiljöer. I skogen blir barnens lekar rörligare då 
utrymmet är större och mer variationsrikt. Pedagogerna anser dessutom att barnen blir mer 
fantasifulla i sina lekar samt att det uppstår färre konflikter. Tidigare forskning (Fjortoft, 2001., 
Grahn m.fl., 1997) har även de belyst naturmiljöns påverkan på barns lek, då barnen utvecklar 
både sin motorik och sin kreativitet i leken.  

I Ur och Skur verksamheten för barn i förskoleåldern utgår från förskolans läroplan. Genom att 
arbeta med drama, skapande, musik, rörelse, sagor och lek i och med hjälp av olika 
utomhusmiljöer tillgodoses barnens olika inlärningsbehov för att arbeta efter strävansmålen. 
Detta bekräftar även Dahlberg och Szczepanski (2004). På detta sätt blir kunskapen om naturen 
integrerad med andra kunskapsområden, så som språk och begreppsuppfattningar i olika 
sammanhang. O´Brien & Murray (2007) och O´Brien (2009) har i sin forskning kommit fram 
till att utomhuspedagogiken har en positiv inverkan på barns förståelse och kunskapsbildning. 
Även språkutvecklingen, den sociala kompetensen samt självförtroendet stärks när barn får lära 
i utomhusmiljöer.  

Pedagogerna ska utgå från barnens intresse och möjligheter till lärande, då utforskande och 
upptäckande tillsammans med barnen ska utmana och väcka nyfikenhet hos dem. Detta har vi 
kunnat konstatera genom intervjuerna och Friluftsfrämjandets bok. Ericsson (2004) tar även hon 
upp vikten av att aktiviteterna ska främja upptäckarglädjen genom barnens nyfikenhet, där 
prestationer och konkurrens inte ska stå i fokus. Pedagogerna och boken poängterade betydelsen 
av att pedagogerna aktivt deltar i barnens aktiviteter, lek och lärande. Sheridan (2009) tar upp 
vikten av pedagogernas delaktighet i barnens lek och upplevelser, för att skapa kvalité i 
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verksamheten. I vårt resultat konstateras det att pedagogerna har en viktig roll i barnens 
utveckling och lärande.  De ska vara aktiva i barnens utforskande och lära tillsammans med 
barnen genom en ömsesidig respekt. Barnen ses som kompetenta med en naturlig nyfikenhet till 
lärande och genom att pedagogerna lyssnar på barnen och tar tillvara på deras nyfikenhet, 
utvecklar de tillit till sin egen förmåga, vilket stärker deras självkänsla. Detta förhållningssätt 
har en koppling till Reggio Emilias syn på barn som aktiva, kompetenta och ”rika” samt värda 
att lyssnas på. De betonar även att barnet är medkonstruktör i sitt lärande samt understryker 
betydelsen av jämlika relationer vuxna och barn emellan (Dahlberg, Moss & Pence, 2006). 

När vi jämför vårt resultat med Maynards (2007) studie kring Forest School i Storbritannien, 
angående syften, arbets- och förhållningssätt finner vi både likheter och skillnader. I Maynards 
studie betonar pedagogerna att huvudsyftet är att barnen ska utveckla sin självkänsla och 
självförtroende, vilket främjar det framtida lärandet. Detta betonas även på Bridgwater Collage 
hemsida, enligt Maynard. I våra intervjuer med pedagogerna var detta inget som medvetet togs 
upp som syfte med verksamheten. Även om vi i våra tolkningar kunde urskilja att de genom sitt 
arbete och förhållningssätt gynnar utvecklingen av barnens självkänsla och självförtroende. 
Friluftsfrämjandets hemsida och bok betonar emellertid tydligt vikten av att stärka barnens 
självkänsla och självbild. Både pedagogerna i Maynards och vår studie framförde att ett syfte är 
att barnen ska få mer kunskap om naturen och bli medvetna om vad deras egen påverkan kan 
göra. Friluftsfrämjandet lägger stor vikt vid att barnen ska få kunskap om naturen och en 
miljömedvetenhet, i motsats till Bridgwater Collage hemsida som inte tar upp detta. Denna 
skillnad i våra resultat kan bero på att vi gjort en textanalys av både Friluftsfrämjandets hemsida 
samt deras grundbok för I Ur och Skur verksamheten, medan Maynard endast granskat en 
hemsida. 

I pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar för att nå verksamhetens syften finns det många 
likheter mellan Maynards och denna studie. I båda studierna beskriver pedagogerna hur de vill 
att barnen ska få möjlighet att uppleva, utforska och leka i en stimulerande och variationsrik 
utomhusmiljö. De betonar vikten av att barnen får tid till lek och att de utmanas att själva 
undersöka naturen och allt som finns i den.  Pedagogerna ska främja det upplevelsebaserade 
lärandet, där barnen konkret inhämtar kunskap. Det är viktigt att barn får använda alla sina 
sinnen i sitt lärande och därför bör man använda sig av olika uttryckssätt i verksamheten. På 
detta sätt är det lättare att hitta metoder som passar det enskilda barnet, eftersom alla lär på olika 
sätt.  

När det gäller förhållningssätt var uppfattningarna i Maynards studie till en viss del lika med de 
resultat vi fick fram. Barnen ses som kompetenta och nyfikna och verksamheten ska utformas så 
att den främjar denna nyfikenhet och lust att lära. Pedagogerna ska vara aktiva och uppmuntra 
dem att känna tillit till sitt eget lärande. Något som enbart framkom i vår studie var 
pedagogernas delaktighet i barnens lärandeprocesser och utveckling. Pedagogerna ska 
tillsammans med barnen utforska och upptäcka naturen, där glädjen i detta ömsesidiga lärande 
har stor betydelse.  

Erfarenheter och fortsatt forskning 
Genom denna undersökning har vi fått en bredare kunskap om utomhuspedagogik och vilka 
fördelar utomhusmiljön skapar och tillför barnen. Vi anser att vår studie har en hög validitet, 
eftersom vi fokuserat på pedagogers uppfattningar och våra kvalitativa intervjuer gav en bra bild 
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av dessa. Däremot skulle det vara intressant att komplettera denna studie med observationer för 
att ta reda på hur pedagogerna arbetar med de tre aspekterna i verksamheten. Det skulle även 
vara intressant att ta del av barnens perspektiv av hur de upplever I Ur och Skur verksamheten. 
Hur upplever de att de flesta aktiviteterna bedrivs utomhus? I vilka miljöer trivs de bäst? I 
skogen eller på förskolegården? Föräldrarnas perspektiv på I Ur och Skur verksamheten skulle 
också vara intressant att undersöka.  
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