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Sammanfattning: 
Det här arbetet är en undersökning av vad förskolor i kommunen har haft för nytta av Natur- 
och teknikskolan. 
Det  är  en  kvalitativ  undersökning  baserad  på  sex  intervjuer  med  pedagoger  från  tre 
skolområden i kommunen. Gemensamt för de sex förskoleavdelningarna är att de pedagoger 
som arbetar  där  har  alla  fått  fortbildning  på  Natur-  och  teknikskolan  i  mer  eller  mindre 
utsträckning.  Förskoleavdelningarna  har  tillhandahållit  enkla  material  för  att  på  ett 
variationsrikt sätt kunna arbeta med utomhuspedagogik vid både skogsutflykterna och hemma 
på  gården.  Natur-  och  teknikskolan  har  haft  stor  betydelse  för  verksamheten  genom  att 
inspirera och fortbilda pedagoger till arbete med barn i utomhusmiljö. Då kan en bra grund 
läggas för en positiv relation till naturen.
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1 INLEDNING
Av Sveriges befolkning så bor ca 90 % i tätort idag och den kontakt som människan får med 
naturen är oftast små utflykter några gånger om året (Sellgren 1996).
En  av  anledningarna  till  detta  arbete  är  ett  intresse  av  utomhuspedagogik  och 
utomhusdidaktik.  Vill man som pedagog att barnen skapar sig en relation till naturen, lär sig 
om naturvetenskap och lär sig för hållbar utveckling, så var sker det bäst någonstans om inte 
ute i just naturen (Sellgren 2003).
Hyttö Natur- och teknikskola har gett mig positiva upplevelser från olika infallsvinklar. Jag 
har  varit  där  i  egenskap  av  förälder,  under  min  verksamhetsförlagda  utbildning  som 
”pedagog”  och  som  student  under  min  specialisering  då  jag  läste  om  barns  lärande  i 
utomhusmiljö. 
Jag har den tron att det är lättare att lära in med hela kroppen och att få använda sina sinnen 
oavsett ålder. Det finns studier som visar att barn som är ute mycket håller sig friskare än de 
barn som är inne mycket (Granberg 2000). 
Den egna uppfattningen är att Naturskolan är en bra tillgång för kommunens förskole- och 
skolbarn.   Grundtanken  med  min  undersökning  är  att  ta  reda  på  om  upplevelsen  på 
Naturskolan ger något tillbaka i förskoleverksamheten eller om det ses mer som en trevlig 
utflykt. 
 

1.1 Bakgrund
Våren 1982 invigdes den första naturskolan i Sverige. Skäralid i Skåne blev platsen för denna 
naturskola då naturvårdsverket hade en anläggning där. 
Kort efter bildades Föreningen för Naturskola och Fältpedagogik. Idag har föreningen bytt 
namn till Naturskoleföreningen. (Naturskoleföreningen)
Platsen för naturskola är av stor vikt. Det är inte huset i sig som är skolan utan miljön runt 
omkring (Lundegård m fl. 2004 kap 4). Vidare menar Lundegård m fl att de som arbetar med 
naturskoleverksamhet  har  ett  mål  att  ständigt  utveckla  det  praktiska  arbetet  med 
utomhusdidaktiken. 
Begreppet naturskola står för ett arbetssätt snarare än att det är själva skolan som ligger i 
fokus då huvuddelen av lärandet sker utomhus. Elevernas egna sinnesintryck och upplevelser 
från naturen ingår i processen för det aktiva lärandet (Lundegård m fl. 2004).

Naturskolans själ:

• ”naturskolan är inte ett hus, utan det är arbetssättet som är naturskola
• personalen är den viktigaste resursen som sprider naturskolans arbetssätt 
• elevernas egna upplevelser och sinnesintryck i naturen är grunden till ett aktivt  

lärande” (Naturskoleföreningen)

Sedan hösten 2004 arbetar Älvkarleby kommun med att  skapa ett  ökat  intresse för miljö, 
matematik, teknik, och naturorienterade ämnen. 
Hyttö  Natur-  och  teknikskola  utnyttjades  tidigare  endast  som lägerskola,  men  nu  bedrivs 
också  naturskoleverksamhet  i  och  runt  omkring  denna  byggnad.  Det  finns  en  så  kallad 
skolskog  på  ca  en  hektar  i  anslutning  till  skolhuset,  uppdelat  på  två  områden,  som 
tillhandahålls av Stora Enso. 
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Naturskolan möjliggör för eleverna att  knyta  ihop teori  med praktik.  Skolans röda tråd är 
miljömedvetenhet och att värna om kretsloppet. Detta kommer naturligt  in i verksamheten 
med både kompostering och mulltoaletter. 
Ett genomgående tema är skog och miljö, då bygden lever av och nära skogen. Med närheten 
till vattnet, Dalälven, finns möjligheter som att prova på fiske, håva efter insekter, paddling 
och att ro. 
Naturskolans verksamhet vänder sig till samtliga elever i kommunens skolor och förskolor, 
med särskilt fokus på några utvalda årskurser. Naturskolan finns i första hand till för elever i 
förskoleklass, årskurs 3, 5, 7 och 8. Det är obligatoriskt att åka hit i dessa klasser. Besöken 
ligger delade på hela året. När eleverna har varit dit vid alla obligatoriska tillfällena så har de 
också tagit del av alla fyra årstiderna. Förskolans barngrupper får komma dit på besök i mån 
av  tid  då  skolan  går  i  första  hand.  Men  däremot  finns  möjlighet  till  fortbildning  på 
Naturskolan för förskolornas pedagoger. De får då ta del av både material och idéer om hur de 
kan jobba med barnen vid skogsutflykterna eller ute på gården. 
Det finns även material att låna till  förskolorna, bland annat rep att binda repbanor av där 
barnen  kan  klättra,  speciella  knivar  utan  den  vassa  spetsen  kvar  att  tälja  med,  tält, 
presenningar. Allt material som finns att tillgå på Naturskolan kan används av alla barn i alla 
åldrar, det är hur det används och hur svåra uppgifterna blir som anpassas efter barnens ålder 
och kunnande. 
När förskolebarnen kommer på besök så är det oftast ett eller två uppdrag som brukar utföras 
under dagen, mellan uppdragen är det fri lek. Barnen brukar då kunna upptäcka olika saker 
som att hitta spännande småkryp att fråga om och på så sätt skapas en lärandesituation utifrån 
barnens eget intresse. 
Naturskolan bedriver även fortbildning av pedagoger från andra kommuner som till exempel, 
Sandviken, Hofors och Gävle. 
År 2001 gjordes en ansökan om pengar till  Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond för att 
kunna bedriva detta projekt i tre år med start hösten 2003, det pågår fortfarande.
På Hyttö Natur- och teknikskola följs läroplanen för förskola och skola.

”Lpfö98
2.1 Normer och värden
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

2.2 Utveckling och lärande
Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 
och tekniker,

• utvecklar  sin  förmåga  att  upptäcka  och  använda  matematik  i  meningsfulla 
sammanhang,

• utvecklar  sin förståelse för grundläggande egenskaper i  begreppen tal,  mätning 
och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum och 

• utvecklar  förståelse  för  sin  egen  delaktighet  i  naturens  kretslopp  och  enkla 
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur.”

1.2 Studiebesök på Hyttö Natur- och teknikskola
Naturskolepedagogen  som innehar  ett  busskörkort,  åker  ut  till  förskolan  med  bussen  och 
hämtar de barn som ska vara där den dagen. För att få kliva ombord krävs en biljett, idag 
består biljetten av ett vackert höstlöv. Barnen lämnar fram biljetten och talar samtidigt om vad 
de heter. Bussresan är ett litet äventyr i sig. 
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Väl framme kliver barnen av och bär sin packning och ställer den mot husväggen. Fröknarna 
som är med tar hand om lunchmaten som idag består av korv att grilla. Barnen har även en 
egen lättare matsäck med sig. 
När  alla  har  kommit  i  ordning  har  vi  en  samling  kring  eldstaden.  Barnen  får  återigen 
presentera sig och visa med fingrarna hur många år de är. 
Efter presentationen har Naturpedagogen ett uppdrag till barnen, de får sätta upp bokstäver i 
buskar  och träd.  Bokstäverna  är  laminerade  och på varje  bokstav sitter  ett  snöre med en 
klädnypa. 
När barnen är klara med detta så hämtar Naturpedagogen två stora tygstycken som är rutade 
och har hela alfabetet skrivet, en bokstav i varje ruta. Barnen får nu hämta de bokstäver de satt 
upp i buskar och träd för att försöka hitta samma bokstav på tygstycket. En del bokstäver 
fanns det många av och en del fanns det ingen alls av. Då frågade naturpedagogen om de 
kunde hitta de bokstäver i naturen som fattades. Hon gav exempel på att de kunde leta efter 
korta pinnar och bygga de bokstäver som fattades. Barnen löste uppgifterna väldigt bra, en del 
behövde ingen hjälp alls, medan andra behövde lite stöd och uppmuntran.
Efter de här övningarna var det dags för att fika den egna matsäcken.
När alla hade fikat färdigt så fick barnen leka fritt en stund. 
Bakom själva naturskolan finns den relativt orörda skogen med bra klätterträd, klätterstenar 
repbanor uppsatta i några träd att kättra, klänga och försöka gå på. Repen är uppsatta med ett 
rep lite högre upp, mellan några trädstammar, att hålla i med händerna. Under finns ett annat 
rep uppsatt att kunna sätta fötterna på, samtidigt som man håller i sig i det övre repet. Sedan 
är det bara att prova gå.
När det började dra ihop sig till att göra upp eld på grillplatsen samlades barnen igen. De fick 
då i uppdrag att leta efter en varsin pinne som var lika lång som benet, lika tjock som tummen 
och rak.  Dessa pinnar  fick  barnen själva prova på att  tälja  till  grillpinnar.  Knivarna  som 
används är bladet kapat ner till hälften på så att det inte finns någon vass spets. Det är sällan 
någon gör sig illa på de här knivarna. 
Pinnarna som barnen byggde bokstäver av används till att tända elden med och de barn som 
vill hjälper till. 
Efter korvgrillningen är det åter fritt att leka igen. De flesta barnen dras till skogen där de får 
klättra och klänga, några barn leker runt huset. 
Sedan är det dags för hemfärd. 
Den här dagen hann barnen med både tidig läsinlärning, matematik, och teknik. Det blev även 
naturkunskap då barnen kom och frågade om olika föremål de hittade i skogen. Bland annat 
en pinne som var röd som blod i ena ändan, Naturpedagogen berättade då att det var en svamp 
som såg ut på det sättet.

1.3 Litteraturgenomgång
Utomhuspedagogik och utomhusdidaktik är inget nytt sätt som har forskats fram i våra dagar 
att bedriva utomhusundervisning på. Att lära in ute sträcker sig så långt tillbaka i tiden som 
384-322 f. Kr då Aristoteles bedrev sin undervisning utomhus när han i sin filosofi menade att 
människan lär med alla sinnen och praktiska erfarenheter från verkligheten (Dahlgren m fl. 
2007). Det är fortfarande vad utomhuspedagogik präglas av, att lära in med alla sinnen och 
rörelse med erfarenheter i det praktiska arbetet.  Vidare menar Dahlgren m fl. att en viktig 
uppgift i dagens utbildningssystem, där det naturliga rörelsemönstret har minskat på grund av 
teknik och transportsätt, är att börja använda sig mer av landskapet som en rörelsearena.
För många är det inte en självklarhet att visas ute i skogen, finns inte den vanan inom familj 
och släkt kan detta  upplevas  som otryggt  och obehagligt  (Lundegård m fl.  2004).  Vidare 
menar  författarna  att  ur  ett  mångkulturellt  perspektiv  så  finns  inte  erfarenheten  att  kunna 
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vistas  i  naturen  som  vi  har  kunnat  göra  här  i  Sverige,  på  grund  av  avsaknaden  av 
allemansrätten. Målsättningen för utomhuspedagogik kan då se olika ut beroende på vilken 
relation elever har till naturen. För att få en relation till  naturen krävs utevana under olika 
förutsättningar så som väderförhållande och årstider. Detta kan bara erövras genom att vistas 
ute under dessa olika förhållanden. För att en positiv känsla för naturen ska kunna byggas upp 
så är det av fördel med upprepade besök i naturen under olika delar av året (Lundegård m fl. 
2004). Lundegård m fl. menar att få göra detta i redan tidig ålder lägger grunden för en positiv 
relation till naturen och miljön som blir livslång.

”Om vi  menar  att  eleven  ska  kunna  växa  och  stärka  sin  självbild  genom en  
verksamhet  förlagd  till  en  lärmiljö  ute,  så  måste  det  vara  en  del  i  skolans  
ordinarie verksamhet och inget som förknippas med enstaka inslag” (Lundegård 
m fl. 2004 sid 145.)

En stor fördel här i Sverige är att vi har allemansrätten och kan på många sätt använda oss av 
naturen som klassrum. 

Enligt Piaget konstruerar individen kunskap (Säljö 2000). Vidare menar Säljö att Piaget anser 
att barnet som befinner sig i fysisk kontakt med sin omgivning kan pröva, kombinera, känna, 
manipulera de olika objekten som finns i just den miljön och på så sätt skaffa sig kunskap. 
Möjligheten till att kunna vistas utomhus i varierande miljöer under årets alla årstider ger en 
bredare kunskap baserad på den egna erfarenheten och en bra grund för lärandet  att  växa 
(www.naturskola.se).  För  att  möjliggöra  lärandet  är  det  viktigt  att  eleverna  känner  lust, 
nyfikenhet och vågar ställa frågor. Miljön måste vara tillåtande för att kunna ha en inställning 
där det är möjligt att på egna initiativ undersöka och ställa sig frågande till det som eleverna 
möts av i naturen. Det arbetssätt som naturskolan tillämpar ger aktiva elever som söker och 
själv skapar sin kunskap. Genom att ställa hypoteser, undersöka och se det färdiga resultatet 
läggs grunden till ett strukturerat arbetssätt att inhämta kunskap baserat på egna erfarenheter. 
Det är inte bara rena faktakunskaper som är det väsentliga att skaffa sig eller fördjupa sig i, 
utan att också kunna hantera en lupp eller en håv för att kunna undersöka och dra slutsatser. 
Ytterligare en viktig kunskap som är baserat på det sinnliga är att kunna känna förtrogenhet, 
en tillit till naturen. (www.naturskola.se)

Forskning kring utomhuspedagogik har bedrivits utomlands i ett antal år, men är fortfarande 
ganska nytt här i Sverige (Lundegård m fl. 2004).
I dag finns det mycket kunskap kring bl. a buller i klassrum, stress, benskörhet, övervikt mm 
för att stödja utomhuspedagogiken (Örebro universitet 2006).
Vidare säger man vid Örebros Universitet att det finns även internationella studier som visar 
att barns miljömedvetande ökar vid utelek och utevistelse i naturen i tidig ålder.
Vid  Linköpings  universitet  pågår  forskning  som  visar  på  samband  mellan  undervisning 
utomhus och minskad stress. En miljö ökar stresshormonet kortisol i kroppen, vilket kan leda 
till  sämre  koncentrationsförmåga  och  även  att  komma  ihåg  försämras.  Att  bara  ha 
lärandesituationer inomhus borde då få en negativ inverkan på inlärningen. 
Undersökningar  som gjorts  på I  Ur -  och – skurförskolor  visar att  barn med mycket  och 
varierad  utomhusaktivitet  håller  sig  friskare  än  andra  barn  och  har  en  bättre 
koncentrationsförmåga. Lekarna är mer varierade och motoriken är bättre. Får barnen röra sig 
mycket  i  utomhusmiljö  ökar  chanserna  att  kunna  förebygga  bland  annat  benskörhet  och 
övervikt.
Vistelse ute i naturen främjar fantasins utveckling, kreativiteten och leder till harmoni, vilka 
är viktiga delar för hälsan och välbefinnandet (Örebro universitet)
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1.3.1 Begreppsdefinition
Utomhuspedagogik  är  en  undervisningsmetod  som  till  skillnad  från  den  traditionella 
klassrumsundervisningen syftar till att använda utomhusmiljön som arena för inlärning, att via 
sina sinnen skaffa sig erfarenheter 

–  lärandeupplevelser  som  stimulerar  alla  sinnen  och  på  så  sätt  förbättrar 
inlärningsförmågan(Wikipedia).

Utomhuspedagogik kan ses som ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 
bl.a. innebär:

• Att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap.
• Att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas.
• Att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

 (Örebro universitet) 
Didaktik i skolan är lärandets var, hur och varför. I utomhusdidaktik tar pedagogen ställning 
till dessa tre aspekter i sin undervisning. Det kan definieras som vetenskapen om alla faktorer 
som påverkar skolans undervisning och dess innehåll (Wikipedia).

Grön Flagg är den svenska delen av Eco Schools. Ett projekt som startade i Köpenhamn där 
barn och ungdomar arbetade för att minska vattenförbrukningen i skolan. Kampanjen gick 
under namnet ”Glaed en and, Spar lidt vand”. Det som började som ett skolprojekt för att 
glädja stadens ankor blev ett  europeiskt  miljönätverk  med ett  40-tal  länder  knutna i  detta 
projekt  där  Sverige  med  ”Håll  Sverige  rent”  stiftelsen  är  ett  av  dessa  länder.  Det  är  det 
ledande projektet i  Europa för att skapa en bättre miljöundervisning. I Sverige är ca 1600 
förskolor och skolor delaktiga i Grön Flagg. Det är det största miljönätverket i Sverige för 
pedagogisk verksamhet. Olika teman som bearbetas i Grön Flagg är: konsumtion, livsstil och 
hälsa, kretslopp, klimat och energi, vattenresurser och närmiljö. (Stiftelsen Håll Sverige rent)

1.4 Frågeställningar
Syftet med arbete är att undersöka hur användandet av Natur- och teknikskolan ser ut och vad 
den  har  tillfört  verksamheten  på  förskolorna  i  kommunen.  Min  frågeställning  är  därför 
följande:
1) Hur använder sig förskolorna av Natur- och teknikskolan? 

2) Vad har Natur- och teknikskolan tillfört verksamheten i förskolorna? 

2 METOD 
Den metod som använts i arbetet är kvalitativ intervju. För att få svar på frågorna passade den 
kvalitativa undersökningen bäst då svaren kommer att vara varierande och tanken är att de ska 
vara det (Johansson och Svedner 2006). 
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2.1 Urval
Valet  av  förskolepedagoger  att  intervjua  har  skett  slumpmässigt.  Ett  mejl  skickades  till 
rektorerna  på  de  tre  olika  skolområdena  om  hjälp  att  vidarebefordra  en  förfrågan  till 
förskoleavdelningarna  om  att  bli  intervjuad  angående  Natur-  och  teknikskolan.   Det  var 
bestämt innan att sex stycken pedagoger var önskvärt om de ville ställa upp på intervju. Ingen 
pedagog  hörde  av  sig  till  mig  och  anmälde  sig  frivilligt.  Jag  tog  själv  kontakt  med 
förskoleavdelningarna  i  kommunen.  Det  visade  sig  att  de  hade  fått  min  förfrågan  av 
rektorerna. De hade då kunnat bestämma ifall de ville bli intervjuade eller inte och vem som 
skulle ställa upp på intervju. Tid för intervjuer bokades.
Sex stycken pedagoger från tre skolområden har intervjuats, två pedagoger från varje område. 
Fem av förskoleavdelningarna var syskonavdelning där barnen hade åldrarna 1-5 år, en avd 
var en småbarnsavdelning där barnen var 1-3 år. En av förskoleavdelningarna arbetar med så 
kallad ”Grön flagg”, se avsnittet om begreppsdefinitionen. 
Intervjufrågorna mejlades till  pedagogerna i förväg då de var av den karaktären att  kunna 
diskuteras i arbetslaget innan intervjun.
Ingen  av  de  intervjuade  pedagogerna  har  nämnts  vid  namn.  Inte  heller  vilka 
förskoleavdelningar som har deltagit i undersökningen. 

2.2 Datainsamlingsmetoder
Intervjun  bestod  av  fem  frågor  som  ställdes  i  samma  ordning  till  alla  pedagoger,  en 
standardiserad intervju (Patel och Davidson 2003). Från dessa frågor kom det naturligt även 
följdfrågor som skiljde sig beroende på svaren av de standardiserade frågorna.
De frågor som mejlades i förväg till förskoleavdelningarna var:

1. Har du/ni fått någon utbildning på Hyttö Natur- och teknikskola?
2. Hur ofta brukar ni besöka Hyttö Natur- och teknikskola?
3. Vem eller vilka planerar för dagen och dess aktiviteter som genomförs under besöket?
4. Hur har variationen varit av de aktiviteter som ni fått tagit del av, som till exempel 

matematik, teknik, naturkunskap och miljö?
5. Har ni haft användning av det ni fått göra på Hyttö Natur- och teknikskola i den egna 

verksamheten på något sätt?
Exempel på de följdfrågor som ställdes är: 

• Har det funnits önskemål från er någon gång om ni har arbetat med något 
speciellt tema till exempel? 

• Har ni fått tagit del av material därifrån? 
• Vad är det för material hon lånar ut?

2.3 Procedur
Under  en  och  samma  vecka  bokades  tid  för  intervjuerna  med  de  olika  pedagogerna  in. 
Intervjuerna  spelades  in  på  band,  med  löpande  analyser  direkt  efter  intervjun  då  den 
fortfarande var levande i minnet (Patel och Davidson 2003). Dessa har skrivits ut så ordagrant 
som möjligt och det som inte har varit relevant för undersökningen är raderat, för att det inte 
ska kunna påverka resultatet.  

2.4 Analysmetoder
Intervjuerna  med  förskolepedagogerna  är  grupperade  och  sammanställda  under  fem olika 
rubriker baserat på intervjufrågorna: Utbildning, Besök till Naturskolan, Planering, Variation 
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av aktiviteter och Resurs till den egna verksamheten – material. Utifrån sammanställningen 
har resultatet presenterats. Sammanställning av intervjuerna ligger som bilaga.  Studiebesöket 
har en egen rubrik. 

3 RESULTAT
3.1 Hur använder sig förskolorna av Natur- och teknikskolan?
Den huvudsakliga användningen av Natur-  och teknikskolan  har varit  genom att  fortbilda 
förskolans pedagoger. Samtliga pedagoger på de förskoleavdelningar som blev intervjuade 
har fått fortbildning vid Natur- och teknikskolan. Sedan är det några av pedagogerna som har 
fått mer fortbildning än andra. Detta beror på att de har kunnat välja fortbildning inom olika 
områden vid fortbildningsdagar. Exempel på dessa olika områden har varit drama, musik och 
natur. De som valt  natur har fått en heldag med naturskolepedagogen. Det finns också en 
kvalitetsgrupp  i  kommunen  där  en  pedagog  från  varje  förskoleavdelning  ingår. 
Kvalitetsgruppen har fått fortbildning av naturskolepedagogen. Naturskolepedagogen har vid 
förfrågan deltagit vid föräldramöten för att kunna visa på för föräldrar hur det till exempel kan 
gå till när förskolepedagogerna har matematik i skogen tillsammans med barnen eller för att 
visa  och  informera  om  vad  barnen  har  fått  varit  med  om  vid  besök  på  Natur-  och 
teknikskolan. När barnen kommer hem och berättar att de har fått tälja med riktiga knivar kan 
det  vara  viktigt  att  föräldrar  vet  hur  dessa knivar  ser  ut  och hur  säkerheten  ser  ut  kring 
användandet av täljknivarna. Fortbildningen som pedagogerna har fått behandlar hur de kan 
arbeta med barn i naturen med variation mellan bland annat matematik, tidig läsinlärning, och 
naturkunskap. Pedagogerna hr fått prova på samma saker som barnen har fått gjort vid besök 
till Natur- och teknikskolan. 
Även om skolan går i första hand då det gäller att få komma till Natur- och teknikskolan som 
elev så finns möjligheten att besöka skolan med barngrupperna i förskolan i mån av tid. Det 
ser  olika  ut  hur  ofta  förskolorna  besöker  Natur-  och  teknikskolan.  Tre  av de  intervjuade 
avdelningarna har besökt Natur- och teknikskolan med barngruppen en gång. En avdelning 
fick sitt inbokade besök inställt på grund av att naturskolepedagogen var sjuk och det fanns 
ingen ny tid att boka just då. Men däremot kom Naturskolepedagogen till förskoleavdelningen 
istället vid ett tillfälle då förskolan hade naturveckor. Naturskolepedagogen var där och hade 
aktiviteter med barnen under en dag. Två av förskoleavdelningarna åker dit regelbundet, den 
ena en gång varje år och den andra fyra gånger varje år. En av förskoleavdelningarna som har 
varit dit en gång har däremot tagit  hjälp av och haft regelbunden kontakt med Natur- och 
teknikskolan för att få idéer och material till den egna verksamheten. Den avdelningen arbetar 
aktivt och medvetet med miljö då det är en miljöcertifierad förskola som har ”Grön Flagg”. 
Det  är  i  samband  med  detta  miljöarbete  som  förskolan  har  haft  behov  av  Natur-  och 
teknikskolans hjälp.  Förskolorna kan även få hjälp med tankar och idéer av utformning av 
förskolegården om det finns önskemål om detta. 

3.2 Vad har Natur- och teknikskolan tillfört verksamheten i förskolorna?
Alla förskoleavdelningar anser sig haft användning av och använder sig av det de har fått lära 
sig under fortbildningsdagar med anknytning till Natur- och teknikskolan. En avdelning ser 
även besöken med barngruppen också som utbildning för personalen då det ger nya tankar 
och idéer även vid dessa tillfällen. 
Förskoleavdelningarna har fått tagit del av mycket idéer kring hur man kan jobba med barn i 
naturen, men de har också fått material till avdelningarna. En avdelning upplevde att det var 
mest idéer de har fått att använda sig av. 

7



En  av  pedagogerna  ansåg  att  det  inte  var  materialet  i  sig  som  hade  bidragit  mest  till 
verksamheten, utan inspirationen till att bli hemma i skogen, att kunna gå i skogen, ta vara på 
pinnar, göra upp eld, det praktiska kring att vara i skogen.
En del av de aktiviteter som barnen har fått tagit del av på Natur- och teknikskolan och som 
kan vara svårt att genomföra på förskolan rent praktiskt är att fiska, håva efter insekter och 
såga ut isblock. Barnen får sedan undersöka isblocken och själva försöka komma på hur de 
ska gå till väga för att smälta isen. 
Andra aktiviteter som barnen har fått tagit del av på Natur- och teknikskolan är att växtfärga 
garn,  olika  uppdrag  som  innehåller  siffror  eller  bokstäver.  Exempel  på  en  övning  om 
bokstäver finns beskrivet under studiebesöket till  Natur- och teknikskolan.  Barnen har fått 
prova på att tälja sina egna grillpinnar för att kunna grilla korven till lunch.  De har också fått 
tagit del av vad som kan kastas i naturen och vad som inte kan kastas, vad som händer om det 
hamnar  giftiga medel i vatten.  Barnen har också fått  artkunskap om till  exempel  träd och 
buskar, vad växterna heter.  
Två av avdelningarna upplever att det är bra variation på aktiviteterna, att barnen har fått tagit 
del  av  miljö,  matematik,  teknik,  naturkunskap  och  tidig  läsinlärning,  till  exempel  olika 
uppdrag med bokstäver. De andra anser att det är mest matematik, att det är matematiken de 
har tagit till sig av, men att det också har varit uppgifter med bokstäver.
Materialet de har fått har antingen köpts in färdigt av Natur- och teknikskolan eller så har de 
tillsammans med naturskolepedagogen tillverkat material själva. Det som har tillverkats på 
egenhand är  att  laminera  siffror,  bokstäver,  bilder  på djur  och  djurspår  och klippa  till  1-
metersrep. Materialet används i olika sammanhang på förskoleavdelningarna, både inne och 
ute, men oftast vid skogsutflykterna.  
Variationen hur materialet ska användas är oändlig, barnen som har fri tillgång till materialet 
har också själva kommit på hur detta kan användas i leken. Det som har kommit färdigt har 
till  exempel  varit  litteratur  med  tillhörande  arbetsmaterial.  I  litteraturen  beskrivs  olika 
övningar att göra och arbetsmaterialet kan till exempel bestå av små kort med olika uppdrag 
på. De har fått färgkartor, ungefär som finns i färghandeln, så att de kan använda sig av dessa 
och hitta och jämföra liknande färger i naturen. Natur- och teknikskolan har också kommit 
ända in på gården då vissa förskolor har haft möjlighet att knyta hinderbanor av rep i träden 
som finns på den egna gården, liknande de som finns i skogen bakom Natur- och teknikskolan 
(se beskrivning i Studiebesöket). Förskolorna har fått hjälp med presenningar så de kan sätta 
upp vindskydd i skogen. Det innebär att pedagogerna också har fått tagit del av friluftsteknik 
som att kunna slå knopar så att vindskydd och repbanor inte ramlar ner.  
Det finns även en hel del material på Naturskolan som förskolor och skolor får låna.  Allt 
material  som finns  där  kan  användas  av  barn  i  alla  åldrar,  det  är  användandet  och  hur 
aktiviteterna läggs upp som varierar beroende på ålder. 
Planeringen inför besöken till  Natur- och teknikskolan har naturskolepedagogen vid tre av 
förskoleavdelningarna stått för helt själv. Vid två av avdelningar så föregicks besöket dit av 
en dialog mellan förskolan och Natur- och teknikskolan. Men naturskolepedagogen stod för 
planeringen,  men utifrån önskemål.  En avdelning åkte till  Natur- och teknikskolan helt på 
egen hand då naturskolepedagogen var uppbokad av en annan grupp.
 

4 DISKUSSION
4.1 Sammanfattning
Det  är  tydligt  att  Naturskolan  har  haft  en  betydelse  för  förskoleavdelningarna  och  deras 
verksamhet. Även om det också är en trevlig utflykt till Naturskolan så har det också setts 
som en inspirationskälla till den egna verksamheten. Här ges möjligheter att vistas i skogen 
och  att  använda  sina  sinnen  och  hela  kroppens  rörelsemönster  för  att  skaffa  sig  egna 
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erfarenheter. Att ha tillgång till Naturskolan innebär inte bara att åka dit för att få fylla på den 
egna idébanken Naturskolan kan komma till förskolorna också för att informera föräldrar, ha 
lite fortbildning för personalen eller ha aktiviteter med barnen.  
Naturen i sig runt omkring skolan lockar till mycket rörelse då det finns ordentligt med träd 
att klättra i, stenar att klättra på och att terrängen är lite kuperad. 
Utflykterna till Natur- och teknikskolan är något som sker på de flesta förskoleavdelningar 
bara någon enstaka gång, eller en gång varje år. En av förskoleavdelningarna åker dit fyra 
gånger varje år.
Det som kan ses som positivt är att alla de förskoleavdelningar som blev intervjuade anser sig 
använda Naturskolans idéer och material i den egna verksamheten vid skogsutflykterna och 
att även utflykterna till Natur- och teknikskolan kan ses som en utbildning i sig. Vid dessa 
tillfällen  ges  nya  idéer  att  arbeta  på  och  nya  varianter  på  hur  materialet  kan  användas. 
Samtliga intervjuade pedagoger har fått fortbildning vid Natur- och teknikskolan, men olika 
mycket.
De  pedagoger  som  ingår  i  kommunens  kvalitetsgrupp  där  har  samtliga  fått  fortbildning 
fördelat på de fyra årstiderna. Att det ser olika ut hur mycket fortbildning de har fått bottnar i 
det personliga intresset då det vid tillfällen har funnits andra aktiviteter att fortbilda sig inom 
som till exempel drama och musik. 
Då flera av förskolegårdarna i kommunen är skapade med färdigt material och ganska platta i 
strukturen, så ger möjligheterna i skogen både kring Naturskolan och vid de egna utflykterna 
till  närliggande  skog  en  bra  förutsättning  för  barnen  att  naturligt  få  klättra,  klänga  och 
upptäcka naturen och att den egna fantasin får möjlighet att utvecklas. 

4.2 Tillförlitlighet 
Det  finns  tre  skolområden  i  kommunen  med  sju  förskolor  som  tillsammans  har  tjugo 
avdelningar. Om de här intervjuerna görs med andra förskoleavdelningar kan svaren skilja sig 
från den här undersökningen då förskolorna arbetar olika mycket med utomhuspedagogik och 
har  olika  mycket  kontakt  med  Natur-  och  teknikskolan.  Två  av  förskoleavdelningarna 
arbetade mycket med natur och hade mycket samarbete med Natur- och teknikskolan men så 
ser det kanske inte ut på andra avdelningar som inte blev intervjuade. I efterhand upptäcktes 
vid lyssnandet på de inspelade intervjuerna att frågorna inte ställdes exakt så ordagrant som 
de stod i dokumentet som mejlades. Men då pedagogerna på avdelningarna redan läst och 
diskuterat frågorna i förväg så anses inte svaren ha blivit påverkade.  
Den egna positiva inställningen kan också ha påverkat svaren. Även om jag försökte hålla mig 
neutral så kan det ha lyst igenom. Men å andra sidan så reagerade samtliga pedagoger positivt 
på mitt arbete då deras inställning till Natur- och teknikskolan är av positiv art.  

4.3 Teoretisk tolkning
Det är av stor vikt att pedagogerna får fortbildning då de ses som det viktigaste verktyget för 
att  sprida  kunskap  enligt  Naturskolornas  arbetssätt  (Naturskoleföreningen).  Natur-  och 
teknikskolan har gjort detta möjligt genom att ha fortbildningsdagar med de pedagoger som 
vill ha mera natur, men även då det har ingått fortbildning för de som ingår i kvalitetsgruppen.
Tanken med samarbetet mellan Naturskolan och förskolan är att det är pedagogerna som ska 
fylla  på sina förråd med idéer  och variationer  till  materialet  som de har  fått  tagit  del  av 
därifrån. Detta visade sig vara ett fungerande samarbete för en av förskoleavdelningarna som 
tyckte  att  Naturskolan  var  väldigt  tillgänglig  då  de  har  regelbunden  kontakt  med 
naturskolepedagogen via telefon och e-post. 
Skolan går i första hand och det kan tänkas bero på att när skolan börjar så börjar ju också 
klassrumsundervisning.  Medan  i  förskolan  tillbringas  ganska  mycket  tid  utomhus  i 
förhållande till den dagliga undervisningen i skolan. 

9



Två av förskoleavdelningarna ansåg att det var svårt att få en tid för att komma dit då den var 
så uppbokad. Ändå så åkte en avdelning fyra gånger varje år med barngruppen och såg inga 
problem med att boka in besöken. Det kan bero på vilken tid på året man önskar att få komma 
dit, och hur god tid i förväg besöket bokas in. 
Då det inte är en självklarhet för alla att vistas naturligt i skog och mark, dels för att vanan 
inte finns inom familjen,  dels ur ett  mångkulturellt  perspektiv där allemansrätten är något 
unikt för Sverige så är det bra att den möjligheten erbjuds inom förskolan (Lundegård m fl. 
2004). På Natur- och teknikskolan får barnen ta del av både kretslopp och hur miljön kan 
påverkas av tillexempel gifter och lära sig om växter och djur på bästa tänkbara plats, ute i 
naturen (Sellgren 2003). 
Detta  innebär  att  barnen som i  redan  tidig  ålder  vistas  ute  under  olika  förhållanden  och 
årstider skapar sig en positiv relation till naturen (Lundegård m fl. 2004). Då barn får röra sig 
i utomhusmiljö främjas chanserna att förebygga bland annat benskörhet, och övervikt och att 
stressen minskar, då kroppens stresshormon, kortisol, minskar (Örebro universitet). 
Det  har  i  dag har  blivit  allt  viktigare  att  få  möjlighet  till  rörelse  utomhus  i  takt  med att 
rörelsemönstret minskat på grund av förändrad teknik och sättet att transportera sig till olika 
platser på (Dahlgren m fl. 2007).
Natur och teknikskolan är uppskattad av både förskolornas personal, barn och föräldrar.
Genom att barnen själva får prova med det material som för tillfället ska användas vid besöket 
till Natur- och teknikskolan så skaffar de sig också kunskap om detta (Säljö 2000). De barn 
som har  provat  på  växtfärgning  av  garn  har  också  med  egna  erfarenheter  skaffat  sig  en 
kunskap om vilka växter som ger färg och vilka som inte ger så bra färg. De får själva samla 
in vad de vill prova att färga med, men naturskolepedagogen bidrar också med de växter som 
ger en bra färg.   Barnen har  också genom den egna erfarenheten fått  lära  sig att  hantera 
täljknivar när grillpinnar ska tillverkas. Det arbetssätt som Natur- och teknikskolan använder 
sig av, att alla barn får prova på och komma med egna idéer och förslag, ger aktiva barn som 
på ett nyfiket sätt och på egen hand förser sig med kunskap (Naturskoleföreningen).  
Naturskolan ses både som en inspirationskälla till att pedagogerna på förskolorna ska kunna 
ha fortsatt  bra  arbete  i  verksamheten  med  anknytning  till  naturen  men också en  plats  att 
komma till för att ge barnen det som kan vara svårt att genomföra rent praktiskt i förskolorna. 
Här har barnen fått prova fiske och håvat efter småkryp i vatten, en möjlighet att genomföra 
på naturskolan då det finns tillgång till flytvästar, fiskeredskap, håvar och närheten till vatten, 
något som inte finns på alla förskolor. Vintertid kan de få såga isblock och smälta isen, barnen 
får själva fundera på hur isen ska smältas. 
Att arbeta med matematik och läsinlärning behöver inte alltid ske med färdigt pappersmaterial 
det går utmärkt att använda sig av och kombinera detta med det som finns i naturen. Naturens 
material kan vara att para ihop olika saker eller att bygga bokstäver med det som finns. De 
som har fått tillgång till  färdiga färgkartor får möjligheten till  att  kunna hitta lika färger i 
naturen.  Möjligheterna  till  hur  det  färdiga  materialet,  tillsammans  med  naturens  egna 
tillgångar, kan användas är oändliga.  
Förskolorna har även fått tagit del av olika material, dels sådant de själva tillverkat vid olika 
tillfällen, dels färdigt material som Naturskolan köpt in och delat ut till förskolorna. En viktig 
del av Naturskolan har också varit att förmedla ett förhållningssätt till naturen, att skaffa en 
vana att vistas i skogen så att det blir en trygg och rolig upplevelse för både barn och vuxna. 
Även om det också ses som en trevlig utflykt så är det en utflykt med mening och en tanke 
bakom.  Kanske  det  finns  en  djupare  mening  med  utflykterna  där  det  har  skett  en dialog 
mellan förskolan och Naturskolan.  Men å andra sidan så har en av förskolorna,  som inte 
planerade besöket själva, använt sig av naturskolan som en idébank och inspirationskälla till 
sin verksamhet och fått bra förslag på hur de kan gå till väga för att uppfylla delmålen när de 
arbetar under ”Grön Flagg” med olika teman. Det kan också tänkas att det inte är helt enkelt 

10



att själv komma med önskemål och idéer inför ett besök med barn vid det första besöket där, 
men att det är lättare att ha dialogen vid nästkommande besök. Fler av pedagogerna upplevde 
inte att variationen av aktiviteterna har varit så stor utan att det mest varit matematik och 
bokstäver. De flesta barn som varit där har provat på att tälja sina egna grillpinnar, det är att 
använda sig av teknik. 
Naturskolan  följer  Lpfö98,  målen  för  teknik,  matematik,  miljö  och  de  naturorienterande 
ämnena blir uppfyllda. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning
Den här Natur- och teknikskolan har inte funnits i så många år än.  De elever som gick i 
förskoleklass  när  Natur-  och  teknikskolan  började  användas  som  ett  komplement  i 
undervisningen  går  i  fjärde  klass  idag.   Det  skulle  vara  intressant  att  veta  vilken  effekt 
Naturskolan har haft i skolan då det är obligatoriskt att åka dit i vissa klasser. Är till exempel 
miljömedvetenheten högre hos elever i en skola som har haft ett samarbete med Naturskolan 
än  de  elever  som  inte  har  haft  det?  Har  intresset  för  miljö,  matematik,  teknik,  och 
naturorienterade ämnen ökat i kommunen sedan Natur- och teknikskolan startades?
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BILAGA
Intervjusammanfattning

Utbildning 
Samtliga  pedagoger  på  de  förskoleavdelningar  som blev  intervjuade  har  fått  fortbildning 
antingen på Naturskolan eller  så har naturskolepedagogen kommit  till  personalgruppen på 
förskolan.  Hon  har  också  deltagit  vid  föräldramöten  efter  önskemål,  för  att  kunna  ge 
föräldrarna en inblick i vad det kan innebära att till exempel ha matematik med små barn i 
skogen.
En del av pedagogerna på förskoleavdelningarna har fått mer utbildning av naturskolan än 
andra pedagoger. Det beror på att de själva har kunnat välja vilken fortbildning de vill ha. De 
har då kunnat välja mellan bland annat, drama, musik och natur. De som då har valt natur har 
då fått en heldag med naturskolepedagogen.
Det finns en kvalitetsgrupp i kommunen där en pedagog från varje förskoleavdelning ingår, 
den gruppen har också fått fortbildning på naturskolan. 
På en av förskoleavdelningarna fick två av pedagogerna utbildning vid en naturskola i  en 
annan  kommun,  men  det  var  samma  pedagog  som sedan  startade  upp  Hyttö  Natur-  och 
teknikskola. Utbildningen har skett inom samma koncept som det ser ut idag. 

Besök till Hyttö Natur- och teknikskola
Det  ser  olika  ut  på  förskoleavdelningarna  hur  ofta  de  besöker  eller  använder  sig  av 
naturskolan. 
En förskoleavdelning åker dit fyra gånger varje år, dock inte med hela barngruppen, men alla 
barn har fått varit dit någon gång varje år. De lite äldre barnen har varit oftare än de yngre 
barnen.
Fem av förskoleavdelningarna har varit där en gång, en avdelning fick sitt planerade besök 
inställt på grund av att naturskolepedagogen blev sjuk. Sedan har det varit svårt att få en ny 
tid att komma dit. Men naturskolan kom till förskolan istället när de hade naturveckor.
Men sedan finns möjligheten att  naturskolepedagogen kommer ut till  förskolorna i  stället, 
både till personalgruppen och till barngruppen. 
På den ena avdelningen har pedagogerna haft både telefon- och mejlkontakt med naturskolan 
samt att naturskolepedagogen har varit till förskolan för att kunna få idéer om hur de kan göra 
för att uppfylla miljömålen då de arbetar under grön flagg.

Planering
Hos tre  av förskoleavdelningarna  har  det  skett  en  dialog  mellan  förskoleavdelningen  och 
naturskolan  om vad de har  haft  för  önskemål  från förskolan  om vad de vill  göra  när  de 
kommer till Hyttön. En avdelning planerade för dagen helt själva då naturskolepedagogen var 
upptagen med en annan elevgrupp. Förskoleavdelningen delade bussen med en skolklass och 
bedrev aktiviteter på egen hand, men hade tillgång till de material som finns på naturskolan 
och hade även tagit med eget material. 
Helt fria händer att planera och genomföra aktiviteterna hade naturskolepedagogen för två av 
förskoleavdelningarna. 

Variationen av aktiviteter
Två av förskoleavdelningarna upplever att det är bra variation på aktiviteterna, matematik, 
teknik, naturkunskap och miljö. De andra upplever att det har varit mest matematik och lite 
bokstäver. 
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Några av  de aktiviteter  barnen har  fått  tagit  del  av är:  att  kunna para ihop och leta  upp 
liknande saker i skogen, växtfärgat garn, tälja, bygga kojor, smälta is, provat att fiska, lära sig 
om träd, insekter, hur man ska bete sig i naturen och bokstäver. 

Naturskolan som resurs till den egna verksamheten
Alla förskoleavdelningar anser sig haft användning av och använder sig av det de har fått lära 
sig under fortbildningsdagar med anknytning till Hyttö Natur- och teknikskola. En avdelning 
ser även besöken med barngruppen också som utbildning för personalen då det ger nya tankar 
och idéer även vid dessa tillfällen. 
Förskoleavdelningarna har fått tagit del av mycket idéer kring hur man kan jobba med barn i 
naturen, men de har också fått material till avdelningarna. En avdelning upplevde at det var 
mest idéer de har fått. 
Materialet de har fått från naturskolan har antingen köpts in färdigt av naturskolan eller så har 
det köpts in material att tillverka själva. 
Det som har kommit färdigt har till exempel varit litteratur med tillhörande arbetsmaterial, i 
litteraturen beskrivs olika övningar att göra och arbetsmaterialet kan till exempel bestå av små 
kort med olika uppdrag på. Färgkartor att för att använda sig av och hitta liknande färger i 
naturen, långa rep att binda hinderbanor av, presenning till vindskydd/koja.
Material  som de  har  tillverkat  själva  har  varit  1-meters  rep,  laminerat  siffror,  bokstäver, 
djurbilder och djurspår.
Det finns även en hel del material på Naturskolan som förskolor och skolor får låna.  Allt 
material  som finns där  kan användas av barnen i  alla  åldrar,  det  är  användandet  och hur 
aktiviteterna läggs upp som varierar beroende på ålder.
En  av  pedagogerna  ansåg  att  det  inte  var  materialet  i  sig  som  hade  bidragit  mest  till 
verksamheten, utan inspirationen till att bli hemma i skogen, att kunna gå i skogen, ta vara på 
pinnar, göra upp eld, det praktiska kring att vara i skogen.  
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