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Sammanfattning: 
Syftet med detta examensarbete är att skapa ett material som är pedagogiskt planerad utifån 

Lpfö98 Reviderad 2010 som är lätt att arbeta med och som jag under mina studier kännt ett 

behov utav. Materialet öppnar förhoppningsvis upp för nya intressen och upplevelser för barn 

och pedagoger, så som denna utbildning har gjort för mig. Vi är tre studenter som gjort 

materialet tillsammans och sedan analyserat det ur tre olika perspektiv, jag har valt att 

analysera vad Lpfö98 Reviderad 2010 säger om utevistelsen i Förskolan, och vad 

pedagogoerna anser om den. Pedagogerna har fått arbeta med materialet under två veckor och 

sedan svarat på en enkät, frågorna i enkäten var knutna till våra olika perspektiv och till 

materialet. Sedan har jag analyserat deras svar och sett att vårt material var uppskattat och 

inspirerande, men att det går att vidarutveckla. 

 

 

 

Begreppsföklarning: 
Utomhuspedagogik är inget nytt påfund utan har funnits länge, men ibland har begreppet 

använts på ett sådant sätt så att det framstår som att det är något skilt ifrån 

inomhuspedagogiken. Detta kan då bli förvirrande då det inte finns något etablerat begrepp 

för inomhuspedagogik. Allt i förskolan ska ha en pedagogoisk tanke, därför väljer jag att 

använda begreppet lärande i utemiljö.  

 

Ekologi är samspelet mellan alla organismer och miljön som de lever i. Att förstå 

sammanhanget att det ena inte kan leva utan det andra. I förskolans miljö kan det vara att 

förstå att masken äter löven från träden för att sedan bajsa, och detta maskbajs är inte ett 

vanligt bajs utan ny härlig frodig jord. 

 

Kognitiv färdighet är hur väl en individ uppfattar sig själv och andra. 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 baseras mycket på sociokulturella teorier som innebär samspel och 

samarbete mellan människor där en individ utvecklar sina grundläggande kognitiva 

färdigheter. 

 

Naturvetenskap är sammanfattningsvis en benämning på de olika vetenskaper som undersöker 

naturens alla olika delar och effekter. Hit hör biologi, kemi, fysik, astronomi och 

geovetenskap.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Lärande i utemiljö, Lpfö98 Reviderad 2010, Pedagogisk verksamhet, Ekologi 
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1 INLEDNING 
Vi är tre studenter, Annica Granmyr (Granmyr 2011), Malin Karlström (Karlström 2011) och 

Ulrika Olsson (Olsson 2011), som läser på lärarprogrammet med inriktningen Naturvetenskap 

och Teknik mot förskolan. Det vi har gemensamt är ett stort intresse för djur, natur, ekologi 

och lärande i utemiljö. Vårt examensarbete handlar om att skapa ett arbetsmaterial för 

förskolor som de kan använda sig av när de ska vara ute på sina gårdar.  

 

Jag ska sedan analysera detta utifrån Läroplanen för förskolan Lpfö98 Reviderad 2010 och se 

efter vad den säger om utemiljön och hur pedagogerna tolkar och vad de anser om detta. 

Enligt våra egna observationer och erfarenheter står pedagogerna i många fall handfallna när 

det gäller att använda sig av utemiljön i det planerade pedagogiska arbetet. Detta är något som 

vi iakttagit och upplevt under vår utbildning. Barn i förskolan vistas i stor utsträckning 

utomhus, något som vi pedagoger bör ta tillvara på, men även för att vi i dagens läge får allt 

större barngrupper. Genom att göra ett arbetshäfte som är lätt att använda vill vi visa på 

fördelarna med att ta vara ute i det dagliga pedagogiska arbetet för att stimulera barns 

utveckling, ge dem upplevelser av naturen och för att de ska få en ökad förståelse för 

ekologiska sammanhang.  

1.1 Vad säger Lpfö98 Reviderad 2010 

Som stöd i arbete på förskolan har vi pedagoger Läroplanen för Förskolan Lpfö98 Reviderad 

2010. När vi ska planera den pedagogiska verksamheten ska vi utgå ifrån den och i 

Förskolans uppdrag står det att ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.”(s.7) Det jag vill undersöka i mitt 

examensarbete är hur pedagogerna uppfattar att deras uppdrag beskrivs i Lpfö98 Reviderad 

2010 när det gäller utomhusmiljön, hur de planerar den pedagogiska utevistelsen och hur de 

utför den. Detta för att jag under åren observerat att utevistelsen till stor del tillägnas fri lek. 

Det står i Förskolans uppdrag att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla 

förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. 

Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det 

bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.” (s.7).   

 

Den ”fria leken” och dess betydelse har fått stor plats i Förskolan och den poängteras i 

Läroplanen, men jag vill utmana den med pedagogisk planerad utomhusvistelse utan att 

kompromissa med leken och det lustfyllda lärandet som vi ska inspirera till i Förskolan. 

Eftersom vi ska jobba efter Lpfö98 Reviderad 2010 så måste vi läsa, tolka och diskutera vad 

som menas med de olika delarna.  Att utmana oss själva i yrkesrollen som pedagoger för att få 

med alla de viktiga delarna som bildar och formar nyfikna och goda samhällmedborgare. Vi 

som pedagoger ska enligt Läroplanen upplysa och inspirera barnen för att de ska förstå nyttan 

av att bevara och ta hand om vår natur, men även för att de ska lära sig empati, visa respekt 

för alla levande varelser och värna om vår närmiljö. Barnen ska ha tillfällen att lära sig om 

naturens kretslopp och om naturvetenskap men även kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. Det står dock inget om i vilken miljön detta ska upplevas och läras in i, men det bör 

för bästa inlärningsprocess ske i ämnets naturliga miljö, och detta går att tolka in i Lpfö98 

Reviderad 2010. 

 

I Lpfö98 Reviderad 2010 uttrycker inte i klartext att pedagogiskt lärande även bör ske 

utomhus, lika lite står det att det bör ske inomhus. Den pedagogik som skall genomsyra 
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Förskolan ska planeras och jämt fördelas över de olika arenorna vi har tillgängliga, vi ska 

alltså till hänsyn av barngruppen vistas ute och inne men även bege oss ut på utflykter i 

naturmiljö och annan planerad och typiskt för området kulturell miljö. 

1.2 Litteraturgenomgång 

Mängden litteratur som fokuserar på den pedagogiska utomhusvistelsen är inte lika 

omfattande som den litteratur som allmänt berör pedagogisk planering i Förskolan. När 

diskussioner förs gällande pedagogisk planering i skrift så utgår det flesta ifrån 

inomhusmiljön och pedagogen lämnas själv att omvandla dessa förslag till att passa miljön 

utomhus. Jag saknar handledningar och förslag på aktiviteter i hur jag praktiskt kan utföra den 

pedagogiska verksamheten utomhus. En bok som jag tycker är inspirerande att läsa är 

Lundegård, Wickman & Wohlin (red.) (2004) som har samlat en mängd skrifter som 

beskriver hur man på olika platser i landet har arbetat didaktiskt utomhus. Redaktörerna vill 

visa värdet av att praktiskt arbeta och att lära in ute, för att på så vis få ökad autencitet i 

arbetet och lärandet. Filosofen John Dewey (1859-1952) tas upp i boken och hans syn på 

lärandet, att lärandet måste ske nära barnets egna värld och att lära genom att göra, så kallad 

”learning by doing”. Mycket av det som vi kan läsa om i Lpfö98 Reviderad 2010 har sitt 

ursprung ifrån hans tankar, som att barn måste få uppleva med alla sinnen för att kunna förstå 

och tillgodogöra sig sin nya kunskap och att alla måste få prova sina nya erfarenheter för att 

befästa och förstå dem, för att det inte bara ska bli en teoretisk kompetens som riskerar att 

försvinna och som inte har någon anknytning till dess verklighet. 

 

Furth & Wachs (1978) som beskriver Jean Piaget (1896-1980) och hans teori om att 

”intelligensens allmänna utveckling är den grund på vilken all speciell inlärning vilar.” (s.22). 

Vilket menar att vi pedagoger inte kan börja prata om naturen och ekologi med barnen förrän 

de faktiskt upplevt och erfarit vad det är, och detta gäller ju samtliga miljöer och lärsituationer 

i Förskolan. Vidare beskriver de att Piaget skiljer på utveckling och inlärning hos individen 

där utveckling avser allmänna tankar och handlingar, allt som har att göra med människans 

intelligens har således med utvecklingen att göra. Inlärning har med specifika förmågor att 

göra, specialiseringar som gör oss olika som individer. Då menar jag att vi i Förskolan ska 

locka fram och fostra barnen till att tänka och använda sina sinnen och då krävs en inre 

motivation som gör att de kommer framåt i utvecklingen och det är upp till oss pedagoger 

som besitter makten och kraften att plocka fram deras intressen och väva in dem i den 

pedagogiska verksamheten. Enligt Furth & Wachs (1978) beskrivningar av Piaget skall dock 

undervisningen inte anpassas efter barnets sociala verklighet utan följas enligt bestämt 

schema.  

 

Som kontrast till detta finns filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1980) som ansåg att det 

ena inte kan utesluta det andra. Barnets sociala, emotionella och kognitiva utveckling går inte 

att separera utan måste ses som en helhet som arbetar tillsammans. Att leka och erfara hur 

verkligheten fungerar är på så vis viktigt då barn löser olika problem baserat på erfarenheter 

och upplevelser. Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) diskuterar om vad 

läroplanens intentioner är och vad det omfattar, att det inte finns specifika direktiv för hur 

lärandet ska gå till och hur miljöerna ska byggas upp. De menar att läroplanen vilar på 

sociokulturella teorier men lämnar själva utförandet upp till pedagogerna och dess förmåga att 

diskutera/samtala om dess innebörd. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) skriver om 

Dahlberg & Taguchi (1994) som menar att Förskolan och dess miljö ska fungera som ett 

komplement till hemmet men har under åren som gått i många avseenden blivit som ett andra 

hem. Detta kan då få konsekvenser för hur vi utformar och planerar den pedagogiska miljön, 
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visst ska det kännas tryggt men vi ska utnyttja barns otroliga inlärningsförmåga och stimulera 

den på olika sätt enligt Lpfö98 Reviderad 2010. 

 

Varför ska vi vara ute? Det finns även en hälsofaktor inbäddad i denna litteraturgenomgång. 

Enligt Socialstyrelsen (2008) Smitta i förskolan så är ”risken för spridning av infektioner 

större i förskolor med daghemsmiljö än i andra former av förskoleverksamhet.” (s.3) Det 

visade sig i en svensk studie publicerad av Läkartidningen (1998) att barn som vistas på 

Förskolor som i ”Ur och skur” hade lägre och kortare sjukfrånvaro än barn som vistas i 

traditionella Förskolor.  Även andelen utetimmar i veckan har stor effekt på andelen friska 

barn och dagens stora barngrupper blir allt sjukare för lokalerna i Förskolan är den samma, 

men antalet möten mellan individer blir fler och på så vis sprids bakterier/virus fortare. 

Barnen får genom att vistas ute färre nära kontakter med smitta och förblir då mindre sjuka. 

Att vistas utomhus är alltså inte bara pedagogiskt försvarbart utan även en hälsofaktor som 

föräldrar, pedagoger och barn bör få vetskap om så att motivationen för utomhusvistelse 

stärks ytterligare. Friluftsfrämjandet som står bakom Förskolorna i ”Ur och skur” och trycker 

på att barnens utevistelse i Förskolan ska ge ett lärande som är upplevelsebaserat, och att det 

ska ske utomhus till större delen. De trycker även på att vi som pedagoger ska vara 

medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Med deras tankar och 

idéer kan vi skapa ett vidare pedagogiskt rum utomhus, att upptäcka sin gård på nytt med nya 

ögon och erfarenheter.  

 

Men det finns även andra faktorer som gör att en utevistelse är bra och styrkande för samtliga. 

Inomhus styrs barnen av regler som att inte springa, eller att en särskild lek betecknas som en 

utelek. Det är mycket fysisk aktivitet som plockas bort då vi vistas inomhus. Det är mycket 

under ett barns första tio år som ska läras in och under de första sex åren är det viktigt att 

många basala motoriska rörelser automatiseras i kroppen för att vidare inlärning ska kunna 

ske på bästa sätt. Jagtöien m.fl. (2002) tar upp detta ovanstående men även det viktiga med 

sinnenas utveckling, vikten av att barnen får röra på sig och lära sig använda sig av sin kropp 

och sinnena. Att röra på sig är något naturligt och att leka är ett tillstånd som bara kommer 

fram och sker utan minsta kraftansträngning. Barn leker inte för att lära sig om livet och 

framtiden, de leker för att leka, slutmålet i sig är inte viktigt. Vi ska sedan utnyttja detta 

lektillstånd genom att föra in lekar och aktiviteter som tränar och stärker det barnen behöver 

öva på, att använda sig av utemiljön stärker sinnena och utvecklingen av dessa (Jagtöien m.fl. 

2002).  Naturen inbjuder till att arbeta mera fysiskt med kroppen och att tänja på gränserna, 

upplevelsen av naturen stärks då den upplevs i ett tillstånd av lustfylld lek. Nynäshamns 

naturskola har skrivit och publicerat sina lektioner i boken Att lära in ute året runt (2007), och 

trots att den främst inriktar sig till grundskolans elever så finns mycket att inspireras av. 

Naturskoleföreningen har även arbetat fram ett material som är utformat för förskolans barn 

med inriktning på matematik som kan vara till hjälp för pedagoger att komma igång utomhus: 

Leka och lära matematik ute, Förskolan. 
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1.3 Syfte och Frågeställningar 

Syftet är att undersöka vad pedagogerna och Lpfö98 Reviderad 2010 säger om utemiljöns 

pedagogiska betydelse då jag under utbildningens gång upplevt att det behövs ny inspiration 

och komplettering inom detta ämne. 

   

1) Vad anser pedagogerna i Förskolan att Lpfö98 Reviderad 2010 säger om den pedagogiska 

utevistelsen? 

 

2) Vad anser pedagogerna om vårt material och har det varit till någon hjälp för att ge 

utevistelsen mera pedagogiskt innehåll?  

 

3) Vilka är fördelarna med att vistas utomhus i Förskolan? 
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2 METOD 
Vi är tre studenter som tillsammans arbetat med en aktivitetspärm som vi har döpt till ”Pinnar, 

småkryp och mysig mossa” (Bilaga 2). Vi diskuterade och kom fram till ett område var för sig 

från naturen att fokusera på. Annica Granmyr har jobbat med djur/insekter, Malin Karlström 

har fokuserat på årstiderna och Jag har koncentrerat mig på växter och träd. Vi har valt att 

göra tio aktivitetskort var, som är knutna till det valda ämnet. De flesta aktiviteterna ska 

kunna anpassas efter ålder på barngruppen, och några finns med som inspiration för vidare 

arbete med teman i Förskolan. Nästan alla aktiviteterna i pärmen har vi under vår utbildning 

provat på och arbetat om så att de ska passa den åldersgrupp vi har i Förskolan och alla 

aktiviteter kräver minst en engagerad pedagog. På baksidan av varje aktivitetskort finns det 

mål från Lpfö98 Reviderad 2010, och detta för att belysa aktiviteternas betydelse i det 

pedagogiska arbetet och för att på sikt kunna nå målen för barnen i Förskolan. 

Aktivitetskorten är i A5 format och laminerade för att kunna tåla det rådande vädret, och de 

finns samlade i en pärm.  Alla korten gjordes i tre uppsättningar så det finns tre stycken 

identiska pärmar. Här i bilagan är de i A4 format.  

 

2.1 Urval 

Vi har valt ut tre Förskolor i länet som vi känner till sedan förr för att kontakten skulle bli så 

smidig och spontan som möjligt och inte innebära några nya kontakter för våra deltagare. De 

tre Förskolorna har lite olika förutsättningar vad gäller miljön på respektive gård, men 

Förskolorna har tillgång till miljöer av skog, vatten, ängsmark och planerad miljö utan en 

alltför stor ansträngning. Vi valde att ringa Förskolorna och fråga om intresset och behovet 

fanns, samtliga svarade positivt. Förskola 1 är en liten förskola med 22 barn och 4 pedagoger. 

Förskola 2 har 54 barn och 11 pedagoger. Förskola 3 har 40 barn och 9 pedagoger. Vi har 

meddelat att vi vill att så många pedagoger som möjligt provar vårt material och svarar på 

enkäten. Att prova vårt material och delta i vår studie är helt anonymt, detta har vi både 

muntligt och skriftligt meddelat deltagarna.  Aktivitetspärmen var således tillgängligt för 24 

deltagare och vi önskade att alla som provade materialet även svarade på enkäten. De fick fritt 

arbeta med aktivitetspärmen i två veckor.  

2.2 Urval – aktivitetspärmen 

Aktivitetspärmen är tänkt att vara ett enkelt och planerat pedagogiskt material för vistelsen 

utomhus.  Urvalet av aktiviteterna till pärmen är sådana vi stött på under utbildningen och 

som vi genom andra arbeten provat på barngrupper. 

 Lätt att ta med sig ut. 

 Naturen är materialet. 

 Bidra med inspiration och idéer i utemiljö. 

 Aktiviteterna knutna till Lpfö98 Reviderad 2010. 

 Väcka ett naturvetenskapligt intresse. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där deltagarna fått svara på enkätfrågor (Bilaga 

1) efter att de provat ”Pinnar, småkryp och mysig mossa”. Vi ansåg just då att den metoden 

lämpade sig mest då många andra metoder är mer tidskrävande och i vår undersökning var 

tiden begränsad.Våra frågor i enkäten berör Lpfö98 Reviderad 2010, utemiljön, barns 

utveckling och vår aktivitetspärm. Vi anser att deltagarnas åsikter är viktiga och valde därav 

öppna frågeställningar och svaren är deltagarnas egna tolkningar av dessa frågor. Kanske hade 
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vi fått in flera svar om vi valt frågor med slutna svar men dessa skulle då inte ge deltagarna 

utrymme för sina egna tolkningar/förklaringar. Vi delade ut enkäterna ca en vecka efter att de 

fått aktivitetspärmen till sitt förfogande och sedan har jag analyserat deras svar utifrån mina 

egna frågeställningar. 

2.4 Procedur 

Aktivitetspärmen och enkäterna delade vi ut personligt till en personal, som förde 

informationen vidare, för att ytterligare kunna förklara hur det är tänkt att den ska användas 

men även för att understryka hur viktigt det är för vår del i arbetet att vi får svar på 

enkätfrågorna. Medverkan i vår undersökning är frivillig och anonym, detta framgår tydligt 

överst på enkäten, men vi valde även att muntligt meddela detta. Samtliga som testade vårt 

material uppmanades att svara på enkätfrågorna. Vi samlade även in materialet och enkäterna 

personligt och just det faktum att vi tog oss tid att ringa till respektive Förskola och sedan 

komma ut personligt med materialet gjorde att de fick träffa oss och tillfälle ställa frågor. De 

uppmanades även att ringa oss om det uppstod oklarheter. 

3 RESULTAT 
Aktivitetspärmen var tillgängligt för 24 deltagare och vi önskade att alla som provade 

materialet även svarade på enkäten. De fick fritt arbeta med aktivitetspärmen i två veckor. Vi 

fick in 9 enkätsvar, varav 4 deltagare hade lämnat en fråga blank. Två stycken hade lämnat 

fråga 3 obesvarad. I den frågan efterlyste vi något som de saknat i materialet, eller något det 

ville ha mera av. Detta tolkar jag som att de inte saknade något. En deltagare svarade inte på 

fråga 6, och efter att ha läst de andra svaren tolkar jag det som att den deltagaren inte vet hur 

Lpfö98 Reviderad 2010 tar upp den pedagogiska utevistelsen. Två hade inte svarat på sista 

frågan där vi efterfrågade övriga kommentarer och synpunkter, men denna fråga behandlar jag 

som en extra fråga utöver de andra, och har således ingen direkt koppling till vår 

undersökning att göra. Dessa svar hade mer att göra med typsnitt och enhetlighet i materialet, 

men också kommentarer som att de gärna skulle vilja ha vårt material på Förskolan att arbeta 

med. 

 

För att redovisa svaren på enkäten går jag efter mina frågeställningar vilket gör att jag kanske 

inte tar upp alla svar vi erhållit i enkäten utan endast de med relevant svar för min 

undersökning. 

 

1) Vad anser pedagogerna i Förskolan att Lpfö98 Reviderad 2010 säger om den 

pedagogiska utevistelsen? 

 

Fem pedagoger känner sig osäkra på vad den nya läroplanen säger om utevistelsen och anser 

sig var dåligt påläst.  

 

Tre av pedagogerna kunde förklara hur de tolkade läroplanens utevistelse och hur de använde 

sig av den. Den första deltagare ansåg att all verksamhet i Förskolan är pedagogisk även då 

den inte är planerad och att utemiljön alltid har haft en stor betydelse i deras verksamhet. Den 

andra deltagaren tycker att utevistelsen inte poängteras tillräckligt i läroplanen, men anser 

ändå att miljö och naturvårdsfrågor inte alltid måste behandlas utomhus och den tredje 

deltagaren anser att det ska vara en lärande utevistelse.  

 

Alla nio deltagare anser dock att utemiljön stimulerar barns utveckling, en deltagare nämner 

sinnena och en annan deltagare nämner möjligheter och inspiration som viktiga faktorer till en 

lärande utevistelse.  
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Att barn tränar motorik och fantasi kom upp i två deltagares svar. Två deltagar svarar att de 

har skogen nära inpå och att de leder till ett lekfullt lärande, både planerat och spontan. 

 

Tre deltagare går lite djupare i sina svar. En deltagare tar upp pedagogens ansvar och 

engagemang för att väcka barns intresse och för att få en lärande miljö. En deltagare tar upp 

naturens matematiska begrepp som exempel på var naturen har att erbjuda. En pedagog svarar 

att det finns många olika miljöer i vår omgivning som har mycket att erbjuda och att 

utevistelsen gör miljön verklig och det är lättare att visa barnen hur vi tar hand om naturen, 

djuren och växterna i dess naturliga miljö. 

 

 

2) Vad anser pedagogerna om vårt material och har det varit till någon hjälp?  

 

Alla nio deltagare anser att vårt material var bra och fungerade som en inspirationskälla men 

även som en spark i baken och som en påminnelse om vad som finns utanför väggarna på 

Förskolan.  

 

En pedagog tyckte materialet var handgripligt och lätt att ta till då utevistelsen ibland planeras 

in som en praktisk lösning med utrymme och personaltillgång. 

 

Tre deltagare tyckte att materialet var lätthanterligt och inspirerande och som gav enkla 

aktiviteter utan större förberedelser. 

 

Alla deltagare tyckte att det var bra att aktiviteterna i materialet var pedagogiskt planerat och 

knutet till läroplanen. Det synliggör det pedagogiska arbete direkt. 

 

3) Vilka är fördelarna med att vistas utomhus i Förskolan? 

 

Många deltagare svarade att de ansåg att ett alternativt och upplevelsebaserat lärande sker 

utomhus. De flesta svarade att det är motoriken och stimulansen av barnens sinnen som 

utmanas mest i utemiljön. 

 

Men även det att få uppleva med hela kroppen på olika sätt svarade deltagarna som viktigt 

med utemiljön, att få erövra samma kunskap på olika sätt. 

 

En pedagog tyckte dock att lärandet inte behövde vara i direkt anslutning till den miljö ämnet 

handlade om. 

 

4 DISKUSSION 
I detta avsnitt sammanfattar jag mitt arbete och den är indelad i fyra olika avsnitt, 

sammanfattning, teoretisk tolkning, tillförlitlighet och förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så tolkar jag det som att det finns en stor osäkerhet om vad den nya 

reviderade läroplanen säger om utevistelsen, trots att det inte är alltför stora ändringar från 

den gamla läroplanen. Jag tror att det mera handlar om att arbetslaget inte diskuterar 

fortlöpande om vad de olika punkterna, beskrivningarna och målen i läroplanen står för. Trots 

att läroplanen är väl inarbetad i Förskolan idag så får jag känsla av att Förskolan kanske inte 
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jobbar med läroplanen i ”bakfickan” som vi i utbildningen måste göra. Allt vi har gjort under 

vår tid på högskolan ska på ett planerat och naturligt sätt hänga ihop med målen i Lpfö98 och 

sedermera Lpfö98 Reviderad 2010. Vid all planering inom Förskolan så bör läroplanen tas 

fram och lyftas upp så att vistelsen för barnen kan kopplas ihop med målen redan på 

planerings stadiet och inte tvärtom. Detta för att få ett mera medvetet sätt att planera och 

utföra olika aktiviteter på och om vi inledningsvis kopplar in målen för barnen i Förskolan så 

kan vi sedan även förklara och argumentera för dem.  

 

Det framgår av svaren i enkäten att materialet har nått fram och att de förstår tanken bakom 

vår aktivitetspärm. Att få ny inspiration och kunskap är aldrig fel anser jag och de ansåg att 

målen som var kopplade till varje aktivitet poängterade vad de faktiskt strävar mot att nå i 

Förskolan. Arbetsmaterialets alla aktiviteter kräver minst en pedagogs närvaro under hela 

passet och det är detta som jag vill komma fram till, att vi ska vara delaktiga i barnens 

utevistelse så att de har möjlighet att forma nya frågor och funderingar. Hur kan vi i Förskolan 

ansvara för att en aktivitet eller utevistelse är pedagogisk om inte pedagogen varit delaktig? 

Medvetenheten har väckts till liv igen och sättet att tänka och agera utomhus öppnats upp 

genom vårt arbete. Även om orsakerna till varför man väljer att vistas utomhus som 

personalbrist eller högt barnantal så erbjuder materialet en pedagogisk verksamhet om än för 

en kortare stund.  

 

Lpfö98 Reviderad 2010 kan tyckas lämna en del åt egna tolkningar. Det beskrivs ganska 

ingående om vad vi pedagoger ska öppna upp för i naturvetenskap, kretslopp och alla levade 

varelsers rätt att finnas till. Men det lämnas fritt att välja den miljö detta ska verkställas i. 

Samtliga pedagoger anser att utevistelsen är viktig och de vistas mycket ute, men det är hur de 

väljer att använda sig av den tiden, att inte bara se den som en lösning på en stor barngrupp 

och personalbrist som gör skillnaden. De flesta deltagare tyckte att vårt material gav dem en 

påminnelse och en knuff framåt i rätt riktning i hur vistelsen utomhus bör utnyttjas. Lpfö98 

Reviderad 2010 tar upp ordet ekologi och Granberg (2000) redogör för det kort och precist på 

ett sätt som gör det lätt att ta till sig. ”…läran om ömsesidiga förhållanden mellan levande 

organismer och deras livsmiljö. Det handlar om djur och växter, om att äta eller ätas, om 

näringskedjor och om hur jord, vatten, luft och allt levande påverkar varandra, kort sagt om 

samspelet i naturen.” (s.32) Detta måste vi pedagoger förstå innebörden av när vi läser ordet 

ekologi i Lpfö98 Reviderad 2010, så att vi kan bryta ner det skrivna ordet och planera utifrån 

det vi faktiskt förväntas göra. Detta gäller hela läroplanen, vi i Förskolan måste diskutera och 

vända och vrida på texten i vårt styrdokument för att kunna planera den bästa vistelsen för 

barnen utifrån deras behov. Att naturvetenskapliga ämnen ska utföras i utemiljön tycker jag är 

självklart eftersom barn får större förståelse för uppgifter i dess naturliga miljö, och det ligger 

på pedagogens ansvar att utforma en lekfull och lärande situation. John Dewey ansåg att 

individen måste få uppleva kunskap för att kunna tillgodogöra sig den, det anser även jag vara 

nyckeln för ett lärande som ger individen en större kunskap i längden. Men för att detta ska 

ske måste pedagogerna vara med barnen, rör sig ibland dem för att kunna fånga upp deras 

frågor och intresse.   

 

Då en undersökning som denna är och ska vara frivillig och att det framgår både i tal och 

skrift i enlighet med Johansson & Svedner (2010)  så kan även det vara en bidragande orsak 

till antalet bortfall i enkätundersökningen.  

 



 9 

4.2 Teoretisk tolkning 

Min största förvåning var över hur lite deltagarna var insatta i Lpfö98 Reviderad 2010 och 

vad den säger om den pedagogiska utevistelsen och dess betydelse. Det finns mycket litteratur 

som påtalar och poängterar vinsterna och vinningarna med att vistas utomhus, men hur 

planerar vi vistelsen utomhus för att lärandet ska vara i fokus utan att konkurrera med leken. I 

en artikel i tidningen Förskolan (nr8 2011) så är skillnaderna mellan den gamla och nya 

läroplanen inte alls så stor om man tidigare på ett aktivt sätt arbetade med Lpfö98. Magdalena 

Karlsson som aktivt jobbat med implementeringen av läroplanen i förskolan menar att 

läroplanen måste läsas i sin helhet för att kunna förstå grundtankarna i den. Och hon menar att 

har man jobbat aktivt med Lpfö98 i planeringen av det pedagogiska arbetet så bör inte 

skillnaderna blir så stora med den nya reviderade läroplanen. Resultaten i enkäten visa på stor 

osäkerhet om vad Lpfö98 Reviderad 2010 säger om utevistelsen, men att viljan att ta till sig 

nya styrdokument och forskning måste finnas för att arbetet men barnen ska kunna utvecklas. 

Samtliga deltagare uttryckte att ”Pinnar, småkryp och mysig mossa” gav detta och att 

läroplansmålen som är knutna till aktiviteterna var konkret och belyste vikten av planerad 

aktivitet och lek. Att ha en statisk verksamhet ger inga nya lärsituationer och måste ses över, 

och då bör ny forskning vara positiv och lätt att ta till sig. 

 

Det är nästan omöjligt att hitta några nackdelar med att vistas utomhus i Förskolan i 

litteraturen och det förstärker min övertygelse om att det är viktigt och hälsosamt att vistas 

ute. Rent praktiskt kan det finnas många nackdelar med att förlägga pedagogiskt lärande 

utomhus. Det finns många barn som kommer med kläder som inte håller för väderleken och 

detta problem kan ha många orsaker. Det finns barn som inte har kläder på grund av att 

vårdnadshavaren inte är införstådd med hur mycket vi vistas utomhus, men även att de 

kläderna vi anser barnen behöver under alla årstider kostar en del pengar och detta är en 

ansträngning för en många. Att hela tiden föra en dialog med vårdnadshavare så att de förstår 

vad vi i förskolan bygger vår verksamhet på och att de bjuds in att vara med kan låta som en 

enkel lösning, men de flesta föräldrar har pressade scheman under hela veckorna och vill bara 

att barnen ska vara nöjda och glada. Vi har även en språklig och kulturell barriär som kan 

utmana oss pedagoger i samtal med vårdnadshavare och i arbetet med barnen utomhus. 

 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) tar upp vad läroplanens intentioner är 

och jag anser att det är relevant oavsett om vi diskuterar den gamla läroplanen för Förskolan 

eller Lpfö98 Reviderad 2010. Vi i Förskolans värld måste diskutera och samtala om vad de 

olika formuleringarna i läroplanen syftar till, och vad det betyder för den barngrupp vi har just 

nu. Förutsättningarna ändras hela tiden och det kan då vara bra med en samling aktiviteter 

som vi vet är roliga och allmänt uppskattade av barn för att komma vidare i arbetet.  

 

I enlighet med Jean Piaget så anser jag att alla barn borde få testa och uppleva saker först utan 

alltför många förklaringar och anvisningar i dess rätta miljö, att få prova under ledning av 

pedagog och kanske komma fram till olika lösningar. Vi ska inte presentera alltför många 

svar, men det är en fin balansgång eftersom barn måste få svar på sina frågor för att kunna 

komma vidare. I en ny avhandling av Susanne Thulin (2011) studerar hon hur pedagoger 

interagerar med två barngrupper kring naturvetenskapliga fenomen. Det visade sig i resultatet 

av avhandlingen att barnen ofta fick motfrågor istället för svar på sina funderingar och det 

leder då inte till nya frågor om naturvetenskap, barnens funderingar blir hängande i luften 

utan att komma vidare. Detta kan bero på pedagogernas okunskap i ämnet och att fokus 

fortfarande ligger på lek och omsorg. Vi i Förskolan får inte vara rädda för att säga att vi inte 

kan alla svar, men tillsammans med barnen kan vi undersöka och forska så att de får svar på 
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sina naturvetenskapliga funderingar och att det då kan leda till en ökad nyfikenhet hos barnen 

som vi pedagoger ska ta till vara på. 

 

Att medvetet planera och använda sig av naturen är nödvändigt för att barnen i Förskolan ska 

kunna ta till sig ny kunskap som rör naturvetenskap och ekologi. Att i enlighet med John 

Deweys teori om ”learning by doing” Lundegård, Wickman & Wohlin (red.) (2004), lära 

genom att uppleva så bör all inlärning som sker i Förskolans inomhusverksamhet befästas på 

olika sätt och plockas med i uteverksamheten, att repetera och visa flera olika lösningar på ett 

och samma problem. Här anser jag att vårt material kan vara en bra bit på väg i denna process 

att hitta flera arenor att vistas i för att förstärka och befästa ny kunskap på. Att använda sig av 

naturen och kulturen vi lever i för att visa hur livet på jorden samspelar för att kunna leva 

vidare, från den minsta maskens uppgift i ekologin till de större fenomenen som 

näringskedjan och vattnets kretslopp. 

 

Nu när vi ska jobba enligt Lpfö98 Reviderad 2010 så känns det extra viktigt att vi begrundar 

och diskuterar vad de olika delarna betyder och att vi utnyttjar hela utbudet av miljöer vi har 

till förfogande.  

4.3 Tillförlitlighet 

Urvalet av Förskolor i vår undersökning kan inte ses som representativt för landet som sådant, 

men för vår kommun ansar jag att ”våra” Förskolor är typiska för området vad gäller 

tillgången till naturen och barnantalet på Förskolan. Undersökningen gavs ut till ett begränsat 

antal förskolor då vi har en begränsad tid att genomföra den på. Validiteten har kunnat 

förstärkas med flera deltagande Förskolor och så även antalet pedagoger. Deltagarna fick testa 

vårt material under två veckor.  Den tiden har kunnat vara längre men pga. tidsbrist så måste 

vi samla in allt material på angiven tid.  

 

Enkäterna ansåg jag till en början vara välformulerade och relevanta men det är svårt att veta 

inledningsvis hur deltagarna uppfattar dem. I efterhand kan jag känna att några följdfrågor 

skulle ha varit till hjälp för vidare arbete i analysen av svaren. En pilotstudie har kunnat vara 

till hjälp för att upptäcka dessa saker och på så vis kunnat ge mig ett bättre resultat i 

undersökningen. Vi formulerade frågorna så att svaren var öppna, alltså inga ja och nej frågor, 

för att vi ville få utförliga svar. Det kan ha vara en bidragande anledningen till att bara 9 av 24 

pedagoger valde att svara på enkäterna. Men jag anser att reabiliteten på arbetet är hög, och 

att vi tillsammans förklarade för deltagarna hur det ska använda sig av materialet och att 

deltagandet är frivilligt och anonymt genom hela processen. Vi har förvisso kunnat genomföra 

intervjuer då det lämnar ett utrymme för följdfrågor, men vi ansåg att vi kunde få relevant 

svar även på detta sätt. 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Att gå djupare in i den undersökning jag gjort med ett bredare underlag, alltså flera förskolor 

och pedagoger. Det vore även intressant att jämnföra traditionella förskolor med förskolor 

som arbetar i enlighet med Friluftsfrämjandet och begreppet ”Ur och skur”, för att undersöka 

hur de tar sig an lärandet i utemiljön och hur de uppfattar vad naturvetenskap och ekologi är. 

Att utöka materialet med flera aktiviteter och att föra in flera kategorier i pärmen är också ett 

sätt att gå vidare med detta examensarbete.  
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6 BILAGOR 

6.1 Bilaga 1 Enkätfrågor 

 

Ditt deltagande är mycket viktigt för oss i processen med vårt examensarbete. Medverkan i 

denna undersökning är helt frivillig och man kan när som helst avbryta sin medverkan. Alla 

deltagare och förskolor kommer att vara helt anonyma och omöjliga att identifiera.  

 

Enkätfrågor om ”Pinnar, småkryp och mysig mossa” 

 

1. Vilken betydelse anser ni att utemiljön har för barns lärande? 

 

 

2. Hur anser ni att arbetsmaterialet ”Pinnar, småkryp och mysig mossa” stimulerar 

den pedagogiska utevistelsen?  

 

3. Är det något i arbetsmaterialet ni saknar eller skulle vilja ha mer av?  I sådant fall 

vad? 

 

4. Hur har vårt arbetsmaterial tillfört/inspirerat er att fortsätta arbeta aktivt i utemiljön 

med barns lärande? 

 

5. Är målen från läroplanen på baksidan av varje kort relevanta till aktiviteten? 

 

6. Hur tolkar ni att den nya läroplanen behandlar den pedagogiska vistelsen i 

utemiljön? 

 

7. Övriga kommentarer och synpunkter? 

 

Tack för din medverkan, det är mycket värdefullt för oss! 
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6.2 Bilaga 2 Aktivitetskorten

 
 
 
 

Pinnar, småkryp och mysig mossa. 
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Hej! 
Vi är tre studenter som läser på högskolan i Gävle, där vår inriktning är Natur, matematik 

och teknik mot förskolan. 

Vårt examensarbete handlar om att skapa ett arbetsmaterial som ska vara en 

inspirationskälla för pedagoger att använda sig av när de är ute med barnen på 

förskolegården. Materialet är pedagogiskt planerat utifrån läroplanen Lpfö98 reviderad 

2010. Pärmen med laminerade sidor är upplagd så att man som pedagog lätt ska kunna ta 

med sig en sida när man ska gå ut. Vår tanke är att det ska vara ett lättillgängligt material! 

 

Genom att använda detta material så hoppas vi att det kan väcka nyfikenhet och intressen 

hos barnen som kan leda vidare till olika temaarbeten i förskolan. 

 

Vi önskar er mycket glädje och inspiration med materialet. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Annica Granmyr, Ulrika Olsson och Malin Karlström.
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Barrträden 

Ja vad har vi för barrträd i vårt land, ut och titta efter! Vi kanske kan hitta tall, gran, en och 

ett lärkträ. Tallen kan bli 200-300 år gammal och granen upp till 150 år gammal. Men 

vad kotten är det som ramlar ner, en kotte! Hur ser den ut, och från vilket träd kommer 

den. Leta reda på kottar och sortera efter vilket träd de kommer ifrån eller efter storlek; 

Här är en tallkott liten och rund, här är en grankott titta en stund. Ekorren hoppar från 

gren till gren, skalar kotten så fin och ren. Sen kommer musen så smal om kroppen åt 

honom har ekorren sparat toppen. 

Sedan har vi ju barren på träden; Granens barr är korta sitter ett och ett, tallens barr är 

långa och sitter två och två, enens barr är vassa och sitter tre och tre.  

Vad är långt och vad är kort. Prova även att lägga mönster med barr och kottar och låt 

barnen lägga vidare på mönstret; tallbarr, grankotte, alkotte, tallbarr, grankotte…..vad 

kommer sen? 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

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

naturvetenskap, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp, 

 

Tips; Det är alltid bra att ha med sig en flora på utflykten, promenaden eller varför inte ha 

den framme hela tiden ute på gården. 
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Att se det nya livet spira 

Om ni nu tar tillvara på det växter och träd ger med sig under året, att ha undersökt och 

samlat på er frön så finns här ett ypperligt tillfälle att ta till vara på detta. Det går att 

plantera de allra flesta frön i jorden och få resultat. Att samla in frön vid tidigare tillfällen 

för att nu sätta dessa i jord, att sköta om och vattna för att ganska snart få resultat är ett 

roligt arbete. Vilka barn tycker inte om att gräva i jorden, och ibland kanske jord blandat 

med sand är det bästa för fröet, prova er fram. Tillslut kanske ni har en härlig plantering 

med en massa olika träd och växter från flera av era favoritställen. 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra, 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 
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Knoppar och löv 

Här finns en hel värld att utforska, knopparna börjar att blidas redan på hösten, men kan 

vara lättare att se på vårvintern och våren då de blivit lite tjockare. Ta reda på trädets namn 

och titta på knopparna, vilka slår ut först?  

Löven ser också olika ut på olika träd. Vilket mönster har de, och finns det några som är 

lika varandra. Samla många löv och sortera efter sort, storlek och färg som exempel. Det 

finns många sätt att sortera och kategorisera på. 

Vad är det som gör att lövträden tappar sina blad? Det är som att bladen äter solljus fast de 

omvandlar det till socker först. På vinter är solen inte framme lika mycket och strålarna är 

inte lika varm som på sommaren, så bladen skulle frysa sönder om de var kvar, så då tappar 

trädet sina löv och går i vila. 

 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra, 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,  

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

naturvetenskap, 

 

Boktips; Fältbiologerna Förlag (2001) Träd och buskar vintertid 
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Moster mossa 

Saga: Nu ska vi hälsa på hos en liten tant som bor i skogen. Hon heter moster mossa. Hon 
bor i ett hus av husmossa. Denna mossa kallas också för våningsmossa. En ny våning växer 
ut upptill varje år. Väggarna på moster mossas hus är gjorda av väggmossa. Eftersom 
moster mossa inte gillar barr och skräp i huset ser man ofta henne i färd med att sopa rent 
med kvastmossa. Efter allt sopande blir hon trött. Hon går och lägger sig på sin bädd av 
björnmossa, precis som björnarna i sina iden. Efter en stund vaknar hon till och får brått. 
Det är bråttom nu – hon ska laga mat till en gäst som skall komma. Hon rusar mot köket. 
I hallen tittar hon sig i spegeln och ser hur rufsig hon är i håret. Hon kammar sig med kam 
mossa. Så går hon och gör eld i spisen med gammal brun vitmossa. Det är torv det, ett bra 
bränsle. 

 

Ut i skogen och leta och titta på mossor och lavar, det är stor skillnad på de två. Skogens 
matta är fylld av olika sorters mossa om man ser efter, och det finns experiment att utföra 
med mossa och lava. Leta efter dessa mossor och sätt er ner och berätta sagan och sen 
plockar ni hem lite mossa och undersök dem med alla sinnen.  

 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

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

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 
vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 
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Vitmossa   Kammossa 

  

Husmossa  Väggmossa 

   

Björnmossa   Kvastmossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www8.tfe.umu.se/personliga/bt/foto_vitmsa/vitmossa3632C.html
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Pinnar Pinnar Pinnar 

Samla alla pinnar på hög och se hur stor högen kan bli, är alla engagerad så får högen vara i 

fred på gården, eller lägg alla pinnar i en hög i skogen dit ni ofta går. 

Leta och plocka tjockas, smalast, längst, kortast, tyngst och lättast, ja prova alla motsatser 

ni kommer på. Plocka lika många pinnar som du är gammal. Plocka pinnar lika långa som 

din fot…….. 

Ta ut färg på gården och måla era pinna i vackra färger och gör en utställning på gården. 

Titta på barken på pinnen och försök lista ut vilket träd som tappat den, lek detektiver. 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
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Promenadtips 

Att ta promenader är ett bra sätt att röra sig på, och ännu roligare blir den om det händer 

något på vägen! 

Titta er runt omkring, vad kan ni se som börjar på bokstaven b (ljuda bokstaven). Byt 

sedan bokstav. 

Ha med en korg eller påse och låt barnen plocka en varsin växt och försiktigt stoppa ner 

den i korgen så att ingen annan ser. Prata om innehållet senare och namnge växterna, lek 

Kims lek eller sortera. 

Pedagogen letar något från naturen, en biljett, utan att någon ser. Sedan visar pedagogen 

föremålet för barnen en och en och ber dem hitta lika! För att få komma förbi och vidare 

på promenaden så måste barnen en i taget visa vad det hittat för pedagogen och kanske 

kunna säga vad det är. 

Be barnen öppna på ett specifikt sinne vid början av varje promenad, lukt, hörsel, syn, 

känsel eller smak. Men även att sätta på sig speciella spanar glasögon brukar vara roligt, 

svamp glasögonen eller varför inte färg glasögonen. Att samla färger från naturen på 

promenaden! 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

utvecklar intresse för skriftspråket samt förståelsen för symboler och deras kommunikativa 

funktioner, 
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På gården 

Titta runt på gården; vilka träd har vi, buskar och vika mindre växter finns det. Ta fram 

luppar för att undersöka växterna med. Det finns väldigt små beståndsdelar på t.ex. en 

blomma, och burkar för att samla materialet i. Samla olika frön som tillexempel 

maskrosfrön eller frön från kottar och varför inte frukten från kastanj eller ek, och stoppa i 

en burk och vips så finns det en utställning.  

Ställ alla barnen i ring utom en, och ge dem en varsin växt (i form av ord), prästkrage, 

blåklocka och björk. Sedan säger du alla prästkragar byter plats, och då ska den som är över 

ta en plats ifrån de som byter, och komma ihåg vilken växt den då får. Den som blev utan 

nu får då säga alla björkar byter plats och försöka ta en ny plats i ringen, men en ny växt 

att komma ihåg!  

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
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Svampar 

Trampa inte på svampen för där kan någon bo, som ligger där och sover och vill ha lugn 

och ro. Trampa inte på svampen för den kan bli din mat, men då får du ta hem den och 

steka den så klart. 

Svamparna som vi ser ovan mark är i själva verket frukten, svampen finns i marken i långa 

trådar. Svampar finns i alla olika former och färger. Ta ett papper och rita flera rutor med 

olika färger och gå på svamp bingo, och för varje ny färg som hittas på svamparna görs ett 

kryss i dess respektive ruta, en del färgrutor kanske får många kryss och någon 

ingen….hmmmm. Tala och resonera om svampar och huruvida dessa är ätliga/giftiga, alla 

ätliga svampar ska man steka innan man ska äta. Kanske plocka med några svampar hem 

till förskolan och titta närmare på dem eller ha med luppar och svampbok på promenaden.  

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra, 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om utvecklar intresse och förståelse för naturens olika växter, djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen, 

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

naturvetenskap, 
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Trädkull 

Ni måste ha tillgång till lika många träd som deltagare. Knyt plast band runt alla träden 

utom ett. Alla deltagare får välja ett träd och en ska vara utan. Den som är utan träd ska 

försöka ta ett träd när de andra deltagarna byter träd med varandra. För att byta träd måste 

man ha ögonkontakt med den man ska byta med, inget prat i mellan deltagarna för då blir 

det lättare för den som är utan träd.  

Detta är en väldigt rolig lek att leka då det ofta kan vara ojämn mark och det kräver lite 

mer av deltagarna. Man kan öka på svårighetsgraden genom att ha flera deltagare utan 

träd. 

 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 
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Vatten 

Vatten är livs viktigt för alla levande organismer på jorden. Fram med alla vattenkannor 

och vattna när det är fint väder, det är ju så roligt. Växter och träd behöver mycket vatten. 

Passa på att ta ut en balja med vatten och plocka växter, pinnar och andra saker och titta på 

vilka som flyter respektive sjunker.  

Försök att göra båtar av det naturen har att erbjuda, bark, löv och pinnar. Härligt att göra 

även regniga dagar. Passa på när det ändå kommer naturligt från himlen. 
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Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara 

och stärka barnets intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
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Trafikljusleken 

Till denna lek behövs ett grönt och ett rött lönnlöv alt. Röd grön spade, eller något annat 

som är rött och grönt. 

En lek som man kan leka på gården eller på ett markerat område i skogen. 

En person står som ”trafikledare” med ett rött och grönt blad i varsin hand. De andra 

börjar röra sig efter uppmaningar som ”trafikledaren” ger. T.ex. rör er som bilar, 

motorcyklar, flygplan, elefanter m.m. (Denna uppmaning är det bara fantasin som 

begränsar.) 

När barnen sedan rör sig så ska de hålla koll på trafikledaren för att när den håller upp rött 

löv så ska de stå still, när det gröna lövet kommer upp så får de röra på sig igen. Att ta upp 

kortet olika snabbt gör leken roligare. 

Grovmotorisk utveckling sker naturligt när man är ute. Men förstärks genom leken 

genom att man får springa, hoppa, balansera, hänga beroende på vad man ska göra. Man 

utvecklar även sina sinnen bl.a. det kinestetiska, auditiva och visuella perception genom 

denna en lek.  

 

 

Lpfö-98 Reviderad 2010 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt vikten av att 

värna om sin hälsa. 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust att samt förmåga att leka och att lära. 
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Vetleken 

Den här leken går ut på att man ska ta reda på fakta om något ute t.ex. ett träd. Alla ställer 

sig runt trädet och alla får säga något som de vet om trädet. På så vis får alla ta del av 

varandras kunskaper. Är det någon som inte vill säga något så hoppar man bara över det 

barnet. Barnet får därmed sin kunskap genom att lyssna på andra. 

 

Lpfö-98 Reviderad 2010 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
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Två cirklar för att ta ställning 

Barnen ställer sig i två cirklar en yttre (större) och en inre (mindre) cirkel. Den yttre 

cirkeln går motsols den inre går medsols. Pedagogen säger t.ex. Jag tycker om bananer. 

Varje barn får då tänka efter vad de tycker och ta ställning. Märta tycker om bananer och 

går därför kvar i sin cirkel medan Gunnar inte tycker om bananer och byter ring. En cirkel 

kan under lekens gång bli mycket liten och en cirkel mycket stor. 

Förslag på påståenden: 

Jag har ätit frukost idag 

Jag äter godis varje dag 

Jag drack juice till frukost 

Jag tycker om… äpple, banan, päron 

Jag har ätit gröt till frukost 

Övningen är lätt att genomföra man tar ställning utan att man ”blottar sig” allt för 

mycket. Fokus ligger på att gå, lyssna och aktivt ta ställning. 

 

 

Lpfö-98 Reviderad 2010 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning tillolika etiska 

dilemman och livsfrågor i vardagen. 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
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Matvandring 

Sätt på ”matglasögonen” på promenaden, vandra i ert närområde och samla intryck. Vad 

ser ni längs promenaden som påminner om mat?  

Kanske ser ni en: Åker där det växer eller har vuxit säd som man kan baka av. Eller gräs 

som har blivit till hö som kossorna äter. 

Läskburk i diket som någon druckit ur och slängt i diket. 

Ett fruktträd, bärbuskar. 

Gran eller tallkotte som har bearbetats av en fågel eller ekorre. 

Katt på musjakt. Födoletande fåglar. 

Mjölkbilen. 

Mataffären. Kanske en cyklist med matkassar på styret. 

Ko som ger tankar som mjölk, ost och smör. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska 

dilemman och livsfrågor i vardagen.  

utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. 

Syftet med denna vandring är att genom egna associationer bli uppmärksam på hur 

mycket i tillvaron som kretsar kring mat. 
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Hitta naturföremål 

Barnen får fritt leta efter något som finns på gården och komma tillbaka med det till 

pedagogen. Alla samlas och var och en i turordning får lägga fram vad de hittat. 

Pedagogen ställer då frågor som gör att barnet får… 

– Benämna det ( substantiv) 

– Egenskap (adjektiv) 

– Vad man kan göra med det (verb) 

Ex. 

Sten, hård, kasta. 

Löv, lätt, blåsa. 

Pinne, lång, bygga med. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld. 

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

naturvetenskap. 
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Snöhjulet 

En ganska stor öppen yta krävs. Först ska hjulet skapas genom att man trampar upp en 

cirkel med ekrar i(som ett) hjul. Eller varför inte säga en snökristall med sina sex delar. 

Man får lättast upp banan genom att alla går på rad efter varandra när man trampar upp. 

Genom att göra det så tränar man även samarbete. Sedan leker man vanlig kullek där den 

som är tagare kan hålla in en halsduk för att markera vem som är. Man får sedan bara 

springa i ekrarna och runt i hjulet. När man lekt klart kan man studera hur hjulet ser ut. 

Liknar man det vid en snöstjärna kan man prata om att en snöstjärna också är föränderlig. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för egna regler. 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt vikten av att 

värna om sin hälsa. 
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Kotte, sten eller snöbollskastning 

 

Hur gör man? Barnen får berätta sitt namn och sin ålder. Därefter ska de leta efter lika 

många kottar/stenar som de är år gamla. De ska sedan bedöma avståndet till hinken och 

försöka få i så många kottar som möjligt.      
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 
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Kan jag be att få 

Be barnen att samla in två naturföremål var. Sätt er sedan tillsammans och be vart och ett 

av barnen att berätta vad de tagit för föremål sedan läggs alla naturföremålen fram på 

marken gärna på en vit duk om det finns tillgängligt då detta gör att man tydligare ser 

föremålen.  

Sedan ber pedagogen barnen att ta upp ett av föremålen. Man ska då använda sig av 

matematiska ämnesord. Ex. – Kan jag be att få den långa pinnen bredvid stenen. Eller, - 

Kan jag be att få Lövet som ligger nedanför pinnen. 

 

När man övat några gånger kan barnen turas om att vara den som ber att få. 

Många barn klarar lättare av att vara den som tar upp ett föremål istället för att vara den 

som ber att få. Var uppmärksam på detta. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova 

olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp.  
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Leka med snö 

Snö graffitti: Blanda vatten och färg i en blomspruta, sedan är det bara att spruta på snön. 

Antingen förbestämda motiv eller måla fritt. 

Alt. Måla med pensel på snön om det är skare. 

Kasta snöboll på träd: Räkna hur många träffar, varje barn får hålla reda på sin poäng. Man 

kan även lära sig matematiktabeller på detta vis genom att varje träff är värd så mycket 

som den tabell man ska lära sig. Ex, 2:ans tabell varje träff benämns.2, 4, 8... 

Väga och smälta snö, ex. hur mycket vatten blir ett kilo snö. 

 

 

Lpfö-98 Reviderad 2010 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse sång musik, dans och drama. 
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Plocka blommor 

Låt barnen plocka en blomma var. Låt dem sedan gruppera sig två och två eller tre och tre. 

I varje grupp ska blommorna ha något gemensamt. Här är allt som barnen säger rätt, bara 

de vet hur de tänker. Kanske en grupp med små blommor, en med gula blommor, kanske 

en grupp där blommorna luktar gott. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv. 
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”Brasse” leken 

Som leken i ”Fem myror är fler än fyra elefanter” Fast här är allt rätt, rätt, rätt. 

Välj ut fyra naturföremål. Frågan är vilken ska bort, vilket som skiljer sig från de andra. Låt 

barnen berätta hur det tänker, oftast finns det hur många lösningar som helst. När ett 

barn har motiverat ett svar så säger man rätt, rätt, rätt. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och 

försöker förstå andras perspektiv.   
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Myra 

Titta under en sten. Vad finns där? En larv eller kanske en myra? Oftast är det flera myror 

för de har sitt bo där. De kan också bo i jorden och under trädgårdsplattor eller i en 

myrstack. Det finns många olika myror och de tillhör familjen gaddsteklar.  Det finns 

uppemot 12000 arter av myror över hela världen. Det finns svarta, bruna eller röda myror. 

I en stor myrstack eller ett mindre myrsamhälle är det bara honorna som arbetar. De kan 

däremot inte lägga ägg utan det kan bara drottningarna göra. Fiender till myran är fåglar, 

björnar, rävar och myrätande insekter. Skator använder sig av myror på ett underligt sätt. 

De lägger sig på myrstacken och breder ut sina vingar. Då sprutar myrorna syra och rör sig i 

fjäderdräkten. Då avlusar de skatan. Myrsyran dödar kvalster och löss i fjäderdräkten och 

kanske fångar andra små parasiter som finns där. 

Aktivitetstips: Besök gärna en myrstack och ta med luppar. Då kan man se myrlivet på nära 

håll se vilket arbete de lägger ner. Stacken består av bl. a. barr, kvistar, kådklumpar, torra 

grässtrån, små stenar och fjäll från kottar. 

Boktips: ”Myra” skriven av Lennart Eng, ” Smarta små upptäcker naturen” skriven av 

Birgitta Westin och ”Så funkar småkryp” skriven av Teresa Romano och Heléne Gylter. 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå 

rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. 

 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra. 
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Djurbingo: Gå ut och pricka för de djur du ser 
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Fjärilar 

Nässelfjäril är en av våra vanligaste och mest kända fjärilar. Den kan man se redan i 

vårsolen i mars månad.  Den gillar blommor där den suger nektar och lägger sina ägg på 

brännässlor. När honan lagt äggen dör både honan och hanen. Efter några veckor 

förpuppas larverna och under sommaren kryper nya nässelfjärilar ut ur puppskalen. När 

nässelfjärilen ska para sig sitter hanen och spanar efter honan.  När han upptäcker henne 

flyger han ikapp och försöker trumma på henne med sina antenner. Om man är tillräckligt 

nära kan man höra trummandet. Detta läte kan höras i flera timmar tills de parar sig. Då 

sitter de ihop i flera timmar ända till morgon. Honan och hanen har samma täckning. De 

flyger runt till oktober då den letar upp ett ställe att sova på för att vänta på våren. 

Infotips: Föd upp nässelfjärilar och följ deras spännande utveckling från puppa till färdig 

fjäril. Du behöver bara en plastburk, lite tyg och brännässlor. 

http://www.ide-material.se/naturspanarna/foduppnasselfjarilar.htm 

Boktips: ”Smarta små upptäcker naturen” skriven av Birgitta Westin och ”Första 

insektsboken” skriven av Lars Klinting. 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

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

naturvetenskap. 

 

utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen. 

  

         
  

  

  

 

 

 

http://www.ide-material.se/naturspanarna/foduppnasselfjarilar.htm
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Maskar 

 Lever under jorden. 

 Gillar äppelskruttar, bananskal och gamla löv. 

 Dricker dagg när de kryper upp om natten. 

 Har ingen näsa eller mun utan andas genom hål i huden. 

 Lägger ägg och de förvarar dem i en gördel. 

 Tar sig framåt genom små borst på undersidan. 

 Bajsar jord. 

 Torkar och dör om de ligger i solen för länge. 

 Har fåglar, igelkottar och höns som sina fiender. 

Aktivitetstips: Gå på en ”rädda maskarna” promenad och rädda dem från att bli överkörda 

på gång och cykelbanan. Flytta dem till ett säkrare ställe som t ex. gräset eller jorden där 

de kan krypa ner. 

Ta in maskar i en burk med lite jord, löv och gräs. Ställ burken mörkt och man kan studera 

dem på närmare håll. Sedan släpper man ut dem igen. 

 

Boktips: ”Småkryp och gummistövlar” skriven av Helen Rundgren och Jessika Berglund 

och ”Småkryp” skriven av Åke Sandhall. 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra.  

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

naturvetenskap. 
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Fåglar 

Upptäck fåglar och studera dem närmare.  

 

Skatan är lätt att känna igen med sin svartvita fjäderdräkt och långa stjärt. Den är allätare 

och äter både insekter, larver, daggmaskar, spindlar, ödlor men även frukter, fröer och 

svampar. 

Aktivitetstips: Det finns alltid fåglar runtomkring oss och att kunna namnen på dem, deras 

utseende och lite fakta om arten är oerhört intressant.   

Boktips: Fågelboken ”200 svenska fåglar i färg” skriven av Sven Mathiasson, ”Småkryp och 

gummistövlar” skriven av Helen Rundgren och Jessika Berglund och ”Smarta små 

upptäcker naturen” skriven av Birgitta Westin. 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

   

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 

drama. 

     

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp. 
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Fler aktivitetstips: 

Skatleken 

En av deltagarna utses till en ynkligt liten fågelunge och en utses till en hungrig skata. 

Resten lägger sig ner på huk och föreställer stenar. Det viktiga i den här leken är att 

fågelungen lever in sig i rollen som liten tanig och försvarslös. Skatan ska sedan med 

inlevelse och mycket flaxande jaga fågelungen. Om skatan får tag i fågelungen byter de 

roller, fågelungen kan också välja att hoppa bock över en sten. Då blir fågelungen en sten, 

stenen blir en skata och skatan blir en fågelunge. Håll på tills ni är utmattade av allt 

springande eller av skratt. 

 

Rita av skatan, gärna utomhus och barnen kan teckna vad det tror skatan ser från sitt träd. 

Ramsa: Fem fina fåglar satt på en gren, en ramla av och då var det bara fyra fåglar kvar. 

Fyra fina fåglar satt på en gren, en ramla av och då var det bara tre fåglar kvar. Tre fina 

fåglar satt på en gren, en ramla av och då var det bara två fåglar kvar. Två fina fåglar satt på 

en gren, en ramla av och då var det bara en fågel kvar. En fin fågel satt på en gren, den 

ramla av och då var det bara grenen kvar.  

Räkna ner fåglarna med hjälp av fingrarna. 
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Sniglar 

Det finns sniglar som har hus och de som inte har hus. Vinbergssnäckan och 

Trädgårdssnäckan har hus men Åkersnigeln har inte hus. Den gör ofta skada på jordgubbar, 

betor, klöver och säd. Den har små taggar på tungan som de raspar sönder och äter upp 

växten.  Den håller till på åkrar, ängar och i trädgårdar. Åkersnigeln lägger ägg i jorden och 

varje snigel kan lägga ca 400 ägg. Den lever bara ett år och kan föröka sig snabbt en regnig 

sommar. 

 

 

 

 

 

 

I skogen kan man se Svart skogssnigel. Den hör till släktet lungsnäckorna. Sniglarna har ett 

andningshål på höger sida där de andas. De har två par tentakler fram som dras in så fort de 

rör vid något eller blir orolig. På spetsen på varje tentakel sitter ett öga men de tjänar mest 

som lukt- och känselorgan. I skogen lever snigeln av svamp och gröna eller multnande 

växtdelar. 
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Aktivitetstips: Snigelrejs (hämtad ur boken ”Smarta små upptäcker naturen”) 

1. Ta 3 – 5 små sniglar. 

2. Rita en bana på marken. 

3. Låt sniglarna tävla. Den som kryper först i mål vinner! Glöm inte att sätta tillbaka 

sniglarna där de vill vara, sen. 

Boktips: ”Småkryp” skriven av Åke Sandhall och ”Smarta små upptäcker naturen” skriven av 

Birgitta Westin. 

 

 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och tal begrepp samt för mätning, tid och förändring, 

 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 
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Nyckelpiga 

Nyckelpigan är en köttätande skalbagge med korta ben och antenner. Den övervintrar 

under mossa, lav eller bark. Den vaknar på våren och nyckelpigan gillar bladlöss. Det är 

därför den lägger sina ägg på växter där bladlössen bor. 

                               

Saga: I en liten skog, bakom några grangrenar ligger en liten sten. Den är inte så 

märkvärdigt men under stenen bor en nyckelpiga. Vårsolen värmer som nu. Det börjar bli 

ganska varmt under stenen. Då vågar sig nyckelpigan fram. Hon kryper skata upp på 

stenen. Hon vill gärna ha lite utsikt men grangrenarna är ju i vägen. Hon går ner och förbi 
alla grangrenarna och ser snart en stor sten. – Jag undrar om jag kan klättra upp på den. 

Hon klarade det! – Oj, vad jobbigt det var! Nu ser hon långt. Vad får hon se? Stora mörka 

moln närmar sig, Nu längtar hon efter sitt lilla bo under den lilla stenen…….. 

Infotips: Tillverka en egen nyckelpiga. 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld. 

 

utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen. 
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Spindel 

Alla spindlar har åtta ben och fler än två ögon. Spindlar är mer eller mindre giftiga och 

håriga men spindlarna i Sverige är ofarliga för oss människor. Däremot gillar de småkryp 

och de hoppar eller springer ikapp sina byten eller spinner ett nät och fångar dem. 

Korsspindeln spinner sina nät i träd och buskar eller mot en husvägg. När den är klar med 

nätet lägger den sig och lurar en bit därifrån. Spindeln har en tråd från nätet och till sig 

själv och när tråden darrar betyder det att ett småkryp har fastnat och då är det matdags 

för spindeln. Korsspindeln har åtta ögon med ser ändå inte så bra och tar sig fram genom 

vibrationerna i tråden.  På hösten när daggen fallit över markerna är bästa tiden om man 

ska titta på spindelnät. Spindeln har spinnvårtor som sitter på bakkroppens undersida och 

den börjar spinna en ram. Ramen får sedan bära upp ”ekrar” och mellan dem fästs det 

klibbiga fångstnätet. Det är bara honan som gör nät och hon måste var försiktig så att hon 

inte fastnar själv.   

Boktips: ”Så funkar småkryp” skriven av Teresa Romano och Heléne Gylter, ”Smarta små 

upptäcker naturen” skriven av Birgitta Westin, ”Småkryp” skriven av Åke Sandhall.   

                                                                                   

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande 

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
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Mygga 

Det finns omkring 500 myggarter i Sverige. Hos arten Stickmygga är det bara honorna 

som suger blod. Det behöver hon bara göra när hon ska lägga ägg.  Hon lägger äggen på 

vattenytan eller på fuktig mark. När äggen kläcks lever larverna i vattnet och det kan man 

läsa mer om i ”Så funkar småkryp”. Då hon har stuckit genom huden sprutar hon in saliv 

för att inte blodet ska stelna. Det är ämnen i saliven som gör så att det kliar och det blir 

svullet. Det kan vara spännande att på nära håll titta när en mygga sätter sig på armen, 

sticker in sin lilla snabel och suger. Hanarna lever på nektar och dagg och det gör honorna 

också när de inte lägger ägg. 

 

Boktips: ”Så funkar småkryp” skriven av Teresa Romano och Heléne Gylter, ”Smarta små 

upptäcker naturen” skriven av Birgitta Westin och ”Första insektsboken” skriven av Lars 

Klinting. 

 

 

 

Lpfö98 Reviderad 2010 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

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

naturvetenskap. 

 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. 
 

 

 


