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Susanne Klaar har en bakgrund som förskollärare och 
Ma/No lärare år 1-7. Hon har sedan 2005 varit heltids-
anställd vid Högskolan i Skövde där hon varit verksam 
i kurser inom förskollärarutbildningen och sedan 2007 
haft en anställning som doktorand. Hon har ingått i 
Forskarskolan i utbildningsvetenskap med inriktning mot 
didaktik vid Örebro universitet, och är också medlem i 
den ämnesövergripande forskningsmiljön Studies of Mea-
ning -making in Educational Discourses (SMED).

 
I avhandlingen väcks och bearbetas frågor som handlar om vad naturori-

enterad utbildning i dagens svenska förskola innebär. Med hjälp av obser-
vationer av 1-3 åriga barns utomhusaktiviteter studeras frågor som handlar 
om vad det betyder att som förskolebarn lära om natur, på vilka sätt som 
pedagoger bidrar och hur förskolans värden och traditioner medverkar i dessa 
lärprocesser. Resultatet presenteras i fyra separata delstudier. Gemensamt för 
delstudierna är att de tar utgångspunkt i John Deweys pragmatiska filosofi 
och då särskilt i hans handlingsteori och begreppen transaktion och menings-
skapande. I delstudierna används och vidareutvecklas olika pragmatiska 
analysmetoder för att undersöka meningsskapandets individuella, sociala 
och kulturella dimensioner. I den första delstudien utvecklas en praktisk 
epistemologianalys för undersökningar av ickeverbalt meningsskapande och 
i den anda delstudien undersöks hur demokratiska och naturorienterade för-
skolekulturella förhållningssätt vävs samman i en lokal praktik. I den tredje 
delstudien undersöks relationer mellan undervisning och lärande och i den 
fjärde delstudien omskapas dessa analysverktyg för att användas av pedagoger 
som reflektionsverktyg vid pedagogisk dokumentation i praktisk pedagogisk 
verksamhet. Resultatet visar att den naturorienterade utbildningen i förskolan 
kan ha olika syften: omsorg om naturen, hälsa och välbefinnande i naturen, 
och kunskap om naturfenomen och processer. Vidare visar resultatet att de 
meningsskapande processerna i dessa aktiviteter kan omfatta såväl kognitiva, 
fysiska, moraliska som estetiska kvaliteter. Studierna avser att bidra till en 
diskussion om förskolans uppdrag och riktning och om pedagogers ökade 
ansvar när det gäller pedagogisk dokumentation utifrån ett verksamhetsorien-
terat perspektiv. En slutsats är att med ett mångfacetterat förhållningssätt till 
naturlärande kan naturorienterad utbildning i förskolan riktas mot individuellt 
meningsskapande också inom en verksamhetsorienterad förskolepraktik.
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