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Förord 

Jag vill tacka min handledare Björn Arvidsson för råd och handledning, stor tack till min 

familj och min son Mallek för all stöd och hjälp jag har fått under min utbildning. Till sist 

men inte minst vill jag tacka alla barn och pedagoger på förskolorna där jag genomförde min 

undersökning.  

 

 

 

 

Sammanfattning    

Detta arbete diskuterar olika aspekter om barnens sätt att utforska naturen med sina sinnen. 

Därför har jag genomfört en undersökning på två förskolor, en naturinriktad och en annan 

förskola. Undersökningen genomfördes med tre metoder, intervjuer, observationer och 

enkäter. Intervjuer med fyra barn från respektive förskola, observationer av barngruppen ute i 

naturen under fyra olika tillfällen och enkäter till pedagoger.  

 

Resultatet av undersökningen visade att både pedagogerna och barnen har ett stort intresse att 

vistas ute i naturen, men det är inte alltid möjligt att ta ut alla barngrupper. Anledningen till 

detta är stora barngrupper och otillräcklig personal. När man är ute i skogen enligt 

pedagogerna är det viktig att vara lyhörd, närvarande och möta barnen där deras intressen 

finns. Man ska stimulera barnen med frågor och inspirera de för vad som händer och vad som 

kan hända i naturen samt ta naturens material till hjälp i den skapande verksamheten på 

förskolan. 

 

 

Nyckelord: Barnens uppfattning, biologi, utemiljö, utforska 

 

 

 

 

Abstract 

This project discusses various aspects of children's way to explore nature with their senses. 

Therefore I conducted a study in two preschools, one nature-oriented and another preschool. 

This study was carriedout usien the three metods, interviews, observations and surveys. 

Interview four children from each preschool, observations of each group outdoors during four 

different occasions and question forms to teachers. 

 

The result of the study showed that both teachers and children have a great interest in being 

outdoors in nature, but it is not always possible to take out all children's groups. The reason is 

large groups and inadequate staff. When you are out in the forest according to teachers, it is 

important to be attentive, present, and meet the children’s interests. They need to be 

stimulated with questions and inspire them about what is happening and what might happen in 

nature plus take natural materials as help in the creative activities of the preschool.  

 

Keywords: Biology, children's perceptions, exploring, outdoor environment 
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Inledning  

Barn undersöker och upplever naturen på ett annorlunda sätt än vi vuxna, de ser gärna detaljer 

och undersöker med alla sinnen. Det är viktigt att få använda många sinnen och hela kroppen i 

sitt undersökande eftersom man upplever världen genom kroppen (Elfström et al. 2008). Jag 

är en blivande förskollärare med inriktning naturkunskap i vardagen. Under vår utbildning har 

vi fått kunskap om fåglar, växter, insekter med mera och har insett hur viktigt det är med 

naturen och vistelsen i skogen med förskolebarnen. Enligt förskolans styrdokument 

ska ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur” (Skolverket 2010, s. 10). Denna 

undersökning redovisar hur barn använder sina sinnen när de utforskar naturen, samt 

diskuterar pedagogernas förhållningssätt och vad som måste göras för att stimulera barnen så 

att de ska uppnå en full upplevelse. Det är viktigt att barnen känner sig trygga i naturen, 

tryggheten är grunden för trivsel (Villumsen, 2010).  

 

Cheng et al. 2012 visar i sin undersökning barnens upplevelse i naturen genom en indelning 

av fyra dimensioner: Njuta av naturen, empati för varelser, känsla av enhet och ansvarskänsla. 

Undersökningen genomfördes med elever i fjärde klass i Brevard County, Florida i form av 

enkäter och intervjuer. Resultatet visade att barn njuter av att höra de olika ljuden i naturen, 

tycker inte att vilda djur ska skadas och gillar att se när vilda djur lever i ren miljö. Zetterqvist 

anser att barn upptäcker lätt små insekter i naturen och intresserar sig i frågor som vad 

insikterna äter, var de bor och hur de växer och utvecklas (Zetterqvist & Kärrqvist 2007). Det 

finns mycket i naturen som man kan utnyttja för barnens lärande och utveckling. Barnen 

behöver tid och utrymme för sitt utforskande, de upplever naturen på olika sätt, några tittar 

andra känner med händer, luktar och kanske även smakar på saker i skogen. Vissa barn 

behöver stimuleras och utmanas i sitt utforskande av naturen andra behöver kanske inte det 

alls. Det kan vara barn som är försiktiga med att prova nya saker de behöver stöd och 

inspiration av pedagogerna. ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet 

och sin lust samt förmåga att leka och lära” (Skolverket 2010, s.9). I Turkiet anser man att 

förskolan är viktig och därför har projektet ”lär dig mer om jord med Tipitop och hans 

vänner” genomförts med förskolebarnen i åldrarna 5 och 6.  Syftet med projektet var att lära 

barnen jordens egenskaper, de organismer som lever på/under jorden samt jordens betydelse 

(Ogelman 2012). 

 

 

 
Syfte 

Syftet med arbetet är att få kunskap om barnens uppfattning om naturen och hur pedagogerna 

ska stimulera barnen i förskolan så att de ska uppnå en full upplevelse. 

 

 

Forskningsfrågor  

Hur undersöker barn naturen? 

Vilka upplevelser gör barnen i naturen? 

Hur stimulerar pedagogerna i förskolan barnen till att använda sina sinnen i naturen? 
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Metod   

 

Urval 

Undersökningen har genomförts i en förskola med en grön flagga och en annan förskola. Jag 

har intervjuat åtta barn, fyra barn på respektive förskola, som valdes ut av pedagogerna på 

förskolan. Barnen skulle komma från olika avdelningar på respektive förskola, men av 

praktiska skäl blev det två barn på samma avdelning i både förskolorna. Skälet till detta var att 

det blev ett bortfall med ett barn i respektive förskola som ersätts med barn från andra 

avdelningar. Anledningen till bortfallet var att barnen var enligt pedagogerna för små för att 

bli intervjuade. Observationerna gjordes med barn från en avdelning av fyra, det var tre 

observationstillfällen med barn i åldrarna 3-5 år i den ena av förskolan, i den andra gjordes det 

med 5- åringar från tre avdelningar av fyra. Enkäterna sändes till fyra avdelningar i respektive 

förskola. Svar kom från 6 av 8 avdelningar eftersom pedagogerna på småbarnsavdelningen i 

den ena förskolan inte hade tid att gå till skogen så de kunde inte svara på mina frågor och den 

andra avdelningen i den andra förskolan lämnade inget svar. Jag meddelade pedagogerna att 

deltagandet är frivilligt och sker anonymt samt att de kan bryta det när de vill.  

 

 

Datainsamling 

För att få en helhets bild av min undersökning så använde jag mig av tre olika metoder. Jag 

intervjuade barn i respektive förskola. Frågorna jag ställde var enkla och varierande, det var 

åtta stycken frågor som handlar bland annat om vad barnen tycker om i skogen, hur de 

undersöker och upplever naturen. Samtliga frågor finns i bilaga 1 och dessa frågor har även 

ställts till samtliga barn i respektive förskola. Alla intervjuer med barnen från respektive 

förskola spelades in och transkriberades därefter. Jag använde mig av min mobiltelefon för att 

spela in intervjun. Vid alla mina intervjuer med barnen i respektive förskola, fick de först rita 

ett löv ur minnet och sen ställde jag åtta enkla frågor som barnen fick svara på. För att barnen 

skulle få möjlighet att se närmare och undersöka med sin syn och känsel så fick de titta med 

ett förstoringsglas på ett riktigt löv, figur 1. Därefter fick de rita ett nytt löv som de jämförde 

mot den ursprungliga teckningen. Utifrån samtalen med barnen fick jag svar på min första 

forskningsfråga om hur barn underöker naturen men även hur de upplever den.  

Mina observationer gjordes under fyra tillfällen, vistelsetiden varierade från en halv timme till 

en timme och 20 minuter. Observationen på den ena förskolan skedde under ett tillfälle där 

alla 5- åringar var med från alla tre avdelningar och två av de barnen jag intervjuade var med 

under observationen. Det var 13 barn och tre förskollärare annars brukar det vara 18 barn fast 

också med tre pedagoger. Vi var i skogen som låg ganska nära förskolan och det var jag själv 

som observerade barngruppen. Vi var ca en timme och 20 minuter i skogen, jag antecknade i 

mitt block men pratade även med barnen och pedagogerna. Det var inte möjligt för mig att 

observera barngrupper med yngre åldrar, eftersom pedagogerna inte gick till skogen med dem. 

Innan observationen hade jag skrivit ner en observationsmanual där jag skrev plats, tid, datum, 

antal barn, åldrar på barnen, antal pedagoger och vad jag ville observera. Till hjälp har jag 

även använt mig av min mobiltelefon, där jag tog bilder på det som barnen gjorde och 

undersökte. Jag antecknade också det som pedagogerna berättade för barnen. På den 

naturinriktade förskolan observerade jag vid tre tillfällen på samma avdelning, fast på olika 

ställen i skogen och med olika barngrupper. Första tillfället var det en observation av en 

barngrupp med 6 barn (5åringar), en förskollärare och en elev som läste till barnskötare. Vi 

tillbringade en timme ute i naturen, jag tog bilder på det som barnen gjorde och undersökte. 

Det andra tillfället var det 4 barn, två 3- åringar och två 4- åringar, en förskollärare som var 

med och det var jag som observerade barnen. Vi var på ett ställe som kallades för stora granen 

under ca en timme, jag tog bilder på saker som barnen fann och undersökte i skogen, därefter 
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antecknade jag i mitt block, framför allt det som barnen utforskade och hur de använde sina 

sinnen i naturen. 

Det tredje och sista tillfället var också på samma förskola och samma avdelning igen fast med 

en ny barngrupp med 4 barn (4 åringar). Det var samma förskollärare som de andra tillfällena 

och jag som observatör. Observationer av barngrupper i naturen, eventuella datum för både 

intervjuer och observationer i respektive förskola finns i bilaga 2. Syftet med observationerna 

var att få möjlighet till att vara med barnen i skogen för att se närmare på vad de  gör och hur 

de undersöker och upplever naturen. Men även för att se hur pedagogerna stimulerar barnen 

till att använda sina sinnen för att undersöka naturen. Jag har utgått från mina 

forskningsfrågor och min observationsmanual som finns i bilaga 3 när jag gjorde mina 

observationer. Observationerna från respektive förskola har jag sedan sammanfattat, 

analyserat och redovisat som löpande text under resultatet. Enkäterna skickades till fyra 

avdelningar i respektive förskola. Syftet var att se hur pedagogerna jobbade på de olika 

avdelningarna i respektive förskola, jag ville helst intervjua fyra barn, en på varje avdelning, 

observera under fyra tillfällen samt att få svar på enkäterna av de fyra avdelningarna i 

respektive förskola. Pedagogerna på respektive avdelning skulle svara på ett antal frågor, 

varje avdelning i respektive förskola får en enkät som alla tre pedagoger gemensamt får svara 

på. Frågorna handlade om naturen, hur ofta barnen går till skogen, hur de upplever och 

undersöker saker i naturen samt hur pedagogerna stimulerar barnen till att använda alla sina 

sinnen. Samtliga frågor finns i bilaga 4. Utifrån mina intervjuer, observationer och enkäter har 

jag fått svar på mina tre forskningsfrågorna. Hur barnen i förskolan undersöker och upplever 

naturen samt hur pedagogerna stimulerar barnen till att använda alla sina sinnen i nature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Figur 1: En bild på ett barn som tittar med ett förstoringsglas på löven.   
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Procedur 

Först ringde jag till förskolans chef och presenterade mig, därefter åkte jag till förskolan och 

lämnade samtyckesbrevet som barnens föräldrar skulle skriva på om de godkänner intervjun. 

Där presenterade jag mig själv och lite kort det som jag ville undersöka, den finns i bilaga 5. 

Samma dag bestämdes det ett datum för observationen och enkäterna skulle skickas till 

pedagogernas mailadress därefter. Tanken var att pedagogerna inte skulle få se frågorna 

förrän jag hade pratat med barnen och observerat barngruppen. Förskolan hade fem 

avdelningar men de använde bara fyra, pedagogerna på småbarnsavdelningen hade inte tid att 

gå till skogen och de tyckte att barnen var små för intervjun. Så det blev bara möjligt att 

undersöka de andra tre avdelningarna. Det var fyra stycken barn som jag intervjuade, barnen 

var i åldrarna 3-5 år, två barn på samma avdelning en flicka och en pojke och de andra två var 

också en flicka och en pojke fast från olika avdelningar. Undersökningen i den naturinriktade 

förskolan gjorde jag på samma sätt som i den andra förskolan. Jag lämnade samtycket till de 

berörda barnen och intervjuade fyra barn i åldrarna 3-5 år. Det var enskilda intervjuer, som 

skedde på båda förskolorna fast på olika tillfällen. Första gången jag observerade var en 

barngrupp på 13 barn (5- åringar), det andra var 6 barn (5-åringar), tredje var 4 barn, två 3- 

åringar och två 4- åringar och det fjärde tillfället var 4 barn (4-åringar). När observationerna 

var avslutade sände jag ut enkäter till de två förskolorna. Pedagogerna på varje avdelning fick 

tillsammans svara på några frågor. Enkäten som jag använde i min undersökning innehöll 11 

frågor som sändes till pedagogernas mailadress, där de fick möjlighet att skiva direkt på dator 

och skicka tillbaka till mig. För den naturinriktade förskolan skrev jag också tilläggsfrågor 

enskilt till varje avdelning. Anledningen till det var att pedagogerna på en av de 

småbarnsavdelningarna inte tyckte att det var lämpligt att de får 11 frågor som handlar om 

skogen. Eftersom de aldrig gick med småbarnen till skogen, ställde jag 5 frågor där de skulle 

få möjlighet att beskriva tydligt vad som hindrar dem att gå till skogen med småbarnen. 

Syskonavdelningen skulle få beskriva sin 5-årsverksamhet och avdelningen som gick aktivt 

till skogen med alla åldrar 3-5 skulle få ge tips för andra pedagoger på hur man kan jobba med 

utevistelsen och vilka möjligheter barnen kan få för att kunna undersöka naturen. 

 

Databearbetningsmetoder 

Efter att jag hade gjort mina intervjuer, lyssnade jag igenom de inspelade samtalen och 

antecknade på papper. Jag transkriberade varje intervju för sig och samlade sen ihop barnens 

svar till varje fråga. På samma sätt gjorde jag de andra intervjuerna från den andra förskolan 

och sedan analyserade jag svaren för att få resultat till min undersökning. Frågorna som jag 

sammanfattade till en text under resultatet var en redovisning av barnens upplevelse av 

naturen, vad de gillar där och vad de gör med mera. Observationsmanualen som jag använde 

plockade jag fram och sammanfattade varje observation för sig själv. När det gäller 

frågeformulären så sammanfattades alla frågor från respektive förskola och bara det viktigaste 

för mina forskningsfrågor redovisades. Redovisningen av alla tre metoderna finns under 

resultatet från respektive förskola. 

 

Reliabilitet 

Frågan som gällde hur ofta barnen går till skogen var otydlig, eftersom jag inte fick svar på 

vilka åldrar som var med. Man skulle kunna förtydliga den, genom att fråga vilka barngrupper 

är det som går till skogen. I min enkät skrev jag att pedagogerna skulle svara tillsammans, 

men jag tror att det bara blev en pedagog som tog ansvaret för sin avdelning att svara enskilt 

på enkäten. Anledningen till det kan vara tidsbrist eller för lite engagemang.  
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Resultat 

Resultatet på min undersökning kommer att redovisas stegvis, där det först redovisas 

resultatet av mina intervjuer med barnen, observationerna i barngrupperna och enkäterna som 

pedagogerna har svarat på i respektive förskola. 

 

Hur undersöker barn naturen och vilka upplevelser gör barnen i naturen? 

Barnen jag intervjuade i förskolan var i åldrarna 3-5 år, alla fyra gillade att vara i skogen, men 

bara tre av de berättade vad de gillar där och hur det känns när de är i skogen.  

 

Barn 1: Den 5- åriga flickan beskriver att det är trevligt, roligt att vara i skogen. Hon tycker 

att det är roligt att äta smultron, trevligt för att det luktar gott med blommor och att alla 

blommor ”luktar gott men vissa kan man äta andra kan man nysa av”.  

 

Barn 2: Den 5- åriga pojken ”sa att det känns bra när han är i skogen, gillar att plocka blåbär 

ifall om det finns och äter de på en gång”. Han gillar att plocka svampar för att ge de till 

kocken på förskolan och att plocka blommor på sommaren.  

 

Barn 3: Den 3- åriga flickan tycker att det känns bra att vara i skogen för att hon gillar rådjur.  

 

Barn 4: Den 4- åriga pojken svarade att han gillar skogen men det var oklart vad han gillar där 

och hur det känns att vara i skogen.  

 

Alla fyra var medvetna om vad de inte kan smaka på i skogen och varför, två av fyra berättade 

för mig om att flugsvampar ska man inte smaka på. Den 5- åriga pojken beskrev svampen 

genom att han sa att ”den är vit under och rött över och vita prickar över det röda”. Flickan 

som var 3 år beskrev också flugsvampar och sa att ”man kan dö om man äter de”. Den 5- 

åriga flickan sa att ”man inte kan smaka på löv, pinnar och kottar för att man kan bli sjuk och 

kan dö”. Pojken som var fyra år sa att ”man inte kan äta stenar för att de är hårda, man kan 

bara titta, känna och måla de”. Det vanligaste som alla fyra barnen sa att man kan smaka på 

var blåbär och att det var gott. Några tyckte även att man kan äta svarta bär och kantareller i 

skogen.  

 

Barn 5: Den 3- åriga flickan ”sa att hon gillar skogen lite” och hon svarade inte på mina andra 

frågor. 

 

Barn 6: Den 5- åriga pojken, han gillar inte skogen så mycket och anledning var att de gick 

långa promenader. Hans beskrivning av skogen var ”att skogen känns som vanlig regnskog 

och på sommaren regnskog fast utan regn”.  

 

Barn 7: Den 5- åriga flickan tycker om allt möjligt i skogen, hon tycker om att plocka pinnar 

och måla de, trivs och känner att det är bra när hon är i skogen.  

 

Barn 8: Den 4- åriga flickan tycker att det är roligt att plocka ekollon och svampar men mest 

blåbär.  

 

Det var bara två av de fyra barnen i den andra förskolan som visste vad man inte kan äta i 

skogen, den 4- åriga flickan ”sa att man inte skulle smaka på ekollon och pinnar för att det 

smakar äckligt”. Den andra var den 5- åriga pojken som svarade ”att man inte ska smaka på 

giftiga svampar för att de kan vara giftiga och man får jätte ont i magen om man äter de”. 

Däremot sa han att man kan smaka på lingon, blåbär, hallon, svarta vinbär och jordgubbar. 
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Resultatet på både den första och andra forskningsfråga, hur barnen undersöker och 

upplever naturen? 
Det var en barngrupp med 13 barn (5- åringar) som fick under ett tillfälle vistas i naturen i 

syftet med att känna sammanhållningen i den barngruppen som blivande skolbarn. Pedagogen 

började med att samla ihop barnen i en ring, sen delades dem i olika grupper som bestod av 2 

till 3 barn. Barnen fick i uppdrag att samarbeta tillsammans för att hitta kaninerna som 

pedagogen hade gömt på olika ställe i skogen. De fick en laminerad bild av en kanin per 

grupp som de sen skulle hitta den andra kaninen som skulle vara med samma färg och 

mönster, figur 2. Här använde de synen för att leta på olika ställe i skogen efter kaninerna. 

Barnen fick inte direkt undersöka naturen, men de fick uppleva den och trivdes tillsammans i 

skogen. På vägen till skogen så frågade pedagogen barnen om de hörde något, hon 

uppmuntrade dem till att använde hörseln för att lyssna efter ljud i skogen och de fick också 

känna efter vad som doftade i skogen. Vissa barn pekade på vägen på spår och mossa de 

hittade i skogen. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
               Figur 2: Här har barnen hittat två likadana kaniner med samma färg och mönster.  
 

Den första, andra och tredje observationen i den naturinriktade förskolan har analyserats och 

kommer att redovisas genom en indelning av de olika grupperna. Pedagogerna på en av de 

fyra avdelningarna på förskolan jobbar aktivt och erbjuder barnen i åldrarna 3-5 år vistelse i 

skogen fyran gånger per veckan.  

 

 

Första observationen  

Det var en barngrupp med 6 (5- åringar) som gick till skogen för att leka. Barnen drog sig 

direkt till fiskespön som de hade gjort och lämnat kvar. Med fiskespön som hjälpmedel 

fiskade barnen pinnar, grenar och löv från vattenpölarna, figur 3. Det var leken som 

intresserade barnen, de klättrade i träd, upplevde träd som flygplan där alla barnen satt med 

pedagogen under en stund, figur 4. Barnen upplevde och utforskade fritt utan något planerat 

av pedagogen. Hon bara hjälpte barnen vid behov, stimulerade de i deras lekar och 

utforskande. Pedagogen uppmuntrade barnen att använda synen för att se spindeln på trädet 

och frågade barnen, hur de skulle göra för att skapa ett skydd för spindeln mot regnet.  
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          Figur 3                                  Figur 4 

 

Figur 3: En bild när barnen fiskar upp löv och grenar med fiskespön.                                                                               

 

Figur 4: Här sitter barnen på trädet och upplever det som ”flygplan”.     

 

Andra observationen 

Här var det olika åldrar på barnen, det var 2 barn som var 3 år och två barn som var 4 år. 

Barnen började hämta stora och små pinnar för att bygga kojan som de hade påbörjat sen 

innan. Sedan gick de andra tre runt och gjorde andra saker, medan det fjärde barnet fortsatte 

bygga enda fram tills vi lämnade stället, han gick runt och hämtade pinnar som han byggde 

med. En av de två 3- åringarna gärna stod på höga berg och kollade uppifrån på de andra 

barnen, han ville gärna att pedagogen eller jag skulle stå på berget med honom. Den andra 

pojken som var tre år utforskade små detaljer i skogen, han kollade under en stor sten och 

petade med pinnen något som han såg under, figur 5. Barnen använde till en stor del sina 

sinnen i det de undersökte, de hittade på saker som låg kvar i skogen och tittade efter detaljer 

på olika ställe. Pedagogen utmanade barnen att se närmare och känna på de kvarlämnade 

saker hon och barnen fann. Hon tog sen sakerna till förskolan, för att tvätta av de och ge 

möjlighet för de andra barnen att titta och undersöka.  

 

 

 

                    
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figur 5: Här petade pojeken med pinnen under en sten något som han såg. 
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Tredje observationen 

Här var det fyra barn som var fyra åringar, som kom till skogen och ville gärna sätta igång 

med sysslorna som de hade påbörjat sen innan. Barnen samlade pinnar i en hög runt om fanns 

stenar, figur 6. Sedan började en pojke att skrapa bort mossan som fanns på stenen och skala 

av skalet på pinnen. Den andra pojken ville gärna härma honom men sedan tog han själv en 

sten och började ta sönder pinnar med den. De andra var två flickor, de var lite avvaktande 

men plockade lite pinnar och var med när de fick uppdraget att plocka något. Barnen plockade 

mossa, löv, pinnar och en sa att han hade plockat blommor, figur 7 och 8.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                     
Figur 6: Här samlade barnen pinnar i en hög              Figur 7: Flickan på bilden har plockat mössa och löv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

                                         Figur 8: Pojken har plockat två små ”blommor” 
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Hur stimulerar pedagogerna i förskolan barnen till att använda alla sina sinnen i 

naturen? 

Pedagogerna har svarat att de går till skogen en gång per vecka, men det är för 5-årsgruppen, 

alltså blivande skolbarn de går till skogen en gång varje vecka från dess att vädret tillåter i 

januari/februari till november/december. När det gäller barnen i åldrarna 1-4 år så har det inte 

varit lika enkelt. Anledningen har antingen varit brist på tid, har inte tillgång till extraresurs 

för barn i behov av särskilda stöd eller så har det varit att pedagogerna har ansett att barnen 

har det roligt och trivs på förskolans nya gård med de lockande lekredskapen. Pedagogerna 

gillar att vara i naturen för att få frisk luft och för att det är rofyllt att vandra i skogen med 

barnen. De anser att naturen är viktig, eftersom det händer nya spännande saker varje gång 

och att man hittar ständiga nya saker att tala med barnen om. Skogen främjar leken och skapar 

annorlunda tillfälle till lek samt möjlighet till andra saker som matematik, språk sagor med 

mera. Enligt pedagogerna så tycker de flesta barnen om att vara i skogen fast en del behöver 

lockas med. En 5-årig pojke svarar pedagogerna, att han gillar om att vara i skogen för att han 

hittar olika saker där. När det gäller på vilket sätt barnen upplever och undersöker naturen så 

svarade pedagogerna att barn använder alla sinnen i naturen, de luktar, smakar, känner, tittar 

och lyssnar men även genom lek. Barnen vill gärna undersöka småkryp, pinnar och ställer 

gärna frågor under utforskande som var bor myrorna, vilka svampar är giftiga, varför man har 

huggit ner träd med mera. Pedagogerna i den naturinriktade förskola arbetar med teman 

såsom skogen, vatten, miljö, livsstil med mera. På en av de två syskonavdelningarna så har 

barnen möjlighet att komma till skogen minst en gång i veckan. Pedagogerna i denna 

avdelning har delat in de 22 barnen i fyra grupper, varje grupp har möjlighet till att gå till 

skogen en gång i vecka även barn med yngre åldrar. Pedagogerna tycker att det är roligt och 

viktigt med naturen samt att både de och barnen gillar att vara i skogen för att de mår bättre 

där. Enligt pedagogerna så undersöker barn naturen omedvetet med alla sina sinnen. De anser 

att barnen är nyfikna på allt, undersöker och utforskar det som finns på platsen och att olika 

platser i skogen ger olika utmaningar. Barnen tar in material från naturen in i ateljén på 

förskolan för att använda i sitt skapande arbete, för fritt skapande eller i temaarbetet. Det är 

naturligt för barn att använda alla sina sinnen i det dem gör säger pedagogerna. 

 

Småbarnsavdelningen går någon gång i månaden med barnen och pedagogerna tycker att 

naturen är en del av deras arbetsplats. De tycker att naturen är inspirerande, stimulerar alla 

sinnen och fantasin samt att det är bra och härligt att röra sig i skiftande miljö och underlag. 

De småbarnen gillar att hoppa, klättra, plocka pinnar och stenar. Enligt pedagogerna så 

undersöker småbarnen naturen genom att de klättrar i berg, hoppar från stenar, ta sig fram 

över och under grenar. Pedagogerna tycker att de stimulerar barnen till att så bred upplevelse 

och kunskap som möjligt. Ibland tar de in is och snö där barnen får se vad som händer, först 

låter de barnen gissa vad som händer sen förklara pedagogerna det som händer. Anledningen 

att pedagogerna inte ofta går med de småbarnen till skogen är att det inte finns tillräckligt med 

personal och det är för stora barngrupper. För att göra det möjligt för barnen att gå till skogen 

så behöver man enligt pedagogerna att anpassa vilken skog man går till alltså närheten till den. 

Så att barnen inte blir trötta när de kommer fram och att passa på de dagar då det inte är så 

många barn i gruppen. För att det ska vara möjligt att även småbarn ska använda sina sinnen 

så anser pedagogerna att man ska låta barnen vistas i skogen så mycket det går och försöka ta 

in naturmaterial på förskolan. En pedagog på den andra småbarnsavdelningen tycker att det 

skulle vara möjligt att ta småbarnen till skogen om avdelningarna kunde samarbeta 

tillsammans i mycket större utsträckning än vad de gör idag. Hon hade som förslag att man 

delar in avdelningarna i olika grupper, hjälper varandra och delar ansvaret tillsammans.  
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Diskussion 

Undersökningen har visat att barn använder sig av sina sinnen både medvetet och omedvetet, 

de ser och upptäcker små detaljer som vi vuxna inte märker i naturen. Barn utforskar gärna 

det som de har ett intresse för och varje barn undersöker på sitt sätt. Det kan vara genom lek, 

att titta, lyssna, lukta, känna och smaka. Utifrån mina observationer och samtalet med barnen i 

de undersökande förskolorna har det visat sig att barn har ett stort intresse för vistelsen i 

skogen men det finns inte alltid resurser till att ta med hela barngruppen. När det gäller vilka 

upplevelser barnen gör i skogen, har mina data visat att barn upplever skogen med positiva 

känslor och dras gärna till saker de gillar att se och undersöka. Pojken som var 5 år i den ena 

förskolan, brukade plockade svampar med sin mamma, detta gillade han också att göra på 

förskolan. Han berättade för mig vilka svampar som man kan smaka och vilka som man inte 

kan smaka. Pojken sa att fröknarna hade berättat för honom om flugsvampar och att de hade 

en bok om svampar som de fick titta på. Han beskrev för mig hur en flugsvamp och en 

kantarell ser ut, ”att kantarellen känns lena, att det var skönt att känna på dem” och han brukar 

även lukta på svampar. Utifrån pojkens svar så kan man märka att han använde sina sinnen 

när han undersökte svamparna i skogen. Flickan som var 3 år gillade skogen för att hon 

gillade rådjuren, på frågan om vad hon luktar på i skogen så var det ”älgarnas bajs och kiss” 

och hon beskriver det som ”äcklig”. Hon hör rådjur och svarar mig att hon ser mest rådjur i 

skogen. Så även flickan utforskade och upplevde skogen med nästan alla sinnen det som 

fascinerade henne. Resultatet visar alltså att barnen använder nästan alla sina sinnen när de 

undersöker naturen. Barnen behöver tid och utrymme för att kunna undersöka saker. Vid mina 

intervjuer så fick barnen rita ett löv ur minnet sedan fick de kolla närmare med hjälp av ett 

förstoringsglas på riktiga löv. Pojken som var 3 år ritade i sin första teckning nästan ett stort 

fyrkantigt löv med olika färger sedan efter att ha tittat närmare på löven så ritade han ett litet 

löv med svart färg i sin andra teckning. Han pekade på mitten av lövet i teckningen och sa att 

det var ”roten” och på det riktiga löven såg man bladnerver. Den andra pojken som var 5 år 

ritade först ett grönt löv i hans första teckning och i den andra målade han med en annan färg 

och sa att det ska vara ett ”orange löv”. Anledning till att han målade ett orange löv var att 

han ansåg att löven kan ha andra färger och detta berodde kanske på löven som pojken fick 

titta närmar på. Elfström anser att barn gör variationer i sitt utforskande och ”dessa små 

förändringar bildar underlag för hur de så småningom uppfattar fenomen och företeelser i sin 

omgivning” (Elfström et al. 2008,s. 96). 

 

Barnens svar varierade, den minsta flickan jag intervjuade i en av de två förskolorna, var 

nästan 3 år hon gick på en småbarnsavdelning. Vid intervjun satt vi inte på ett bra ställe, hon 

kunde se kompisarna som lekte ute och ville gärna gå ut för att leka. På hennes avdelning gick 

inte pedagogerna med barnen till skogen. Den fyra åriga flickan hade inte varit i skogen på en 

månad, hon tyckte att det var roligt med skogen och att hon gillar blåbär. Hon berättade för 

mig om att fröknarna brukar prata om löv som blir ”ruttna och faller ner”. De två andra var i 

5-årsåldern en berättade om mulleverksamheten som de brukar ha under höst- och 

vårterminen för blivande skolbarn. Den 5- åriga pojke berättade om att ”Mulle är ett troll som 

de får träffa i skogen, han är modig och vän med alla djuren i skogen. När barnen ropar kulle 

ko så kommer de till Mulle, då kommer alla djuren också”. Mulle ger barnen massa uppdrag 

som de får göra i skogen. Det kan vara att bygga om en koja, barnen får leka, lyssna efter 

olika ljud i naturen och hur ljuden förändras under de olika årstiderna med mera. Även om 

han inte gillade skogen så mycket för att de gick långa promenader så brukade han ändå titta 

efter små fiskar som simmar i vattnet, klättrar på berget, hör bäckar, träd som vajar och han 

brukar även känna på blommor med pinnar men han viste inte vad de heter, men beskrev 

att ”de var mjuka som fårens ull”. Pojken använde väldigt många sinnen i sitt utforskande. 

När han fick rita lövet så ritade han i sin första teckning ett eklöv som växte på träd och den 
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var grön sen i hans andra teckning ritade han också ett eklöv fast han sa att det heter” tallöv 

som växter under jorden”, han målade brunt under lövet. När pojken undersökt löven som han 

fick titta närmare på med förstoringsglaset så frågade han om det var löv från samma sorts 

träd och vad de hette. Under mina observationer så har barnen visat en intressant upplevelse 

av vistelsen i naturen. De har utforskat naturen på olika sätt och med nästan alla sina sinnen. 

När det gäller pedagogernas sätt att stimulera barnen sa har de stimulerat barnen i deras 

utforskande och har även uppmuntrat de att se saker de inte märkte. Man märker att barnen 

kände sig trygga direkt när de kom till de olika ställen i skogen. Det var inte pedagogen som 

styrde över vad barnen skulle göra eller undersöka utan det var stället och sakerna som de 

redan hade börjat med och lämnat kvar i skogen som ledde de vidare. Detta upptäcks vid 

observationen att barnen visste precis vad de skulle göra och gärna fortsatte med det som de 

hade påbörjat. Undersökningen har visat utifrån intervjuer med barnen, observationer och 

enkäter från respektive förskola att möjligheten till naturupplevelse ges i större utsträckning 

för 5- åringarna som ska börja skolan. I den ena av förskolan kunde man märka ett samband 

mellan den 5- åriga pojkens intresse av svampar hur han beskrev, undersökte med sinnena och 

svaren från pedagogerna på hans avdelning. Att det är bland annat svampar som barnen gärna 

vill undersöka och att de tar in svampar som barnen får undersöker. Resultatet visar att 

pedagogerna stimulerar barnen till att använda många sinnen. Enligt pedagogerna så behöver 

barnen få hjälp med att använda sinnena om det inte kommer omedvetet, detta sker genom att 

man uppmuntrar de ständigt att på ett nyfiket sätt undersöka och upptäcka naturen. 

Pedagogerna plockar också in allt efter vad årstiderna erbjuder, löv, svamp, pinnar, blommor, 

kastanjer, med mera som barnen får undersöka och se närmare på. Barnen får sen tillverka 

saker som halsband, armband och tavlor av det de plockar in. Vid observationen har det varit 

endast en avdelning i den naturinriktade förskolan som gick flitigt till skogen med barnen i 

åldrarna 3-5. Barnen fick vara på tre olika ställen i skogen som valdas utifrån barnens åldrar 

och intresse. Pedagogerna kallade platserna för skogens rum som ger olika utmaningar och 

ger möjligheter till varierande lekar, allt utifrån barnens motoriska utveckling. Utemiljöer i 

naturen stimulerar barns utveckling och utvecklar barns sinne för skapande lek (Sandberg, 

2008). Även under observationerna så kunde man märka att barnen visade god inlevelse i 

skogen och att barnen var trygga och nöjda. Enligt forskningen som gjordes bland barn i 

fjärde klass så har det visat sig att lärande, förståelse, naturupplevelser och att leva nära 

naturen kan positivt påverka utvecklingen av barns känslomässiga inställning till naturen. 

Dessutom så visade forskningen att barn som bor nära naturen klarar bättre av stressen i livet 

än de som lever utanför naturområden (Cheng et al. 2012). Mina data visar på 

forskningsfrågan hur pedagogerna stimulerar barnen till att använda sina sinnen att 

pedagogernas sätt varierar inte bara i de olika förskolorna utan även mellan avdelningar på en 

och samma förskola. 5 årsverksamheten finns i båda förskolorna och pedagogerna stimulerar 

barnens nyfikenhet och lust på olika sätt. Den naturinriktade förskolan arbetar med olika 

teman såsom skogen, vattnet, miljö och livsstil med mera, där barnen erbjuds för utemiljö och 

egen skapande av naturmaterial. På en syskonavdelning hade pedagogerna delat in 

barngruppen i fyra grupper och anledningen till det var att de vill ge varje barn möjlighet att 

bli sedd och hörd samt ge de den tiden de behöver och att pedagogernas uppmärksamhet 

skulle vara helt riktad till barnen. I boken lyssnandes pedagogik står att det är viktigt att 

lyssna på barnen för att tillsammans kunna medverka till förändring av verksamheten (Åberg 

& Lenz Taguchi 20007). Den andra förskolan satsar mest på den fria leken men även utnyttjar 

det som naturen erbjuder. Utifrån svaren på enkäterna från de två förskolorna så anser jag att 

pedagogerna har till en viss del ett ömsesidigt arbetssätt, i stort sätt kan man se att alla har 

samma syn och upplevelse av naturen samt ett stimulerande och inspirerande förhållningssätt.  

Det skulle vara intressant att undersöka hur man kan jobba med småbarnen i förskolan så att 

de också får möjligheten till att uppleva och undersöka naturen med alla sina sinnen.  
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Bilaga 1 

 

Frågor som jag ska ställa till barnen mellan 3-5 år på förskolan 

 

Hur ofta är du i (naturen) skogen? 

 

Vad gör du i skogen? 

 

Är det saker du brukar titta, lukta, smaka, höra eller känna på? I så fall vad och hur? 

 

Gillar du att vara i skogen och vad gillar du där? 

 

Hur känns det att vara ute i skogen? 

 

Vad ser du mest i skogen? 

 

Vad är det som man inte kan smaka på i skogen och varför? 

 

Vad brukar fröknarna prata om i skogen? 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjuer med barnen på den fristående förskolan 

 

19/11 2012. En 5- årig flicka  

19/11 2012. En 5- årig pojke  

19/11 2012. En 4- årig pojke  

23/11 2012. En 3- årig flicka 

 

 

Observationstillfälle på den fristående förskolan 

 

22/11 2012. 5- åringar 

 

 

Intervjuer med barnen på den kommunala förskolan 

 

20/11 2012. En 3- årig flicka  

20/11 2012. En 5- årig flicka  

26/11 2012. En 4- årig flicka 

29/11 2012. En 5- årig pojke 

 

 

Observationstillfällen på den kommunala förskolan 

 

26/11 2012. 5- åringar  

29/11 2012. 3- 4 åringar 

30/11 2012. 4- åringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

 

 

 

 

          

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observatörens namn:                            Närvarande personer: 

Plats:                                                  Antal barn: 

Datum och tid:                            Åldrar på barnen: 

 

Vad som skall observeras: 

 Barnens sätt att undersöka naturen 

 Barnens upplevelser i naturen 

 Pedagogernas sätt att stimulera barnen 

 



 

Bilaga 4 

 

Hej till alla pedagoger på förskolan 
 

Jag heter Zainab Al- Robeyi, läser min sjunde termin på lärarutbildning till förskollärare och 

just nu gör jag examensarbetet. Att uppleva naturen med alla sina sinnen är mitt ämne, och det 

handlar om hur barn upplever och undersöker naturen på förskolan.  

 

Jag behöver er hjälp med undersökningen, är tacksam om ni kan svara på frågor som finns 

nedan. Gärna motivera era svar.  

 

Antal barn på avdelningen:                       

 

Ålder på barnen:  

 

Antal pedagoger på avdelningen:                   

 

 

Hur ofta är ni i naturen med barnen? 

 

Gillar ni att vara i skogen? Motivera svaret! 

 

Vad vill barnen se i naturen? 

 

Hur upplever och undersöker barnen naturen? Beskriv! 

 

Talar ni om skillnaderna under årstiderna, hur? T.ex. färgerna på bladen. Beskriv! 

 

Brukar ni prata med barnen om vad som finns i naturen? 

 

Har det hänt någon gång att ni tar in saker från naturen till förskolan? I så fall vad och hur ser 

och undersöker barnen det? Beskriv! 

 

Brukar ni stimulera fram barnen till att använda alla sinnen för att undersöka naturen? 

Motivera svaret! 

 

Jobbar ni med naturmaterial? I så fall hur? Beskriv 

 

Har ni olika temaarbeten om naturen?  Beskriv! 

 

Är det något man behöver tänka på som pedagog när man är ute i naturen med barnen? 

Beskriv! 

 

 

Tack för medverkan, med vänliga hälsningar: Zainab Al- Robeyi  

 

 

 

Bilaga 5 

 



 

Hej till alla föräldrar på förskolan 

 

Jag heter Zainab Al- Robeyi, läser min sjunde termin till förskollärare på distans mot 

Karlstads universitet. Just nu gör jag examensarbetet och det handlar om hur barn upplever 

och undersöker naturen i förskolan. 

 

För att jag ska kunna intervjua ert barn så behöver jag ert medgivande och deltagandet är 

frivilligt. 

 

Barnen kommer att vara helt anonyma och inga fotografier kommer att förekomma. Det enda 

som kommer att stå är barnets kön och ålder. Inte heller förskolans eller kommunens namn 

kommer att stå i rapporten. Jag kommer att använda mig av  ljudinspelning och detta kommer 

att raderas när arbetet är klar. 

  

 

 

 

Med vänlig hälsning Zainab Al-Robeyi 

 

 

  

 Godkänner intervjun 

 

 

 Godkänner inte intervjun 

 

 

 

 

 

Karlstad den 14/ 11 -2012_________________________och _________________________ 

                                                                         Barnets namn                                        

Vårdnadshavares underskrift                

 

 

 

 

 


