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Sammanfattning 

 
Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med femåringar från en förskola och med två 
pedagoger med lång erfarenhet av arbete i förskolan. Syftet med intervjuerna är att undersöka 
vad barn som är fem år har för kunskaper om Allemansrätten. Dessutom hur barnen ska uppnå 
den kunskapen sett från pedagogernas sida.  
 
Inget av barnen visste inte vad ordet Allemansrätt stod för men när de fick mer konkreta 
exempel att välja på så visade det sig att de hade goda erfarenheter inom ämnet. Pedagogerna 
hade lite olika mål med deras naturvistelser med förskolan. Rörelse betydde mycket för en 
pedagog och för den andra låg tyngdpunkten på att barnen hade roligt och att de fick använda 
alla sina sinnen. Även fantasi och innehållsrikedom var vikiga punkter för att 
skogspromenaden ska ge nya bestående upplevelser. 

 
Nyckelord: Allemansrätt, naturkunskap, lärandeprocess 
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Abstract 

 
This study is based on qualitative interviews with five-year-old children from a nursery 
school and two teachers with great experience. The purpose with the interviews is to find out 
what knowledge these children have about the Right of Common and what the teachers think 
they need to find this knowledge.  
 
The children didn't know what the word Right of Common stands for but when they got more 
concrete alternatives they had good experiences. The two teachers had different opinions 
about what is the most important concerning the stays in the nature. Exercise meant a lot for 
one teacher. To have fun and to use all your senses were more important for the other one. To 
give the wooded strolls new permanent experiences it is recommended to use your 
imagination. 

 
Key words: The Right of Common, science, process of learning 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Människan har under 1900-talet förändrat sina boendeformer. Från att ha bott nära naturen 
bor vi nu i tätbebyggelser som ligger skiljt ifrån naturen. Det betyder att barn som växer upp 
idag måste besöka naturen för att få uppleva den. Studier visar att barns drömställe är där de 
kan finna lugn och ro. De ville också bygga kojor och vara tillsammans med djur. Allt detta 
visar att barn värderar naturen högt i sin tillvaro.(Leicht - Madsen, 1999)  
 
I Läroplanen för förskolan (2004) står det att: ”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö och 
naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla 
förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp”(s.28). 
Läroplanen visar tydligt att naturen ska vara med i verksamheten inom förskolan och  
dagens pedagoger måste inse vikten av för barn att få vistas i naturen. Tidigare studier visar 
att denna lärdom tidigt i individens utveckling bidrar till en livslång förståelse för naturen och 
dess betydelse för människan. (Leicht - Madsen, 1999) Förskolan kan lägga en grund för den 
förståelsen genom att börja med att lära barnen om Allemansrätten. I Allemansrätten finns 
tydliga riktlinjer som pedagogerna bör kunna förmedla till barnen på ett enkelt sätt och 
därmed lära dem att värna om vår miljö. 
 
Tidigare forskning om barn och Allemansrätt är i stort sett obefintlig så därför är studien som 
gjorts här värdefull för pedagoger och lärare inom förskolan. Studien stärker det som står i 
läroplanen om förskolans förhållningssätt till naturen.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur mycket barn som är 5 år vet om Allemansrätten 
och vad pedagogerna behöver tänka på för att lära barn hur vi ska ta hand om vår natur. 
Denna kunskap är av stor vikt för lärare i förskolan då de bättre kan planera sin verksamhet på 
ett sätt som passar barnen. 
 
1.3 Problemformulering 
 

• Vad vet 5-åringar om vad de får göra och inte får göra i naturen enligt Allemansrätten? 
• Vilka grundläggande faktorer i sin utveckling behöver barn för att uppnå kunskap och 

hänsyn till naturen? 
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2 Litteraturgenomgång 
 
2.1 Barns lärandeprocess 
 
Barn lär sig mer om de får använda hela kroppen. Då minns de bättre och får bestående 
kunskaper. På det viset blir lärandeprocessen roligare och mer omväxlande. Som pedagog ska 
man se till att barnen får använda både den fysiska kroppen och sina sinnen. Det ger barnen 
konkreta personliga upplevelser som gör att barnen skapar inre bilder som de senare kan ta 
fram ur minnet. Pedagogerna ska tänka på att vara goda förebilder och att lägga tyngdpunkten 
på att lära med barnen istället för att lära ut till barnen. På så sätt stärks barnens självkänsla 
genom att pedagogerna tar deras upptäckter på allvar. (Persson, 2000) 
 
”Vad ett barn blir uppmärksamt på beror i sista hand på hur dess inre värld ser ut” (s. 78). Om 
barnet har använt sina sinnen och varit aktiv så får det till slut en upplevelse. Upplevelsen 
måste bearbetas och det leder till att upplevelsen inte försvinner, utan blir varaktig. Då 
förvandlas upplevelsen till en erfarenhet i lärandeprocessen. ”Det är erfarenheter som utgör 
basen för vår kunskap” (s.81). För att komma vidare i processen så är nästa steg förståelse och 
medvetenhet. Detta steg kan barnen inte nå om de inte har fått erfarenheter att bearbeta och 
reflektera. ”Ju yngre barnen är desto viktigare är det att hålla fast vid det grundläggande: att 
all kunskap bygger på barnets egen aktivitet” (s.83) (Leicht – Madsen, 1999) Barnen får nya 
erfarenheter genom sin nyfikenhet och att förflytta gränserna framåt hela tiden. Genom sitt 
engagemang får de betydande erfarenheter som är en förutsättning för det egna lärandet. 
(Granberg, 2000) 
  
För att synliggöra hur barn fungerar i sin lärandeprocess när det gäller att nå kunskap om 
naturen kan en triangel ritas, där grundstenen är att vara trygg i naturen och ha roligt. Nästa 
kugge är att upptäcka och iaktta naturen, när detta är klart så kan barnen se samband i naturen. 
Nästa steg är att se människan och naturen tillsammans, hur människan påverkar naturen 
genom sitt sätt att agera. Det gör att nästa steg är att ta ställning för naturen och på det viset 
kan de påverka andra i sin omgivning. (Johansson 2004) 
 
Genom att leka, imitera, ha roligt, vistas ute ofta och att trivas har barnen vunnit mycket. 
Aktiviteter och lekar anpassade efter deras utveckling ger barnen erfarenheter och kunskaper 
som består. När barnen får vara med och experimentera och göra egna utforskningar når de ett 
lärande och tillsammans med miljömedvetna pedagoger blir utevistelsen mycket inspirerande. 
Leken är barnets sätt att leva livet. Leken är och har alltid varit barnets viktigaste aktivitet. 
För att leken ska kännas betydelsefull så kan den vuxne hjälpa till men inte lägga sig i. ”I 
leken uttrycker barnet sina egna inre bilder av verkligheten” (s.35). Barnen undersöker sina 
olika sätt att våga, tänka och fantisera. Genom rollekar tar sig empatin sitt uttryck, där kan 
barnet identifiera sig med både djur, växter och det som händer i naturen. I leken kan barnet 
bearbeta det som barnet upplevt. (Johansson, 2004)  
 
 
2.2 Pedagogernas undervisning 
 
De vuxna måste hjälpa barnen med att komma till insikt om hur naturen ser ut. Det kan 
åstadkommas genom att ge barnen möjlighet till nya upplevelser och upptäckter. 
”Forskningsresultat visar nu också att människans hjärna har sin största inlärningskapacitet 
från tre till sex års ålder” (s.18). Därför har man med sig en stor del av sin kunskap från 
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förskolan resten av livet. Det betyder att naturintresset ska grundläggas i förskolan då barnen i 
den åldern tillbringar sina dagar där. Friluftsliv ett sätt att umgås med naturen, lära känna den 
och få en relation till den. Det får barnen genom att vistas i naturen kontinuerligt. Nästa steg i 
utvecklingen är att se hur naturen fungerar och som ett sista steget är att bli vän med naturen 
och visa den respekt och hänsyn till allt som lever där. Pedagogernas uppgift är att ge barnen 
dessa tillfällen. ”Piaget har sagt att all kunskap där hjärtat inte finns med är värdelös kunskap, 
det är när hjärtat är med som man kan få barn att tycka om naturen så att de vill visa hänsyn 
och vara med om att vårda den” (s.18).  (Johansson 2004) 
 
 I en rapport där pedagogers tankar om skogsvistelsen tas upp menar flera av pedagogerna att 
Friluftsfrämjandets Skogsmulle är viktig förebild för barnen. Skogsmulle är en figur som 
värnar om allemansrätten och kan sedan förmedla sitt budskap till barnen på deras nivå. 
Verksamheten inriktar sig på att ge barn en positiv inställning till naturen och många 
förskolor har tagit efter det som Friluftsfrämjandet förespråkar. Det leder till att barn får en 
sund inställning till hur vi ska ta hand om naturen, där och förståelse för allemansrätten fyller 
en viktig funktion. (Gustavsson & Karlsson, 2006) 
 
 

2.3 Barn och Allemansrätt 
 
Allemansrättens gyllene regel, ”att inte störa eller förstöra för växter, djur och människor” 
(s.61) ska vara en självklarhet för barnen. Här har de vuxna en viktig uppgift genom att vara 
goda förebilder och samtidigt ta vara på barnens varma känslor som de hyser för djur och 
natur. Barn har lätt för att känna medkänsla och vara lyhörda. I arbetet med Allemansrätt och 
barn så är det viktigt att vi koncentrerar sig på att förmedla det som är tillåtet istället för det 
som inte är tillåtet. De vuxna måste också ta vara på barnens frågor och på så sätt komma 
vidare i lärandet. ”Friluftsliv är att lära barn om livet. Miljöarbete är att bevara själva livet”. 
(s.62) Om barnen är delaktiga i arbetet med att ta hand om naturen då får deras lärande en 
betydelse och det ger på sikt minnen som aldrig suddas ut. (Drougge, 1997) 
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3. Metod 
 

3.1 Metodval 
 
För att få svar på min problemformulering så valde jag att använda mig av kvalitativa 
intervjuer. Metoden gör det även möjligt att under pågående intervju omformulera frågor och 
vid behov ge en mer utförlig förklarning (Johansson & Svedner, 2004). Målet var att utreda 
vilka kunskaper barn har om Allemansrätten. Eftersom man inte hade diskuterat 
Allemansrätten i gruppen tidigare så delades frågor om Allemansrätten upp i mindre delar. 
Vid intervjun med barnen så valde jag att inleda samtalet med en fråga som var enkel och 
tydlig för att barnen skulle känna sig trygga. När pedagogerna skulle frågas ut så valde jag att 
inte ha för många frågor eftersom jag ville att intervjun skulle utföras i form av ett samtal. 
 

3.2 Urval 
 
Studien bygger på intervjuer med barn som är 5 år och går på en förskola i södra Sverige. Jag 
intervjuade tio barn, sex flickor och fyra pojkar. Utöver barnen intervjuades två pedagoger 
med lång erfarenhet av arbete i förskolan. 

 

3.3 Genomförande 
 
Innan jag började med intervjuerna med barnen så skrev jag ett brev till barnens föräldrar. Där 
förklarade jag vem jag var och mitt ärende. Föräldrarna fick sedan skriva under för att 
godkänna att jag fick intervjua deras barn och återlämna brevet till mig. Barnen intervjuades 
ett och ett i ett rum där vi fick vara ostörda. Jag använde en bandspelare som jag visade och 
förklarade för barnen hur den fungerade innan vi började. Jag berättade också att jag går i 
skolan och att jag skulle använda deras intervju till ett arbete där. Barnen förstod mina frågor 
bra, vid en del tillfällen fick jag gå ner på en lägre nivå för att de skulle förstå vad jag menade. 
När intervjun var klar så fick barnen lyssna till en liten del av intervjun, vilket var mycket 
uppskattat.  
 
Vid intervjuerna med pedagogerna så hade jag förberett dem på vilket område jag skulle 
beröra. Jag ville dock inte lämna ut frågorna då jag var rädd för att samtalet skulle bli styrt av 
de specifika frågorna. Det har dessvärre varit mycket svårt att hitta tidigare forskning om just 
barn och deras kunskaper om Allemansrätt till skillnad från litteratur och tidigare forskning 
om barn, pedagoger och natur. 
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3.4 Intervjufrågor till barnen 
 
1. Vad gör ni när ni går till skogen? 
2. Vet du vad Allemansrätt är för något? 
3. Vad gjorde ni med bullpappret eller något annat skräp som ni hittade i skogen? 
4. Varför kan inte skräpet ligga kvar? 
5. Får du elda i skogen? 
6. Vad kan hända då? 
7. Får du cykla/åka moped i skogen? 
8. Får du plocka blommor i skogen? 
9. Får du bryta grenar från träden? 
10. Kan jag plocka svamp och bär i skogen? 
11. Om jag skulle hitta ett fågelägg på marken, får jag plocka upp det då? 
12. Får du släppa min hund lös i skogen? 
 

3.5 Intervjufrågor till pedagogerna 
 
1. Varför går ni till skogen med barnen? Mål? 
2. På vilket sätt kan ni hjälpa barnen att nå kunskap om naturen? 
3. Vad behöver barnen för att nå kunskap och visa naturen hänsyn?  
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4. Resultat 
 
4.1 Vad vet 5-åringar om Allemansrätten? 
 
Vad begreppet allemansrätt betyder hade inget utav barnen en aning om. Ett barn svarade att 
det var en maträtt. Däremot vet barnen att man inte får slänga skräp i naturen. På frågan varför 
skräpet inte kunde ligga kvar på marken hänvisade vissa barn till att djuren kunde skada sig 
på skräpet eller att det skulle se ostädat ut i skogen.  
 
Empatin för djuren är något som präglar barnens svar under flera områden. Både när det 
gäller eldning i skogen, nedskräpning, lösspringande hundar och hantering av fågelägg så 
visar barnen sina känslor för djurens situation. Även när det gäller mopedåkning eller cykling 
i skogsmiljön så svarade flera barn att de var oroliga för att djuren kan komma till skada. 
Barnen påvisar förståelse för vad som kan hända med djuren om vi människor inte visar dem 
hänsyn. Vissa av barnen visste inte vad man får plocka i skogen. De var oroliga för om växter 
och framförallt svampar var giftiga. Barnen ville ha de vuxnas tillåtelse för att våga plocka av 
det som växer i naturen. Hela gruppen visste mycket om vad man får och inte får göra med 
respektive träd. Barnen visste att det är förbjudet att bryta av trädets grenar. De flesta hade 
dock ingen förståelse för vad som kan hända med trädet om vi behandlade det illa. Ett barn 
visade stor kunskap och informerade att ”då kan det inte växa ut några nya löv eller träd”.  
 
Summeringen av resultatet är att dessa tio femåringar har goda kunskaper om vad de får och 
inte får göra i naturen. De har dock svårt att svara på följdfrågor som varför eller vad kan 
hända då.  
 
4.2 Pedagogers syn på naturvistelsens betydelse 
 
Pedagogernas svar skiljer sig ifrån varandra. Rörelsen som kan utövas i skogsmiljön är av stor 
betydelse för pedagog 1. Pedagogen menar att det inte finns någon bättre plats att öva 
grovmotorik på än i naturmiljön. Pedagog 2 tyckte denna typ av övning är en bonus som 
barnen får med sig och att målet var glädje och innehållsrika tillfällen i skogen där barnen får 
använda sina sinnen och sin fantasi. Då utvecklar de sin nyfikenhet och sin förståelse för 
naturen. Båda pedagogerna har insett att pedagogerna som är med barnen i naturen måste vara 
goda förebilder genom att visa hänsyn och respekt för allt som lever där. På det sättet 
förmedlar de sitt förhållningssätt till barnen som då utvecklar en insikt för hur viktigt det är att 
värna om naturen runt omkring oss.  
 
Sammanfattningsvis är pedagogerna överens om att det som barnen upplever i naturen är av 
stort värde för deras utveckling och lärande. Däremot har de olika mål med i sitt arbete 
angående vad de vill förmedla till barnen. På det viset får barnen samma information men på 
olika sätt. 
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5. Diskussion 
 
Johansson (2004) beskriver barns kunskapsutveckling inom naturområdet som en triangel. 
Där glädje och trygghet är grunden och nästa kugge är att upptäcka och iaktta. Om jag jämför 
barnen som intervjuades med innehållet i triangeln så finner jag att barnen befinner sig just nu 
någonstans på de stadierna där glädje och trygghet eller iakttagelse är representerat. Alla barn 
har olika utgångsläge när de börjar vistas i naturen och på det viset så har barnen olika 
förutsättningar när det gäller lärandet om naturen. Barnens kunskaper om det som finns 
fastställt i Allemansrätten ansåg jag var mycket goda även om barnen inte visste att vi pratade 
om just den regeln. Dessa goda grundkunskaper är en god utgångspunkt för att sedan kunna 
bygga vidare med nya kunskaper.  
  
Både Johansson (2000) och Leicht-Madsen (1999) skriver om vikten av att barnen måste få 
använda alla sina sinnen för att lära. Flera av barnen som intervjuades hänvisade till det som 
de tidigare upplevt med synen, hörseln, smaken, känseln och lukten. Då blir upplevelsen en 
helhet som också måste bearbetas vilket sker genom leken. Johansson (2004) menar att det är 
genom leken som barnen lever sitt liv. I t ex rolleken kan barnen verkligen leva sig in i sina 
upplevelser i naturen och använda sig av sina känslor vilka de ofta har lättillgängliga påpekar 
Johansson. Både vuxna och barn har olika sätt att arbeta med det vi upplevt men vi använder 
olika metoder. Leicht-Madsen (1999) tycker att det är de bearbetade upplevelserna som ger 
barnen erfarenheter. Han menar att barnens kunskap är uppbyggd av erfarenheter. Barnen som 
jag intervjuades har redan en massa upplevelser som de har omvandlat till erfarenheter 
eftersom de kunde förmedla många kloka svar till mig.  
 
Pedagogerna har en viktig roll i barns lärande om naturen. Pedagog 1 menade att alla 
pedagoger måste vara goda förebilder när förskolan besöker naturen. Barnen måste få en 
kontinuerlig kontakt med skogen och vilket är pedagogernas ansvar.(Johansson, 2004). 
Genom att pedagogerna ger barnen positiva erfarenheter i naturen så får barnen en sund 
inställning till den omgivningen. Därmed är mycket vunnet eftersom omtanke och hänsyn ger 
glädjerika stunder i naturer. Många förskolor tar hjälp att förmedla detta med hjälp av 
skogsmulle som är en symbol för hänsyn och respekt i naturen. Skogsmulle använder sig av 
lek och fantasi för att nå ut till barnen. (Gustavsson & Karlsson, 2006) Även pedagog 1 
använde sig av en fantasifigur för att nå ut till barnen i skogen. Pedagogen tyckte att det 
underlättade att förmedla känslor till barnen genom fantasifiguren.  
 
Pålitligheten till mitt resultat tycker jag är svår att utläsa. Jag har intervjuat tio barn och jag 
har försökt att vara på samma sätt vid alla intervjuer. Svaren från barnen har i vissa fall varit 
ganska lika och i vissa fall varit långt ifrån varandra. Det tror jag beror på att barnen är i olika 
stadier i sin utveckling och då har de på det viset inte nått kunskapen ännu. Pedagogerna som 
intervjuades hade olika mål med sina naturbesök tillsammans med barnen. Det kan finnas 
olika orsaker till detta men de mest framträdande är olika erfarenheter, utbildning, och 
intresse. Jag hade gärna intervjuat fler pedagoger men tyvärr kom jag på detta för sent och då 
blev tiden för knapp. Om jag hade gjort det så hade jag haft möjlighet att få ett bredare 
resultat och på ett annat sätt kunnat jämföra svaren.  
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6. Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att undersöka femåringars kunskaper om vad de får göra och inte 
får göra i naturen. Det visade sig att barnen hade goda kunskaper om detta men vid 
följdfrågor som varför eller vad som kan hända sedan, så hade de inga svar. Det betyder att 
barnen inte har kommit längre i sin utveckling när det gäller naturen. De är fortfarande i 
upptäckar- och upplevelse- stadiet. Pedagogerna som intervjuades hade olika mål med sina 
vistelser i naturmiljön. Men det betyder att olika arbetssätt kan leda fram till samma mål som 
läroplanen beskriver.  
 
Allemansrätten är något som förskolorna kan använda sig mer utav tycker jag. Där får barn 
och pedagoger grundläggande information om hur viktigt det är med vår natur omkring oss.  
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