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Sammanfattning: 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om förskolans läge till naturen har någon 

betydelse för hur naturen utnyttjas i den dagliga verksamheten och för att se vad förskollärare 

anser om naturens betydelse för barnens utveckling. Syftet är även att se vad förskollärare 

anser om deras roll och lekens roll under utevistelsen i skogen. Metoden är strukturerad 

intervju med tio förskollärare. Resultatet visar att alla förskollärare anser att förskolans läge 

till naturen har betydelse. De tycker att naturen ger barnen motorik, matematik, frisk luft, 

uthållighet, fantasi och lek. Deras roll är att vara medupptäckare, medforskare, vägvisare och 

observerare. Barnen leker på annat sätt i skogen än på gården enligt de flesta av 

förskollärarna. Min slutsats är att naturen är viktig för barnen på många olika sätt och att 

förskollärarens roll inte är att vara någon expert. Närhet till naturen har betydelse, men antalet 

utflykter är fortfarande densamma för alla oavsett läget.  
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1 INLEDNING 
 

Det här examensarbetet kommer att handla om naturen i förskolan. Ämnet i sig är stort och 

jag har därför valt att inrikta mig på själva utevistelsen i skogen.  

Som blivande lärare för förskolan anser jag att utevistelsen är en stor del av verksamheten och 

en viktig del för barn på många olika sätt.  

I naturen finns det möjlighet för barn att uppleva, upptäcka, undersöka, springa, klättra, 

balansera och använda alla sina sinnen. Jag anser att naturens betydelse för vår hälsa är stor.  

Jag mår själv så mycket bättre när jag får vara ute i naturen, för det är en avslappnande plats 

där det går att finna lugn och ro. ”Det man upplever som barn hänger ofta med hela livet. Om 

vi ger våra barn positiva upplevelser i naturen, är chansen stor att barnen även som vuxna 

hämtar styrka där” (Bucht et al. 2009 s.80). Syftet med denna undersökning är att ta reda på 

om förskolans läge till naturen har någon betydelse för hur naturen utnyttjas i den dagliga 

verksamheten och för att se vad förskollärare anser om naturens betydelse för barnens 

utveckling. Syftet är även att se vad förskollärare anser om deras roll och lekens roll under 

utevistelsen i skogen.  

1.1 Bakgrund 

 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, Lpfö98) säger:  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: 

 

 sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och de ska även få förståelse för att värna om 

sin hälsa och sitt välbefinnande.  

 

  sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, 

liksom sitt kunnande om växter och djur.  

 

 respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö 

 

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

 

Den erfarenhet som jag har från utevistelsen i förskolan är som vikarie och från den 

verksamhetsförlagda utbildningen under lärarutbildningen. Det jag har sett där är att 

förskolorna inte tar tillvara på möjligheterna att gå ut i naturen så ofta det går. Tidningen 

förskolan (2005) skriver att i skogen får barnen en stark naturkänsla, de får röra på sig och 

utvecklas både motoriskt och fysiskt på ett naturligt sätt, detta leder till en bättre förmåga till 

intellektuell inlärning. Skogen ger även tillfälle till räkning och sortering. Om förskolan vistas 

ute i naturen så ofta det är möjligt får barnen tillfälle att utvecklas inom de strävansmål som 

läroplanen innehåller. Sandell, Glantz och Brügge (2007) menar att förskolan ska använda 

uterummet som en pedagogisk resurs. Dessutom skriver Sandberg & Brodin (2008) att ända 

sedan starten av den svenska förskolan har naturen setts som ett viktigt inslag i verksamheten. 

Under slutet av 1800-talet när de svenska förskolepionjärerna (barnträdgårdslärarinnor) 

startade olika former av barnverksamhet i Sverige var de starkt inspirerande av Friedrich 

Fröbel (1782-1852) som var naturfilosof och pedagog. Fröbel menade att barnen hade ett 

behov av att vara i en miljö som var fostrande. Han ansåg att de var som plantor som var i 

behov av näring och stimulans för dess utveckling.  
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Niss & Söderström (2006) anser att många barn idag rör sig alldeles för lite. Att varje dag röra 

på sig och arbeta med sin kropp, ligger till en bra grund för att få goda vanor.  

För att få dessa goda vanor är barnen i behov av stöd och uppmuntran ifrån sina pedagoger på 

förskolan. För barn är det dessutom viktigt att låta dem få öva upp sina sinnen, eftersom det är 

sinnena som talar om för hjärnan hur världen runt om ser ut. Sinnena behöver mycket 

stimulans för att tränas upp och förfinas så att de ger rätt information till hjärnan.  

 

Drougge (2002) citerar hjärnforskaren David Ingvar: ”Det är nödvändigt att vara utomhus för 

att våra hjärnor skall stimuleras av det flöde av ljud, ljus, former och färger som naturen 

bjuder på, Vi behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud som finns utomhus i 

fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma och färgupplevelser bland 

blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna särskilda stimulans som 

naturen erbjuder. Särskilt i åldrarna 3-6 år, då energiflödet i den mänskliga hjärnan är som 

störst (s.11).” 

 

1.1.1 Begreppsförklaring 

 
Natur  

 

Ordet natur för mig betyder att det är ett område där det finns olika sorters träd, växter, djur 

och stenar. Det går att sammanfatta det som en skog eller ett skogområde. Det är det jag 

menar när jag använder begreppet natur i detta arbete. Den vanligaste betydelse av ordet natur 

idag är enligt Nationalencyklopedin(1994) den av människor opåverkade omgivningen i form 

av växter, djur och landformer.  

1.2 Litteraturgenomgång   

 

1.2.1Varför utevistelse i skogen?  
 

Studier som gjorts visar enligt Sandell, Glantz & Brügge (2007) att om barn vistas i en 

naturpräglad miljö ökar de chansen till att få bättre hälsa, motorisk utveckling och en ökad 

koncentrationsförmåga. Enligt Grahn et al. (1997) visar det sig att barn som vistas mycket ute 

är avsevärt friskare. Det visar sig också att barn som är mycket ute får starkare fysik, bättre 

motorik och blir vigare. Detta beror på att människan är gjord för att vara ute i naturen och 

naturupplevelser aktiverar och förstärker immunförsvaret. Tidningen förskolan (2005) menar 

att den bullriga miljön inomhus är stressig, men ute i skogen dämpas ljudet och luften blir 

mycket skönare än den tunga luften som kan bildas inomhus.  

 

Naturskyddsföreningen (2009) anser att det är viktigt med närheten och tillgängligheten till 

skogen. De menar om förskolan ska kunna använda sig av skogen bör den inte ligga mer än 

300 meter från förskolan. Tillgängligheten ska inte vara begränsad av trafikerade vägar eller 

andra hinder.  

 

Enligt Andersson, Mårtensson & Norén-Björk (1993) är naturen en plats där barn uppfattar 

signaler om fara och säkerhet på ett bättre sätt än i miljöer som är uppbyggda. Eftersom det 

ständigt är förändringar och skiftningar i naturen så fångar det barnens uppmärksamhet. En 

plats att återkomma till gång på gång och att lära känna den lägger grunden för känslomässiga 

band till naturen.  
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Dessutom hämtar människor inspiration, kunskap, känsla i naturen och alla får möjlighet att 

uppleva och lära med alla sinnen. Naturen gör även att nyfikenhet väcks, för att den har så 

många olika upplevelser i form, färg och dofter (Sandell, Glantz & Brügge 2007).  

 

Enligt Nyhus Braute & Bang (1997) är naturen en plats där barnen har färre konflikter med 

andra barn och lekarna blir mer fantasifulla och varierande. När barn vistas ute i naturen så 

uppstår få onödiga konflikter, nya konstellationer uppstår när de leker, grupperna varierar mer 

än på själva förskoleområdet och de hjälps åt när de stöter på nya utmaningar.  

 

När barn rör på sig ute i skog och mark får de enligt Drougge (2000) starkare muskler och de 

blir smidigare, detta gäller även vuxna. Grahn et al. (1997) menar att det är ohälsosamt för 

barnen att få för lite dagsljus, för de kan då bli trötta och humörförändringar kan uppstå. 

Ytorna i utevistelsen är stora och på så sätt blir smittorisken även mindre eftersom 

luftomsättningen är obegränsad. Även Socialstyrelsen(2009) anser att när barn vistas utomhus 

är trängseln mindre och de gör att kontakten mellan dem blir mindre. Den eventuella luftburna 

eller droppsmittan späds då ut i en större luftvolym, det gör då att omgivande barn får i sig 

mindre av smittämnet och då blir risken mindre att nästa barn blir sjukt. Det visar sig att barn 

som varit utomhus mellan sex-nio timmar per vecka har lägre sjukfrånvaro än barn som varit 

ute högst fem timmar på en vecka. Men det finns inga siffror på hur exakt länge barn ska 

vistas utomhus för att det ska bli en minskning av antalet infektioner.   

 

1.2.2 Motorik och utevistelse i skogen  
 

Motorik är enligt Granberg (1998) utveckling av rörelse. Ett barns motoriska utveckling 

präglas av ständig träning i att hålla kroppen i balans och automatisera rörelserna från de att 

barnets föds tills sex års ålder. Dessutom beskriver Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) att 

grovmotoriken är ett samlingsnamn på de stora rörelser som ingår då ett barn lär sig att rulla 

runt, sitta, krypa, stå, gå, springa, hoppa, klättra osv. Med finmotorik menas att det är rörelser 

som är finare och mer begränsade, dessa behövs när ett barn ska gripa, sy, skriva och göra 

precisionskrävande handlingar med händerna. Till finmotoriken hör också de rörelser som 

görs med mun och ögon. För att få en bra motorisk träning tycker Drougge (2002) att det 

bästa sättet är att låta barnen få vara ute i naturen, en gymnastiksal kan inte ersätta det naturen 

gör för den motoriska träningen. Däremot kan det vara bra att ha gymnastiksalen som ett 

komplement till rörelseträningen under vissa årstider.  

  

1.2.3 Sinnena och utevistelse i skogen  

 
Det är sinnet som gör att barn minns, om de får fler sinnesuttryck av något så minns de bättre.  

Naturen är en väldigt bra plats att minnas på, dess mångfald väcker barnens sinnen eftersom 

intrycken är varierande av olika synintryck, ljud och former (Naturskyddsföreningen 2009). 

Förskolebarn ska enligt Drougge (2002) få chansen att vistas i en miljö som stimulerar 

sinnesintryck. Dessutom ska de få chans att leka i omgivningar som ställer rimligt stora krav 

på dem, för genom rörelser får de näring till hjärnan. Niss & Söderström (2006) beskriver att 

balanssinnet hjälper barnen till att organisera sinnesuttryck. För att stimulera balanssinnet 

behöver barn få gå i skogen, snurra, rulla, hoppa och leka i snö.  

 

Grindberg & Jagtøien (2000) delar in sinnena i två olika huvudgrupper, den första är sinnena 

som ger upplysningar om omvärlden, den andra är sinnena som ger upplysningar om den egna 

kroppen och kroppsställningen i förhållande till omvärlden. Här kommer det att handla om 

den första gruppen, sinnena som ger upplysning av omvärlden.  
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De kallas de ”yttre sinnena” dit hör syn, hörsel, smak, lukt, beröring. Synen som även kallas 

det visuella sinnet har betydelse för koordination mellan syn och motorik, uppfattning av 

form, rum och riktning, visuellt minne, visuellt föreställningsförmåga. Hörseln kallas för det 

auditiva sinnet dit hör att lyssna aktivt, kunna skilja på olika ljud, lokalisera ljud, auditivt 

minne, associera till ljud. Smaksinnet är avgörande för att barnet ska anpassa sig till en miljö 

och kultur där de kan röra sig tryggt. Luktsinnet hjälper till att väcka nyfikenheten hos barnet 

att röra sig. Beröringssinnet även kallat taktila sinnet är beläget till utsidan på kroppen, det är 

en gräns mellan personen och omgivningen.  

 

Genom de fem sinnena skaffar barn sig erfarenheter av sin omgivning menar Johansson 

(1990), det är bara genom en direktupplevelse som det går att skapa naturkänsla hos dem. 

Såsom bilder och berättelse går inte att ersätta det levande och växande. Just denna känsla för 

natur går bara att få ute i naturen. Men barnen kan däremot återuppleva och bearbeta de 

naturupplevelser de varit med om genom att se på tv, titta på bilder eller lyssna till sagor som 

handlar om natur.  

 

1.2.4 Förskollärarens roll under utevistelse i skogen 

 
När förskollärarna vistas ute i skogen gäller det för dem att vara aktiv genom att följa barnen i 

leken för att se så att inget farligt händer, eftersom skogen är en plats som skiljer sig rätt 

mycket ifrån förskolegården (Tidningen förskolan 2005). Sandell, Glantz & Brügge (2007) 

menar också att ute i naturen kan mycket hända, kontrollen är inte lika lätt att ha när området 

är stort. Å andra sidan gäller det att vara flexibel och att den planeringen som är gjord inte 

alltid håller.  

 

Barn går genom olika faser enligt Fischer och Leicht-Madsen (1984) när de utforskar sin 

omgivning. När barnen är ute i naturen blir de nyfikna och de börjar ställa frågor som hur och 

varför? Den första fasen är upptäckten av hur mycket det finns i naturen, barnen kan då 

utropa, ”titta här och oj då”. I den här situationen är det bra om förskolläraren kan vara till 

hjälp och vara medupplevande och medupptäckande.  Den andra fasen som infinner sig sen är 

undersökarfasen, då barnen kan utropa ”den bits eller den kan gå”. Nu är det bra om 

förskolläraren intar en roll som medundersökande. När den tredje fasen infinner sig kan 

barnen utropa frågor som ”Varför bits den”. Här börjar barnet vända sig till förskolläraren 

med sina frågor. Denna fas är reflekterande och funderande, när denna fas infinner sig är detta 

tillfället när barnet är mottaglig för information. Men i denna situation räcker det för barnet att 

förskolläraren är medfunderande och medsökande av kunskap. Barn har inga krav på att den 

vuxne ska ha stora kunskaper om något utan det kravet barn har är att den vuxne är med och 

aktiv i det som händer.  

 

Granberg (2000) säger att ”utemiljöns möjligheter till utforskande är oändliga. Småbarn är 

forskare och en förutsättning för att förskolan ska kunna grundlägga ett begynnande 

miljömedvetande hos dem är att förskollärarna ser det barnen ser och deltar aktivt i deras 

utforskande av tillvaron” (s.67). Tillsammans med barnen tycker Granberg (2000) att 

förskollärarna ska utforska maskens ringlande, myrorna i myrstacken och gråsuggorna under 

stenen. Dessa upplevelser ger barnen viktiga erfarenheter och som sedan leder till kunskap. 

Om en förskollärare är lyhörd får hon/han uppleva fascinerade upptäckarresor tillsammans 

med barnen. Å andra sidan ska förskolläraren vara närvarande för barnen och ge dem stöd och 

uppmuntran. När barnen utforskar naturen fängslas de av sina upptäckter och det kan vara 

svårt att nå dem för tillfället eftersom de är djupt koncentrerade.  
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Granberg (2000) menar även att när möjligheten ges för barnen att undersöka naturen utan att 

bli störda skapas en lugn atmosfär i barngruppen. Den kommunikation som finns mellan 

barnen underlättas då och en mer nära kontakt mellan barn och vuxna kan skapas. Den nära 

och viktiga kontakten mellan barn och vuxen skapar en trygghet för barnet, tryggheten är 

grunden för barns utveckling och lärande. De yngre barnen behöver studera hur en 

förskollärare gör innan de själva kan göra det på egen hand.  

 

Ottosson (2005) hävdar att ”man behöver inte vara expert för att gå i naturen med barnen, 

man behöver bara gå i naturen och låta barnen vara experter på det sätt de finner är lämpligt” 

(s.12). Även Nyhus Braute & Bang (1997) tycker att det inte är viktigt att vara någon expert 

för barnen. Istället menar de att förskollärare ska ta tillfället i akt att tillsammans med barnen 

försöka hitta namnet på det som söks. Det är barnens nyfikenhet ute i naturen som är viktigast 

för den vuxne istället för att genomföra sina egna planer eftersom dessa oftast inte har ett 

uppenbart sammanhang. Vissa vuxna tycker kanske att detta är en för slapp pedagogik, men 

för att planera sådana utflykter behövs det mer förarbete, kunskap och pedagogiskt insikt än 

att följa ett färdigt program.  

 

Det finns i naturen en egen inneboende pedagogik enligt Ottosson (2005), den är färdig för 

vem som helst att ta del av, både vuxna och barn. Naturen inbjuder till att smaka, känna, titta, 

lyssna, efter detta kanske lusten kommer att ta reda på namnen på växter och fåglar som setts.  

 

Granberg (2000) tycker att förskollärarens roll i utevistelsen är att vara medforskare till 

barnen, att ställa sig vid barnets sida och anta barnets perspektiv. Det är viktigt för de små 

barnen att de får gott om tid att utforska de upptäckter de har gjort. Ett exempel är att under 

skogspromenaden stanna för att se vad barnet pekar på och studera kanske en insekt eller en 

växt. En sammanfattning på hur Granberg (2000) anser att en förskollärare ska vara vid 

barnens utevistelse är att vara både följeslagare, ledsagare och medforskare. Förskollärarens 

roll med barnen ska vara att leka, stimulera, samtala, uppmuntra, samspela, uppleva och 

upptäcka.  

 

 1.2.5 Lekens roll under utevistelse i skogen   
 

Knutsdotter – Olofsson (2002) beskriver ”leken är frivillig, spontan, ej målinriktad, oberoende 

av yttre belöning och skiljer sig därigenom från arbete. Den är ett utryck för barnets inre 

föreställningar, erfarenheter och minnen och skiljer sig därmed från inlärning av nytt material.  

I leken handskas barn respektlöst och okonventionellt med föremål och händelseförlopp.  

Det viktigaste tecknet på lek är dess ”som - om” karaktär. Lek är inte ”på riktigt”, det är ”på 

låtsats”(s.20) 

 

Det finns obegränsade möjligheter tycker Drougge (2002) för att utveckla barns lek efter just 

deras eget behov, om de redan på ett tidigt stadium får vara ute i skog och mark och leka.  

Det är skillnad på iordningsställda miljöer och naturen som lekplats, i naturen stimuleras 

barnen till mer inlevelseförmåga och fantasi. Om de inte får stimuleras till detta kan inga 

vetenskapliga framsteg göras. När barn fantiserar bekräftar de sin verklighet och de får 

inspiration till lek av sin omgivning och av olika material. Genom leken får barn enligt 

Sandberg & Brodin (2008) möjlighet att lära känna sin omvärld, träna sina färdigheter och sin 

kompetens. Drougge (2002) hävdar att ”i leken förenas inlärning, rörelse och glädje i samspel 

med andra barn och vuxna”. När barn leker får de en god kroppsuppfattning de tränar 

balansen, musklerna och smidigheten” (s.3). 
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Dessutom tycker samma författare att naturmaterialet är det bästa materialet för låtsas leken, 

eftersom det är lätt att omvandla det till material som passar i leken. Även Lundegård, 

Wickman & Wohlin (2004) håller med om att naturens material och föremål kan användas till 

inspirationskälla för det egna skapandet, eftersom det inte finns några förutbestämda 

användningar av det. Med hjälp av naturens material går det att forma rörelser, lekar och spel 

utifrån barnens intresse och behov. Johansson (1993) håller också med om naturmaterialets 

möjligheter. Hon anser att den bästa lekplatsen är skogen, det finns ingen annan plats som är 

fylld av olika lekmaterial som där.  

 

Leken är enastående för där utvecklas barnet enligt Drougge (2002) hela tiden utifrån sig 

själv, den drivkraft barnet har att vilja lära sig och vara nyfiken. Hur länge denna drivkraft 

finns hos barnen beror på den vuxne, i detta sammanhang förskolläraren. Förskolläraren ska 

gå in med nya infallsvinklar i leken och stödja barnet, för att ge uppmuntran och kärlek. För 

då breddas barnens sinnen och lekarna utvecklas till kunskap hos barnet. Leken gör att barnen 

utvecklas både socialt, emotionellt, intellektuellt och fysiskt. Ärlemalm-Hagsér (2006) har 

genom en studie undersökt hur lekmiljöer utomhus förstärker könsroller. Studien har visat att 

barns lek i skogen gör dem mer jämlika än när de leker på en förskolegård. Den utformning 

och utrustning som är på förskolegården ger barnen signaler om tillåtna och möjliga lekar. 

Skogen är då en miljö som inte är så förutsägbar eftersom där skapas det lekar där alla barn 

kan delta. Enligt Ärlemalm-Hagsér (2006) ska lekmiljön vara en utmaning för barnen, en 

miljö som inte är tillrättalagd och där barnen kan göra saker tillsammans.  

 

1.2.6 Tips på aktiviteter under utevistelse i skogen 

 
”Skogen är full av redskap och leksaker att använda och spännande platser och förunderliga livsformer att 

upptäcka. Ingen annan lekplats kan mäta sig med äventyret och mystiken i naturen. Ingen annan lekplats kan ge 

barnet sådana möjligheter att utveckla sin finmotorik och sin grovmotorik. Kunskap, gemenskap och rörelse 

under lekens alla olika former kommer naturligt till barnet i skogsmiljön. ”(Johansson 1993 s.3) 

 

Här nedan följer ett antal tips på övningar som går att göra i skogen med barnen enligt  

(Sandell, Glantz & Brügge 2007), (Johansson 1990), (Bucht et al. 2009) 

  

Övningar/lekar för de fem sinnena  
 

Vem bor i stubben?  

 

Under en vandring genom skogen finns det mycket att titta på, där finns mossbeklädda stenar 

och stubbar. Dela upp barnen i grupper och ge dem förstoringsglas för att låta dem sedan få 

fantisera om vem som bor i stubben. Efter detta får de tala om för varandra vem som bor där.  

När barnen fantiserar och berättar tränar de att uttrycka sina upplevelser. Här får de även 

uppleva dofter, färger och former.  

 

Trädstammen  

 

Hitta ett stort träd som alla barnens handflator räcker runt.  

Lyssna: Säg till barnen att stå stilla, blunda och lyssna. Låt barnen berätta vad de tror de hör.  

Känna: Säg till barnen att känna med händerna på trädets stam, säg åt dem att lägga kinden 

mot stammen, är stammen varm eller kall, känns den lika på båda sidor. Vad känner de? 

Lukta: Hur luktar trädstammen? Kan trädstammen lukta olika på olika ställen.  
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Titta: Vilken färg har barken på trädstammen? Finns det några djur på barken? Hur stort är 

trädet?  

Jämför: Hur ser ett litet träd av samma sort ut? Leta ett annat löv eller barrträd.  

Här får barnen träna sina sinnen och att berätta för andra.  

 

Vilket ljud? 

 

Barnen sitter i en ring och alla blundar. Det är två föremål som slåss mot varandra, t.ex. sten 

mot sten, pinne mot pinne, kotte mot kotte eller pinne mot sten. Barnen får gissa vad de hör.  

I denna övning får barnen träna sin hörsel och känna igen ljud.  

 

Känna rätt 

 

Ett naturföremål läggs i en tygpåse. Barnen ska få gissa vad det är. Dels genom att de får 

sticka ner handen och känna i påsen. Eller att känna genom påsens tyg. Det går även att låta 

barnen stå i en ring och ha händerna formade som en skål på ryggen. Den vuxne går sedan 

runt och lägger t.ex. en sten i handen och så får barnet gissa vad det är.  

Det går även att låta barnen stå två och två och så får de känna, beskriva och gissa.  

De här lekarna lär barnen att uppfatta med bara känseln och att de får beskriva vad de känner.  

 

Doftbasar 

 

Här ska tre stycken doftstationer ordnas, varje station markeras med ett färgat band.  

Här får barnen vara i par och den ena får blunda. Barnen får här leda varandra fram till 

stationen och så ska den ena genom lukten känna vad det är.  

Stationerna kan vara en liten björk, tall, gran, svamp. Här får barnen träna på sitt luktsinne.  

 

Hungriga djur 

 

Barnen får låtsats att de är djur av olika slag. T.ex. en myra, hackspett, älg eller rådjur. De ska 

nu duka åt dessa djur. Fyra pinnar läggs i en fyrkant på marken och får föreställa en bricka. På 

denna bricka ska barnen lägga olika naturmaterial som de tror att djuren äter.  

Denna lek ger förståelse för hur olika djur kan hitta föda på en liten yta. Barnen får även 

kunskap om vad djur äter.  

 

Skruffset i korgen  

 

Under skogspromenaden har den vuxne en korg och där i ligger ”djuret Skruffs” som ligger 

dolt under ett tygstycke. ”Skruffs ”är väldigt nyfiken och vill att barnen ska hämta olika 

naturföremål till honom. T.ex. en grankotte, då ska alla barnen hämta en grankotte. Sen tittar 

alla på kottarna och bestämmer tillsammans en som ska läggas ner i korgen. Sen får barnen 

fortsätta att leta naturföremål och när skogspromenaden är slut kommer ”Skruffs” fram och då 

tittar alla tillsammans på föremålen i korgen. (Skruffs kan vara en handdocka eller ett 

mjukdjur av något slag) I den här leken tränar barnen på att leta efter bestämda naturföremål, 

det kan även handla om artkunskap, former, färger eller känsla. När barnen sedan pratar om 

vad de hittat och bestämmer tillsammans vad de ska lägga ner tränar de att samarbeta.  

Det är viktigt för den vuxne att tänka på att alla får visa sina föremål och lägga något i korgen.  
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Övningar/lekar för motorik och matematik  
 

Hinderbana  

 

Ute i naturen bygger ni en hinderbana tillsammans med barnen. Detta går att göra i skogen 

med hjälp av tjocka rep. Här får barnen klättra, hoppa, klänga, krypa, gå balansgång.  

När ni gör hinderbanan går det att sätta ord på vad barnen gör såsom benämna t.ex. under, 

bakom och framför. I hinderbanan tränar barnen grov motoriken. 

 

Det här måste vi bara göra  

 

För att göra vandringen till skogen mer spännande går det att göra vissa givna saker efter 

vägen. Dessa saker kan vara t.ex. att smyga in under en gran, klättra upp på den stora stenen 

eller hoppa jämfota på stigen. När barnen får upprepa en aktivitet blir de säkrare i sin 

omgivning, det leder då till att de börjar att på egen hand utforska och på det sättet öka sina 

erfarenheter. När då tryggheten finns där kan den då göra att barnen vågar pröva något nytt.  

 

Kom alla mina barn 

 

Barnen står på en linje vänd mot den vuxne och den vuxne står en bit ifrån.  

– Vuxen: Kom alla mina barn! 

– Barnen: Hur då? 

– Vuxen: Med höga hopp eller som jättestora björnar eller krypandes.   

Den här leken tränar barnen i motorik på olika sätt.  
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1.3 Frågeställningar 

 

Genom min undersökning vill jag få svar på dessa frågeställningar.  

 

1) Har förskolans närhet till naturen någon betydelse för utevistelsen i skogen?  

2) Vilken roll har förskolläraren under utevistelsen i skogen? 

3) Vad anser förskollärare att naturen ger barnen? 

4) Leker barnen på samma sätt under utevistelsen i skogen som på förskolegården?  

 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

I denna undersökning har tio pedagoger intervjuats, varav alla har förskollärarutbildning.  

Förskollärarnas ålder varierar ifrån 27 år till 59 år, det är nio kvinnor och en man, deras 

yrkeserfarenhet skiljer sig ifrån 10 månader till 33 år. Det kravet som var från början när 

sökning av förskolor började var att de skulle ligga nära skogen och längre ifrån skogen. 

Intervjuer har gjorts på sex förskolor och totalt tio avdelningar, fem som ligger nära skogen 

och fem som ligger längre ifrån. Förskollärarna arbetar på avdelningar med barn i åldern 1-3 

år, 1-5 år och 3-5 år. Introduktionsbrev och intervjufrågor se (bilaga 1 & 2) skickade först ut 

till 18 avdelningar. Men på grund av olika anledningar såsom inget intresse, sjukdom och 

inskolning deltog inte alla dessa. Alla förskollärare fick i introduktionsbrevet veta att deras 

namn och förskola skulle förbli anonyma och att det var endast deras svar som skulle 

användas i den slutgiltiga rapporten. Förskolorna tillhör samma kommun i den södra delen av 

Norrland och alla förskolorna är kommunala. De fem första förskolorna som ingår i grupp ett 

har nära till en skog, de resterande fem i grupp 2 har längre ifrån. Med närhet menas då att det 

är ett kort gångavstånd på ca: 200- 500 meter till skogen för grupp 1 medan grupp 2 har en 

längre promenadsträcka på ca: 1-1,5 km.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Den undersökningsmetod som används för att få fram resultatet är intervju. En strukturerad 

intervju som enligt Johansson & Svedner (2006) betyder att intervjun har bestämda 

frågeområden och frågor från början, samtliga av de intervjuade får samma frågor.   

Intervjufrågorna till undersökningen gjordes korta och på ett lättförståeligt sätt, så att inga 

oklarheter skulle uppstå vid själva intervjun. För att de intervjuade personerna ska förstå 

frågorna bör intervjufrågorna enligt Kvale (1997) vara korta, lätta och de bör inte ha ett 

akademiskt språk. Under intervjuernas gång användes papper och penna som verktyg, efter 

intervjuerna renskrevs svaren på dator.  
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2.3 Procedur 

 

Några testintervjufrågor gjordes till en början för att se om det skulle kunna gå att få fram 

något resultat på detta. Testfrågorna gjordes med en förskollärare på VFU platsen. Frågorna 

fungerade då mycket bra. Efter detta gjordes ett antal till frågor och totalt blev det arton 

intervjufrågor och ett introduktionsbrev. För att få fram ett antal förskolor att skicka detta till, 

fanns kännedom om några förskolor sedan tidigare men här togs även hjälp av rektorn vid 

VFU platsen, rektorn gav tips om ett antal förskolor som har olika lägen till naturen. 

Kommunens hemsida var nästa plats där det gick att hitta fler förskolor och även 

telefonnummer. När detta var klart skickades introduktionsbrev med bifogade intervjufrågor 

ut via kommunens internpost i början av vecka 41 till förskollärare vid arton 

förskoleavdelningar. Under slutet av vecka 41 fick varje förskoleavdelning ett telefonsamtal 

där de tillfrågades om det fanns något intresse hos någon förskollärare att delta i intervjun. 

Intresset och tiden fanns hos totalt tio förskollärare vid 6 olika avdelningar, dag och tid 

bokades under nästkommande vecka. Individuella intervjuer genomfördes med respektive 

förskollärare under vecka 42.  En av intervjufrågorna gjordes om efter att förskollärarna fått 

sitt introduktionsbrev med bifogade frågor, detta informerades alla förskollärare om innan 

själva intervjun genomfördes. Frågan handlade tidigare om vad förskollärare gör ute i naturen, 

de formulerades om till vilken roll förskollärarna anser att de har när de är ute i skogen. 

Förskollärarna fick även information om att en fråga var borttagen på grund av att två frågor 

var väldigt lika varandra. Antalet intervjufrågor blev då sjutton stycken. Alla förskollärare 

intervjuades enskilt i ett rum som var avskilt från barngruppen och annan personal. Under en 

av intervjuerna kom en kollega till den intervjuade in för att arbeta vid datorn som var i 

samma rum. Det kändes inte som något störningsmoment, då kollegan vid datorn var tyst och 

vi kunde fortsätta intervjun utan problem. Innan intervjuerna skrevs alla frågor ut för att ha 

dem som underlag och skriva svaren under respektiver fråga. Några av de intervjuade hade 

själva lika frågeformulär framför sig under intervjuns gång. Efter att alla intervjuerna var 

gjorda renskrevs allt på dator.  

2.4 Analysmetoder 

 

I redovisningen av resultatet är svaren samlade under respektive frågeställning och sedan i 

kategorier. Första delen av resultatet innehåller även några ytterligare frågor som var med i 

intervjun. Kategorierna är skrivna utifrån de intervjuades svar där jag tittat på skillnader och 

likheter mellan grupperna.  
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3 RESULTAT 
 

Här nedan presenteras insamlad data från intervjuer som gjorts med tio förskollärare.  

Resultatdelen börjar med fyra ytterligare frågor som förskollärarna fick svara på under 

intervjun, dessa frågor ingår inte i huvudfrågeställningar. Data redovisas i kategorier under 

varje frågeställning. Under vissa frågeställningar och kategorier finns citat med som 

förskollärarna sagt under intervjun.  

   

3.1 Pedagogers syn på naturens betydelse och förskolans skogsutflykter  

 

Alla de intervjuade förskollärarna i grupp 1 anser att naturen betyder mycket för dem 

personligen. Tre av fem anser att när de är ute i naturen får de avkoppling, hämta andan, nya 

krafter, lugn och ro. Flera av de intervjuade i gruppen säger att de är skogsälskare. Fyra av 

fem intervjuade i grupp 2 anser att naturen betyder mycket för dem. En av dem anser att 

naturen ger en frihetskänsla. Två menar att i naturen får de avkoppling, lugn och den 

förebygger stress. Den femte intervjuade förskolläraren anser att all natur är brukad av 

människor. Alltså totalt anser nio av tio intervjuade i båda grupperna att naturen betyder 

mycket för dem personligen. De flesta menar att de får avkoppling och lugn och ro i naturen.  

 

Alla förskollärare i grupp 1 har inplanerade utflykter. I grupp 2 har fyra av de fem intervjuade 

inplanerade utflykter, den femte säger att de går när de har möjlighet. I grupp 1 går alla de 

intervjuade förskollärarna till skogen med barnen mellan 1-3 gånger i veckan. I grupp 2 går 

tre av fem till skogen mellan 1-3 gånger i veckan. Den fjärde går när de finns möjlighet och 

då blir det några gånger i veckan. Den femte går en gång i månaden. Två av de intervjuade i 

grupp 1 tycker att de skulle gå oftare till skogen, en av dem säger att de borde utnyttja skogen 

oftare och den andra säger att de skulle kunna gå till skogen varje dag. De tre övriga i gruppen 

tycker att det är bra som det är. I grupp 2 tycker två av de intervjuade att de skulle gå oftare. 

Tre av fem tycker att det är bra som det är. En säger att det är bra som det är eftersom de är 

långt att gå med små barn. Den andra säger att det är bra eftersom de oftast har 20 barn i 

gruppen, den tredje menar på att det är antalet barn som styr hur ofta de kan gå. Totalt anser 

fyra av de tio intervjuade att de borde gå på utflykt till skogen oftare. Sex av tio tycker att det 

är bra som det är.  

 

3.2 Har förskolans närhet till naturen någon betydelse för utevistelsen i skogen?  

 

Alla de intervjuade förskollärarna i grupp 1 och 2 anser att närheten till skogen har betydelse 

för utevistelsen i skogen. I grupp 1 som ligger nära en skog besvarar två av förskollärarna att 

det är absolut är så att läget till naturen har en betydelse för den dagliga verksamheten. En i 

grupp 1 säger att det borde vara så att har man nära till skogen borde man utnyttja den. En 

annan i gruppen säger att det borde vara enklare och betydelsen är stor om det är nära. En i 

grupp 1 och en i grupp 2 säger att det underlättar. I grupp 2 säger en att om de hade nära 

skulle de bli mer spontana utflykter till skogen för när det är längre ifrån krävs det mer 

planering. En annan i samma grupp säger att det kan bero på pedagogerna att de inte går ut. 

Hon menar att brinner man för det borde inte läget betyda något. Alltså totalt sett är det tio av 

tio förskollärare som anser att förskolans närhet till naturen har betydelse för utevistelsen i 

skogen.  
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3.3 Vilken roll har förskolläraren under utevistelsen i skogen? 

 
Medupptäckare, medforskare, viktig, fånga intresset 

Två av fem förskollärare i grupp 1 menar att de ska vara medupptäckare för barnen. En i 

grupp 2 menar också att de ska vara medforskare och lägger även till att de ska fånga barnens 

intresse. Två av förskollärarna i grupp 2 anser att rollen som de har under utevistelsen i 

skogen är viktig. Med viktig roll förklarar en av dem att när barnen hittar något de är 

intresserade av ska förskolläraren ta tillvara på det tillfället. Alltså är det tre av tio som anser 

att deras roll är att vara medupptäckare/medforskare.  

 
”En gång när vi var ute i skogen och satt under en stor gran började det att regna. Alla barnen var 

nöjda och då tänkte jag när jag såg regndropparna falla, vad härligt detta är”. 
 

Observerande, barnen avgör  

Två av fem intervjuade i grupp 1 säger att de ska ha en observerande roll. 

En annan i grupp 1 menar på att det är barnen som avgör vilken roll förskolläraren ska ha.   
 

Ingen speciell roll 

Bland de intervjuade förskollärarna i grupp 2 svarar en att hon inte har någon speciell roll, 

utan är en av tre och att de ska finnas tillhands och hjälpa barnen.  
 

Visa barnen, deltagande, iakttagande, tydliggörande   

En av fem intervjuade i grupp 1 säger att rollen är att visa på barnen ute i skogen vad de kan 

göra. I grupp 2 säger en att de ska delta i barnens lek och iaktta, den andra säger att rollen är 

att tydliggöra och skapa mening och glädje för barnen. Den tredje säger att de ska visa på 

barnen vad som går att göra i skogen. Alltså totalt två av tio förskollärare anser att de ska visa 

på barnen vad som går att göra.  

 
”Om jag som förskollärare står i ett hörn så gör barnen det också.” 

3.4 Vad anser förskollärare att naturen ger barnen? 

 

Motorik, hälsa, uthållighet, frisk luft 

Sex av tio intervjuade förskollärare i de båda grupperna anser att naturen gör barnen uthålliga, 

de får frisk luft, de blir starkare och får bättre motorik.  
 

Lust, ro, glädje, harmoni, frihet 

Tre av fem intervjuade i grupp 1 anser att naturen ger barnen lust att upptäcka. En av de tre 

säger att om man ger barnen en lupp så ger det så mycket. En annan av dessa tre menar att de 

får upptäcka att naturen kan ge dem ro och glädje. Den tredje säger att de får lust att se och 

göra. En i grupp 2 anser att naturen kan ge barn lugn och ro och harmoni. En tredje säger att 

naturen ger barnen frihet, eftersom det är så stora ytor i naturen. 

 
”Att få se glädjen i barnens ögon när de upptäcker att det sitter en larv på ett blad, det är så härlig att 

se.”  

Fantasi, upplevelser 

En av fem i grupp 1 menar att naturen ger barnen upplevelser. Två förskollärare i grupp 2 

anser att naturen ger barnen möjlighet att använda sin fantasi. En av dem säger att barnen 

fantiserar att träbitar är kött och växter/blad är kryddor. En annan i grupp 2 menar att barnen 

får upplevelser av naturen när de får se riktiga djur som de brukar sjunga om. Alltså två av tio 

förskollärare menar att naturen ger barnen upplevelser.  
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Sinnen 

En av fem i grupp 2 menar att naturen ger barnen tillfälle att känna lukter och höra ljud.  

En annan i samma grupp menar att naturen gör att barnen får se andra färger och de ser även 

varandra på ett annat sätt.  

 
Matematik, årstider, miljötänk 

En av fem intervjuade i grupp 1 säger att naturen ger barnen möjlighet att se och förstå 

årstidsförändringar och att de får ett miljötänk. En förskollärare i samma grupp hoppas att 

barnen får perspektiv på naturen. Två av de intervjuade förskollärarna i grupp 2 menar att 

naturen ger barnen en utveckling av begrepp inom matematiken.  
 

Lek 

Två av fem förskollärare i grupp 2 besvarar frågan med att säga lek.  

En menar att naturen ger barnen lek och den andra menar att de får lära sig att leka utomhus.  

 

3.5 Leker barnen på samma sätt under utevistelsen i skogen som på 

förskolegården?  

 
Skillnad på lekarna  

Fyra av fem intervjuade förskollärare i grupp 1 anser att barnens lek skiljer sig i skogen 

jämfört med leken på förskolegården. I grupp 2 är det också fyra av fem som anser att barnens 

lek skiljer sig. Vad det beror på anser två av fyra förskollärare i grupp 1 att barnen leker mer 

jämlikt i skogen, de tycker att tjejer och killar leker tillsammans. En av de intervjuade 

förskollärarna i grupp 1 och två i grupp 2 säger att på gården finns det leksaker och det finns 

det inte i skogen. En av dessa i grupp 2 säger att skillnaden är att på gården springer de till 

gungorna direkt, men i skogen blir de mer vilsna. En i grupp 1 menar på att på gården är det 

mer givna rum, men i skogen är det barnens fantasi som spelar in. En i grupp 2 säger att i 

skogen är förutsättningarna annorlunda, där är det naturmaterial och barnen samarbetar mer i 

skogen. Alltså åtta av de tio intervjuade förskollärarna tycker att barnen leker på ett annat sätt 

under utevistelsen i skogen jämfört med på gården. Två av tio menar att barnen leker mer 

jämlikt i skogen. Tre av tio anser att leken blir på annat sätt på grund av att på gården finns 

det leksaker och det finns det inte i skogen.  

 
Ingen stor skillnad  

En av fem förskollärare i grupp 1 anser att det är både och med leksättet, förskolläraren menar 

det ibland är andra lekar i skogen. En av fem i grupp 2 säger att barnen leker på samma sätt i 

skogen som på gården. Men menar även att på förskolegården känner barnen till mer, men det 

kan kanske bli mer fysiskt i skogen och de upptäcker mer där.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

 

Resultatet visar att alla förskollärarna i båda grupperna anser att förskolans läge till naturen 

har en betydelse. I grupp 1 menar några av förskollärarna att det är absolut så att läget har en 

betydelse för hur naturen kan användas i den dagliga verksamheten. I båda grupperna anser de 

att det vore enklare om det var nära då det skulle bli mer spontana utflykter. I det resultat som 

framkommit av förskollärarnas roll under utevistelsen visas det att relativt många i båda 

grupperna är inne på att deras roll är viktig och de ska vara medupptäckare, medforskare, 

observerare och vägvisare. I båda grupperna visar resultatet på att de flesta av förskollärarna 

anser att naturen gör barnen uthålliga, de får frisk luft, de blir starkare och får bättre motorik. 

Majoriteten i båda grupperna menar att barnens leksätt skiljer sig från förskolegården till 

skogen. Några i grupp 1 menar på att i skogen leker barnen mer jämlikt. Några i grupp 2 anser 

att den bidragande faktorn är att sättet skiljer sig på grund av att det inte finns några leksaker i 

skogen. 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Generaliserbarhet 

 

Mitt mål var att hitta ett antal förskolor som hade nära till naturen och förskolor som låg 

längre ifrån. Intervjuerna utfördes på sex förskolor i samma stad och bara kommunala 

förskolor. Valet av att endast ha med kommunala förskolor beror på att urvalet i kommunen 

inte är så stort på olika driftsformer. Resultatet kan säkert ha påverkats om urvalsgruppen 

skulle ha varit utspridda i andra delar av landet, därför är inte detta urval representativt över 

hela Sverige. Men det känns ändå tillförlitligt för den stad som jag valt eftersom intervjuerna 

är gjorda med ett rätt stort antal förskollärare. Jag anser att intervjufrågorna skulle kunna ha 

varit mer välformulerade och jag skulle gått djupare in på vissa saker för att få ett bredare 

resultat.  

 

Reliabilitet 

 

Allt material samlades in på precis samma sätt från samtliga intervjupersoner.  

När jag ringde till förskolorna för att höra om det fanns intresse att delta i undersökningen, 

valde de själva ut vilka som skulle bli intervjuad. Det krav som jag hade var att den 

intervjuade personen skulle inneha förskollärarutbildning. Förskollärarna fick själva 

bestämma dag och tid inom vissa tidsramar som jag hade. Alla förskolor fick intervjufrågorna 

skickade till sig innan intervjun, de hade då möjligheten att själva förbereda sig på dem.  

De intervjuade förskollärarna intervjuades var och en för sig endast tillsammans med mig. 

Inga barn eller annan personal fanns i närheten. Det var bara vid ett tillfälle en annan personal 

kom in i rummet, men det upplevdes inte som något störningsmoment.  
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Validitet 

 

Förskollärarna har själva fått säga vad deras uppfattningar är om det valda området.  

Eftersom förskolorna själva fick välja ut vem som skulle intervjuas kan de vara så att de valde 

ut en förskollärare som var mest intresserad av naturen. Men eftersom jag hade ett krav på att 

det skulle vara en förskollärare som skulle vara med i intervjun, så är det inte heller säkert att 

de valt ut någon som är speciellt intresserad av naturen. 

4.3 Resultatdiskussion med teoretisk tolkning  

 

Här nedan kommer jag att diskutera resultatet från intervjuerna utifrån de fyra 

huvudfrågeställningarna. Resultaten kommer jag att knyta samman med egna åsikter och den 

teoretiska tolkningen från litteraturgenomgången. Jag kommer att börja diskussionen med att 

kort diskutera en av de andra frågorna från intervjun. I den första frågeställningen kommer jag 

sedan att diskutera några av de andra frågorna från intervjun.  

 
En av de första frågorna jag ställde till förskollärarna under intervjun var vad naturen betyder 

för dem personligen. Den tillhör inte mina valda frågeställningar, men jag anser att den ändå 

bör diskuteras för att det kan säkert ligga till grund för de nästkommande frågeställningarna.  

De flesta av förskollärarna tycker att naturen betyder väldigt mycket för dem. Många av dem 

menar att de är skogsälskare. Här var det endast en förskollärare som hade ett annat svar som 

skiljer sig ifrån de övriga, annars var båda grupperna väldigt lika i svaren. Förskolläraren som 

hade ett annat svar anser att naturen är brukad av oss människor. Kanske förskolläraren 

tolkade min fråga annorlunda än de övriga eftersom detta svar kom upp. Min uppfattning var 

att nästan alla förskollärare har stort naturintresse och det kan säkert spela in hur de besvarar 

de andra frågorna i intervjun. Som jag uppfattar det kan det vara så att om det personliga 

naturintresset är stort kan det då även spela in hur de är i sin yrkesroll.   

 

Den här frågeställningen som handlar om förskolans läge till naturen anser jag som intressant. 

Det resultat jag fått fram i min undersökning på denna fråga är att alla förskollärare är 

överrens om att läget till naturen har en betydelse för utevistelsen i skogen. 

Naturskyddsföreningen (2009) hävdar att det bör vara viktigt med närheten och 

tillgängligheten till skogen. De menar om förskolan ska kunna använda sig av skogen bör den 

inte ligga mer än 300 meter från förskolan. Det är en liten skillnad i grupp 1 när de besvarar 

frågan om läget, några menar att läget absolut har betydelse, medan några i grupp 2 anser att 

det underlättar och har en inverkan om det ligger nära. Å andra sidan så är antalet planerade 

utflykter rätt lika för båda grupperna, där gick det inte att se någon direkt större skillnad.  

Det var här jag trodde att resultatet skulle se annorlunda ut. Jag antog att läget skulle ha en 

betydelse för den dagliga verksamheten, men då trodde jag att antalet utflykter skulle skilja 

sig mer. De flesta av förskollärarna ifrån båda grupperna var nöjda med antalet utflykter per 

vecka och vad jag uppfattar vill de inte gå fler gånger. Här var det ett mindre antal som gärna 

skulle vilja gå oftare, några skulle kunna gå varje dag. Efter dessa frågor om lägets betydelse 

och antalet gånger de går ut i skogen uppfattar jag att läget egentligen inte har någon större 

betydelse i praktiken, eftersom antalet utflykter är densamma för båda grupperna. Den 

förväntning jag hade var att grupp 1 skulle vara ute betydligt fler gånger i skogen än grupp 2, 

därför gör resultatet där mig lite förvånad. Jag funderar då över om det kan vara så att det är 

andra faktorer som spelar in varför inte förskolan utnyttjar närheten till skogen oftare. Ett svar 

som jag fick av en förskollärare i grupp 2 på frågan om läget var att det borde inte ha någon 

betydelse, för brinner man för att gå ut i skogen borde läget inte spela någon roll. Hon menar 

då att det kan vara så att det är pedagogerna som är för bekväma och inte vill ge sig ut på 
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utflykt när det är en bit att gå. Det kan då kanske vara en faktor till att grupp 1 inte går oftare 

till skogen. En bidragande faktor kan säkert vara att barnantalet ofta är stort och det blir då 

svårare att gå ut oftare. Men det kan säkert även ligga något i intresset hos förskollärarna, är 

en förskollärare väldigt intresserad kan det säkert bli att intresset blir större för en 

skogsutflykt. I de båda grupperna gick det inte att se någon skillnad på om några ansåg att 

naturen betydde mer för dem personligen. Där var båda grupperna jämna. Som jag skrev i 

början av diskussionen var nästan alla förskollärare mycket naturintresserade, i detta 

sammanhang kanske inte den faktorn om intresset spelar någon roll. Å andra sidan kan det 

säkert vara så att några är mer intresserade och några mindre och det då påverkar yrkesrollen. 

 

Förskollärarrollen är viktig anser båda grupperna. Förskollärarna i studien tycker att de ska 

vara medupptäckare, medforskare, observerande, deltagande och iakttagande. Detta stämmer 

överrens med det som jag fått fram i litteraturgenomgången där Granberg (2000) anser att 

förskollärarens roll i utevistelsen är att vara medforskare till barnen, att ställa sig vid barnets 

sida och anta barnets perspektiv. Det är en förskollärare i grupp 2 som skiljer sig ifrån de 

andra i sitt svar. Hon menar att hon inte har någon speciell roll. Jag uppfattar den här 

förskollärarens svar att det beror på att de arbetar med så pass småbarn på denna avdelning. 

Granberg (2000) menar att de yngre barnen behöver studera hur en förskollärare gör innan de 

själva kan göra det på egen hand. Det var även några förskollärare från båda grupperna som sa 

i intervjun att de ska visa på barnen vad de kan göra. Där en av dem förklarar att om 

förskolläraren står i ett hörn så gör även barnen det. Det kan säkert även vara så att de äldre 

barnen kan behöva se vad någon annan gör för att sedan prova själv. Ingen av förskollärarna 

tar upp att de bör vara någon expert på natur för att kunna vara ute med barnen. Det uppfattar 

jag som positivt eftersom detta inte är något det bör vara, visst behöver de kunna en del som 

t.ex. veta vilka växter/svampar som är giftiga så att inte barnen äter dem. Men det behöver 

inte kunna namnet på precis alla växter och svampar. Som Nyhus Braute & Bang (1997) 

skriver att det inte är viktigt att vara någon expert för barnen. Istället menar de att 

förskollärare ska ta tillfället i akt att tillsammans med barnen försöka hitta namnet på det som 

söks.  

 
I båda grupperna har alla förskollärare en del att säga om vad naturen ger barnen. I lpfö98 är 

ett av målen att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning och de ska även få förståelse för att värna om 

sin hälsa och sitt välbefinnande. Båda grupperna nämner motorik, bra hälsa, frisk luft, 

upplevelser, träna sinnena och fantasi.  Drougge (2002) anser att för att få en bra motorisk 

träning är det bästa sättet att låta barnen få vara ute i naturen. Det jag uppfattar är att alla 

intervjuade förskollärare anser att naturen ger barnen otroligt mycket. En liten skillnad på 

grupperna kan ses här, i grupp 2 har det fler antal svar på denna fråga. Kan det vara så att de 

tänker mer på vad naturen kan ge barnen när de då har längre att ta sig till skogen? Sandell, 

Glantz & Brügge (2007) anser att förskolan bör använda sig av uterummet som en pedagogisk 

resurs. Eftersom forskning har visat en ökning av att barn får bättre hälsa, motorisk utveckling 

och koncentrationsförmåga om de vistas i en naturpräglad miljö. Alla de intervjuade hade 

många olika förslag på vad naturen kan ge barnen. Den uppfattning jag får av detta är att 

förskollärarna vet att barnen får väldigt många olika delar ifrån naturen. Här går det att knyta 

an till frågan som handlar om lägets betydelse till naturen där jag diskuterade att 

förskollärarnas intressen kan spela in. Min uppfattning då är att det kan vara så att vissa av 

förskollärarna har ett starkt naturintresse och då har de även många olika svar på den här 

frågan om vad barnen kan få av naturen. Här handlar säkert även om att alla tänker självklart 

på olika saker som just naturen kan ge barnen. Några kanske är mer intresserade av motorik 

delen eller matematiken, eftersom alla inte är lika i sin yrkesroll.  
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Här ansåg majoriteten av förskollärarna i båda grupperna att barnen leker på ett annat sätt i 

skogen än på förskolegården. Det som går att se där är att grupp 1 tänker mer på 

könsskillnader, de menar på att i skogen leker tjejer och killar mer tillsammans, de anser alltså 

att barnen leker mer jämlikt. Detta stämmer överrens med vad Ärlemalm-Hagsér (2006) visar 

i en studie, nämligen att lek i skogen kan göra barn mer jämlika än lek på en förskolegård. 

Hon menar att den utformning och utrustning som förskolegården har ger barn signaler om 

vilken lek som är tillåten och möjlig. T.ex. en miljö som skogen, den är mindre förutsägbar 

för där skapas lekar där alla kan delta. Enligt Eva ska lekmiljön vara en utmaning för barnen, 

en miljö som inte är tillrättalagd och där barnen kan göra saker tillsammans. Det här känns 

intressant tycker jag och leder till tankar att förskolorna skulle kunna ta tillvara på skogen som 

lekplats ännu mer. I grupp 2 är det ingen som säger något om könsskillnader, de anser att en 

faktor till att leken blir på annat sätt i skogen beror på att inga leksaker finns. Drougge (2002) 

menar att naturmaterialet är det bästa materialet för låtsas leken, eftersom det är lätt att 

omvandla det till material som passar i leken. Båda grupper hade något att säga om 

materialets betydelse i naturen. En av förskollärarna berättade just om att barnen använder sin 

fantasi och omvandlar naturmaterialet till köttbitar och kryddor. Drougge (2002) beskriver att 

när barn fantiserar bekräftar de sin verklighet och de får inspiration till lek av sin omgivning 

och av olika material. En av de intervjuade förskollärarna anser att barnen blir vilsna när de 

kommer till skogen, för på gården har de t.ex. gungorna. Jag uppfattar det här svaret som att 

leken då blir mer negativ i skogen än på gården eftersom barnen känner sig vilsna. För att 

knyta an till en av de andra frågeställningarna här, är det som jag har förstått det 

förskollärarens roll att ta ansvar för att barnen känner sig trygga. Som Granberg (2000) menar 

att för barnen är det viktigt att pedagogen är närvarande och ger dem stöd och uppmuntran. 

Skillnaden mellan grupperna här känns rätt oväntat. Det är svårt att analysera varför det är just 

grupp 1 som tänker mer på könskillnader och grupp 2 mer på leksaker. Det kan ha att göra 

med hur förskollärarna själva är, kanske just några i grupp 1 tänker mer på genusbiten än de 

andra. Deras avdelning kanske är mer inriktad på genus eller kanske har förskollärarna i grupp 

mer fokus på själva materialet i förskolan.  

4.4 Slutsats med förslag till fortsatt forskning  

 

För att undersöka om skillnader och likheter som jag har hittat mellan förskolor som har kort 

respektive långt till naturen är allmänna, borde man göra undersökningen på ett större antal 

förskolor i olika kommuner. Att även göra en jämförelse mellan en större stad och landsbygd 

vore intressant för att se om det då blir några större skillnader. Det skulle även kunna gå att 

göra en djupare undersökning av detta och då göra observationer under en utevistelse i 

skogen, för att studera förskollärarens roll mer ingående.  Arbetet har gett mig svar på att 

naturen är väldigt viktig på många olika sätt. Dels att naturen har så mycket att ge barnen i 

form av upplevelser, sinnen och motorik. Jag visste en del innan men sedan jag gjort arbetet 

har intresset för naturen i förskolan ökat för min del. Det jag har insett är att det inte verkar ha 

sådan stor betydelse om förskolan ligger nära eller långt ifrån naturen, utan förskolorna gick i 

alla fall ut på utflykt ungefär samma antal gånger i veckan. Det kanske helt enkelt är så att 

andra faktorer än just läget till naturen som spelar in. Jag har även tagit lärdom av de tankar 

och åsikter som de tio intervjuade förskollärarna har delgett mig. Genom 

litteraturgenomgången har jag fått en hel del tips på olika övningar som går att göra ute i 

naturen med barnen, för att öva deras sinnen och motorik. Arbetet har fört med sig en del 

tankar om det här med att just lek i skogen kan göra barnen mer jämlika. Det känns väldigt 

intressant anser jag och det skulle därför vara intressant att göra vidare undersökningar på just 

detta.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
 

Hej!           

Jag heter Anna Svensson och läser min sista termin på förskollärarprogrammet vid Högskolan 

i Gävle. Den inriktning jag läser är naturvetenskap - teknik - matematik för förskolan.  

Denna termin skriver jag mitt examensarbete som är en B-uppsats på 15 hp.  

Jag har valt att undersöka om förskolors närhet till skogen har någon betydelse för hur naturen 

utnyttjas i verksamheten, detta kommer jag att göra genom en intervjustudie.  

 

Jag skulle vilja göra jag en intervju med en i er personalgrupp som har förskollärarutbildning. 

Denna intervju kommer jag sedan att använda som underlag till mitt examensarbete.  

Jag kommer inte att nämna ert namn eller förskolans namn i den slutgiltiga uppsatsen.  

 

I detta brev skickar jag även med intervjufrågorna, så att den som vill bli intervjuad kan läsa 

dem i förväg. Jag kommer att göra en strukturerad intervju, det betyder att frågeområdena är 

bestämda från början och alla som blir intervjuad får samma frågor. Under intervjuns gång 

kommer jag att använda mig av papper och penna.  

 

Jag kommer att genomföra dessa intervjuer under v.42 om det finns möjlighet för det? 

Det är lite svårt att säga hur lång tid intervjun kommer att ta, men jag tror på ca: 30-45 

minuter. Under v.41 kommer jag att höra av mig till er via telefon för att höra om det finns 

intresse att delta i intervjun. Ni får självklart även höra av er till mig innan, om ni är 

intresserade eller har några frågor.  

 

Det skulle betyda mycket för mig om någon från er förskola vill delta i denna intervju.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Anna Svensson, förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle 

 

 

Mobilnummer:***-******* 

E-mail: ********@************ 
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Bilaga 2 
 

 

Intervju med förskollärare om förskolans närhet till skogen 

 

1. Ålder? 

2. Kön? 

3. Antal år i yrket? 

4. Antal år på denna förskola? 

 

5. Hur ser du på den allmänna utevistelsen i förskolan? 

 

6. Vad betyder naturen för dig personligen? 

 

7. Har ni planerade skogsutflykter på er förskola? 

 

8. Om ja på föregående fråga, hur ofta går ni ut i skogen med barnen? 

 

9. Tycker du att det är bra, eller borde ni gå på skogsutflykt oftare eller mer sällan? 

 

10. Anser du att förskolans läge till naturen har någon betydelse för skogsutflykten? 

  

11. Varför går ni till skogen med barnen? 

 

12. Har ni något syfte med utevistelsen i naturen? 

 

13. Vad gör barnen när de är ute i naturen? 

 

14. Vilken roll har du under utevistelsen i skogen?  

 

15. Vad tycker du att naturen ger barnen? 

 

16. Leker barnen på samma sätt under utevistelsen i skogen och på förskolegården?  

 

17. Kan du se någon skillnad på konflikter mellan barnen under utevistelsen i skogen och 

på förskolegården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


