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Sammanfattning  
 
Undersökningens syfte har varit att studera pedagogers syn på lärandet i naturen. 
Frågeformuleringarna som använts har syftat på pedagogernas intresse för naturen, 
pedagogernas engagemang samt medupptäckande tillsammans med barnen och barnens 
lärande i naturen.  
 
Som metod har använts enkäter som delades ut till 53 pedagoger inom fem förskolor med 
olika profileringar varav 36 pedagoger svarade. Undersökningen har syftat på ett didaktiskt 
perspektiv där frågorna var, hur, när och varför har ställts.  
 
Resultatet i undersökningen visar att alla utom en av pedagogerna har ett intresse för naturen 
både privat och i yrket. Pedagogerna beskriver känslor som härligt, inga måsten, andrum och 
alltid något nytt att upptäcka. Pedagogerna visar ett stort engagemang för att vara 
medupptäckare tillsammans med barnen. Enligt Ericsson (2002) talar Dewey om att 
pedagogerna skall vara medupptäckare, till exempel genom interaktion som innebär samspelet 
mellan barn och pedagog, mellan olika barn och mellan barn och omgivning.  Pedagogerna i 
enkätundersökningen är överrens om att deras eget intresse ger ett starkt engagemang och en 
glädje i lärandet, det gäller att ha roligt tillsammans. Pedagogerna belyste vikten av planering 
inför ett skogsbesök. Tjugotvå pedagoger ansåg att en viss planering krävs för att hålla 
barnens intresse vid liv medan sex pedagoger ansåg att en detaljplanering var viktig. Åtta 
pedagoger såg däremot att planering var inaktuellt då naturen ger barnen så mycket genom att 
bara få vara och sysselsätta sig själva. Samtidigt menar pedagogerna att medupptäckandet 
tillsammans med barnen är viktigt och att ställa de didaktiska frågorna som var, hur, när och 
varför. Undersökningen visar att pedagogerna anser att barnen lär sig i naturen. De använder 
sig av alla sina sinnen och pedagogerna är överens om att barnets eget lärande framkommer 
genom leken i skogen.     
 
Pedagogerna nämnde gruppstorleken som ett hinder för att se varje barns lärande i skogen 
vilket också resulterade i färre besök i skogen. En slutsats i undersökningen varför vissa 
förskolor besöker skogen fler gånger än andra kan vara att de delar upp sig i skogen och får på 
detta sätt en mindre hanterbar grupp att utforska tillsammans med. Detta ger en större 
möjlighet för pedagogen att se varje barn. En annan orsak till att pedagogerna inte besöker 
skogen så ofta kan kanske bero på att de saknar kunskap om hur och vad de kan lära barnen i 
naturen. Detta skulle underlätta om cheferna lät utbilda fler pedagoger inom ämnet natur. Med 
sin kunskap i ryggsäcken kan pedagogerna vara medupptäckare tillsammans med barnen och 
de kan lära av varandra. 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskola, lärande, natur och pedagoger  
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1. Inledning 
 
Många av oss skulle med stor sannolikhet instämma med att vi människor blir positivt 
påverkade av att vara i naturen, vi känner ro och släpper all tyngd vi bär på, vi får energi och 
en positiv inställning till omvärlden. Denna möjlighet är oerhört viktig att vi ger våra barn. 
 

Människans hjärta hårdnar när det är avskiljt från naturen. Bristen på 
respekt för det som växer, för levande ting, leder snart till brist på respekt för 
människor. Håll alltid barnen nära naturens goda inflytande.     

              (Förskolan nr.3/2009) 
 

Denna text ”Håll barnen nära naturen” (förskolan nr.3/2009) har inspirerat oss till att 
undersöka pedagogers syn på barns lärande i naturen. Vi är båda intresserade av naturen och 
friluftslivet och har olika utbildningar inom friluftsfrämjandet så som Knytte, Mulle och Laxe. 
Knytte är anpassad för barn i åldern tre till fyra år. De tittar på olika småkryp, sjunger och 
leker i närmsta skogsdunge. Mulle är från fem till sex år och här får barnen lära sig att värna 
om naturen samt arbeta med andra ämnen som till exempel matematik. Laxe är från fem till 
sex år, barnen får lära sig om fiskar och småkryp som lever i vatten. Vi har olika erfarenheter 
av vad pedagoger anser om barns lärande i naturen. En del pedagoger anser att den fria leken 
är den viktigaste delen i barns lärande medan andra anser att den planerade verksamheten är 
den viktigaste. Detta gjorde oss intresserade av att undersöka om det ena eller andra tänkande 
över lärandet är mer givande än det andra. 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att: 
 

Förskolan skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt 
förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 
kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och 
arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och 
framtid.  

                      (Lpfö 98, sid. 7) 
 
Barns inlärning präglas av sinnesupplevelser, barn lär med hjälp av hela sin kropp. I förskolan 
(nr.3/2009) nämns det att för barn är det helt naturligt att naturen är en del av leken, deras 
upplevelser av ljud, färg, smak och doft är mycket starkare än hos vuxna och dessa blir ännu 
kraftfullare ute i naturen. Barn och vuxna kan uppleva sina sinnen i skogen oavsett vilken yta 
skogen har. En liten skogsdunge eller en stor skog spelar ingen roll. 
 
Lek i skogen inbjuder till fantastiska möjligheter. I och med att miljön inte är tillrättalagd 
stimuleras barnen att fantisera fram lek som t.ex. familjelek, sjukhuslek eller det nya 
dataspelet. I skogen får barnen hitta egna rum och rekvisita som pinnar och stenar. Samarbetet 
mellan barnen i skogen underlättar då det finns material till alla. Skogen ger möjlighet för 
barn att utveckla empati genom samtal kring liv och död bland växter och djur. Barnen får 
med pedagogers medverkan lära sig om allemansrätten och att vårda det som lever. 
 

Barn som tidigt får leka i skog och mark, har oändliga möjligheter att 
utveckla sin lek efter sina behov. I leken blir verkligheten begriplig. 
Omgivningen och naturens rekvisita inspirerar leken, fantasin och 
kreativiteten.  

        (Westerlund et al., 2007)  
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Det är lämpligt att pedagoger går till samma plats i skogen flera gånger så barnen känner igen 
sig och minns leken, det möjliggör en upprepning och utveckling av leken. Pedagogerna bör 
se till att barnen får ordentligt med tid till leken. Blir barnen ofta avbrutna i sin lek avstår de 
snart från att leka längre rollekar. I Ur och Skurs pedagogik ska pedagoger vara 
medupptäckare och ha ett engagerat förhållningssätt. Genom att vara aktiva ger de barnen 
idéer som leder leken vidare. Ibland behöver barnen leka själva, speciellt när de blir äldre men 
samtidigt är det viktigt som pedagog att vara lyhörd för de barn som har svårt att komma in i 
leken och leda in dem i lekens värld.  
 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
 
Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på vilka kunskaper pedagogerna har om 
lärandet i naturen och vad naturen kan erbjuda barnen i dess lärande. De frågeställningar som 
vi intresserat oss för i detta examensarbete är:   

 
• Har pedagoger ett intresse för naturen?  
• Är pedagoger engagerade för att hålla barnens intresse för naturen 

vid liv?  
• Har pedagoger kunskapen att vara medupptäckare tillsammans 

med barnen?   
• Hur och vad lär sig barn i naturen? 

 
När vi benämner pedagoger i studien menar vi barnskötare, förskollärare och lärare. 
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1.2 Teoretisk genomgång 
 
Detta avsnitt beskriver hur olika kunskapsteoretiker ser på lärarens roll när det gäller 
undervisning, hur skall en god lärare vara enligt till exempel Fröbel, Dewey och Szczepanski? 
Kapitlet speglar även teoretikers syn på barns lek, kan barnen lära av leken eller är det bara 
”lek”? 
 

1.3 Kunskapsteoretikers syn på lärandet 
 
Friedrich Fröbel (1782-1852) betraktas som förskolans fader, det finns spår av hans idéer och 
metoder på våra förskolor. Fröbel såg barnet som en planta som behövde vårdas för att 
utvecklas. Han ansåg att barnen skulle sysselsättas för då skulle deras utveckling främjas. 
Fröbel startade den första barnträdgården den 28 juni 1840. Fröbel ansåg att en lämplig lärare 
skulle uppfylla vissa ”karaktärsvillkor”. Barnträdgårdslärarinnan skulle ha ett kall att leda en 
barngrupp. Hon skulle ha ett glatt sinne och ha en kärlek till barn men även vara lugn och 
behärskad för att kunna leda en barngrupp. Att ha fantasi och inlevelseförmåga var viktigt för 
att sätta sig in i och förstå varje barns behov. På detta sätt gav läraren varje barn ett 
individuellt bemötande. Barnträdgårdslärarinnan skulle vara tålmodig, ihärdig, 
självförsakande och rättvis. Lärarinnan fick aldrig tro att hon lärt nog, hon skulle söka nya 
kunskaper och hålla ögonen öppna för allt nytt och gott inom den pedagogiska världen 
(Öman, 1991). 
 
Filosofen John Deweys (1859-1952) är mest känd för mottot Learning by doing, som är en 
del av Deweys teori om erfarenhetsläran. Han menar att erfarenhet består av två delar, 
interaktion och kontinuitet. Interaktion innebär samspel mellan barn och pedagog, mellan 
olika barn eller mellan barn och omgivning. I samspelet möter barnet med sina tidigare 
erfarenheter en ny upplevelse och i upplevelsen ingår såväl miljön, som den vuxnes 
agerande. Kontinuitet innebär att dåtid möter nutid i den aktuella sociala situationen. 
Resultatet av lärande i den sociala situationen beror på om pedagogen utövar makt och 
kontroll eller skapar sociala processer där barnen blir mer självkontrollerande och delaktiga. 
Dewey påvisar att balansen mellan barnens frihet och pedagogens ansvar innebär att sätta 
upp bestämda ramar i närmiljön där barnen har rörelsefrihet. I det område som barnen råder 
över under utevistelsen kan rörelsefrihet vara i fysisk mening. Det kan också vara en inre 
frihet, där tankar, fantasi och kreativitet utgör en del av lärandet. Han betonar vikten av att 
pedagogen är medskapare och medupptäckare i barnens lärande. Pedagogens roll är att vara 
aktiv i den situation som barnet befinner sig i. För att utmana barnens tankar och känslor blir 
pedagogens roll helt avgörande, det är pedagogen som handleder och utmanar barnet till ökat 
lärande (Ericsson, 2002).  
 
En analys av De Cortes beskriver det goda lärandet som en process med uppbyggnad av 
förståelse och begrepp. Pedagogen utmanas att inspirera barnen utifrån tidigare erfarenheter 
och på detta sätt revideras gamla kunskaper som i sin tur skapar nytt lärande. Barnets 
inflytande i sitt eget lärande ger barnet motivation att sträva efter djupare kunskap. Genom 
detta pedagogiska synsätt får barnen en förståelse för målen i verksamheten och kan i viss 
utsträckning formulera målen på egen hand. Med hjälp av människor i sin omgivning, 
pedagoger, andra vuxna och kamrater stärks barnets inlärning genom samtal, diskussioner och 
samarbetsövningar. Även miljön runt barnet har en viktig del i lärandet (Ericsson, 2002). 
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Anders Szczepanski född 1958 har en teori om att utomhuspedagogik har de didaktiska 
möjligheterna att förbättra dagens statiska utbildningssystem och hur denna pedagogik kan 
bidra till en mer kreativ skolutveckling. Han anser att utmaningen ligger i att skapa 
innovativa, kreativa lärmiljöer för barn, där allas kompetenser och talanger kan komma till 
uttryck. Utomhuspedagogiken är en väg med många outforskade stigar som kan bidra till 
denna utveckling. Szczepanski talar även om vikten av ett miljömedvetande, en förståelse om 
att människors hälsa är globalt hotad. Om vi inte genom tidiga erfarenheter och naturumgänge 
i vår livsmiljö och dess ekosystem skaffar oss kunskaper som kan läggas till grund för en 
förändrad livsstil. 
 

Jag menar att utbildningssystemet här har ett centralt framtidsuppdrag att 
fylla och hävdar att livskraftig kunskap skapas i växelverkan mellan den 
fysiska inomhusmiljön och utomhusmiljön som bildar en gemensam arena 
för lärande.  

    (Szczepanski, 2007, sid9) 
 

Pedagogiken blir i denna kontext ett spännande gränsöverskridande tvärvetenskapligt 
forskningsområde att utveckla mellan pedagoger, hälsoutvecklare och arkitekter. De 
didaktiska frågorna som var, hur, när och varför har en stor betydelse i lärandet. Meningen är 
att utveckla förståelsen för vår delaktighet i naturens kretslopp samt för naturvetenskapliga 
fenomen. Pedagogen måste ha goda kunskaper om 
 

• olika växt- och djursystem samt deras livscykler 
•  årstidernas växlingar 
• spåren av människans kulturella uttryck och avtryck 
 
Därutöver krävs förmåga 
 
• att tolka och kommunicera kunskap i landskapet 
• att hantera elevgrupper under olika väderlekshållanden 

                   ( Szczepanski, 2007, sid.10) 
 

Enligt Szczepanski är utomhuspedagogikens kärna nyttjandet av upplevelsebaserade, 
platsrelaterade förstahandserfarenheter utomhus i växelverkan med teoretisk information. 
Lärandet har under större delen av människans existens skett genom muntlig tradition genom 
människors egen erfarenhet. Enligt Szczepanski säger Myndigheten för Skolutveckling, 
läroplanstillägg, 2003 att dagens förskole- och skolbarn rör sig för lite, äter sämre mat och 
ökar i vikt, därför har regeringen satt ett riktmärke att trettio minuters fysisk aktivitet per dag 
är skäligt. Men vad detta innebär och hur det skall genomföras har ej fastställts. För att 
komma tillrätta med problemet att barnen rör sig för lite så kan utomhuspedagogiken vara ett 
alternativ. Enligt Szczepanski har utomhuspedagogiken ett budskap som säger att tanken sätts 
i rörelse med hjälp av kroppen, att hälsan främjas genom att vi rör på kroppen och att lärandet 
och hälsan hör ihop (Szczepanski, 2007).   
 
Fröbel, Dewey, De Cortes och Szczepanski anser att samspelet mellan pedagoger och barn har 
en stor inverkan på barnets lärande. Samtliga anser också att miljön kring barnen har stor 
påverkan. Dewey anser att barnets kunskap stärks när tidigare erfarenheter möter nya 
erfarenheter, De Cortes däremot menar att ny kunskap reviderar tidigare kunskap och det 
skapas ett nytt lärande. Szczepanski ser barnets lärande som en växelverkan mellan teori och 
praktik.     
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1.4 Lek 
 
Vad är egentligen lek och vad kan leken ge barnen i deras utveckling? Lek är ett ord som 
innefattar många olika utövanden som till exempel leka i sandlådan, bygga med klossar, spela 
kula eller måla. Varför kallas dessa aktiviteter då för lek? Jo, lek innefattar handlingar som är 
lustbetonade, frivilliga och ”på låtsas”. Leken är pedagogisk och socialt betydelsefull, det är 
barnens värld. I pedagogiskt avseende får barnen kunskap om världen genom leken och i det 
sociala avseendet lär sig barnen att hantera normer och utveckla självkänsla. Barnen tränar 
även sin fantasi och kroppsuppfattning. Lekar som hjälper barnen att träna sina kroppsliga 
färdigheter är till exempel att gå balansgång, springa ikapp, bygga med klossar, klippa, brottas 
och hoppa i vattenpölar.   
 
Det finns flera teorier om vad lek är och dess betydelse för den enskilde individen. En av 
teorierna kallas den psykodynamiska lekteorin. Enligt Hwang och Nilsson (2003) ser 
Sigmund Freud leken som en del av att uppfylla önskningar och behov som rör sexuella och 
aggressiva impulser. Erik Homburger Erikson däremot menar att leken är viktig för barnens 
psykosociala utveckling då de lär sig hantera svåra situationer och detta leder till en mognad 
av deras identitet. Inom den kognitiva lekteorin menar Jean Piaget att lek är något barn 
använder sig av för att träna på det de redan kan och att de får känna sig bra på något. Enligt 
Piaget tillför leken inte barnen någon ny kunskap. Lev Vygotskij däremot betonar leken som 
en social process. Han säger att den ”riktiga leken” börjar först vid tre års ålder. Leken är en 
frigörelse från nuet och då krävs en intellektuell kunskap. I leken tränas regler, 
verklighetsuppfattning och sociala roller. Detta menar Vygotskij är en utvecklingszon för 
möjligheter till lärande. Inom den interaktionistiska lekteorin ses leken som en social 
handling. Det skapas en självutveckling då barnen får chans att samspela med andra i en 
grupp. Enligt Gregory Bateson finns det flera nivåer av kommunikation i leken. En nivå är när 
barnen kommunicerar sinsemellan om vad de gör - ”nu leker vi” eller ” det är ju på lek” här 
tränar barnen sig på att se skillnaden mellan lek och det vi kallar verklighet (Hwang & 
Nilsson, 2003).  
 
Leken har alltid varit en viktig del i förskolan, inte minst för att markera skillnaden till 
skolans inlärningsriktade form. Barnets sociala utveckling har varit viktigare än den 
intellektuella och betoningen har legat på lek och temaarbeten inom förskolans 
verksamhetsform sedan 1900-talet. Samtidigt har leken haft och har en oklar roll i förskolan 
visar flera studier som framhäver lekens dilemma. Enligt Gunilla Lindqvist (1996) undrar 
Birgitta Knutsdotter Olofsson varför barn inte leker på förskolan? Studien visar att 
pedagogerna är mer inriktade på det arbetstyngda än det lekfulla, trots att de själva säger 
tvärtom. Enligt Lindqvist menar Henckel att i teorin tror pedagoger på leken som ett sätt att 
lära men i praktiken har leken en terapeutisk inställning. Med detta menas att pedagogerna 
inte är medupptäckare/deltagare tillsammans med barnen i leken utan pedagogen hjälper till 
med ”service” till exempel att skaffa material et cetera. Trots att leken anses vara viktig inom 
förskolan har den ingen prioritering och har inte utvecklats till en pedagogisk verksamhet. 
Pedagogerna är osäkra på hur de skall förhålla sig till leken, ska den vara som Fröbel anser 
”fri”?  Han ansåg att barnen utvecklades i leken utan medhjälp av vuxna. Leken kan ses 
utifrån två olika förhållningssätt, antingen frihet eller styrning. Frihet då barnet själv 
bestämmer leken eller styrning då pedagogen står för den yttre funktionella styrningen. Enligt 
Lindqvist lever denna inställning fortfarande kvar inom förskolans verksamhet (Lindqvist, 
1996). 
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Enligt Pramling och Asplund (2003) menar Dau att barn skapar sin kunskap och att det sker 
när barnen är engagerade i en rik och givande lek. När barn får pröva olika saker får de 
chansen att möta nya situationer. Situationen kan för barnet bli en frustration då det går 
utanför ramen för barnets vetande. Därefter börjar barnet anpassa det nya vetandet till det som 
de redan vet eller kan och då uppstår ny kunskap för barnet som de känner sig tillfreds med. 
Levin menar enligt Pramling och Asplund (2003) att detta visar att lekprocessen är en del av 
lärandet och att barnen får en möjlighet att ta kontroll över vad som sker och vad de vet.  
 
Lek brukar karakteriseras som lustfylld, fri, spontan, symbolisk, engagerande och social.  
Enligt Pramling och Asplund (2003) borde dessa uttryck utgöra dimensionen av det vi idag 
kallar ”det lustfyllda lärandet”. Det lustfyllda lärandet ger varje ny erfarenhet en ny kunskap. 
Pedagogen kan se lärandet i barns lek när de till exempel börjar en lek. Det är en förhandling 
om hur leken skall gå till och när strukturen är bestämd kan dynamiken i leken göra att den 
utvecklas på olika sätt. Här kan även pedagogen bidra med att synliggöra lärandet för barnet.  
 
Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) är Piagets och Erikssons teorier om lek de som 
präglar förskolan även idag och detta kan ha betydelse när det gäller pedagogens osäkerhet att 
medverka i leken. Varken Piagets eller Erikssons teori pratar speciellt mycket om samspelet 
mellan barn eller mellan barn och pedagoger.  Grindberg och Langlo Jagtøien anser att 
pedagogen bör vara aktiv i barnens lek, de tror att både barnet och den vuxne kan dra nytta av 
det. Att skapa goda utgångspunkter för leken kräver dock att barnen ges frihet och att 
pedagoger inte bestämmer över lekens gång. Genom att vuxna visar att de kan fantisera, skoja 
och busa medverkar de till en god lekatmosfär och stöttar barnets påhittighet och lust att 
undersöka. Det finns de barn som är duktiga på att leka och hitta på nya saker och de har inte 
samma behov av en vuxen som är med i leken som ett osäkert och blygt barn kan ha. För 
dessa barn kan den fria leken bli ansträngande då mycket energi går åt till att studera vad de 
andra barnen gör. I dessa fall är det oerhört viktigt att en pedagog går in och driver leken 
framåt i den takt som passar just detta barn.  
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2. Metod 
 
Inom detta kapitel redogörs för metoderna bakom arbetet, det vill säga hur data har samlats in, 
valet av respondenter, analyseringen av materialet, giltighet och tillförlitligheten av data och 
hur forskningsetiska principer tagits hänsyn till. 
   

2.1 Val av metod 
 
Vår undersökning grundar sig på en enkät som vi valt att dela ut till fem olika förskolor inom 
en av Sveriges storstäder. Vi valde att göra en enkätundersökning på grund av att vi ville få in 
så många svar som möjligt, vilket en intervju inte kan ge då antalet respondenter blir färre vid 
en intervju. Fördelen med en enkät är även att respondenterna har möjlighet till anonymitet. 
Respondenterna som deltagit har olika utbildningar, är i olika åldrar och de har arbetet inom 
förskolans verksamhet olika länge. I vår enkätundersökning ville vi få så stor spridning av 
lägesområden i storstaden som möjligt. Vi valde en privat I Ur och Skur förskola belägen norr 
om storstaden, en traditionell kommunal förskola belägen i innerstaden, en traditionell 
kommunal förskola men med en uteavdelning belägen söder om storstaden, en privat 
traditionell förskola som är belägen i norra skärgården och en privat förskola med inriktning 
på djur och natur som är belägen norr om storstaden. 
 

2.2 Datainsamling 
 
Enkäterna delades ut till 53 respondenter varav 36 respondenter svarade. Enkäten hade en 
tydlig framsida där vi beskrev vilket syfte undersökningen hade, att deltagande var frivilligt 
och anonymt. För att få fram så tydliga svar som möjligt använde vi oss av öppna frågor som 
till exempel pedagogernas intresse för naturen och deras syn på barns lärande i naturen. 
Genom att ställa öppna frågor blir svaren mer uttömmande än vid ja och nej frågor. Våra mail 
adresser samt telefonnummer fanns med vid eventuella frågor även handledarens adress fanns 
det information om. Tre av de förskolor vi valt att undersöka tog vi kontakt med genom att 
ringa till cheferna på förskolorna och fråga om de gav tillåtelse att deras pedagoger deltog i en 
enkätundersökning. Därefter hade vi en personlig kontakt med antingen cheferna eller 
pedagogerna när vi lämnade och hämtade enkäterna. De andra två förskolorna i 
undersökningen arbetar vi själva på och där gav vi information vid ett personalmöte där också 
cheferna var närvarande och lämnade samtidigt ut enkäterna.  
 

2.3 Bearbetning 
 
När vi samlat in alla enkätsvar gick vi tillbaka till våra frågeställningar och funderade på vad 
vi ville ha ut av undersökningen. För att så tydligt som möjligt redovisa enkätsvaren satte vi 
ihop vissa frågor som hamnade under samma rubrik. Rubrikerna är intresse, engagemang, 
medupptäckare och barns lärande.  
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2.4 Etiska överväganden 
 
Utifrån Forskningsetiska principer (2004) ställs krav på forskning. Vetenskapsrådet tar upp 
fyra allmänna huvudkrav på forskning, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har uppfyllt dessa krav genom att: 
respondenterna informerades om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som 
helst kan avbryta enkätundersökningen och även utesluta vissa frågor. Vi har kontaktat 
cheferna på respektive förskola för lämning och hämtning av enkäterna, informerat om att 
insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har informerat om att detta material 
kommer endast att användas i detta examensarbete som kommer att läggas ut på Internet 
uppsatser.se. 
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3. Resultat av enkätundersökningen 
 
I detta kapitel redogör vi för enkätsvaren, enkäterna delades ut till 53 pedagoger utspridda på 
fem förskolor. När vi samlat in enkäterna hade 36 pedagoger svarat varav 35 kvinnor och 1 
man.  
 

Figur 1. Diagrammet visar åldersfördelningen på pedagogerna, n=36 
 
Efter att ha studerat åldersfördelningen över deltagarna i undersökningen framgår det att de 
flesta har en ålder mellan 40-61 år. Medelåldern på deltagarna är 42 år. 
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Förskolornas profilering var något som intresserade oss eftersom vi ville se om det var någon 
skillnad på hur de arbetade med naturen inom till exempel I Ur och Skurs verksamhet och en 
traditionell förskola utan profilering.    
 

 
Figur 2. Diagrammet visar vilka profileringar som finns representerade bland pedagogerna 
och hur många procent av pedagogerna som arbetar inom respektive förskola, n=36 
 
Då det handlade om de olika profileringarna fick vi fyra olika profileringar samt en som inte 
hade någon profilering alls. Den förskolan som hade de fem utvecklingslinjerna poängterade 
att en linje var ”miljö” och en annan ”ung och sund”.  
 

3.1 Intresse 
 
Pedagogers intresse av naturen var något vi undrade över i vår enkätundersökning, vad ger 
naturen för intryck på pedagoger? Denna fråga visade att alla som svarat på enkäten var 
intresserade av naturen på ett eller annat sätt utom en. En av deltagarna i enkäten som arbetar 
inom I Ur och Skurs verksamhet beskrev sitt intresse för naturen utifrån sig själv och 
tillsammans med barnen.  
 

För egen del och ensam: Naturen erbjuder ett andrum från vårt teknologiska 
”info” liv. Att bara vara i naturen, att inte göra någonting är paradoxalt nog 
otroligt stimulerande för hjärnan. Tankarna får fritt spelrum, inga måsten i 
form av disk och dammsugare mm avbryter. 
 
Tillsammans med barnen är naturen den mest fantasistimulerande platsen 
eftersom inga ”bestämda och färdiga” leksaker finns tillhands och det finns 
alltid något nytt att upptäcka. Det vill säga det är roligare i skogen än på 
gården. 

                 (Enkätdeltagare I Ur och Skur) 
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Pedagogerna var gärna ute i naturen för att promenera, plocka svamp eller bär medan elva 
pedagoger hade en mer preciserad känsla för hur de blir berörda av naturen. Känslor som 
beskrevs var härligt, fantasi, inga måsten, alltid något nytt att upptäcka, andrum, fridfullt och 
ro i själen.  

 
Önskar att fler barn fick vistas ute och upptäcka naturen även på fritiden 
istället för att sitta framför datorn eller teven som tyvärr många barn gör 
alldeles för mycket. 

     (enkätdeltagare, fem utvecklingslinjer) 
 
En av pedagogerna anser inte att familjer prioriterar att vistas ute i naturen och får då inte 
chansen att uppleva dessa känslor.  
 
Diagrammet nedan visar vilka olika kurser inom naturämnet som deltagarna i enkäten gått. De 
som arbetar inom I Ur och Skur har alla gått friluftsfrämjandets kurser som innefattar Knopp, 
Knytte, Mulle, Laxe, Skrinna och Hitta vilse. Äventyrspedagogik är även något som alla så 
småningom skall gå. Äventyrspedagogik innefattar 7,5 högskolepoäng och ges som kurs att 
läsa inom Linköpings universitet. 
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Figur 3. Diagrammet visar vilka kurser pedagogerna gått inom ämnet natur. Några av 
pedagogerna har gått fler än en kurs, n=24 
 
Som vi kan se på detta stapeldiagram så är det många som gått olika utbildningar inom ämnet 
natur. Många av dessa kurser är i Friluftsfrämjandets regi som till exempel Knytte, Mulle, 
Laxe och Skrinna. Knytte är anpassad för barn i åldern tre till fyra år. De tittar på olika 
småkryp, sjunger och leker i närmsta skogsdunge. Mulle är från fem till sex år och här får 
barnen lära sig att värna om naturen samt arbeta med andra ämnen som till exempel 
matematik. Laxe är från fem till sex år, barnen får lära sig om fiskar och småkryp som lever i 
vatten. Skrinna är från fyra till sex år. I Skrinna får barnen lära sig att åka skridskor. Utöver 
dessa kurser har 29 pedagoger gått andra kurser så som Natur och närmiljö, Ute matte, Natur 
som kunskapskälla och Natur- äventyr och rörelse. 
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3.1.1 Analys av intresse 
 
Efter att vi gått igenom enkätsvaren och fokuserat på våra frågeställningar visar resultaten att 
pedagogernas intresse för naturen är stort. De använder sig av naturen för sin egen rekreation 
de känner sig fria, har inga måsten och känner ro i själen.  Våra egna föreställningar var skilda 
innan vi läst svaren i enkäten. En av oss trodde att de flesta pedagogerna skulle ha ett stort 
intresse av att vara ute i naturen. Medan den andra var mer överraskad över att så många 
pedagoger hade en så preciserad känsla för naturen. En av våra frågor var om pedagogerna 
har gått någon kurs, utbildning inom naturämnet. Det var roligt att se att så många hade gått 
kurser/utbildningar men övervägande pedagoger var inom I Ur och Skur verksamheten som 
har ett krav på att de anställda måste gå särskilda kurser/utbildningar för att få vara ledare 
inom barnverksamheterna. Samtidigt var det intressant att se kurser som innefattade 
matematik och rörelser för det är något som går väldigt bra att utöva i skogen, matematiken 
kan till exempel innefatta en kotte, en lång pinne, ett högt träd med mera. Medan rörelse visar 
sig genom att vistas i skogen och hoppa mellan stock och sten.  
 

3.2 Engagemang 
 
När det handlar om planering inför skogsbesöket var det en stor variation när det gällde att 
planera eller inte. Åtta pedagoger ansåg att en planering var inaktuell då naturen i sin helhet 
har så mycket att ge barnen. Barnen behöver bara få vara, sysselsätta sig själva och få välja 
fritt var några kommentarer från pedagogerna. Tjugotvå pedagoger menade att en viss 
planering krävs för att hålla barnens intresse för naturen vid liv. Det är fritt att utforska 
naturen med stöd av pedagogen, viktigt att barnen får göra avvikelser med deras egen 
upptäckarförmåga av detaljer som vi pedagoger ofta inte ser och låta barnen planera själva är 
kommentarer vi fått. Sex pedagoger menar att en detaljplanering är viktig. De använder sig av 
litteratur och har ett syfte med besöket i naturen. Pedagoger och barn kan till exempel leka, 
prata om träd, djur och allemansrätt. De kan också ge barnen utmaningar och så ett frö genom 
olika teman. Frågor och diskussioner är något som ger intresset en skjuts framåt till exempel 
varför, hur och vem följt av uppmanande ord som se här, vi bygger en, eller lyssna. När vi 
undersöker pedagogernas engagemang kan vi utläsa att samtliga är överens om att deras eget 
intresse ger ett starkt engagemang och en glädje i lärandet, det gäller att ha roligt tillsammans. 
Förskolan som är belägen i innerstaden har en annan utgångspunkt än de övriga förskolorna 
som är belägna i förorten då det gäller närheten till naturen, vilket också visade sig i 
enkäterna. Pedagogerna ansåg inte planeringen så viktig då deras barn var mer angelägna om 
att få röra sig fritt och hoppa runt de få gångerna de faktiskt fick chansen att vistats i skogen. 
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Antal dagar per vecka förskolan besöker skogen
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Figur 4. Diagrammet visar antal dagar per vecka då de enskilda pedagogerna besöker 
skogen tillsammans med sin barngrupp, n=36 
 
Som kan utläsas av diagrammet går 24 pedagoger ut i naturen en till två gånger i veckan 
medan fem pedagoger går två till tre gånger och tre pedagoger går tre till fyra gånger. Fyra 
pedagoger har svarat att de inte går ut i skogen överhuvudtaget. Förskolan som har de Fem 
utvecklingslinjerna går till skogen en gång i veckan, de är då 19 barn i åldrarna ett till fem år 
och tre pedagoger. En av pedagogerna inom förskolan med de fem utvecklingslinjerna har 
angivit att de inte besöker skogen under vinterhalvåret då det är för kallt och halt i skogen.  
Utomhusavdelningen går till skogen två till tre gånger i veckan och de är då 13 barn i åldrarna 
tre till sex år och är två pedagoger. Förskolan med profileringen Djur och Natur går till 
skogen fyra gånger i veckan och har då med sig 34 barn i åldrarna ett till fem år och är sex 
pedagoger. När de sedan kommer fram till skogen delar de upp sig i mindre grupper med fem 
till sex barn i varje. I profileringen I Ur och Skurs verksamhet delar de upp barnen efter ålder 
och gruppverksamhet när de går till skogen.  
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Tabell 1. Tabellen visar hur många gånger respektive profilering besöker skogen. 
Profileringen I Ur och Skur har olika grupper när de går till skogen vilket visas i tabellen. 
 
 
Grupp 
 

Ålder Antal barn Pedagoger ggr/vecka 

Knopp 1, I Ur och 
Skur 

1-2 8 2 0 

Knopp 2, I Ur och 
Skur 

2-3 12 3 2 

Knytte 1, I Ur och 
Skur 

3-4 10 2 2 

Knytte 2, I Ur och 
Skur 

4 12 3 3 

Knytte 3, I Ur och 
Skur 

4-5 14 2 3 

Mulle I Ur och Skur 5 15 2 2 
Fem 
utvecklingslinjer 

1-5 19 3 1 

Utomhusavdelningen 3-6 13 2 2-3 
Djur och Natur 1-5 34 6 4 
Ingen profilering 1   3 0 
Ingen profilering 2  14 2 1-2 
Ingen profilering 3  18 3 1-2 
     
 
De pedagoger som inte angett någon profilering består av tre grupper varav tre av 
pedagogerna har svarat att de inte besöker skogen. Den andra gruppen består av 14 barn och 
två pedagoger, dessa besöker skogen en till två gånger i veckan. Den tredje gruppen består av 
18 barn och tre pedagoger. De går till skogen en till två gånger i veckan.   
 

3.2.1 Analys av engagemang 
 
Undersökningen visar att pedagogerna har ett stort engagemang när det gäller vistelsetiden i 
skogen. Samtliga pedagoger hade olika åsikter när det gällde att planera inför skogsbesöket 
eller inte. Vi anser att det behövs en grovplanering inför terminen. Första gången barnen 
besöker skogen så har de inte vetskap om hur de kan använda naturen, men med hjälp av en 
engagerande pedagog kan barnens intresse och kunskap om naturen synliggöras. Det är viktigt 
att barnen får utforska utifrån sig själva med det stöd de tidigare fått av pedagogen. 
Pedagogerna i enkäten är överens om att deras eget intresse ger ett starkt engagemang och ger 
en glädje i lärandet, det gäller att ha roligt tillsammans. Enkäten påvisade att förskolan som 
ligger i innerstaden endast besöker skogen ett fåtal tillfällen per termin. Pedagogerna anser då 
att planeringen för skogsbesöket inte är viktigt utan att barnen har behovet av att leka fritt. 
Som vi tidigare antytt ser vi en fördel med en grovplanering, men i detta fall anser vi att en 
intresserad och engagerad pedagog kan vara tillräckligt för att hålla barnens intresse vid liv.    
 
Vi kan se en skillnad när det handlar om hur många skogsbesök de olika förskolorna gör per 
vecka samt antal pedagoger respektive barn som är med vid skogsbesöken. Förskolan med de 
Fem utvecklingslinjerna har i snitt har tre pedagoger och 19 barn när de besöker skogen en 
dag i veckan. Vi kan inte se att de delar upp sig i mindre grupper när de är i skogen. Kan detta 
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vara en orsak till att de går en gång i veckan och inte fler?  Vi anser att ett skogsbesök i 
veckan är tillräckligt, men vår tolkning är att det skulle skapa gynnsammare förutsättningar 
för pedagogen att se varje barns lärande om de delade upp sig i mindre grupper. Förskolan 
med en Utomhusavdelning är tre pedagoger och 13 barn de två till tre gångerna de besöker 
skogen. Avdelningen har profilerat sig som en utomhusavdelning och detta är kanske orsaken 
till att de besöker skogen två till tre gånger i veckan. Vi kan se att de har samma antal barn per 
vuxen som förskolan med de Fem utvecklingslinjerna och att dessa inte delar upp sig i 
skogen. Förskolan med profileringen Djur och Natur går till skogen fyra gånger i veckan med 
sex pedagoger och 34 barn, denna grupp delar upp sig när de kommer till skogen. Fortfarande 
kan vi se att antal barn per pedagog är lika stora som i de tidigare förskolorna. Men genom att 
denna förskola delar upp sig i mindre grupper så har pedagogerna lättare att fånga barnens 
intresse, då de endast behöver inspirera fem till sex barn istället för 19 respektive 13 barn. 
Förskolan som bedrivs i I Ur och Skurs regi arbetar utifrån sin gruppverksamhet två gånger i 
veckan. Verksamheten går ut på att de ska vara ute i naturen för att lära sig värna om den. I 
snitt går tre pedagoger och 14 barn tillsammans till skogen och delar upp sig i grupper när de 
kommer fram. Här kan vi se att grupperna är mindre och pedagogen har lättare att fånga och 
se varje barns upptäckarglädje. Förskolorna utan profilering har två pedagoger och 14 barn 
respektive tre pedagoger och 18 barn, dessa besöker skogen en till två gånger i veckan. 
Utifrån några av enkätsvaren kan vi utläsa att de inte besöker skogen. Kan detta bero på att 
pedagogerna anser att barnen är för små eller har pedagogen för lite engagemang, kunskap för 
att fånga barnens intresse i naturen? Har antalet pedagoger respektive barn någon inverkan på 
antalet skogsbesök per vecka, och är pedagogerna olika engagerade på grund av detta? Vad vi 
kan utläsa av enkäterna har alla ett stort engagemang men olika förutsättningar då det gäller 
närheten till naturen och utbildningar inom ämnet natur. Kanske borde cheferna utbilda fler 
personal då vi anser att utomhusvistelsen är viktig. 
 

3.3 Medupptäckare 
 
Pedagogerna anser genomgående att det är viktigt att vara medupptäckare tillsammans med 
barnen, men hur? Genom att följa med barnen och upptäcka tillsammans, vara på barnens 
nivå, lyssna på barnens intresse och ställa didaktiska frågor såsom var, hur, när och varför. En 
av pedagogerna uttryckte sig enligt följande citat ”visar stor nyfikenhet och intresse, det 
smittar av sig som sjutton!” (enkätdeltagare I Ur och Skur). Det är också viktigt att barnen får 
se att pedagoger inte alltid kan allting, utforska tillsammans och leka fram lärandet. Samtidigt 
som barnen skall leka fram kunskapen anser tre av pedagogerna att det är viktigt med en viss 
ämneskunskap, att det finns tillgång till faktaböcker som pedagoger tillsammans med barnen 
kan slå upp information i. För att lättare få med barnen i upptäckandet anser sex pedagoger att 
det är bra att dela upp sig i mindre grupper och hela tiden uppmuntra barnen till fortsatt 
undersökande. Att ändra röstläget för att göra upptäckandet mer spännande och visa barnen 
vad naturen har att erbjuda. ”Sänker rösten (viskar), letar (spionerar), uppmuntrar.” 
(enkätdeltagare Fem utvecklingslinjerna)  
 
De svårigheter som pedagogerna ser i medupptäckandet är t.ex. att kunna vänta in barnen och 
inte ligga steget före utan vara med i barnens tankar och funderingar och se vad det leder till, 
annars tar pedagogen över upptäckarlusten från barnen och de tappar intresset. Att som 
pedagog ha samma nyfikenhet som barnen när de för första gången ser en avgnagd kotte kan 
vara en svårighet. Det gäller att vara nyfiken själv som pedagog. Andra svårigheter som 
pedagogerna ser som hinder för medupptäckande tillsammans med barnen i skogen är stress, 
personalbrist och för stora barngrupper. 
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3.3.1 Analys av medupptäckare 
 
Enligt respondenterna är medupptäckandet tillsammans med barnen oerhört viktigt. Vi anser 
att medupptäckandet tillsammans med barnen är en stor uppgift i yrket som pedagog, genom 
att leda in barnen till nya erfarenheter och inspirera till fortsatt lärande.  Vi har en åsikt om 
hur en god medupptäckare ska vara, lyhörd, vara på barnens nivå, känna in barnens intresse, 
kunna lära av barnen. Av enkätsvaren kan vi se att pedagogerna har en stor vilja att uppnå 
dessa punkter men samtidigt finns svårigheter med detta som bland annat, stress, 
personalbrist, för stora barngrupper. I en stor barngrupp med spridda åldrar kan det vara svårt 
att hinna vara medupptäckare till varje barn, se barnens behov utifrån deras egen utveckling. 
De små barnen har ett större behov av att samtala om till exempel kotten flera gånger medan 
ett äldre barn kan se ett vidare perspektiv. 
 

3.4 Barns lärande  
 
Samtliga pedagoger som svarat på enkäten anser att barnens utveckling/lärande stärks när de 
får vistas i naturen. Barnen får träna både grov- och finmotorik, ta hänsyn, träna turtagning 
och samarbeta i lek och fantasi. En av pedagogerna i enkätundersökningen anser att: 

 
Det finns stora möjligheter för barnen att upptäcka möjligheten till lärande 
själva. 
Dessutom tror jag att naturen är en ovärderlig resurs för den fysiska 
utvecklingen. 
Att vistas i naturen tror jag också är oerhört bra för människor 
överhuvudtaget, lugnet djuren mm gör att man blir lugnare själv. 
               (enkätdeltagare Ingen profilering) 

 
Pedagogerna är överens om att barnens eget lärande framkommer genom leken i skogen. I 
naturen får barnen använda sig av alla sina sinnen smak, lukt, hörsel och känsel. De lär sig att 
värna och respektera varandra och allt levande i naturen. Pedagogerna anser även att vistelsen 
i skogen ger barnen rörelseglädje och utmaningar att våga pröva nya saker vilket är ett bra 
komplement till stillasittande inomhusaktiviteter. En av pedagogerna menar, att använda sig 
av skogen ger konkreta upplevelser och sedan läsa om till exempel myran i en bok ger en bra 
blandning av teori och praktik.  
 

3.4.1 Analys av barns lärande 
 
Utifrån enkätsvaren kan vi utläsa att pedagogerna anser att barnen lär sig i naturen. Den 
största svarsfrekvensen när det gällde lärandet visar på att pedagogerna ser grovmotoriken 
som det stora lärandet, barnen klättrar i träd, hoppar över stock och sten och befinner sig i en 
ojämn terräng. Vi är inte förvånade över att grovmotoriken visade sig vara ett lärande som de 
flesta uttryckte. Det första antydandet pedagogerna får när de tänker på naturen är att barnen 
använder sig utav hela sin kropp. Även annat lärande har framkommit så som ta hänsyn, 
turtagning och finmotorik. Lärandet i naturen är upplevelsebaserat. Barnen lär sig direkt, 
genom att använda konkret material. Vi anser att pedagogen behöver en viss utbildning för att 
inspirera barnen till lärandet i naturen. Samtidigt är den fria leken viktig för barnens lärande, 
dock behöver barnen först inspireras och fylla sin ryggsäck med stöd av en pedagog för att 
sedan i den fria leken själv utforska sitt lärande.    
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4. Diskussion 
 
I kapitlet som följer diskuteras undersökningens resultat i förhållande till redovisad litteratur 
och tidigare forskning. Syftet med detta examensarbete har varit att belysa om pedagogerna 
som arbetar inom förskolans verksamhet har vetskap om vad naturen kan erbjuda barnen i 
deras lärande. Resultatet går inte att generaliseras utan är knutet till respondenternas 
förskolor. 
 

4.1 Metoddiskussion 
 
Undersökningen grundar sig på enkäter som delades ut till fem förskolor i en storstad i 
Sverige. Enkäterna delades ut till 53 pedagoger varav 36 pedagoger svarade. Detta underlag 
gjorde det möjligt att genomföra undersökningen. En nackdel som visade sig var att 
följdfrågor inte kunde ställas och att de som svarade på enkäten inte svarade med uttömmande 
svar. En enkätundersökning är inte alltid sanningsenlig på grund av att respondenterna i vissa 
fall är medvetna om vilka svar som förväntas av dem.   
 
Tolkningen av enkätsvaren var till en början svår, men efter att olika kategorier skapades blev 
tolkningen av svaren tydligare. Kategorierna arbetades fram med hjälp av Stukát (2005). 
Genom att stapla upp syftet enligt Stukáts figur 2.4 sidan 43 kunde enkätsvaren läggas in 
under de olika kategorierna vilket gjorde resultatet tydligare.    
 

4.2 Resultatdiskussion 
 
Undersökningen visade att flertalet pedagoger som deltagit i enkätundersökningen har ett eget 
intresse att vistas i naturen. Detta har enligt pedagogerna en stor betydelse när de skall 
utforska naturen tillsammans med barnen, det egna intresset stärker engagemanget och de blir 
en ”bra pedagog”. Enligt Öman (1991) hade Fröbel ett liknande synsätt då 
Barnträdgårdslärarinnan skulle ha ett kall att leda en barngrupp. Hon skulle ha fantasi och 
inlevelseförmåga för att kunna se varje barns behov. Pedagogerna i enkätundersökningen 
visade sitt intresse dels genom att de beskrev sina känslor för naturen men också genom att de 
gått olika kurser inom ämnet natur. I Ur och Skurs verksamhet finns ett krav på att alla som 
arbetar inom verksamheten skall ha gått utbildningar inom Friluftsfrämjandets regi. Enligt 
Westerlund och Andersson (2008) säger Friluftsfrämjandet att det finns vissa krav för att få 
kallas för en I Ur och Skur förskola. I Ur och Skurs pedagogiska idé och gällande läroplan 
måste följas. Pedagogerna skall genomgå en grundutbildning, fortbildningar och delta i 
friluftsfrämjandets nätverksträffar. Szczepanski (2007) säger att pedagoger skall ha kunskap 
om växt- och djursystemet, årstiderna och människans kulturella uttryck och avtryck. 
Pedagoger skall även ha förmåga att tolka och kommunicera lärandet i landskapet och hantera 
barngrupper under alla väderförhållanden. En av respondenterna med profileringen Fem 
utvecklingslinjer skrev att förskolan inte besökte skogen under vinterhalvåret då det var för 
kallt och halt i skogen. Trots detta kunde undersökningen inte påvisa att de som arbetade 
inom I Ur och Skurs verksamhet skulle ha ett större intresse eller engagemang för naturen än 
de som arbetade inom de övriga förskolorna. Förskolan med profileringen Djur och Natur 
visar ett stort intresse och engagemang då de besöker skogen fyra gånger i veckan. Detta kan 
bero på att förskolan har skogen precis intill förskolegården. Det behöver inte betyda ett 
mindre intresse eller engagemang, utan kan bero på att avståndet till naturen är längre för de 
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övriga förskolorna. Enligt Mårtenssons avhandling (2004) har utflykterna från förskolegården 
minskat under de senare åren. Detta säger hon beror på att barngrupperna blivit större. En 
annan aspekt till varför förskolorna går olika många gånger till skogen kan vara just att vissa 
förskolor känner att de har för stora barngrupper när de vistas i skogen. Några av förskolorna 
har löst problemet genom att de delar upp sig i mindre grupper när de kommer fram till 
skogen. Pedagogerna får då lättare att se varje individ och ha tid att lyssna och samtala med 
alla i gruppen och lärandet stärks.  
 
Barnen behöver bara få vara, sysselsätta sig själva och välja fritt var några ord som 
pedagogerna i enkätundersökningen ville belysa. Persson (2008) säger att enligt Lillemyr har 
all lek en mening, den är viktig och har ett mål för barnen. Vilket också fastställs i förskolans 
styrdokument Lpfö 98. 

 
Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse 
bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 
naturmiljö.                      

                                                                                                                   (Lpfö 1998, s.11) 
 

Mårtenssons (2004) egen tolkning av detta citat är att barnen förväntas präglas av egenstyrd 
aktivitet. Enligt vår undersökning anser merparten av pedagogerna att det behövs en 
grovplanering inför skogsbesöken. Planeringen är inte till för att följas till punkt och pricka 
utan pedagogerna skall vara lyhörda för barnens upptäckarglädje. Som pedagog kan det vara 
en trygghet att ha en grovplanering för att fånga barnens intresse. Pelligrini menar i Perssons 
avhandling (2008) att leken är knuten till lärandet och betonar den fria leken, vilken saknar 
specifikt ämnesinnehåll, men är ändå meningsfull och innehåller också social interaktion. 
Numera finns leken med som en del i Lpfö 98. I förskolans uppdrag står det att leken är viktig 
för barnens utveckling och lärande.  
 
Enkätundersökningen visar att pedagogerna anser att vara medupptäckare med barnen gör att 
barnen finner mer nyfikenhet i skogen och det ökar även barnens lärande. Det som tas upp hos 
flertalet av pedagogerna är att barnen får stärka sin grovmotorik, detta är en vanlig syn på 
barnens lärande i skogen. Men barnen lär sig mycket mer än bara grovmotorik, men då gäller 
det att pedagogerna har ämneskunskap för att kunna svara på barnens frågor, detta kan 
underlätta genom att läsa faktaböcker tillsammans. Att pedagogen ändrar röstläget, viskar, 
sänker rösten är ett bra sätt att fånga barnen i sitt lärande. Barnen lär sig även andra saker som 
till exempel turtagning och samarbete i leken. Enligt Öman (1991) ansåg Fröbel att 
Barnträdgårdslärarinnan aldrig fick tro att hon lärt nog, hon skulle söka nya kunskaper och 
hålla ögonen öppna för nya saker inom den pedagogiska världen. Enligt Ericsson (2002) talar 
Dewey om att pedagogerna skall vara medupptäckare, till exempel genom interaktion som 
innebär samspelet mellan barn och pedagog, mellan olika barn eller mellan barn och 
omgivning. Människan har under större delen av sin existens lärt genom muntlig tradition och 
genom egen erfarenhet. Ericsson (2002) säger att även De Cortes menar att med hjälp av 
människor i sin omgivning, pedagoger, andra vuxna och kamrater stärks barnens inlärning 
genom samtal, diskussioner och samarbetsövningar.  
 
Pedagogerna i undersökningen talar om leken som en viktig del i barnens lärande, att få leka 
fritt och utforska sin närmiljö. Barnen på förskolan som är belägen i innerstaden får inte 
komma till skogen mer än några gånger per termin och på grund av detta anser pedagogerna 
på förskolan att när de väl kommer till skogen så har barnen ett stort behov av att bara få leka 
fritt utan pedagogernas medverkan. Enligt Lindqvist (1996) menar Fröbel att barnen utvecklas 
i leken utan medhjälp av vuxna, den så kallade ”fria leken”. Samtidigt kan noteras att Piaget 
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anser att leken inte ger barnen någon ny kunskap. Enligt Perssons avhandling (2008) sätter sig 
Carlgren emot Piagets teori och säger istället att barnen lär sig i leken och i samspelet med till 
exempel en pedagog. Pedagogerna i enkätundersökningen uttrycker att leken tillsammans med 
barnen ger ny kunskap både till barn och till pedagoger då vi alla har olika erfarenheter som vi 
delger varandra. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att pedagogen bör vara aktiv i 
barnens lek, de tror att både barnet och den vuxne kan dra nytta av det. Att skapa goda 
utgångspunkter för leken kräver dock att barnen ges frihet och att pedagoger inte bestämmer 
över lekens gång. När pedagogerna i enkätundersökningen talade om medupptäckandet 
tillsammans med barnen kunde de se vissa svårigheter med detta. En av svårigheterna var att 
kunna vänta in barnen i leken och inte ligga steget före. Barnen behöver i sin egen takt få 
möjlighet till att fundera och upptäcka annars kan pedagogerna ta upptäckarlusten ifrån 
barnen. Enligt Lindqvist (1996) undrar Birgitta Knutsdotter Olofsson varför barn inte leker på 
förskolan? Studien visar att pedagogerna är mer inriktade på det arbetstyngda än det lekfulla, 
trots att de själva säger tvärtom. En av deltagarna i enkätundersökningen anser att barn 
tillbringar för mycket tid inomhus under sin hemmavarande tid. Mårtenson (2004) skriver i 
sin avhandling att familjer oftast besöker platser som är tänkta för barn som den vuxne valt ut 
istället för att vistas i skog och mark där barnen själva får utlopp för sin egen kreativitet. 
Fjørstofts avhandling (2001) beskriver studien MMI,1997 som säger att 75% av norska barn i 
åldern tre till sju års ålder spenderar för lite tid utomhus själva varje dag. De flesta av barnen 
använde sig av färdiga arenor medan de klagade på bristen av passande arenor för lek och 
fritidsaktiviteter som områden för klättring och konstruktion av koja. Att man som vuxen 
känner sig osäker för att vistas med sina barn i naturen kan bero på okunskap om hur man 
brukar naturen. Enligt Perssons avhandling (2008) säger Ausubel att människan konstruerar 
sitt eget lärande. Den som lär finner nya kunskaper som utvecklar de tidigare kunskaperna. 
Kanske har inte den vuxne erfarenheten av skogen sedan barndomen? Enligt 
enkätundersökningen framkommer att pedagogens intresse för naturen är oerhört viktigt för 
att hålla barnens intresse för naturen vid liv.  
 

4.3 Vidare forskning 
 
Utifrån vår enkätundersökning samt litteratur har vi fått svar på våra frågeställningar. 
Däremot hade vi svårigheter med att få fram tidigare forskning som innefattade lärandet för 
de yngre barnen i naturen. Forskning som vi påträffade var relaterad till barn i skolåldern.  
 
Efter avslutad undersökning har vi fått mersmak av att studera mer djupgående hur 
pedagogerna lär barnen i naturen. Önskvärt skulle vara att få mer tid till närgående 
observationer då vi anser att en enkätundersökning inte alltid är sanningsenlig på grund av att 
respondenterna i vissa fall är medvetna om vilka svar som förväntas av dem.   
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Bilaga 1 
      Till samtliga pedagoger inom förskolan 

 
Vill du delta i en undersökning gällande pedagogers syn på barns lärande i naturen?  

Vi är två barnskötare som går en uppdragsutbildning inom Gävle högskola med inriktning 

lärare mot yngre åldrar.  Vi har intresserat oss för att undersöka hur pedagoger ser på barns 

lärande i naturen dels utifrån vilken profilering förskolan har och dels utifrån vilket 

upptagsområde verksamheten bedrivs i. Undersökningen riktar sig till samtliga pedagoger på 

fem förskolor inom Stor Stockholm. Undersökningen genomförs med hjälp av en enkät. 

 

Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svaren kommer inte att kunna kopplas till enskild 

individ eller förskola och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 

lärarutbildningen och kommer att kunna läsas i sin helhet på uppsatser.se.  

 

Vi kommer och hämtar enkätsvaren fredagen den 19 mars 2010.  

 

Tack på förhand för Er medverkan! 

 

 

Vid frågor eller funderingar angående enkätundersökningen, kontakta oss gärna. 

 

 

Kerstin Ahl   Linda Sirén 

Tel. XXXXX  Tel. XXXXX 

E-mail: XXXXX  E-mail: XXXXX 

 

 

Handledare: 

Lektor Annie Hammarberg 

Högskolan i Gävle 

E-mail: XXXXX  
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Bilaga 2 
Enkätfrågor om pedagogens syn på lärandet i naturen 

 
 

1.  
Man Kvinna Ålder 

    
 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
 
__________________________________________________________________________  
 
3. Arbetar förskolan utefter någon profilering? 
 
__________________________________________________________________________  

    
 

4. Har du någon tidigare yrkeserfarenhet? Om ja, vilken? 
 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
5. Är du intresserad av naturen, på vilket sätt? Om ja, beskriv 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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6. Har du gått någon utbildning/kurs inom ämnet natur? Om ja, vilken? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
7. Hur många gånger i veckan är ni i skogen? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
8. Hur stor barngrupp och hur många pedagoger är ni när ni går iväg till skogen? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Har du någon planerad aktivitet när du går med barnen till skogen? Om ja, ge 

förslag på aktivitet? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
10. Anser du att man behöver ha en planering inför ett skogsbesök? Om ja, hur 
mycket planerar du i detalj? Om nej, berätta varför? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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   11. Vad gör du som pedagog för att hålla barnens intresse vid liv när ni är i skogen? 

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
12. Vad gör du för att vara medupptäckare tillsammans med barnen?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

13. Finns det svårigheter med att vara medupptäckare? Om ja, beskriv. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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14. Anser du att barnens utveckling/lärande stärks i skogen? Om ja, på vilket sätt? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Vi tackar för din medverkan! 
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