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Sammanfattning:  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur vanligt det är att barn uppvisar rädsla i samband 
med skogsvistelse i förskolan, och om det i såfall beror på barnets okunskap om vad som 
finns i skogen. Jag använde kvalitativa intervjuer med barn, samt ett bildspel. Som 
komplement använde jag postenkäter till erfarna pedagoger, för att få veta hur de hanterade 
barns eventuella rädslor vid skogsvistelse. Resultatet visar att de flesta intervjuade barn 
känner sig trygga i skogen. Det förekom även att barn kände rädsla något som tyder på 
okunskap i skogen. Hälften av pedagogerna hade stött på barn som visat rädsla i skogen. 
Pedagogerna hanterar barnens rädslor genom att vara lyhörda och besöka skogen kontinuerligt. 
Det är viktigt att barnen ska känna sig trygga då de vistas i förskolans verksamhet och därför 
är det av stor vikt att pedagoger är medvetna om att barn inte tänker som vuxna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Barn. Förskola. Pedagog. Rädsla. Skog. Utomhuspedagogik.
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1 INLEDNING 
När jag var liten så ägnade jag stor tid ute i skogen. Jag upplevde att skogen var en enormt 
stor lekplats med 1000 möjligheter. Det fanns ingenting i skogen som jag var rädd för, den 
bara stod där och sa; kom hit med din fantasifullhet och lek. Tanken att skriva om barns 
rädslor i skogen väcktes efter ett samtal med min väninna. Min väninna berättade för mig att 
hon hade arbetat på en förskola där det fanns ett stort antal barn som var rädda för att gå ut i 
skogen. Efter jag hörde detta så diskuterade jag med min dotters förskollärare om dessa barns 
rädsla för skogen. Min dotters förskollärare berättar då för mig att de även haft barn på sin 
förskola med detta problem. Jag kände allt mer att jag ville arbeta med detta ämnesområde. 
Vid ett sista samtal med min lokala lärarutbildare så berättade även hon hur de på sin förskola 
såg barns rädslor i skogen och utemiljön. 
Det som riktigt övertygade mig om att få veta mer om barns rädslor i skogen, inträffade 
sommaren 2011. Jag och min treåriga dotter sittandes i sin cykelbarnsits cyklade igenom en 
mindre skogsdunge. Jag känner hur dottern tar tag i mig hårdare runt midjan varpå hon säger 
– akta lejon! Orden träffar mig, jag blir allt mer fundersam varifrån dessa rädslor ligger 
förankrande. 
 
Skogen för mig är som en avslappningsplats där alla ens sinnen ska kunna njuta av det skogen 
erbjuder. Skogen erbjuder en uppsjö av olika aktiviteter som är gratis. Man kan studera 
svampar, äta bär, inspektera alla olika insekter, leka kurragömma, träna klättring på sten och 
stubbar samt låta fantasin flöda. Därför tycker jag att det är alla barns rätt att få känna skogens 
mångfald och få känna trygghet i denna stora lekpark. Inför min blivande roll som 
förskollärare är det av stor fördel att ha mera kunskap om barns rädslor. Inom förskolan 
nyttjar man skogen i många aktiviteter, motorikträning, sinnesupplevelse, matematik, 
naturkunskap och många andra ämnesområden. Därför är det av stor vikt att personal som 
arbetar på förskolorna har kunskap om de bakomliggande rädslorna så att barnet utvecklas 
positivt inför det livslånga lärandet. 
 
 

1.1 Bakgrund 
Den traditionella folktron om skogen. 
Genom alla tider har skogen förfallit som en ogästvänlig plats. Dahlgren, Sjölander, Strid och 
Szczepanski (2007) framför hur den traditionella folktron har haft stor inverkan på 
människors uppfostran. Olika väsen har fungerat som ett vapen för att hålla barn borta från 
vissa farliga platser, men även som ett gränssättande för att vårda naturen som vi omges av. I 
skogen bodde skogsrået, hon förblindade män som arbetade själva i skogen, henne skulle man 
vara aktsam för. Även skogens vilda djur ansågs som magiska och farliga. Björnen var i 
folktron tankeläsare, vargen ansågs också vara tankeläsare samt att han gärna dödade gravida 
kvinnor, järven var mordlysten och ett bett från honom var svårläkt, räven gav en otur, älgen 
fick man inte skjuta eftersom hon fungerade som skogsråets riddjur. Av författarna uppfattar 
jag att skogen genom tiden har betraktats som en ogästvänlig plats som man ska akta sig för. 
Även Kardell (1992) beskriver hur skogen under medeltiden sågs som en mörk och 
skrämmande plats. Skogen betraktades som en ogästvänlig plats att bo eller vistas i, 
skogsrövare och andra skogsväsen levde där. 
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1.1.2 Fantasifigurer 
Vad är det för något som gör att skogen skrämmer? Som barn kan man uppleva skogen som 
något stort och mörkt, ibland infinner sig en enorm tystnad. Men då vinden vajar tag i träden 
så knakar det och susar i hela skogen. Brodin och Hylander (2002) förklarar att ibland är barn 
avvaktande, rädd och försiktig för det som är nytt och okänt. I barnfilmen Bamse i trollskogen 
vandrar Bamse med sina vänner igenom trollskogen. Skogen framhävs som en mörk, kuslig 
och ogästvänlig plats. Då de har befunnit sig i skogen en stund så börjar ansikten träda fram 
ur stenar, stubbar och svampar, det är trollen som antar andra skepnader. Den farliga häxan 
Hia-Hia bor också där. Tamm (2003) lyfter hur forskare har studerat barn i åldrarna fyra till 
sju år gamla om deras rädslor för onaturliga väsen. Författaren framhäver att barn i denna 
åldersgrupp är rädda för häxor och troll som de har sett på filmer. Det tycks som att barn i 
denna åldersgrupp har utvecklat någon form av rädsla sedan de sett liknande program. Något 
som jag också har sett utifrån mina egna barn från just filmen Bamse i trollskogen. Och 
kanske är det så att barn blir påverkade av sådant de ser på film och med en gnutta fantasi så 
kan en mossig sten förvandlas till ett farligt troll. Eller den där förvridna förruttnande pinnen, 
kan i ett barns ögon ses som en skrämmande orm. Den ojämna terrängen som finns i skogen 
kanske skapar otrygghet så barnets rädsla infinner sig. Åkerman (1982) förklarar hur barn i 
åldersgruppen fem och sex år får en ökad rädsla mot fantasifigurer såsom troll, spöken och 
andra olyckor som kan inträffa. Löfdahl (2004) lyfter fram Vygotskijs teori om barns fantasier. 
Fantasier är något nödvändigt och bidrar till att barnet förstår och ökar sitt medvetande av 
verkligheten. Han menar att fantasier är ett sätt för barnet i leken att bearbeta känslor och 
erfarenheter. Vidare menar Vygotskij hur andras berättelser eller erfarenheter kan påverka det 
enskilda barnet i sina egna föreställningar och bearbetningar av fantasier. 
 

1.1.3 Hur kan man förebygga och få barnen trygga? 
Pramling och Sheridan (2010)  menar att det är av stor vikt att barnen får en förståelse av vad 
de kommer att möta i utomhusmiljön redan innan på förskolan. De förklarar att det kan vara 
bra att få förståelse av vilka kunskaper barnet innehar. Om man ska vistas i en miljö där det 
finns myrstackar så kan det vara lämpligt att innan tala om vem myran är, hur myran ser ut 
och hur deras boplats ser ut. När man sedan stöter på en myrstack kan det vara lämpligt att 
samtala med barnen om det stämde överens med deras egna föreställningar. Om man arbetar 
på ett sådant sätt menar författarna så blir barnet medveten om att dennes föreställningar inte 
stämde överens med det han/ hon tidigare trodde. Och att detta leder till att barnet blir 
intresserad till att lära sig mera. 
Brodin och Hylander (2002) menar att barn kan utveckla en rädsla mot saker de inte tidigare 
har stött på, en insekt kan vara början på en skrämmande upplevelse för barnet då barnet inte 
är bekant med den situationen. Dewey (2004) menar att det är av stor vikt att pedagogen ser 
till att barnet får en positiv upplevelse av det han/hon erfarit för den fortsatta tolkningen.  
Under hela min studietid har det tagits upp om vikten av att barn ska känna sig trygga. 
Granberg (1998) menar att trygghet är något som är nödvändigt för att barnet ska stärka sina 
kunskaper. Vidare menar hon att det är av stor vikt att barnet känner trygghet i miljön så att de 
kan ta in nya intryck för det fortsatta lärandet. Jag upplever att vi inte har behandlat hur barns 
rädslor kan påverka negativt för barngruppen. Om det finns barn i min barngrupp med olika 
rädslor inför att vistas i skogen, så kan det påverka hela barngruppen negativt och 
barngruppen kan bli otrygg. Men om jag som pedagog istället är medveten om barns olika 
rädslor så kan vi tillsammans försöka övervinna det som framkallar rädslorna.  Brodin och 
Hylander (2002) menar att informanten har stort inflytande för hur barnet ska tolka en 
situation. 
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En pedagog som har kunskap och är medveten om vad som kan utlösa barnets rädsla kan 
lättare hantera en sådan situation och finnas där som en trygghet och därmed kan situationen 
blir mer hanterbar för barnet. Något som också ökar barnets lärande och förståelse hur de kan 
lära och njuta av skogens olika naturresurser. I den nya reviderade läroplanen lpfö-98 (2010) 
står det 
 

• ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar. ” (s.5) 

• Förskolan ska uppmuntra till att det enskilda barnet känner tillhörighet och ökad 
självkännedom till sin egna förmåga. 

• Det livslånga lärandet ska genomsyras i förskolan, förskolan skall vara lustfylld, trygg 
och lärorik. 

• ”Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna 
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (s.5) 

 
Anledningen till att det blev just skogen som utgångspunkt var för att utomhusmiljön var ett 
för brett ämnesområde. 
  

1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Vad händer i hjärnan och kropp då vi blir rädd. 
Hellström och Hanell (2000) menar när kroppen blir rädd så skickas nervimpulser från 
hjärnan ut till kroppens olika organ. Dessa kan vi inte styra med den fria viljan de olika 
organen är hjärtat, lever, lungor och körtlar med flera. Samtidigt så aktiveras en annan del av 
hjärnan så att kroppen kan gå till försvar. I utbildningsradions programserie Jorden - kropp, 
kraft och kemi- vad händer i hjärnan när vi blir rädda eller stressade? (2005) så uppvisar 
programserien följande: I hjärnans tinninglob sitter människans känselcentrum men också ett 
område som kalls för amygdala. Amygdala är alltid i beredskap och ständigt är vaksam på att 
upptäcka eventuella farligheter.  
När vi blir rädda händer följande i kroppen. Hypotalamus skickar information till binjurarna 
att de nu ska börja producera ämnet adrenalin. Vidare skickar binjurarna ämnet adrenalinet till 
hypofysen där stresshormonen noradrenalin och kortisol också bildas. Detta leder till att 
sockernedbrytningen ökar i kroppen. Ett led av detta är att olika kroppsfunktioner börjar 
agerar annorlunda eftersom att blod genomströmningarna ökar i kroppen. Hjärtat slår fortare, 
syn och hörsel skärps. Hjärnan blir allt mer fokuserad hur man ska lösa situationen, slåss, fly 
eller spela död. Ur (2005)  Bild 1 visar var de olika hormonerna agerar samt vart i hjärnan de 
är placerade. 
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Källa: http://www.nhr.se/diagnoser/huntingtons-sjukdom/neuroguiden/nervsystem-neuroguiden/hjarnan/ 
 
Bild 1. Visar vart de olika hormonerna agerar. 
 
1.2.2 Vad utlöser barnets rädsla?   
Tamm (2003) förklarar hur ett tv-program kan påverka ett barn negativt, hon menar om barnet 
ser en spindel på tv-skärmen så kan det bidra till att barnets utvecklar en fobi och rädsla när 
barnet väl möter en spindel på riktigt. Vidare förklarar även författaren att rädslor kan 
överföras socialt. Om en vuxen eller någon annan i barnets närhet har en rädsla mot något så 
kan de överföra rädslan till barnet. Även Hallström och Hanell (2000) visar upp ett konkret 
exempel av en pojke som är elva månader gammal som får se en vit kanin samtidigt som han 
hör ett högt skrämmande ljud, pojken blir genast rädd. Detta experiment utövades ett par 
gånger. När de visade upp bilden på den vita kaninen utan att spela upp ljud så visade ändå 
barnet rädsla. De kom fram till att pojken hade utvecklat en rädsla mot kaninen och med 
bearbetning kunde även barnets rädsla försvinna. 
Tamm (2003) beskriver hur rädsla följer en kronologisk ordning allt eftersom barnet utvecklas. 
Då barnet befinner sig i olika åldersstadium så utvecklar de olika rädslor. Att barn utvecklar 
rädsla menar hon är något positivt. Orsaken att vi har de olika rädslorna beror på människans 
överlevnadsinstinkt. Kräldjur och olika rovdjur har i alla tider utgjort en fara för 
mänskligheten och av ren överlevnadsinstinkt så är det av nödvändighet att barnet utvecklar 
rädslor för att kunna försvara sig. Något som barnet sedan kommer kunna sortera bort vad 
som är farligt eller inte. Hellström och Hanell (2000) påvisar också att barn som befinner sig i 
olika åldersstadier utvecklar rädsla mot insekter och djur. Sylvander och Ödman (1985) menar 
att yngre barn har svårt att kontrollera sin rädsla. När barnet saknar kunskap om en situation 
så går barnet in i försvar. När barnet inte kan se saken realistiskt så förvärras rädslan och kan 
upplevas mycket stark för barnet. Då barnet har svårigheter att kontrollera sin rädsla så kan 
man se att barnet visar olika känslouttryck. Detta kallas för försvarsmekanismer och mognar 
ju äldre barnet blir. Evenshaug och Hallen (2001) förklarar när förskolebarn kommer in i de 
olika åldersstadierna så sker även en förändring i de emotionella uttrycksformerna. 
Förskolebarn har svårt att tänka abstrakt och har svårigheter att veta hur de ska bete sig i vissa 
situationer. Hellström och Hanell (2000) menar att det är allmänt känt att småbarn har 
inbyggda rädslor mot olika saker. Och att det är svårt för barnet att sortera ut det som är farligt 
eller inte. Barnet lär sig med tiden att skilja på det som är verklig fara. Tamm (2003) menar att 
allt för många varningar från föräldrar eller omgivning kan förstärka och påverka barns 

 Hypotalamus 

Lillhjärna 

Hypofysen 

 Amygdala 

Tinninglob Känselcentrum 
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rädslor samt utveckla fobier som de inte haft. Om barnet lämnar den trygga zonen så betyder 
det att barnet befinner sig på en otrygg plats och detta kan vara fatalt för barnets utveckling. 
Åkerman (1982) menar att yngre barn har lätt att skena i väg i sin fantasi. För att barnet ska få 
ökad förståelse för vad som lever i naturen så är det viktigt att barnen får det förklarat av en 
vuxen vad som är verkligt och inte. 
 
1.2.3 Pedagogers förhållningssätt är av stor betydelse. 
Bertolani och Andersson (1998) menar att idag vistas barnen i allt större utsträckning sin 
dagliga tid i förskolans verksamhet. Förskolan lägger en allt större grund för barnets dagliga 
upptäckter och erfarenhet.  Därför är det av extra stor vikt att informanten är lyhörd och tar in 
barnets olika känslouttryck. ”Varje kontakt med en ny miljö föder hos barnet både 
förhoppningar och osäkerhet” s 65. Om barnet inte blir bemött av en vuxen så kan rädsla bli 
mer påtaglig då barnet upplever att det befinner sig på en ogästvänlig plats. Barnets fantasier 
kan dra iväg eftersom att barnet har svårigheter att få ett logiskt sammanhang till det som 
skrämmer. Pedagogen har till uppgift att utgå från barnets perspektiv, barnets erfarenheter och 
att möta barnet på deras nivå. I den reviderade läroplanen lpfö-98 (2010) betonas att 
förskolläraren ska stötta de barn som är i behov av extra hjälp och komma vidare i sin 
utveckling. 
 
1.2.4 Hur kan pedagogerna uppmuntra så barnet känner större trygghet 
Bertolani och Andersson (1998) genom Vygotskij (1978) menar att gruppstorleken spelar roll 
då yngre barn ska känna sig trygga. I en mindre barngrupp om fyra till sex barn ökar 
möjligheterna för ökad inlärning samt erfarenhetsutbyte. I de mindre grupperna kan barnen 
känna sig mer säker och kan få hjälp med sina hinder. Dewey (2004) menar att alla har olika 
erfarenheter och alla har erfarit på olika sätt. Han menar det som gör det viktigt för 
erfarenheterna är kvaliteten av den erfarenheten. Vad är det för minne som står bakom den 
tidigare erfarenheten, är det ett positivt minne eller ett otrevligt minne? Pedagogens uppgift är 
att se till att barnen får positiva möten för sina fortsatta erfarenheter.  Dewey (2004) förklarar 
hur olika händelser kan påverka ens bedömning negativt på grund av att man får en negativ 
erfarenhet av upplevelsen. Bertolani och Andersson (1998) menar hur ny miljö kan ge upphov 
till osäkerhet. 
 
1.2.5 Varför är utomhusmiljön så viktig 
I naturskyddsföreningens folder bevara barnens skogar (2011) menar de att skogen är en bra 
lärorikmiljö som bör nyttjas. I skogen stimuleras barnens motorik, barnen får utlopp av sin 
fantasi, ger ökad koncentrationsförmåga och en bredare sinnesupplevelse. De menar också att 
barnets språk påverkas positivt då barnet vistas i skogen av den anledningen att barnen får 
lättare att sätta ord på det de upplever och ser. Vidare menar de att skogen inte behöver vara 
stor för att definieras som skog, bara den är variationsrik så den kan stimulera barnets olika 
behov av lek och där barnet känner trygghet spelar en viktig roll. I naturskyddsföreningens 
folder skydda skogen runt knuten (2010) så framstår skogen som ett lärorikt rum vilket har 
stor inverkan på barnets utveckling. Om barnet ser och upplever naturen så får barnet lättare 
att förstå sammanhanget vilket främjar barnets sociala utveckling, fysiska utveckling samt den 
mentala utvecklingen. 
 
1.2.6 Forskning om barns rädslor och utevistelse. 
Sayfan och Lagattuta (2009) har undersökt hur barn i åldersgruppen fyra och halvt år till sju 
års ålder reagerar på olika händelser som utlöses från fantasier och andra imaginära situationer. 
Forskningen är baserad på hur barn övervinner rädslor mot monster och andra 
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fantasiframmanade väsen som uppkommer i olika åldersgrupper och vid olika 
sinnesupplevelser. Studier visar att förskolebarn har lättare att bli rädda för olika saker som de 
inte tidigare har erfarit. Av studien framgår det att barn har svårt att särskilja vad som är 
verklig rädsla och ej. Tidigare forskning har visat att yngre barn drabbas av en mycket högre 
rädsla än hos en vuxen. Rädslan hos dessa barn är oftast mer intensiv. Detta tros bero på att 
barn i åldrarna fyra till sju år sammankopplar minnet med en händelse. Sayfan och Lagattuta 
(2009) menar för att barn ska kunna mildra sina rädslor så kan man uppmana barnet att de ska 
tänka att de möter till exempel en snäll orm eller ett snällt monster. Barnet kan också tänka att 
det befinner sig i en så kallad tankebubbla. Meningen med tankebubblan är att barnet ska 
kunna tänka vad det är som gör mig rädd för den här situationen, eller vad är det som 
skrämmer och hur kan jag göra så att jag inte blir rädd. Barn som var ungefär fyra år 
förklarade att de kände sig mindre rädd så de var tillsammans med någon förälder eller kamrat. 
Forskning som menar att utevistelse är nödvändigt för barnets utveckling. Hope, Austin, 
Dismore, Hammond och Whyte (2007) har i sin studie bland annat studerat hur barn i allt 
större utsträckning spelar spel på datorer. I datorerna är det vanligt att barnen spelar virtuella 
spel som ger en verklighetstrogen bild av olika delar i samhället. Till sin hjälp använde de sig 
av ett barn som fick spela ett verklighetstroget virtuellt spel om skogen.  Hope med flera 
menade att det till viss del stimulerade hjärnan att hantera problemlösning att följderna av de 
virtuella dataspelen kan göra det svårt för barnet att avgöra vad som är verkligt och inte 
verkligt. Författarna lyfte att dagens barn blir allt mer inaktiva och tillbringar mer tid inomhus, 
något som också bidrar till överviktiga barn. De menar att utemiljön är en lärorik miljö som 
bör nyttjas av alla, främst barnen. Då man vistas i utemiljö så lär sig barnet inte bara 
rumsuppfattning utan får använda sina sinnen på ett mer påtagligt vis. Barnen blir mer 
uppmärksammade på vad de möter i naturen och kan bygga vidare på sina tidigare 
erfarenheter. Även barnets fysiska hälsa blir till högre grad stimulerad vid skogsvistelse. Att 
förflytta grenar stärker barnets fysiska hälsa. Jorgensen och Anthopoulou (2007) Har forskat 
på hur människor i åldersgruppen 20- 65 år upplever att skogen är. Det var vanligast att de var 
rädda för att någon skulle råna eller överfalla dem i skogen. Av nittiosju deltagande i studien 
så uppgav fem stycken att de var rädda för djur eller insekter. Men övervägande verkade 
många av de tillfrågade uppleva att skogen var en avstressande plasts att vists i. Av studien 
framkom det även att kvinnor var de som var mest rädda för att vistas i skogen själva. 

1.3 Frågeställningar 
1) Vad är barnet rädd för i skogen? 
2) Hur påverkar barnets okunskap om vad som finns i skogen barnets rädslor? 
3) Hur hanterar pedagoger i förskolan barns rädslor i skogen? 

2 METOD 
I mina metoder har jag använt mig av kvalitativ intervju med barn. För att alla barn skulle få 
samma frågor använde jag mig av fasta frågor som jag innan intervjuerna hade formulerat. 
För att följa upp eventuella frågor har jag ställt en följdfråga varför tycker du så? Vill du 
berätta mera. Till min hjälp har jag använt mig av en diktafon samt ett eget producerat 
bildspel som jag väljer namnge som ” vem bor i skogen- vem bor inte i skogen?” för att 
underlätta barnintervjun. I spelet finns tio bilder med följande: ett lejon, en myra, ett troll, en 
gren, en spindel, en älg, en björn, en kotte, en ekorre och en huggorm. Som komplement till 
de kvalitativa intervjuerna har jag använt mig av postenkäter. Mina postenkäter skickades till 
pedagoger då jag var intresserad att ta del av hur de arbetar med att förbygga rädslor samt om 
de hade arbetat med barn som visat rädsla att vistas i skogen. För att få svar på dessa frågor 
använde jag mig av både öppna och slutna frågor. Hädanefter i arbetet kommer jag benämna 
pedagogerna som informant samt informanterna. 
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2.1 Urval 
Urval till barnintervjuer. 
Jag ville utföra mina intervjuer på två olika förskolor. Den ena förskolan var min VFU plats 
och den andra förskolan är en mindre förskola som ligger belägen på min bostadsort. Jag fick 
klartecken från de båda förskolorna att jag fick komma dit och intervjua deras förskolebarn. 
Jag bestämde mig för att intervjua 15-20 barn i åldrarna 3-5 år. Jag skickade ut missivbrev till 
barnens vårdnadshavare där jag behövde få in namnunderskrift av dem för att få intervjua 
deras barn. Valet att jag ville ha med dessa två förskolor berodde på att barnen på de två 
förskolorna känner igen mig. Och jag tror att det påverkar om barnet känner sig tryggare då 
jag ska intervjua. Totalt lämnade jag ut 61 förfrågningar till vårdnadshavare och sammanlagt 
fick jag in 42 godkända namnunderskrifter från föräldrar. Jag fick slumpmässigt fråga barnen 
på förskolan om de ville bli intervjuade. Några barn tackade nej och det respekterade jag. 
Totalt intervjuade jag 19 stycken barn. Anledningen till att jag valde att intervjua 19 barn 
berodde på att jag inte skulle ha möjlighet rent tidsmässigt att intervjua fler barn. Alla barn 
blev tillfrågade av mig innan intervjun startade om de ville medverka eller ej. Inför varje 
intervju har jag visat barnen hur diktafonen fungerat och frågat om det har varit okej att jag 
använder mig av ljudupptagaren. Alla barn gav mig deras tillåtelse. 
Alla medverkande till intervju samt vårdnadshavare har blivit informerade om att har varit 
frivilligt att delta i undersökningen, och de kunde närsomhelst avbryta sitt deltagande. Det var 
totalt nio stycken flickor och tio pojkar som deltog i intervjuerna. 
 
Urval till enkäterna. Då jag gjorde min preliminära plan för examensarbetet hade jag bestämt 
att jag ville skicka ut enkäter till fem eller sex förskolor. Jag ansåg att det skulle ge mig en bra 
bild av hur pedagogerna arbetar med rädslor samt om de har sett barn som varit rädda under 
skogsvistelse. På mina enkäter skrev jag att det var frivilligt att delta eller ej, samt att allt 
skulle behandlas anonymt. Totalt skickade jag ut 53 enkäter till totalt fem förskolor. 
Sammanlagt fick jag 37 stycken ifyllda enkäter tillbaka. 70 % valde att besvara mina enkäter 
medan det blev ett bortfall på 30 %. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Materialet som jag har använt mig av har jag samlat in från barnintervjuerna samt postenkäter. 
Mina barnintervjuer utförde jag under en veckas tid från måndag till torsdag på förmiddagarna 
mellan klockan 09.00-11.00. Varje barnintervju tog cirka sju minuter att genomföra. Därefter 
ägnade jag hela eftermiddagarna att lyssna på intervjuer och antecknat ner det barnen svarade. 
Frågor som jag använde mig av under intervjutillfällena till barnen ses i bilaga 1. 
När enkäterna från informanterna kom hem till mig så satte jag mig och började strukturera 
upp enkäterna. Jag fick grundligt läsa igenom enkätsvaren. Vissa enkätundersökningsfrågor 
fick jag räkna bort då de var felaktigt ifyllda. Se bilaga 2. 
 

2.3 Procedur 
Som hjälpmedel till mina barnintervjuer tillverkade jag ett bildspel som jag namngav ”vem 
bor i skogen- vem bor inte i skogen”. Jag letade upp gratisbilder på internet som man fick 
använda sig av, sedan laminerade jag in sammanlagt elva olika bildmotiv. Efter min första 
intervju upptäckte jag att den elfte bilden inte uppfyllde något syfte därför plockades den ur 
bildspelet. Sammanlagt innehåller bildspelet tio olika bildmotiv. Därefter skrev jag fasta 
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frågor till barnintervjuerna. Min handledare fick också ta del och godkänna frågorna innan jag 
använde de i intervjuerna. Inför mina barnintervjuer skrev jag ett missivbrev till de berörda 
barnens föräldrar. Jag berättade att det var frivilligt att delta i intervjun och föräldrarna kunde 
när som helst välja att deras barn inte fick medverka. Jag berättade syftet med mina intervjuer. 
Jag skrev även att jag skulle använda mig av en diktafon som hjälpmedel under mina 
intervjutillfällen. Därefter fick vårdnadshavaren skriva på missivbrevet där de intygade om 
barnet fick delta eller ej. Detta gjordes i god tid innan jag påbörjade mina intervjuer. 
Föräldrarna hade två veckor på sig att svara och i missivbrevet stod det tydligt vilket datum 
jag behövde få in vårdnadshavares underskrift. Anledningen till att jag behövde få in 
vårdnadshavarens underskrift så fort som möjligt berodde på att jag skulle kunna förbereda 
mig på antalet barn som skulle ingå i intervjuerna. Alla intervjuer har varit individuella och 
utförts i ett eget rum på förskoleverksamheten. Alla barn har gett sitt medgivande att bli 
inspelade på band. Jag har besökt två olika förskolor med sammanlagt tre olika 
barnavdelningar. Därför har placeringen av de olika intervjumiljöerna sett olika ut. Hur 
missivbrevet såg ut se bilaga 3. 
 
Innan jag skrev mina enkätfrågor så utgick jag från Johansson och Svedner (2006) som 
menade att enkätfrågor inte bör överstiga fyra sidor. Mina enkätsidor fick ett omfång om två 
sidor. Före enkäterna skickades ut ville jag vara säker på att inga missförstånd skulle uppstå 
för att jag hade varit otydlig med mina frågor i enkäten. Jag frågade därför min dotters 
förskola om de var villiga att delta som försökspiloter till mina enkätfrågor. Min handledare 
fick också ta del av enkäterna innan de skickade ut. Enkäten godkändes av min handledare 
samt från min dotters förskola. Dahmström (2005) menar att man ska ha testpersoner som 
provtestar enkäten innan utskick. Hon menar att man gör det för att se att inga frågetecken ska 
uppstå. Mina enkäter är skickade till olika förskolor i samma kommun. Jag tittade på 
kommunens hemsida där stod kommunens alla förskolor med telefonnummer och adress. Det 
var många förskolor som inte svarade och det berodde på att många av kommunens förskolor 
fortfarande var i hopslagna då det var semester tid. De förskolor som valde att svara i 
telefonen fick därmed en förfrågan. Jag berättade vem jag var och att jag läste min sista 
termin på högskolan till förskollärare, därefter berättade jag vad jag skulle skriva om. Och om 
de var intresserade att delta i min enkätundersökning och hur insamlingen skulle gå till. Samt 
att det var frivilligt att delta. Till de förskolor som tackade ja, så frågade jag varje förskola hur 
många antal personal de var och därefter skickade jag ut lika många antal enkäter som 
personal till de olika förskolorna. 
Sammanlagt tillfrågades sex förskolor om de var intresserade att delta i undersökningen. En 
förskola tackade nej, då de ansåg att de inte hade tid på grund av inskolning av barn samt att 
de precis hade kommit tillbaka från semester. Fem andra förskolor tackade ja och tycket att 
det lät intressant och ville delta i undersökningen. Jag ansåg att fem förskolor räckte som 
underlag till mitt examensarbete och därför kändes det inte aktuellt att försöka leta en sjätte 
förskola. Då jag fick klartecken från de fem olika förskolorna så postade jag enkäterna samma 
dag. Informanterna fick två veckor på sig att besvara enkäten. För att jag skulle få in så många 
svar som möjligt så hade jag bifogat ett frankerat kuvert med min adress på. Jag hade 
dessutom formulerat tydligt i brevet vilket datum jag behövde få in enkäterna.  Det innebar att 
informanterna kunde välja fritt vart de valde att fylla enkäten samt sedan lägga den i en 
brevlåda. Eftersom att allt material samlades in via post så har jag inte heller haft någon 
kontroll på vilka förskolor som valde att delta i undersökningen. Vidare menar Dahmström 
(2005) att det kan vara lättare för respondenten att svara ärligt på frågor samt att postenkäten 
garanterar full anonymitet. Nackdelen med postenkäter är att man inte kan följa upp frågor 
samt att man inte kan påverka deltagarantal eller att man faktiskt inte vet vem som har 
besvarat enkäten. Hur enkätens utformning såg ut se bilaga 2. 
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2.4 Analysmetoder 
När jag sammanställde barnintervjuerna så lyssnade jag på min ljudinspelning, vartefter jag 
sammanställde allt i ett dokument samt olika tabeller. Därifrån använde jag mig av 
korstabeller som jag gjorde på vanligt skrivpapper men sedan sammanställde i Excel tabeller 
så jag tydligt kunde se vart barnet hamnade i sina förkunskaper, eventuella rädslor och ålder.  
Jag gjorde även tabeller för att se hur många barn som ansåg sig vara rädda i skogen. 
Anledningen till att jag valde att anteckna ned alla barnens svar berodde på att jag ansåg att 
det då var lättare att få en överblick över barnens likheter och olikheter. 
 
För att se hur de olika informanterna besvarade enkäten, så gjorde jag olika tabeller på datorn 
där jag sammanställde alla svarsalternativ. När jag hade det tydligt uppställt kunde jag se 
skillnader i deras svar. De frågor som lämnades öppna så informanten själv kunde fylla hur de 
valde att arbeta med barns rädslor sammanfattas till ett dokument. Därifrån har jag 
kategoriserat in vissa av de öppna frågorna så jag lättare kunde se skillnader och likheter av 
det informanterna svarade. 
 

3 RESULTAT 
Utifrån mina analyser av barnintervjuerna samt postenkäterna så kan man se olika mönster 
som är tolkningsbara, från mina tre samtliga frågeställningar. Först en liten presentation av 
barnen och informanterna. Min fråga två till barnen, ”hur känns det då du är i skogen?” på den 
frågan svarade åtta barn bra, två barn, svarade vet inte, varav enskilda barn förklarade att den 
kändes mjuk, ville leka, mörk, geggigt, känns kul och lite vanligt. 
Informanterna arbetar på fem olika förskolor inom samma kommun. Utifrån mina enkätfrågor 
fick jag reda på att ingen av informanterna vistas i skogen två gånger i veckan, arton 
informanter uppgav att de vistades i skogen en gång i veckan. Åtta informanter uppgav att det 
vistades i skogen varannan vecka, nio informanter uppgav att de vistades i skogen en gång i 
månaden medan två informanter kryssade i kolumnen annat. 
 

3.1 Vad är barnet rädd för i skogen? 
 
Under mina intervjutillfällen ställde jag fråga fyra till samtliga barn ”Har du någon gång blivit 
rädd då du varit i skogen?” Elva barn hävdade att de inte hade blivit rädd i skogen, tre barn 
svarade att de hade blivit lite rädd i skogen och tre barn svarade med oklart svar, som jag inte 
kunde precisera. Två barn svarade att de hade blivit rädd i skogen, ett av de oklara svaren 
presenteras här under. 
 
Flickan- Min mamma och pappa och mormor. 
Jag- vart du rädd då du var med mamma, pappa och mormor, varför då? 
Flickan- Det var ett troll som klev på mig, på min fot. 
Jag - Nämen oj, klev han på din fot vad gjorde du då? 
Flickan- Swiper inte stjäla sa jag till trollerna. 
Jag- vad gjorde trollen då? 
Flickan- Då gick dom ut från skogen, då gick dom till en annan skog. 
Flicka tre år besvarade frågan med stor inlevelse. 
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Här nedanför presenterar jag en pojke fyra år som besvarade min fråga: Har du någon gång 
blivit rädd i skogen? 
 
Pojke- Ja, lite. 
Jag- Vad blev du rädd för? 
Pojke- Det var ett träd som såg ut som en sak som hade en upp och ned man och ögon där 
och sen hår. En sån har jag blivit rädd för i skogen också det var bara ett fallt träd 
Jag- var det ett fallet träd? 
Pojke- Ja där uppe där hade det fallit. Och sen mormor och morfar där är det ett träd som ser 
ut som mun och ögon när vi var där går vi över vägen. 
Då pojken beskriver detta för mig är det med mycket imponerande redogörelse, orden 
nästintill staka sig i hans mun, och hans kroppsspråk talar sitt tydliga språk då han beskriver 
sin upplevelse för mig. 
 
Min fråga fem till barnen: ”Finns det något i skogen som du är rädd för?” Elva barn svarade 
nej att de inte var rädda, tre barn svarade, nä bara för… Tre barn svarade att de var lite rädda. 
Två barn svarade ja att de var rädda. Här nedanför presenteras citat från de svaren delgav mig. 
  
 ”Absolut, för rävar, att de har huggvassa tänder, jag är jätte rädd för fiskar som bor i vattnet 
pirayor och ålar. Sen är jag rädd för björnar och pissmyror, skogsmyror, troll och giftsvamp.” 
(Pojke 5år) 
 
”Nä, bara björnar.” (Pojke 3år) 
 
”Nä, björnar äter upp maskarna, och, och, och björnarna har långa ben. Om jag ser björnen 
brukar jag panga.” (Pojke 3år) 
 
”Nä, bara lite för björn, för dom är stora sen har dom klor.” (Flicka 5år) 
 
”Nä, men jag tycker att björnar är lite otäcka och när ekorrarna hoppar och det blåser i 
träden.” (Flicka 5år) 
 
”Nä, bara björnar och tigrar. Äter tigrar folk? Men björnar äter?!” (Pojke 5år) 
 
”Men i den här skogen finns det inget farligt, jag frågar om han skulle bli rädd i någon annan 
skog. Ja, om jag skulle möta en björn, men då kan jag springa iväg.” (Pojke 5år) 
 
”Björnar, jag är lite rädd för rävar också.” (Flicka 5år) 
 
”Nä, men lite grann är jag rädd, jag är rädd för vargar och för dom äter upp älgar men inte 
mig.” (Flicka 4år) 
 
”Nä bara för spindlar, fast jag kan ta bort med tejp. Jag - men om du var i skogen då?  Men 
om jag har tejp i fickan då kan jag ta bort den om den går på min arm då är jag rädd. Jag -
men om du skulle vara i skogen då och en spindel skulle vara på din arm vad skulle du gjort 
då? Sprungit lite så den ramlar av så kliver jag lite på den så åker den ner i jorden, också jag 
vet att inte spindlar klättrar.” (Pojke 4år) 
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Det som var slående gemensamt av barnens svar var att sju barn svarade att de var rädda för 
björnen, därefter svarade tre barn att de var rädda för räven. Endast två barn nämnde att de var 
rädda för något icke levande i skogen, giftsvamp, troll och då det blåste i träden. 
 
Ungefär hälften (49 %) av informanterna kryssade i enkäten att de hade haft barn som visat 
rädsla för skogen under skogsvistelse. Samt hälften (49 %) av informanterna uppgav att de 
inte hade haft barn som visat rädsla vid skogsvistelse. Mindre än 1 % hade besvarat enkäten 
med båda alternativen och togs därför ur beräkningen. På min enkätfråga fem till 
informanterna. ”Har du uppfattat vad barnet är rädd för i skogen” så besvarade fjorton stycken 
informanter att de uppfattade vad som utlöste barnets rädsla. Tolv stycken informanter 
svarade att de inte uppfattade vad barnet blev rädd för medan elva informanter valde att inte 
besvara frågan. Det informanterna upplevde som framkallande av barnets rädsla var: nio 
informanter uppfattade att barnet var rädd för insekter, fyra informanter uppfattade att barnet 
var rädd för djur, tre informanter uppfattade att barnet var rädd för ormar, två informanter 
uppfattade att barnet var rädd att komma vilse, en informant uppfattade att barnet var rädd för 
pinnar. Medan fem informanter kryssade i att barnet visat rädsla mot annat. 
 

3.2 Hur påverkar barnets okunskap om vad som finns i skogen barnets rädslor? 
Under mina intervjutillfällen ställde jag fråga tre: ”vet du någon som bor i skogen? ”Jag fick 
åtta gemensamma svar från barnen att björnen bodde i skogen. Fem gemensamma svar att 
djuren bodde i skogen. Fyra gemensamma svar att älg, varg, räv och rådjur bodde i skogen. 
Två gemensamma svar att tomten och ekorren bodde i skogen. Därefter svarade enskilda barn 
att följande: troll, fiskar, tiger, ren, igelkotten, orm, gymnastik Roffe, myra, stenar, barr, 
blåbär, träd, grenar, stubbar, kanin, blad, grannarna och stuga bodde i skogen. Jag använde 
mig också av ett bildspel under mina intervjuer med barnen, resultatet jag fick fram av det 
presenteras här nedanför i tabell 1. Av mitt bildspel framkom det att alla nitton barn var 
samstämmiga att björnen bodde i skogen. Arton barn var eniga att älgen, grenar och kotten 
bodde och fanns i skogen. Sjutton barn var eniga att ekorren och myran bodde i skogen. Elva 
barn var eniga att trollen bodde i skogen. Tio barn var eniga att spindeln och huggormen 
bodde i skogen och slutligen var åtta barn eniga att lejonet bodde i skogen. 
  
  Bor trollen i skogen?        Bor lejon i skogen?      Bor spindeln i skogen? 
Antal:  Ja:11 stycken  Ja: 8 stycken  Ja: 10 stycken 
Antal: Nej: 8 stycken Nej: 11 stycken Nej: 9 stycken 
Varav: 7st flickor  3st flickor  3st flickor 
Varav:  4st pojkar  5st pojkar  7st pojkar 
  
Antal: 4st 5år  2st 5år  3st 5år 
Varav: 3st flickor  1st flicka  0,st flicka 
Varav: 1st pojke  1st pojke  3st pojkar 
  
Antal: 1st 4år  1st 4år  2st 4år 
Varav: 1st flicka  1st flicka  1st flicka 
Varav: 0,st pojke  0,st pojke  1st pojke 
  
Antal: 6st 3år  5st 3år  4st 3år 
Varav: 3st flickor  1st flicka  1st flicka 
varav: 3st pojkar  4st pojkar  3st pojkar 
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 Tabell 1. Tabellen visar hur många antal barn som trodde att troll, lejon och spindeln bodde 
eller inte bodde i skogen. Tabellen tar upp barnets ålder, kön, och ställningstagande då de har 
svarat ja eller nej på frågan om troll, lejon eller spindeln bor i skogen. 
  
                         

3.3 Hur hanterar pedagoger i förskolan barns rädslor i skogen? 
Vid mina intervjuer till barnen så ställde jag fråga sju. ”Vad gör fröken om hon märker att det 
är något du blir rädd för?”  Sju barn besvarade den frågan med svaret, jag vet inte. Fyra barn 
gav mig varierande svar, tre barn besvarade frågan att de skulle gå tillbaka till förskolan, två 
barn missade att svara på frågan och tre barn ville inte lämna något svar.    
 
De fyra svaren jag fick från barnen presenteras här under. 

 
”Skjuta björnen och vargen. Och vargen bor i nere i jorden.”(Pojke 3år) 
 
”Men då kan jag bara sticka.” (Pojke 5år) 
 
”Hon var inte rädd, jag vet inte åt henne jag sen skulle vara ute.” (Flicka 4år) 
 
”Swiper inte stjäla!” (Flicka 3år) 
 
På min fråga sex till informanterna ” Arbetar ni med att förbygga barns rädsla i skogen på er 
verksamhet?” så kryssade tjugofyra informanter ja, sex informanter kryssade nej, medan sju 
personer valde att inte kryssa i något av svarsalternativen.   
Fråga sju var en följdfråga av fråga sex, där kunde informanterna välja att berätta kortfattat 
hur de valde att förebygga rädslorna. Tjugosju informanter beskrev hur de arbetade med att 
förebygga rädslorna medan jag var intresserad av konkreta exempel på vilket sätt 
informanterna hanterade dessa rädslor. Här nedanför följer ett urval av vad fyra informanter 
skrev: 
 
”Skulle det uppstå sådan rädsla samtalar vi om det i personalgruppen och löser det utifrån 
den specifika rädslan och barnet. Samtalar med barnet och föräldrar och försöker komma till 
lösning.” 
 
”Förekommer väldigt sällan så om nån är rädd pratar man med det enskilda barnet.” 
 
”Men om rädsla uppstår, så måste jag självklart hjälpa barnet att komma över den.” 
 
”Tittar och förklarar, berättar om i det här fallet att små insekter inte är farliga och att vi ska 
vara rädda om dom.” 
 
För att jag skulle kunna få en större bild av hur informanterna hanterade barns rädslor så 
ställde jag fråga nio till informanterna ” anta att ni vistas i skogen med en barngrupp. Ett barn 
visar rädsla mot myror. Barnet uppträder oroligt och vill gå därifrån. Hur hanterar du 
situationen?” informanterna fick väja att kryssa i flera svarsalternativ. Visas i tabell 2. 
Trettiofem informanter är inräknade, två hade felaktigt fyllt i de olika svarsalternativen och 
togs ur beräkning. En informant valde att inte besvara fråga nio.   
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Jag lämnade ett öppet svarsalternativ, där informanterna fick ge en egen bild av hur de skulle 
hantera situationen. Jag fick in fyra konkreta svar av informanterna hur de skulle hantera 
situationen på deras egna sätt. De presenteras i tabell 3.    
 
Tabell 2. Visar antal informanter skulle agera då barnet visat rädsla mot myror. 
Ta vara på tillfället 
och börjar berätta för 
barnet vem myran 
egentligen är 

Ta upp myran i 
handen, och visar 
barnet att den inte är 
farlig 

Fråga barnet varför 
han/hon är rädd 

Samla ihop alla barn 
och lämna platsen 

35 stycken 25 stycken 23 stycken   0 stycken 
 
Tabell 3. Visar konkreta citat från informanterna hur de skulle hantera situationen med 
myrorna. 
”Känner av barnet och tar jag upp myran i handen och är barnet ändå rädd kan man se 
bilder på myran först och gå vidare.” 
 
”Sjunga en sång för myrorna, fråga barnen vad de vill sjunga, titta myrorna tyckte om när ni 
sjöng!” 

 
”Läser en bok om myrorna, pratar om det ”hemma” går sedan vidare om barnet vill det. Det 
är ok att vara rädd.” 

 
”Försöker lugna barnet.” 
 
Tre övriga svar som jag fick av informanterna var följande: 
 
”Övervägande ”älskar” barn att gå i skogen och titta och upptäcka. Väldigt sällan är de 
rädda. Kul att leka på stora ytor med vad naturen har att ge.” 
 
”Genom att regelbundet besöka skogen ger man alla barn båda vana och möjlighet att 
utforska miljön.” 
 
”Barns rädslor är ofta överförts från föräldrarna och andra vuxna när det gäller skogen.” 
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4 DISKUSSION 
I diskussionen kommer jag lägga resonera kring resultat som jag har fått från mina 
barnintervjuer och enkätsvar från informanterna. Jag kommer också att påvisa vikten av att ha 
kunskap och vetskap att det förekommer att vissa barn kan vara rädda vid den vanliga 
skogsvistelsen i förskolan. 
 

4.1 Sammanfattning 
Från mina enkäter har jag fått fram konkreta svar av informanter hur de bland annat arbetar 
med att barnen ska känna sig trygga genom att de gör kontinuerliga besök i skogen samt 
vikten av att vara en god förebild. Därmed känns det lättare att egentligen veta vad en vuxen 
menar för de kan ge konkreta exempel på vilket sätt de har sett en viss sak och hur de väljer 
att arbeta med det. Något jag funderade på när jag fick in mina enkäter, var om egentligen alla 
svarade sanningsenligt, eller om man kryssade i det andra alternativet för att det lät bättre? Då 
det gäller att tolka svaren utifrån intervjuerna så är det svårt att tolka vad barnet egentligen 
menar. Barn tänker och upplever inte på samma sätt som en vuxen. 

4.2 Tillförlitlighet 
Jag anser att tillförlitligheten är relativt stor. Intervjuerna samt enkäterna gav ett relativt stort 
material att arbeta utifrån. Mina enkäter skickades ut i god tid till de berörda förskolorna, och 
det har varit upp till varje enskild individ vart de har valt att fylla i enkäten. För att alla 
förskolor skulle få samma förutsättning så skickades alla enkäter ut samma fredag och fanns 
tillgängliga på förskolans verksamhet kommande måndag. Inför mina intervjuer så har jag sett 
till att alla barn har fått samma tid på sig i intervjuerna. Tyvärr fick inte alla barn samma 
förutsättning för en lugn intervju. Några barn blev påverkade av de andra barnen som lekte 
utomhus, något som kan ha påverkat resultatet. I och med att vissa barn blev störda under 
deras intervju så blev de med stor sannolikhet också påverkade av att jag som intervjuare blev 
stressad över situationen som uppkom. Jag upplever att mina frågor till barnen gav mig 
mycket information och att de täckte upp de frågeställningarna som jag ville få besvarade. 
Till mina enkäter så var det många informanter som valde att inte besvara vissa delar som de 
egentligen kunde ha gjort, vad det beror på vet jag inte. Eftersom att jag anser att jag ändå 
hade relevanta frågor som borde kunnat ha fyllts i av informanten. Jag uppfattade innan jag 
skickade ut mina enkäter att de skulle täcka alla mina frågeställningar och vara ett 
komplement till barnintervjuerna. Men det visade sig att jag faktiskt inte hade behövt fråga 
vissa av mina undersökningsfrågor då de inte var så relevant som jag tidigare trott. Det hade 
istället varit bättre om jag hade använt fler öppna frågor som följdfrågor. Till exempel på min 
fråga sex till informanterna. Kryssa i det barnet visade rädsla mot, i en kolumn hade jag 
skrivit annat som informanten kunde fylla i. Om jag hade gjort en följdfråga på den så hade 
jag med stor sannolikhet kanske hittat fler gemensamma nämnare. För det var fem stycken 
som hade kryssat i det fältet. Jag gjorde ett stort misstag då jag skickade ut mina enkäter utan 
att skrivit i ett nummer som jag sedan hade kunnat använda mig av för att spåra varifrån de 
olika svaren kom in ifrån. Om jag hade gjort det så hade jag kunnat dela upp de olika svaren 
från olika förskolor. Anledningen till att jag inte gjorde på detta vis berodde på att jag tänkte 
att allt insamlat material skulle behandlas anonymt. Men anonymisera hade jag ju kunnat göra 
i efterhand. Jag vet inte heller vilka förskolor som har valt att besvara mina enkäter och 
därmed vet jag faktiskt inte heller om det täcker in alla förskolor som jag hade som avsikt att 
få resultat ifrån. Men jag anser ändå att validiteten är bra och ger en sann bild av mitt 
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insamlade material och hur jag har valt att bearbeta den. Jag anser att jag har mycket bra 
insamlat material som jag kan lämna över om någon annan vill göra en liknande studie. 
  

4.3 Vad är barnet rädd för i skogen 
Utifrån mina resultat från intervjuarna så hävdade elva barn att de inte varit rädd för något i 
skogen. Medan fem barn inte besvarade frågan med ett nej, utan ja och lite. En pojke 
berättade att han var rädd för ett träd som såg levande ut.  På min femte fråga ”finns det något 
i skogen som du är rädd för?” så framkom det att övervägande att åtta av barnen var rädda för 
något djur i skogen. Gemensamt var att sju barn nämnde att de var rädda för björnen och 
något barn nämnde varg. En pojke svarade att han var rädd för räven eftersom att räven hade 
huggvassa tänder. Något som också Tamm (2003) tidigare beskrev om att det är av stor 
nödvändighet att barnen känner rädsla mot rovdjur och andra insekter eftersom att det är en 
del av barnets överlevnadsinstinkt. Informanterna uppgav att barnen visat rädsla mot insekter, 
djur, orm, pinnar, rädd att komma vilse samt annat. Något som också Brodin och Hylander 
(2002) tidigare tog upp. De menade på att insekter kunde ge upphov till en skrämmande 
upplevelse när inte barnet var bekant med den situationen. Ett av barnen, pojke fem år 
nämnde att han var rädd för trollen i skogen och giftsvamp. Sayfan och Lagattuta (2009) 
menade att det var vanligt att barn i den åldersgruppen var rädda för troll och andra monster. 
Brodin och Hylander (2002) menade att ett barn ibland kan vara rädd för det som är nytt och 
okänt. Pojken som var rädd för rävar eftersom att han troligtvis hade en föreställning av att 
rävarna hade huggvassa tänder. Pramling och Sheridan (2010) menade att barn kan ha 
föreställningar för sådant de inte har kunskap om. Och just pojken har troligtvis tolkat en egen 
uppfattning om hur räven ser ut och därför var han rädd.  Men vad jag har kommit fram till 
utifrån mina resultat och kopplat till litteraturen så var det väldigt individuellt om vilka 
rädslor barnen hade i skogen. Men jag uppfattar utifrån det jag har fått från mina intervjuer, 
enkäter och litteratur att det framgår att vissa barn känner sig lite rädda för olika saker i 
skogen. Och därför är det av sådan stor vikt att barnet får spendera tid i skogen så barnet 
känner sig allt säkrare i den miljö de vistas i för att stimulera det fortsatta lärandet. 
 
 

4.4 Hur påverkar barnets okunskap om vad som finns i skogen barnets rädslor. 
Min tolkning av de svar barnen bevarade under mina intervjutillfällen är att de flesta av 
barnen har ganska stor kontroll på vad som bor i skogen och inte bor i skogen. Det som var 
intressant att se, var hur barnen valde att sortera i bildspelet, vem bor i skogen- och vem bor 
inte i skogen. Häpnadsväckande var att elva barn trodde att trollen bodde i skogen, medan åtta 
barn trodde att lejonet bodde i skogen. Jag har fortfarande inga belägg varifrån dessa 
föreställningar ligger förankrade. Men som Sayfan och Lagattuta (2009) tidigare förklarade så 
befinner sig barn i åldersgruppen fyra år fram till sjuårsålder i det utvecklingsstadium där det 
är vanligt att barnen fantiserar och därmed ett sätt att lära sig vad som är verkligt och inte. 
Det var också intresseväckande att se att nio barn inte trodde att spindeln eller huggormen 
bodde i skogen. Varför barnen inte trodde att spindeln bodde i skogen kan bero på att barn är 
vana att se spindlar inomhus, eller som ett barn svarade mig, ”nä spindeln bor inte i skogen, 
den bor i spindelnät”. Huggormen förekommer lite varstans och det kanske är mest vanligt att 
barnet har fått höra att huggormen bor i stenrös eller i det höga gräset. Två barn svarade också 
mig att tomten bodde i skogen. Barnen som sa att tomten bodde i skogen gick på samma 
förskola, kan det vara möjligt att pedagoger på förskolan har nämnt vid juletid att tomten bor i 
skogen? Barn har ju också en tendens att tro på vad en vuxen säger. Men det kan också vara 
att dessa två barn har sett ”trolltyg i tomteskogen”, en tecknad film som senast visades i 
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Sveriges television vintern 2010. I just den tecknade barnfilmen så bor tomten och trollen i 
skogen. Men detta är bara en spekulation från min sida. Åkerman (1982) menar att yngre barn 
har lätt att skena iväg med sin fantasi. Och därför är det viktigt att barnet får förklarat av en 
vuxen vad som faktiskt finns i naturen och inte. Sylvander och Ödman (1985) menar att det är 
viktigt att påpeka att det är naturligt att barnen utvecklar dessa rädslor eftersom att det ingår i 
den normala mognadsprocessen. Jag upplever att många av barnen svarade med glad stämma 
att trollen bodde i skogen, så jag kan inte direkt säga om barnen var rädda för trollen. 
Undantagsfall ett barn. Men däremot tolkar jag mina resultat kopplat till litteraturen att det där 
många barn som kan visa känslouttrycket rädsla då de står inför en ny situation som de 
tidigare inte har erfarit. Och även här är det av stor vikt att barnet vistas ute i skogen 
tillsammans med en trygg pedagog så inte barnet börjar skapa egna föreställningar om vad 
som finns i skogen. Barnen jag intervjuade upplevde jag som väldigt trygga då de svarade på 
frågorna. 
 

4.5 Hur hanterar pedagoger i förskolan barns rädslor i skogen. 
Informanterna förebyggde barnets rädsla genom att prata om djuren, se till att barnen 
respekterade djuren och insekterna som lever i skogen. De antecknade också ner att de 
besökte skogen regelbundet så att barnen kände sig trygga i den miljön och att de läste böcker 
om vissa djur insekter. En informant skrev även att barnen skulle känna av vuxenkontakten då 
de vistades i skogen. Några informanter menade att det var viktigt att förklara för barnen vad 
olika och visar på olika saker var så att de förstod vad det var eller vad som väntade i skogen. 
Något som också Pramling och Sheridan (2010) påpekade. De ansåg att om man skulle 
befinna sig på en plats där myrstackar fanns tillgängliga så var det bra om barnen redan innan 
man gick ut fick en förståelse om vem myran var.     
Bertolani och Andersson (1998) menar att förskolan blir allt mer delaktig i barnets utveckling. 
Pedagogen bör vara lyhörd och ta in de olika känslouttrycken som barnet visar under barnets 
vistelse i förskolan. De menar att det också är av stor nödvändighet att barnet blir bemött av 
en pedagog och får känna tryggheten från pedagogen då osäkerhet inbringar sig. Utifrån mina 
resultat från informanter så tolkar jag övervägande att informanterna vill att barnen ska känna 
trygghet då de visats i skogen. Till mitt konkreta exempel om myrorna till informanterna så 
var det förvånansvärt många informanter som kryssade i att de skulle ta upp myran i sin hand 
och berätta för barnet vem egentligen myran var. Något som också kräver att pedagoger har 
en viss kunskap om naturkunskap och därför är det bra att lärarutbildningen har kursen 
naturkunskap i utbildningen. Jag anser ju att det är av stor vikt att man berättar om myran på 
ett korrekt sätt och därmed ökar också barnets förståelse för vem myran egentligen är. Några 
av informanterna menade att de skulle läsa en bok om myrorna och sjunga för myrorna. 
Några av informanterna skrev om ett barn visade rädsla mot något i skogen så skulle de arbeta 
med det enskilda barnet då. I läroplanen lpfö-98 reviderad (2010) står det att de barn som är i 
behov av extra stöd ska få det även om det bara är tillfälligt eller varaktigt. Och därmed är det 
pedagogernas skyldighet att ge det enskilda barnet extra stöd om de skulle behöva. 
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Förslag till fortsatt forskning/ praktisk tillämpning. 
Det hade varit intressant att se hur de yngsta barnen i åldrarna ett till två år agerar och 
reagerar då de vistas i skogen. Om skogen upplevs som skrämmande eller otrygg för barn i 
den åldersgruppen. Och om pedagogerna uppfattar att de blir rädda. Utifrån mina resultat av 
enkäterna så framgick det att den näst största andelen barn som vistats rädsla i skogen var från 
åldersgruppen ett till två år. För att praktiskt tillämpa detta så tror jag att observationer är ett 
lämpligt sätt att få reda på detta.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
Frågor till barn intervju. 

 

1. Tycker du att skogen är en rolig plats att leka i? Varför? 

2. Hur tycker du att skogen är? Varför då? 

3. Vet du något som bor i skogen? Vill du berätta? 

4. Har du någon gång blivit rädd då du varit i skogen? Vad blev du rädd för? 

5. Finns det något i skogen som du är rädd för? Varför då? 

6. Om du ser något du är rädd för i skogen, talar du om det för en fröken? 

7. Vad gör fröken om hon märker att det är något du blir rädd för? 

 

Följdfrågor är för att jag ska kunna följa upp svaren om barnet bara svarar ja och nej. 
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Bilaga 2 
 
Enkät till förskollärare/ barnskötare. 
Hej, jag läser min sista termin till förskollärare. Jag kommer under hösten skriva mitt 
examensarbete om barns rädslor i skogen, och önskar genom erfarna pedagoger få en bild hur 
vanligt det är att barn visar rädslor vid skogsvistelse. Jag skulle bli ytterst tacksam om ni ville 
delta i min undersökning. Allt insamlat material kommer att behandlas anonymt och i enlighet 
av det etniska forskningsrådets principer. Det är valfritt om ni vill delta eller ej. Senast den 5 
september behöver jag få in era svar. 
 
Resultat av enkätfrågor Totalt skickade jag ut 53 stycken enkäter. Sammanlagt fick jag 
tillbaka 37 stycken. Därmed blev det ett bortfall på 16 stycken. Nedanför i tabellen visar 
antalet som besvarat frågan. 
 
 Fråga ett. ”Besöker ni skogen i er verksamhet?” 
Ja Ibland Nej 
25 9 0 
Varav tre stycken kryssade i två olika svarsalternativ och räknades därmed inte in. 
 
Fråga två. ”Hur ofta?” 
1 gång i veckan 2 gånger i veckan 1 gång i månaden Varannan vecka Annat 
18 0 9 8 2 
 
Fråga tre. ”Har du någon gång stött på barn som varit rädd att vistas i skogen under deras tid i 
verksamheten?” 
Ja Nej 
18 18 
Varav en kryssade i två svarsalternativ och räknades därmed inte in. 
 
Fråga fyra. ”Vilken ålder har barnet befunnit sig i? (kryssa i den aktuella åldern för barnet, 
fler svar möjliga)” 
1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 
3 5 5 9 3 3 
8 stycken enkäter fick jag bortse ifrån då de hade uppgivit i föregående fråga att de inte stött 
på barns rädslor i skogen. Men ändå valde de att kryssa i barnets aktuella ålder.  Anledningen 
att jag inte väljer att ta med de i tabellen är för att det kan vara möjligt att de har hört från 
kollegor om barn som varit rädda i skogen. Och då blir det inte relevant för den här typen av 
undersökning. 
11 stycken informanter valde att inte svara på barnets ålder eftersom att de inte heller hade 
uppgivit att de hade sett barns rädslor i skogen. 
 
Fråga fem (a) ”Har du uppfattat vad barnet är rädd för i skogen?” 
Ja Nej 
14 12 
Antal som valt att inte svara: 11 
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Fråga fem (b). Om ja, kryssa i det som stämmer överens med något av följande. (Flera svar 
möjliga)” 
Insekter Pinnar Kottar Djur Mossiga 

stenar 
Ormar Skogens 

tystnad 
Rädd att 
komma 
vilse 

An
nat 

9 1 0 4 0 3 0 2 5 
Totalt kryssade 14 informanter valde att fylla i vad de hade upplevt att barnet varit rädda för. 
Antal som inte svarade var 21 stycken. 
 
Fråga sex. ”Arbetar ni med att förebygga barns rädsla i skogen på er verksamhet?” 
Ja Nej 
24 6 
Antal som valt att inte svara: 7 
 
 Fråga sju. ”Om ja. Hur” (kortfattat)”. 
 Här nedanför presenteras informanternas egna svar: 
 ”Om djuren och insekter. Om att bygga koja av pinnar m.m.” 

 ”Skulle det uppstå sådan rädsla samtalar vi om det i personalgruppen och löser detta 

utifrån den specifika rädslan och barnet. Samtalar med barnet och föräldrar och försöker 

komma till lösning.” 

”Vi förklarar för dem vad allt är på ett sätt som de kan förstå.” 

 ”Tittar och förklarar, berättar om i det här fallet att små insekter inte är farliga och att vi 

ska vara rädda om dom.” 

”Vi har mulleverksamhet för femåringar. Tillsammans med alla barn (stora & små) besöker 

vi skogen kontinuerligt. Vi berättar, visar och ger barnen möjlighet till lek. Även 

civilförsvarets kurser utnyttjar vi till barnen.” 

 ”Samtal, lek, skogsvistelse- vuxna närvarande.” 

”Förekommer väldigt sällan så om nån är rädd pratar man med det enskilda barnet.” 

”Böcker, bilder på djur. Prat.” 

 ”Vilsekurs.” 

”Försöker ge en positiv bild av besöken i skogen. Låter allt ske så naturligt som möjligt.” 
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 ”Vilsekurs. Är något barn rädd för något så arbetar man med det då.” 

 ”Vi vill skapa ett intresse hos barnen att vistas i skog och natur.” 

 ”Vi vill skapa ett intresse hos barnen att vistas i skog och natur.” 

”pratar om allt i skogen vissa saker från skogen innan vi går ut.” 

”Genom att besöka skogen korta turer för att barnen ska vänja sig miljön.” 

”Vi besöker skogen kortare turer så barnen ska vänja sej med miljön.” 

”vara bra förebilder och visa på allt roligt som man vill göra (jobbar med barn 1-3 år). ” 

”kanske inte uttalat och medvetet men vi jobbar med att barnen alltid ska känna sig trygg, 

var vi än är." 

”Med att gå till skogen så ofta vi kan så dom känner sig trygga att vara i skogen.” 

”Försöker göra skogsutflykten till en positiv upplevelse!” 

”Genom att vi börjar gå till skogen när barnen är i 1-års ålder så blir det inte en 

främmande miljö för barnet.” 

”Men om rädsla uppstår, måste jag självklart hjälpa barnet att komma över den.” 

”Att man ska respektera djuren, för skogen är deras hem. Att lära barnen att det är skönt, 

avslappnade att vistas i skogen.” 

”Inte arbetar, men man kan berätta för barnen/barnet att inte djuren är farliga. Berätta om 

djuren i skogen.” 

”Berättar om och visar på div. djur vi mött.” 

”Genom att visa på det de kan komma i kontakt i skogen på nära håll och i annan miljö där 

barnen känner sig hemma.” 

”Vi har en ”egen” skog som vi besöker ibland. Vi vill att barn ska vara bekväma med 

naturen.” 

Ibland förekommer exakt likas svar. 
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Fråga åtta.” Har du i verksamheten blivit erbjuden någon kurs om att hantera barns rädslor?” 
Informanter som svarade ja Informanter som svarade nej Valde att inte svara 
3 31 3 
Fråga nio. ”Anta att ni vistas i skogen med en barngrupp. Ett barn visar rädsla mot myror.  
 
Barnet uppträder oroligt och vill gå därifrån. Hur hanterar du situationen? (Flera svar 
möjliga)” 
Tar upp myran i 
handen, och visar 
barnet att den inte är 
farlig 

Frågar barnet varför 
han/hon är rädd 

Samlar ihop alla barn 
och lämnar platsen 

Tar tillvara på 
tillfället och 
börjar berätta för 
barnet vem 
myran egentligen 
är 

25 stycken 23 stycken 0 stycken 34 
Antal som inte svarat: 1 stycken 
Varav två enkäter togs bort då de hade svarat på både ja och nej frågor, därmed blev svaren 
otydlig. 
 

Följdfråga till fråga nio så fick även informanterna fylla i ett eget alternativ ”annat” som de 
skulle ha gjort. 
 

”Försöker lugna barnet.” 
 
”Övervägande ”älskar” barn att gå i skogen och titta och upptäcka. Väldigt sällan är de 
rädda.” 
 
”Kul att leka på stora ytor med vad naturen har att ge.” 
 
”Genom att regelbundet besöka skogen ger man alla barn båda vana och möjlighet att 
utforska miljön.” 
 
”Genom att kontinuerligt besöka skogen ger man alla barn vana och möjlighet att utforska 
miljön.” 
 
”Försöker lugna barnet.” 
 
”Känner av barnet och tar jag upp myran i handen och barnet ändå är rädd kan man se 
bilder på myran först och gå vidare.” 
 
”Sjunga en sång för myrorna, fråga barnen vad de vill sjunga, titta myrorna tyckte om när 
ni sjöng.” 
 
”Barns rädslor är ofta överförts från föräldrarna och andra vuxna när det gäller skogen.” 
 
”Läser en bok om myrorna, pratar om det ”hemma”. Går sedan vidare om barnet vill det. 
Det är ok att vara rädd.” 
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Bilaga 3 
 
Hej. 
 
Jag läser min sista termin förskollärare på lärarprogrammet på Gävle Högskola. 
Inriktning matematik, teknik och naturvetenskap. Nu ska jag skriva examensarbete som 
kommer att handla om barns rädslor i skogen. Vissa barn kan vara rädda för konstiga pinnar, 
eller småkryp som lever i skogen. Skogen är en bra och utvecklande utemiljö och därför är 
det också viktigt att alla barn får känna trygghet då de vistas i skogsmiljö. 
 
För att klara av detta arbete skulle jag vilja utför kortare intervjuer med ditt barn i förskolans 
verksamhet. Som hjälpmedel vid intervjuerna kommer jag använda mig av en diktafon 
(ljudupptagare).  Allt insamlat material kommer att behandlas anonymt och i enlighet av det 
etniska forskningsrådets principer. Detta är något frivilligt och du/ni kan när som helst välja 
att ert barn inte ska medverka. 
 
För att jag skall kunna påbörja arbetet är det bra om jag får in alla medverkandes svar 
innan den 5 september 2011. 
 
Vänliga hälsningar Lena Jonsson. 
Tel: ********** 
 
 
 
 
 
 
Härmed intygar vårdnadshavare att barnet får medverka i intervjuer. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Barnets namn                   Barnets ålder 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift  Datum 
 

. 
 


