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Sammanfattning 
 

Syftet med denna undersökning är att visa hur ett arbetsmaterial i form av aktivitetskort kan 

underlätta och stimulera utevistelsen i naturen på förskolan, med barn mellan två och tre år. 

Metoder som använts i studien är intervjuer med barn och pedagoger, samt observationer 

under tre tillfällen i skogen då aktivitetskorten provats. Denna studie visar att barn mellan två 

och tre år snabbt lärt sig något om naturen efter dessa tre gånger och att pedagogerna ansett 

materialet som en trevlig och för barnen utmanande och stimulerande idé. En av slutsatserna 

som kan dras från denna studie är att aktivitetskorten kan verka utvecklande och stimulerande 

för barnen och att de av dessa lärt sig något på kort tid.  
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1 INLEDNING 
 

I denna studie kommer vi i en grupp om tre studenter ta fram ett arbetsmaterial i form av 

aktivitetskort för uteverksamheten i förskolan, vi provar aktivitetskorten i tre olika förskolor, 

en student i en förskola på en avdelning för barn som är mellan tre och fem år (Andersson 

2012), en student som studerar detta arbetsmaterial i en förskola med barn med särskilda 

behov (Lake 2012) och en studie på en förskola på en avdelning med barn mellan två och tre 

år (denna studie). Materialet är framtaget främst för att alla barn skall ha chansen att utvecklas 

och få en upplevelse i naturen. Det ska inte hänga på okunskap, ovilja, tidsbrist eller brist på 

material hos pedagogen, barnen skall oavsett på vilken förskola de befinner sig ges en 

möjlighet till ett ökat intresse för naturen. Vi har alla tre under arbete och praktik på förskolan 

och i förskoleklass upplevt att det ibland skulle behövas någon typ av arbetsmaterial som 

kunde användas för att stimulera barns intresse för naturen. De pedagoger jag träffat har ofta 

för lite tid att planera uteverksamheten, ibland har de själva kanske inte något intresse (för att 

planera uteverksamheten) och då kan det vara svårt att få en meningsfull stund i skogen. 

Syftet med korten är inte att visa att man alltid måste ha en planerad uteverksamhet utan att 

man med dessa aktivitetskort kanske underlättar utevistelsen vid de tillfällen man som 

pedagog vill ge barnen en meningsfull uppgift eller de gånger då barnen har svårt att hitta på 

något själva i skogen.   

Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt(2002) framhäver vikten av att vara utomhus, och 

redogör för barns utveckling i olika stadier, och att det är av stor vikt för barnen att få vistas 

utomhus där de har chansen att röra sig över stora ytor, att det är mycket betydelsefullt för hur 

barnen utvecklas i olika åldrar. I naturen får barnen exempelvis öva sin balans extra mycket 

då terrängen är en helt annan än den vanligtvis är på förskolegården. Barnen kan öva sina 

sinnen genom att lyssna, titta och känna på naturliga föremål som finns i skogen. Lindemann-

Matthies & Knecht (2011) citerar några studier som visar att utevistelse stärker barnens 

empatiska känsla för naturen, deras rörlighet ökar och de mår bättre både psykiskt och fysiskt.  

 

   Huitfeldt (1998) tipsar om små energipiller i form av små lappar med uppgifter på som 

barnen själva kan hämta i klassrummet när de känner att de behöver röra på sig. På lappen kan 

exempelvis stå: spring ett varv runt skolan och kom sedan tillbaka. I den studien fick barnen 

ett uppdrag när de började få svårt att koncentrera sig och behövde något annat att göra. I vårt 

fall handlar det om att ge barnen en uppgift i skogen då jag av egen erfarenhet varit med om 

att de kanske börjar frysa, är uttråkade och helst av allt egentligen skulle vilja gå tillbaka till 

förskolan eller skolan.  

I läroplanen för förskolan rev. (2010:9–10) står följande: Förskolan ska sträva efter att varje 

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

 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.  
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1.1 Bakgrund 

Konventionen om barnets rättigheter (2008,artikel 29:13) handlar om vad barnets ska lära sig 

i skolan, och där står bland annat att barnet skall förberedas för sitt liv som vuxen vilket bland 

annat innefattar att barnen ska ” lära sig att vara rädd om naturen”. Vidare kan man i 

läroplanen Lpfö98 (reviderad 2010) läsa att bland annat att följande innefattar förskolans 

uppdrag:  

”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 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 rev. 2010:7) 

 

”Vi ska till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För 

att klara detta krävs ett engagemang hos många i samhället, att varje medborgare ser sin egen 

ansvarsfulla roll”.   Enligt Flygar (citerad Blank 2005-06-30:3)  
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1.2. Litteraturgenomgång 

1.2.1 Att uppleva naturen.  

 

Granberg (2000) menar att det är av stor vikt för små barn att vistas ofta i naturen för att skapa 

trygghet och ett lugn att befinna sig där. Naturen ger dem chansen att uppleva med alla 

sinnen. Granberg (2000) anser även att små barn upptäcker genom att utforska, att få känna på 

föremål i naturen, och att detta sätter avtryck i det kinestetiska sinnet. Langlo Jagtøien m.fl. 

(2002) beskriver det kinestetiska sinnet som ett av de inre sinnena där människan lagrar 

informationen som den förnimmer, information som alltså lagras genom att kroppens olika 

delar kan ”komma ihåg” hur olika saker känns i naturen, och att det kinestetiska sinnet ger oss 

information om vår relation till omvärlden.  

   Szczepanski (2008) menar i sin studie (avhandlingen) där ett antal pedagoger intervjuades, 

att utomhusrummet ger undervisningen inomhus en tydlig verklighetsanknytning. Han menar 

även att man lär med kroppen utomhus.  Enligt Langlo Jagtøien m.fl. (2002) förnimmer man, 

upplevelserna fastnar i kroppen och det är inte enbart hjärnan som minns utan man minns 

kroppsligen. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att flera sinnen stimuleras i 

utomhusrummet, och att utomhusrummet skapar en gemenskap gruppmedlemmar emellan 

och att individens personlighet därigenom utvecklas och trygghetskänslan och tilliten till 

varandra ökar.  

   Langlo Jagtøien m.fl. (2002) anser att pedagogiken utomhus ger en social utveckling 

människor emellan, vi får vara tillsammans och känna tillhörighet med varandra. Utomhus 

gör man gärna saker tillsammans, man stöttar varandra i svårigheter som uppstår och 

samarbetar om man exempelvis leker en laglek.  

 

1.2.2 Pedagogens roll i utomhusrummet 

 

Hagen & Lysklett (2006) (Løkken m.fl. 2006) belyser att det är vi som vuxna som visar 

barnen hur saker och ting ska vara, och de menar att vi ofta drar oss för att gå ut i det som vi 

ofta kan kalla ”ruskvädret” när det är av den typen väder som vi inte gillar. Granberg (2000) 

menar att pedagogen måste ta tillvara naturens utforskningsmöjligheter och barnens 

upptäckarglädje. Hagen & Lysklett (2006) anser att små barn har ett inneboende rörelsebehov 

och därför behöver ut i naturen. De menar vidare att barn redan i tidig ålder gillar att utforska 

naturen och tänker inte på dåligt väder och snöslask såsom vi vuxna kanske ofta gör, vilket vi 

ideligen omedvetet uttrycker inför barnen. Løkken, G., Haugen, S, & Röthle, M. (2006) 

menar att utforskande av nya saker är spännande för små barn som i detta fall är mellan ett 

och två år, de bryr sig inte om hur långt de gått eller var de ska, de lever i nuet och vill där och 

då utforska det. Lindemann-Matthies & Knecht (2011) utförde en studie i Schweiz som visade 

att utevistelse kan ge något till både barn och lärare i skolan.  De flesta som varit med i 

studien ansåg att skogen givit barnen mycket, de hade lättare att koncentrera sig, de vågade 

röra växter och djur, de samlade växter tillsammans och lekte olika lekar ute i skogen. I 

studien kände sig pedagogerna lugnare då de ansåg att det fanns tid att lyssna på barnen 

särskilt vid promenaderna till och från skogen och att skogen stärkte barnens motorik och 

kondition, samt utvecklar deras sociala och kreativa förmåga.  

   

   Langlo Jagtøien m.fl. (2002) och Hagen & Lysklett (2006) ser även vikten av att små barn 

får röra sig över stora ytor då denna allsidiga rörelse som barnen upplever i terrängen och som 

finns i skogen är viktig för deras motoriska utveckling. Dahlgren & Szczepanski (1997) 
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beskriver utomhuspedagogiken som en möjlighet att förebygga fetma och benskörhet och 

Langlo Jagtøien m.fl. (2002) belyser även detta som en viktig del i barnens utveckling, och 

menar att barnen behöver allsidiga rörelser för att skelettet skall utvecklas till ett stadigt och 

bastant skelett. Lindemann-Matthies & Knecht (2011) anser att de blir mer rörliga och mår 

bättre både fysiskt och psykiskt. Barnen får även se något annat än teve och dator och blir 

mindre rädda för att vistas utomhus. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att vi kan se 

uterummet som ett rum där vi intar verkligheten gentemot den teoretiska inlärningen inomhus. 

Szczepanski (2008) hävdar att utomhuspedagogiken blivit alltmer intressant i förskola och 

skola och därför behöver utvecklas i utbildningssystemet. Szczepanski (2008) menar att 

”utbildning och framtagning av undervisningsmaterial inom skolans alla ämnesområden 

framstår som en angelägen uppgift” (Szczepanski 2008: 59).  

1.2.3 En hållbar utveckling 

 

Lindemann-Matthies & Knecht (2011) menar att det enligt vetenskapliga studier framkommit 

att utevistelse stärker barnens medkänsla för naturen. 

Szczepanski (2008) menar att barn kanske blir räddare om miljön när de är vuxna om de fått 

vara mycket utomhus som barn. Dahlgren & Szczepanski (1997) hävdar att intresset för 

odling, kompostering och återvinning ökar, vilket medfört att många förskolor och skolor 

även väger in detta i sin pedagogiska undervisning. Szczepanski (1991:3) menar att ”det är i 

hembygden och i tidig ålder vi ålderlägger grunden för miljöfostrande attityder genom att 

följa förändringsprocessen hos de växter och djur som finns i våra närmaste omgivningar”.  

 

   Enligt Höglund (2012)  påvisar svensk forskning att konflikter bland annat minskar när 

barnen får vistas i naturen. Sofie Jonsevall på Barn och ungdomsförvaltningen i den aktuella 

kommunen menar att det går lätt att ta med små barn ut och titta på insekter men att man även 

ska kunna ha lektioner utomhus i alla åldrar, hon menar vidare att barnen blir tryggare och 

lyckligare och även kanske lär sig mer. Hennes uppgift är nu att utbilda kommunens lärare i 

hur man kan hålla lektion utomhus. Kommunen har även i samarbete med Korsnäs AB ställt i 

ordning en så kallad ”skolskog” i en av kommunens förorter.   
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1.2.4 Syfte  

 

Att skapa ett arbetsmaterial i form av aktivitetskort för att (1) stimulera barnens intresse för 

naturen då barn har en upptäckarglädje och känsla av att befinna sig i nuet och (2) för att 

underlätta för pedagogen att ta med pedagogisk undervisning ut i skog och natur.   
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1.3. Frågeställningar 

 

1. Kan jag med introducerande av aktivitetskorten se någon ökning för barns intresse av 

naturen hos barn i två till tre års ålder? 

2. Anser arbetande pedagoger att det skulle underlätta uteverksamheten för barn två till tre år 

om de hade tillgång till vårt arbetsmaterial och i så fall varför? 
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2 METOD 

2.1 Urval 

 

Tre barn och tre pedagoger från samma avdelning har deltagit i studien. Barnen har deltagit 

under tre olika tillfällen i skogen och pedagogerna har deltagit en gång var under något av 

dessa tre tillfällen. Tre barn valdes noga ut tillsammans med en av pedagogerna på förskolan, 

två barn är tre år och ett barn är två år. Vi tänkte tillsammans ur aspekten att få tre så olika 

barn som möjligt. Barn nummer 1 (B1), är två år och tar lätt till sig information, verkar 

intresserad av det mesta och kan ta instruktioner på ett mycket bra sätt. Barn nummer 2 (B2), 

är tre år, kan ibland ha svårt att fokusera, men kan ta instruktioner mycket bra. Barn nummer 

3 (B3), är tre år, och verkar gilla skogen mycket, plockar direkt upp något när man anländer 

till skogen och tar lätt instruktioner. Jag anser inte valet av kön på barnen som något 

avgörande för studien och väljer därför att låta denna information utebli i rapporten. 

Detsamma gäller för pedagogerna på förskolan, jag har valt att varken nämna deras kön eller 

utbildning då jag heller inte anser att detta hade någon betydelse för resultatet i min studie.  

De forskningsetiska överväganden som gjorts är att alla deltagare varit anonyma och allt 

medverkande i studien har varit frivillig och har närsomhelst kunnat avbrytas om så önskats 

av förskolechef, pedagog eller vårdnadshavare. Detta fick vårdnadshavare godkänna genom 

att skriva under en fullmakt som även jag som student skrivit under. Om jag under 

undersökningens gång märkt att något barn känt sig obekväm med uppgiften eller själv 

utryckt att denne inte velat delta har jag givetvis avbrutit all form av ljudinspelning och 

observation. Barnens eller pedagogernas namn fanns aldrig med i mina anteckningar utan 

angavs i form av siffror för att jag för egen del skulle kunna hålla isär 

observationsanteckningar och insamlad data. Ljudinspelningarna kommer att raderas inom två 

veckor efter avslutad kurs och dessa har inte spelats för någon annan än mina 

uppsatskamrater, (de två studenter som tillsammans med mig har gjort aktivitetskorten, se 

introduktion) och min handledare, och detta har jag även nämnt i brevet tillhörande 

fullmakten som vårdnadshavare, pedagog samt förskolechef fått sig tilldelad innan studiens 

början. Foton har även tagits med förskolans kamera för att dokumentera det vi gjort 

tillsammans i skogen. På dessa foton syns aldrig något barns eller pedagogs ansikte vilket gör 

att de förblir helt anonyma i studiens rapport.    

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

För att mäta resultatet av studien valdes två olika metoder, före besöket i skogen intervjuades 

pedagogerna med ljudupptagning, denna metod rekommenderar Björndal (2002) för att man 

på så vis får hjälp att bevara ett ögonblick, man kan även repetera med hjälpa av att spola 

fram och tillbaka under tiden man lyssnar på inspelningen. För att få en så innehållsrik 

intervju som möjligt ställdes öppna frågor till pedagogerna, och Johansson & Svedner (2010) 

rekommenderar denna metod om man vill veta allt som personen man intervjuar vill säga om 

ämnet. Barnen intervjuades innan studiens start i skogen för att få reda på vad barn tänker 

kring området (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000).  Med hjälp av öppna frågor och 

ljudupptagning intervjuades barnen, och även här användes metoden med öppna frågor, och 

jag valde att intervjua barnen på plats i skogen (Johansson & Svedner 2010). Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2000) menar att platsen för intervjun bör bestämmas med omsorg, så 

inte barnen skall bli störda av en eller annan anledning och inte ska kunna koncentrera sig på 

intervjun. Jag valde att göra intervjuerna i skogen för att barnen skulle se ett samband med 

intervjun. Under studien observerades barnen noga, och eftersom det var svårt att hinna med 
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att skriva ute i skogen under aktiviteten förde jag i efterhand dagboksanteckningar 

(Rubinstein & Reich 1986). Foton togs för att minnas vad barnen hittade och togs endast på 

barn och pedagogs händer samt föremålen de hittat. Efter studien intervjuades barnen med 

samma frågor som innan studien startade med hjälp av frågor och ljudupptagning och 

pedagogerna intervjuades med andra frågor tillsammans med ljudupptagning efter studien i 

skogen var avslutad (Se bilaga 2).  

2.2.1 Intervjuer med pedagogerna 
 

Intervju med pedagogerna gjordes innan aktivitetskorten provades i skogen. Pedagogerna 

intervjuades var och en för sig i förskolans lokaler. Under intervjuerna användes 

ljudupptagning. Efter korten provats gjordes uppföljande intervjuer på plats i förskolans 

lokaler. 

2.2.2 Intervjuer med barnen 
 

Första intervjun gjordes på plats i skogen med ett barn i taget. Pedagogen som följde med ut i 

skogen gick iväg med övriga barn, och barnen fick på så sätt helt själva svara på 

intervjufrågorna. Barnens intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning. 

Efter aktivitetskorten provats gjordes åter en intervju på plats i skogen och på samma sätt med 

barnen var och en för sig med hjälp av ljudupptagning.  

2.2.3 Observation 
 

Under studiens genomförande observerades barn när de jämförde aktivitetskorten och 

föremålen i skogen. Foton togs på föremålen som barnen hittade, samt på deras händer när de 

pekade eller höll i något. Anteckningar fördes i efterhand då det var svårt att hinna med under 

tiden materialet provades.  

 

2.3 Procedur: Innan besöket på förskolan 
 

Aktivitetskorten tillverkades med hjälp av foton av olika föremål som vi hade tagit själva. Till 

korten skrevs även en liten text för att barn som lärt sig läsa skulle kunna läsa vad kortet 

skulle användas till (Se bilaga 3). Korten är utskriva foton med en text på baksidan, de är även 

laminerade i plast för att stå emot väta som ofta kan förekomma ute i skogen. Korten som 

användes under denna studie var följande: 

Ett kort med en gråsparv, där det på baksidan stod att uppdraget var att titta upp 

och se om man kunde se en fågel.  
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Ett kort med en ekorre, och på baksidan stod att barnen skulle lista ut vem det 

var samt fråga sig om de kunde en sång om djuret.  

 
 

Ett kort hade en bild på en tallkotte, och på baksidan stod att man skulle hitta en 

tallkotte.  

 
Ett kort hade en tall på framsidan, och på baksidan stod att man skulle hitta ett 

träd.  

 
Ett kort hade en bild med två stenar, och på baksidan stod att man skulle hitta 

en stor och en liten sten. 

 
Ett kort visade en bild med en pinne, och på baksidan stod att man skulle hitta 

en pinne.  

 
Ett kort hade en bild med två tallbarr på framsidan, och på baksidan stod att 

man skulle hitta ett barr.  

 
 

 Korten förvaras i en liten tygpåse med dragsko upptill. Den är egensydd med inner- och 

yttertyg samt ett bomullsband som fungerar som dragsko för att dra ihop påsen med (Se bilaga 

2). Till påsarna finns även fina knappar, som man om man ville, kunde välja att sy på 

exempelvis efter varje skogsbesök. Barnen kan då få turas om att välja knapp som 

symboliserar vistelsen i skogen.  

 

Kontakt togs med en förskola, med en kort presentation om vad min studie gick ut på. Efter 

att de på avdelningen godkänt att studien genomfördes besöktes förskolan där jag sedan 

tidigare kände igen barn och pedagoger. Förskolechef, pedagoger och vårdnadshavare skrev 

under fullmakter som jag utformat utefter vad studien skulle innebära. Så fort dessa var 

godkända kunde studien starta (Se bilaga 1). 
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2.4 Analysmetoder 

Ljudupptagning utfördes i samband med intervjuerna vilka avlyssnades i efterhand. Eftersom 

det inte var så många och rätt korta intervjuer, (max fem minuter vardera) kunde jag lyssna 

igenom dem flera gånger och anteckna i detalj vad som sades. Intervjusvaren fördes in i 

tabeller, en för varje fråga. Intervjusvaren analyserades hur pedagogerna svarat och om 

barnens svar var annorlunda före och efter besöken i skogen. Eftersom öppna frågor valdes att 

ställa till de som intervjuades, bestämde jag mig för att presentera resultaten från intervjuerna 

i löpande text med citat från de intervjuade. Denna metod ger enligt Lindblad (1998) en 

möjlighet för läsaren att på sitt eget sätt tolka rapporten.  

Efter vistelsen i skogen skrevs dagboksanteckningar där bilderna användes som stöd för vad 

barnen hade uttryckt när de provade aktivitetskorten. 
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3 RESULTAT 
 

3.1 Frågeställning 1  
1. Kan jag med introducerande av aktivitetskorten se någon ökning för barns intresse av 

naturen hos barn i två till tre års ålder? 

3.1.1 Intervju med barnen innan korten provats i skogen.  
  

På frågan på vad som finns i en skog svarade barnen mycket olika innan korten hade provats. 

Barn nummer 1 (B1) svarade att det fanns en elefant i skogen, barn nummer 2 (B2) hade hittat 

en tung sten som B1/B3 vänt på, och barn nummer 3 (B3) hade hittat svampar i sin skog 

hemma och visste att man var tvungen att koka dem innan de gick att äta.  

På frågan om någon bor i skogen svarade B1 att elefanten har ett hus där den bor i skogen, B2 

tror inte att någon bor i skogen förrän en motionär går förbi och B2 pekar då på personen och 

säger: 
- Jo en där!  

B3 anser inte att någon bor i barnets skog hemma, men kommer på att de sett ett rådjur, som 

nog också kunde vara en elefant.  

På frågan om vad man kan göra i skogen svarade B1 att man kan plocka pinnar och stenar, 

förutom de stora stenarna som sitter fast. B2 svarade att denne skulle kolla efter stenar och B3 

tyckte att man kunde plocka svampar i skogen.  

3.1.2 Observation av hur barnen bemöter aktivitetskorten. 
 

Dagbok/Anteckningar tillfälle 1. 

När korten togs fram fick barnen turas om att dra ett varsitt kort. Barnen informerades kort om 

vad de skulle göra och därefter sprang de direkt och hämtade det som fanns på kortet. 

Exempelvis: B3 (3 år) drog ett kort(Stor och liten sten) och klappade på en stor sten, och 

hämtade en mindre sten och lade denna lilla sten bredvid den stora stenen 

 (se bild/figur1).   
B3 har hittat två stenar, en stor och en liten, 

som lagts bredvid varandra.  

 

 

 

 

B1 (2år) drog kortet med två barr, såg direkt vad det föreställde 

och pekade därefter upp mot en tall och sa att där uppe finns 

barren.  Jag visade på ett brunt tallbarr som låg på marken och B1 tog det och lade det på 

kortet och sa att de såg exakt lika ut. (Se bild/figur 2), 

 
B1 tar upp ett torrt tallbarr  

Och jämför detta med bilden. 
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B2 (3år) drog kortet med gråsparven, och sa: titta en fågel! och tittade sedan upp och sa att de 

kan finnas i träden. Vi letade tillsammans efter en ekorre och jag sjöng sången om en ekorre 

för barnen. Enligt medföljande pedagog kunde de ibland på tidigare turer också se en ekorre i 

skogen. När kortet med en pinne drogs upp, letade de reda på en varsin pinne och jämförde 

dem sinsemellan.  De kom snabbt fram till att B3s pinne var längst. Sedan letade de pinnar 

och mätte mot träd, hjälptes åt att bära stora pinnar och letade efter större pinnar. När det var 

dags att gå tillbaka, ropade B1 nej(!), men följde med då vi sa att vi skulle gå dit 

nästkommande dag igen.  

 

Dagbok/Anteckningar tillfälle 2. 

Redan på väg till skogen frågade två av barnen om vi skulle ha kort med. De sprang till 

skogen och väl på plats fick de leka en liten stund själva innan de fick börja dra varsitt kort. 

De visste direkt vad de skulle göra när de fick se vilket kort de hade dragit och mindes vad vi 

gjort dagen innan. B2 ropade till när B1 drog kortet med gråsparven och sa att B2 hade haft 

detta kort igår. Just när B1 drog kortet med ekorren och vi sjöng om denna hoppade en ekorre 

uppe på tallgrenarna. Barnen ropade och tittade och sa att den hoppar på ”tallegren”! Dagen 

innan fick alla hämta en varsin pinne när pinnkortet drogs, idag drog B3 detta kort, och när de 

andra fick syn på pinnen på kortet sprang de direkt och hämtade varsin pinne och började 

jämföra vilken som var störst respektive minst. 

 (Se bild/figur3). 

 
 

Barnen jämför 

pinnarna de hittat.

  

Dagbok/Anteckningar tillfälle 3. 

Idag trodde jag utmaningen att ta sig till skogen med 

barnen skulle bli större då resten av avdelningen skulle 

gå till lekparken. De undrade mest bara var de andra 

skulle och följde sedan med mig och en av pedagogerna vid förskolan ut i skogen. När vi kom 

fram till vår plats i skogen var det en annan grupp från förskolan redan där, därför gick vi till 

en plats lite längre in i skogen. När B3 drog det första kortet fick denne ekorren och ville då 

genast gå bort till träden där vi såg den veckan innan. Eftersom det fanns andra barn i 

närheten var jag lite rädd att de skulle tappa fokus från korten och därför sa jag att vi kunde gå 

bort och titta efter om ekorren var kvar, men efter att vi hade tittat på de andra korten. Så B1 

drog ett kort och fick det med barren på, och B1 sa då igen att de finns upp i träden men 

kunde inte komma ihåg vad de hette. Vi letade tillsammans på backen och barnen hjälptes åt 

att jämföra med kortet. Sedan kom kotten och fågeln, och barnen visste precis vad de skulle 

göra när de hade sett detta aktivitetskort. De hade fått in rutinen nu. När stenkortet kom fick vi 

se en ny aspekt av detta. B1 som drog kortet tyckte den ena stenen såg platt ut och skulle 

absolut hitta en platt sten. B1 gick mot stället där vi brukar titta på stenar. Till slut hittade B1 

en helt platt sten efter att ha letat i cirka fem minuter. Efter det ville barnen titta om de kunde 

få syn på ekorren och gick dit för att titta. Under tiden passade jag på att avsluta intervjuerna 

med en i taget av barnen.  
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3.1.3 Intervju med barnen efter att korten provats i skogen 
 

På frågan om vad som finns i en skog svarade nu B1 att det finns ett träd och en ekorre som 

satt på ”tallegren”, B2 svarade att det finns stenar och en kotte, B3 svarade att det finns kottar 

och några blåbär, eller väldigt många.  

På frågan om någon bor i skogen svarade B1 att ekorren bor i skogen, B2 svarade att några 

andra barn som befann sig i skogen bodde där, B3 svarade att ekorrarna bor i skogen.  

På frågan om vad man kan göra i skogen svarade B1: vet inte sedan började barnet visa på hur 

en elefant såg ut: 

 

 (B1):Vad är det för djur?  

Frågeställare (F): Vad är det för djur? Kan du komma på någonting. 

 (B1): En elefant som har en snabel. 

(F): En elefant som har en snabel?  

(B1): Ja så här (visar med hjälp av pekfinger och tumme runt näsan och armen 

genom den andra armen, som en snabel). Så här, så här har han en snabel. 

(F): Sjunger ni om det på samlingen? 

(B1): Ja. 

 

B2 svarar att man kan leka och hitta blåbär i skogen, man kan hitta kort, sådana kort som 

finns i påsen, tar sedan upp ett kort, ser att det är en fågel och säger att de bor uppe i himlen. 

B3 menar att man i skogen kan titta på de långa pinnarna.  

 

 

3.2 Frågeställning 2  
 

Anser arbetande pedagoger att det skulle underlätta uteverksamheten för barn två till tre år 

om de hade tillgång till vårt arbetsmaterial och i så fall varför? 

3.2.1 Intervju med pedagogerna innan korten provats i skogen  
 

På frågan om hur ofta de går till skogen med barnen svarade alla pedagogerna att de gick till 

skogen en gång i veckan. På frågan om ett arbetsmaterial skulle underlätta uteverksamheten 

svarade alla tre pedagogerna att det på olika sätt redan använt arbetsmaterial i skogen. 

Pedagog 1 (P1) svarade att det är kul med nya och bra material och att pedagogen vet att det 

underlättar utevistelsen. Pedagog 2 (P2) och 3 (P3) svarade att det kan användas för att 

utmana barnen och hitta nya vägar. P2 nämner även här att de använt äggkartonger där de lagt 

i skogsmaterial på ena sidan i kartongen, där barnen i detta fall skall hitta lika föremål som de 

lagt i. På frågan om de tidigare använt något material i ett annat syfte än av naturvetenskap 

svarar P1 att de använt material med matematik, de har använt äggkartonger och beskriver 

detta med att hitta lika som i kartongen och även olika. De har även haft talrullar där barnen 

ska hitta lika många som står på talrullen. P2 menar att de ofta flyttat ut verksamheten, man 

kan ta med sig material ut i naturen. P3 anser att de jobbat med matematik och bygg och 

konstruktion som båda går in i naturen.  
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3.2.2 Intervju med pedagogerna efter att korten provats i skogen  
 

På frågan om pedagogerna märkt något på barnen efter att materialet provats menar P1 att de 

inte märkt något speciellt, de är vana med naturen och har även tidigare varit intresserade av 

pinnar och naturen. P2 menar att barnen vid matbordet efter andra vistelsen i skogen pratat 

om vad de gjort, de pratade om en lång pinne och en kort pinne, de brukar oftast reflektera 

över vad de gjort efter att de har varit ute, och det märks på så vis, menar pedagogen, vad 

barnen har tyckt varit spännande. P3 menar att barnen tycker det är spännande, och lade 

märke till att barnen i skogen tog hjälp av varandra och att de är noga med att jämföra det de 

hittar i naturen med bilden på kortet. På frågan om de skulle kunna tänka sig att använda 

aktivitetskort med barnen, svarade P1 att de skulle kunna tänka sig det då de jobbat mycket 

med material tidigare plus att det också är utmaningar för barnen. P2 menar att denne blivit 

mycket inspirerad av materialet och att man skulle kunna utveckla det utifrån hur gamla 

barnen är. Man kan göra det lite svårare genom att hitta på nya utmaningar kring korten. P2 

menar vidare att barnen gillar att få uppdrag och ta in information samtidigt som det blir 

lustfyllt.P3 menar att det är ett sätt att fokusera djupare på skogen, man kan utforska olika 

delar av skogen, man kan få in jättemycket och denne anser att det är en jättebra idé.  

På frågan om de skulle kunna tänka sig att prova aktivitetskorten under en längre tid svarade 

alla tre pedagogerna att de kunde tänka sig detta. P1 och P3 menar att det svåra är att göra det 

intressant hela tiden, att man då måste utveckla korten, men detta kan man då göra utifrån hur 

barnen klarar av att ta till sig det som korten visar. P3 menar även att man kan ta hjälp av 

barnen vid utvecklingen av korten, de kan göra egna kort och på sätt kan de spinna på barnens 

intressen. P3 menar också att man vunnit jättemycket på att jobba med aktivitetskorten. P3 

nämner även detta med äggkartongerna, att barnen där memorerar och kopierar när de ska 

lägga lika i dem. P2 menar att det skulle vara spännande att prova dem under en period och se 

före och efter reslutat. På frågan om pedagogerna anser att aktivitetskorten kan underlätta 

inlärningen av naturvetenskap menar alla tre att barnen lär mer när de får göra. P1 säger 

följande: 

 

- Ja jag tror mycket på det här att barnen får göra saker. Att lära genom att 

göra, får man plocka de här tallbarren och titta på trädet de kommer ifrån 

med och kottar och se att då blir det liksom, då tror jag att de kommer att 

komma ihåg det längre, än att man bara visar en bild på någonting. Nu får de 

vara med och vara aktiva själva och det sättet att lära in på, tror jag på.  

 

Både P2 och P3 menar att man pratar mer kring korten och när barnet hämtat något kan man 

tillsammans prata om det och ta reda på mer kring naturföremålet (Se bilaga 5). 

 

 

 

 

 

  



 15 

4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
 

Efter att aktivitetskorten provats har jag utifrån intervju med barn och pedagoger kommit fram 

till att detta skulle kunna vara ett fungerande och utvecklande material att använda för barn i 

åldern två till tre år. Pedagogerna ser materialet som utvecklande, vilket innebär att det skulle 

kunna användas för äldre barn om det innebär fler utmaningar utifrån var barnet befinner sig i 

utvecklingen. Barnen har efter att ha fått prova aktivitetskorten under en kort tid fått en 

annorlunda bild av vad man kan finna och göra i skogen. Pedagogerna som provat materialet 

var överens om att barn lär bäst av att få se naturen på riktigt och själva få uppleva den, vilket 

de ansåg att korten kunde hjälpa till med utifrån att barnen med hjälp av dem fick små 

uppdrag som både visade sig innebära ett lärande samt ett tillfälle att utöka diskussionen kring 

skog och naturvetenskap.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 
Problem med resultatets tillförlitlighet kan vara att det endast är jag av oss tre studenter som 

provat materialet som valt att intervjua barnen angående deras funderingar kring skogen. 

Genom att jag valde att intervjua barn, valdes endast tre barn ut. Detta för att få ett så tydligt 

och korrekt resultat som möjligt utifrån dessa barn. Frågorna som ställdes var öppna vilket 

gjorde att barnen hade möjlighet att svara helt utifrån vad de själva tyckte och tänkte. Dock 

hade resultatet varit ändå mer tillförlitligt om fler barn intervjuats. Alla tre av oss som provat 

materialet har observerat barnen och antecknat det som tydligt visat på att korten visat någon 

form av reslutat. Saker som barnen sagt och upptäckt utifrån korten har då antecknats.  

    

Mina uppsatskamrater använde sig av enkäter som lämnades till pedagogerna efter att 

materialet provats. Jag valde att intervjua pedagogerna före och efter materialet provats. Med 

detta vill jag mena att resultatet utifrån de insamlade data vi fick från pedagogerna känns 

tillförlitligt utifrån undersökningens syfte. Jag anser ändå att man får ta i beaktning att 

förskolan jag besökt i min undersökning kanske är en förskola i särklass då de besöker skogen 

en gång i veckan redan från när barnen är två år. De intervjuade kan även ha ett större intresse 

av skogen vilket gör att de svarat extra engagerat på frågorna i intervjun. Jag har inte heller 

sett något som kan tala emot ett undervisningsmaterial hos de pedagoger jag intervjuat och 

den enda tiden på året som pedagog nummer 2 nämnde som de inte gick ut i skogen var på 

vintern och att de då inte skulle kunna använda sig av materialet. Nackdelen med att endast 

ljudupptagning användes var att vi kommunicerar med så mycket mer än talet, Björndal 

(2002) menar att man med ljudinspelning registrerar monologen eller dialogen, medan man 

med hjälp av videoinspelning kan registrera så mycket mer då vi människor kommunicerar 

mycket med bland annat kroppsspråk också. Dock kändes det i detta fall viktigast att få in 

barnens tankar i intervjun och jag kompletterade detta genom att i efterhand skriva ner det de 

pekade på eller tittade mot under intervjun. Detta mindes jag då också genom att lyssna på 

vad barnen sa.   
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4.3 Teoretisk tolkning 
 

Lindemann-Matthies & Knecht (2011) menar att det enligt vetenskapliga studier framkommit 

att utevistelse stärker barnens medkänsla för naturen, de blir mer rörliga och mår bättre både 

fysiskt och psykiskt. 

”Läroplanen talar om vilka värden och kunskaper det är viktigt att barn utvecklar” (Sheridan 

& Pramling Samuelsson” (2009:36). 

Följande citat beskriver en hållbar utveckling, nu och för framtiden:  
 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 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 rev. 2010:7) 

 

   I den aktuella kommunens lokala miljömål skrivs bland annat hur kommunen skall arbeta 

för att nå ut till allmänheten om hur vi kan påverka klimat och miljö, här beskrivs vad vi kan 

göra för att nå målen och vilka mål kommunen har. Jag anser att barn som växer upp i skog 

och natur kommer att få en förståelse för att vara rädda om naturen. Förstår man hur naturens 

kretslopp hänger ihop och hur det kan påverkas positivt och negativt gör man som människa 

och medborgare något för att nästa generation ska kunna leva på samma planet som vi.  

 

   I första intervjuerna av barnen kan vi se att de har rätt skilda uppfattningar om vad som 

finns i skogen. Vi kan se att B1 är övertygad om att elefanten bor i skogen, vilket även B3 kan 

ha trott sig se i skogen. B2 kan enligt min tolkning endast se att människor kan bo i skogen då 

denne vid syn på motionären blir övertygad om att han måste bo i skogen. Det kan kanske 

märkas på barnen att de är vana att vistas i skogen då alla tre hade snabba svar på vad man 

kan göra i skogen. Två av barnen brukade titta på stenar då båda två svarade något som hade 

med stenar att göra. Det tredje barnet kanske hade plockat svampar med sin familj tidigare då 

denne hade bra koll på hur de skulle behandlas innan de gick att äta.  

 

   Vid vistelsen med barnen i skogen lärde sig barnen snabbt vad korten innebar och vad de 

skulle användas till, innan andra tillfället frågade två av barnen om korten skulle med och 

själva momentet när barnen skulle få dra ett kort verkade spännande i sig. När de drog korten 

tolkade de direkt bilden och en intressant aspekt av detta var att B1 fick kortet med två stenar 

på vid sista gången i skogen, vid de andra två tillfällena hade B3 fått detta kort, denne hade då 

letat en stor och en liten sten. Men denna gång ansåg B1 att en av stenarna på bilden var platt, 

vilket blev utmaningen denna gång. Vi ser här tydligt liksom Lökken m.fl. (2006) att barn har 

en upptäckarglädje och vill utforska. Under utevistelsen uttryckte barnen stor entusiasm och 

glädje och de undersökte vad korten visade, de jämförde och tolkade dem på sitt eget sätt. 

Efter att de fått göra sin tydning av kortet diskuterade vi tillsammans kring vad de kommit 

fram till och kring de olika naturföremål som korten visade och som barnen hittade och 

jämförde med korten och varandra. Jagtøien m.fl. (2002) och Szczepanski (1997) menar att 

barnen gärna samarbetar och gör saker tillsammans vilket stärker deras sociala förmåga. 

Höglund (2012) visade i en studie att barn på en förskola övar matematik i skogen och för att 

lösa det tilldelade uppdraget måste barnen samarbeta. Jag kunde tydligt se detta samarbete när 

barnen tittade på korten, om något av barnen inte kunde se vad som var på kortet, så tog det 

inte lång tid innan de fick en hjälpande hand från något av de andra barnen, Williams (2006) 

ser detta som ett sociokulturellt lärande, i en grupp kan vi lära av varandra och dela med oss 

av de kunskaper vi sitter inne med, precis såsom barnen gjorde i detta fall.  
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   Vi kan således utläsa av resultatet att barnen efter att de fått prova aktivitetskorten svarar 

annorlunda på frågorna. Hos två av barnen svarar de då utan att tveka att ekorren bor i skogen 

kanske med anledning av att vi faktiskt såg den hoppa på ”tallegren” vid ett av tillfällena i 

skogen. B2 nämner även att man kan plocka kort i skogen och vill då gärna plocka ett kort ur 

påsen. Barnet ser direkt att kortet föreställer fågeln och tittar därefter upp i himlen och säger 

att den bor där. Jag anser här att det skett ett lärande, barnen har med hjälp av upprepningar 

kommit ihåg vad korten innebär och vi har även vid varje tillfälle pratat kring naturföremålen. 

Langlo Jagtøien m.fl. (2005) beskriver det som att vi lagrar information i vårt kinestetiska 

sinne då vi förnimmer, vi minns med kroppen, vi har upplevt något som sedan fastnar och 

finns kvar. Enligt Sheridan & Pramling (2009) menar (Pramling Samuelsson & Mårdsjö 

2007) att vi måste visa barnen vad det är vi vill lära dem. Vilket vi tydligt kan se ett samband i 

och med aktivitetskorten där vi med hjälp av korten visar vad vi vill att barnen skall uppnå, vi 

tar sedan med dem till skogen för att påvisa detta i dess naturliga sammanhang. Det sker på så 

sätt förhoppningsvis ett lärande utifrån korten vilken från början var dess mening. Kanske är 

det detta barnen gjort då vi vid upprepade tillfällen tittat på korten, hämtat föremål, tittat efter 

djur och samtalat kring dem. Johansson & Holmbäck Rolander (2000) menar att det är viktigt 

att låta barnen lära sig med hjälp av variation då de lättare lär sig något om de får uppleva 

detta med alla sinnen.   

Det är även viktigt att barnen känner trygghet i skogen, något jag lade märke till utifrån detta 

var att barnen gärna ville gå fram till samma ställe varje gång vi kom till skogen (Granberg 

2000). De ville titta på samma stenar, jämföra samma pinnar och titta efter ekorren vid samma 

tallar. Det kan ha haft som orsak att de kände en trygghet i detta, eller så var det kanske så att 

de trodde att detta var de rätta stenarna, de rätta pinnarna eller platsen där ekorren bodde.  

 

   Innan pedagogerna varit med och provat aktivitetskorten märktes det att de enligt 

intervjusvaren hade tidigare erfarenhet av att använda sig av material i naturen. De verkade 

vara vana vid att plocka med sig verksamheten ut och verkade inte se detta som något hinder, 

Att pedagoger på förskolan är vana att plocka med sig undervisningen ut belyser Höglund 

(2012) i en artikel som något som vi gärna gör med de yngre barnen.  Pedagogerna på 

förskolan jag undersökte hade tidigare använt sig av enklare material såsom en äggkartong där 

barnen skulle lägga lika och en av pedagogerna menade att det underlättade verksamheten om 

man använde någon form av material. P2 och P3 menade att ett material att plocka med ut 

ofta kan utmana barnen vilket är positivt. De hade även använt andra material där P1 och P3 

nämnde matematik som något som de använde utomhus, likaså menade P2 att de ofta 

plockade med sig verksamheten ut.  

 

   Efter att de varit med i naturen ställdes frågor kring hur de upplevt materialet och vad de 

ansåg om det. De menade att aktivitetskorten kan stimulera barnen att utmanas i sin 

utveckling kring skog och natur. De såg även alla att korten var utvecklingsbara och de tyckte 

att det var en bra idé att använda aktivitetskort. Alla tre pedagogerna var överens om att de 

trodde att korten skulle stimulera barnens inlärning av naturvetenskap då de ansåg att man 

med hjälp av korten diskuterade kring det man såg och att barnen fick hämta något eller se 

något på sin naturliga plats. P1 ansåg att barnen lär sig bäst genom att uppleva och själv få se 

och göra. Se tallen där kottarna och barren växer istället för att inomhus visa en bild. 

Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att vi utomhus ser verkligheten som vi ser i den 

teoretiska inlärningen inomhus. Detta är enligt mig just det som pedagogerna i intervjuerna 

menar när barnen verkligen får uppleva naturen genom aktivitetskorten.  

 

   Jag anser mig ha fått svar på mina frågeställningar och jag vill mena att detta arbetsmaterial 

enligt både mina egna resultat och mina uppsatskamraters resultat, bygger på att 
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aktivitetskorten skulle kunna vara att ett fungerande material att tillämpa ute i naturen.  (Se 

även mina uppsatskamraters resultat, Andersson 2012, Lake 2012 (länkar ska in till dessa 

namn i Diva). Förhoppningsvis kanske även barnen som enligt Szczepanski (2008) blir 

räddare om miljön när de blir vuxna, då dessa barn vistas i skogen minst en gång i veckan och 

redan nu ser vad man kan göra i skogen, såsom plocka bär och svamp eller varför inte titta på 

stenar och hälsa på ekorren som faktiskt bor i skogen och vill kunna göra det i framtiden 

också. 

 

4.4  Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
 

Resultatet av korten visar att det skulle vara intressant att undersöka hur barnen skulle svara 

efter att fler kort provats och under en längre period. Drömscenariot skulle vara att prova 

korten under till och börja med ett halvår, utvärdera resultatet och utefter det göra nya kort 

utifrån teman, som exempelvis, tema fåglar, tema träd, tema mossor och så vidare. När barnen 

är mellan två och tre år passar det bra att ha enkla kort. Ju äldre barnen blir, desto mer kan 

man med hjälp av korten utmana dem att ta svårare kort, lära sig se skillnad på träd, fåglar och 

mossor. Ur ett mer långsiktigt perspektiv skulle det även vara intressant att följa en 

åldersgrupp barn från det att de börjar på förskolan till det att de går ut grundskolan. Det 

skulle vara intressant att följa barnens utveckling och undersöka hur denna fortgår, om de haft 

någon användning av aktivitetskorten ur fler olika perspektiv.  
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BILAGOR 

Bilaga 1  

 

 

 

Högskolan i Gävle  

Examensarbete i 

lärarprogrammet. 

Akademin för teknik och miljö 

15hp 

 

Bakgrund 

 

Under hösten 2012 är vi tre studenter vid Högskolan i Gävle som ska skriva vår c-uppsats 

inom naturvetenskap och matematik. Vi har gjort ett arbetsmaterial i form av aktivitetskort 

vilket innebär att vi själva har skapat aktivitetskort där det finns olika små uppdrag som 

barnen kan göra i skogen, ex hitta ett träd, en fågel, en insekt etc. Genom användandet av 

detta material kommer barnen att träna matematik, artkunskap, begreppsbildning, motorik, 

fantasin, kamratskap och barnen får använda sig av alla sina sinnen (syn, hörsel, känsel etc.). 

Dessa uppdragskort skulle vi vilja prova när vi är ute på exkursion tillsammans med barnen i 

skogen. Vi tror att varje barn har ett inneboende behov av att röra på sig och detta material 

kan man samtidigt ge dem utmaningar i form av olika uppdrag som bidrar till 

kunskapsinhämtning. Vår grundtanke med detta material, är att om man som pedagog väl har 

tagit sig ut i naturen, till skogen, så bör man passa på och göra några aktiviteter. Detta 

material är tänkt att vara en hjälp för pedagogerna under exkursioner med barnen. 

 Under studien kommer vi att behöva intervjua och observera barn och pedagoger i samband 

med dessa exkursioner. För att studien ska bli så bra som möjligt behöver vi skriva 

anteckningar vid intervjutillfällena. Vi kommer också att behöva använda oss av 

ljudupptagning vid intervjuerna. 

 

Etik och sekretess 

Varken förskolans, pedagogers eller barnens namn kommer att nämnas i anknytning till 

uppsatsen. Materialet kommer bara att vara tillgängligt för oss tre studenter samt vår 
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handledare på Högskolan i Gäve, som jobbar med uppsatsen, och endast under kursens gång. 

Därefter kommer materialet att raderas. 

 

Medverkan i studien är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin 

medverkan. 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Malin Apelgårdh Svedlund (mejladress)      
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FULLMAKT 

 

 

Underskrift av student vid högskolan i Gävle 

 

Jag lovar att inte visa anteckningar eller ljudupptagning för någon annan än 

mina kurskamrater och handledare för examensarbete i lärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle ht-12. Två veckor efter kursens slut lovar jag att radera mitt 

material. 

 

 

Datum Underskrift   

 

  

 

Namnförtydligande samt e-mailadress. 

 

 

 

Underskrift rektor/förskolechef 

 

Jag godkänner att studenten ovan i förskolan/skolans lokaler samt närliggande 

skog observerar och spelar in en kortare ljudsekvens av intervju med barn och 

pedagoger på överenskommen avdelning. Detta under förutsättning att 

materialet endast görs tillgängligt för kursdeltagare och handledare på kursen 

under tiden för kursens gång (HT 2012) och sedan raderas.  

 

  Datum Underskrift  

 

  

 

 

 Namnförtydligande  
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FULLMAKT 

 

 

 

Underskrift av student vid högskolan i Gävle 

 

Jag lovar att inte visa anteckningar eller ljudupptagning för någon annan än 

mina kurskamrater och handledare för examensarbete i lärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle ht-12. Två veckor efter kursens slut lovar jag att radera mitt 

material. 

 

 

Datum Underskrift   

 

  

 

Namnförtydligande samt e-mailadress. 

 

 

 

Underskrift pedagog 

 

Jag godkänner att studenten ovan i förskolans lokaler observerar och spelar in en 

kortare ljudsekvens av intervju med mig. Detta under förutsättning att materialet 

endast görs tillgängligt för kursdeltagare och handledare på kursen under tiden 

för kursens gång (HT 2012) och sedan raderas.  

 

   

 

Datum Underskrift  
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FULLMAKT 

 

 

 

Underskrift av student vid högskolan i Gävle 

 

Jag lovar att inte visa anteckningar eller ljudupptagning för någon annan än 

mina kurskamrater och handledare för examensarbete i lärarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle ht-12. Två veckor efter kursens slut lovar jag att radera mitt 

material. 

 

 

Datum Underskrift   

 

  

 

Namnförtydligande samt e-mailadress. 

 

 

 

Underskrift av vårdnadshavare 

 

Jag godkänner att studenten ovan i förskolans lokaler samt närliggande skog 

observerar och spelar in en kortare ljudsekvens av intervju med mitt/vårt barn. 

Detta under förutsättning att materialet endast görs tillgängligt för kursdeltagare 

och handledare på kursen under tiden för kursens gång (HT 2012) och sedan 

raderas.  

 

   

 

Datum Underskrift  
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Bilaga 2 

Dessa frågor ställs till barnen både innan man går ut till skogen första gången och när 

den sista gången är avklarad för att eventuellt se om barnen fått lite mer kunskap om 

skogen: 

 

Vad finns i en skog? 

Bor någon i skogen?  

Vad gör man i skogen? 

 

Dessa frågor ställs till pedagogerna innan vi provat materialet: 

 

Hur ofta går ni till skogen med barnen?  

Tror du att ett arbetsmaterial att använda i skogen skulle underlätta uteverksamheten och i så 

fall på vilket sätt? 

Har ni använt er av något material i ett annat syfte än naturvetenskap, vid vistelsen i skogen 

tidigare? 

 

Dessa frågor ställs till pedagogerna efter att vi har provat materialet: 

 

Har du märkt något på barnen efter vi provat aktivitetskorten? 

Skulle du kunna tänka dig att använda aktivitetskort med barnen och av vilken/vilka 

anledningar? 

Skulle du kunna tänka dig att prova aktivitetskorten under en längre tid och hur länge och 

varför? 

Anser du som arbetande pedagog att aktivitetskort kan underlätta inlärningen av 

naturvetenskap för barnen och i så fall på vilket sätt? 
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Bilaga 3 

Aktivitetskorten är egentagna foton eller målade bilder som jag skrivit ut, på baksidan av 

kortet står en kort instruktion. Barn som lärt sig läsa kan själva läsa vad som står och vuxna 

som vill ha en instruktion kan där läsa vad som står. Korten är 15 x 10 centimeter stora och 

laminerade (inplastade).  
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Bilaga 4 

Mönster till kortpåsen 
Börja med att klippa till alla delar 

 

 

1) Två stycken i ett grövre tyg och två stycken bitar i bomullstyg: alla bitar skall vara 20X25cm. 

Två remsor till snörena: 70X2,5cm 

 

 

 

 

2) Lägg de två grövre tyg styckena ihop räta mot räta och syr ihop sidorna. Jag lämnar en bit på 

var sin sida för snörena. Hålens öppningar har jag gjort 2 cm stora. 
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3) Man börjar med att sy 3cm och fäster tråden. Lämna sedan öppet 2cm och fäst tråden igen och 

fortsätt sy. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Sedan gör man samma sak med det andra tyget, alltså upprepa nummer 2 & 3 

 

 

 

 

 

 

5) Vik sedan hörnen på påsens botten, söm mot söm. Mät sedan 2,5cm och sy tvärs över. Gör 

samma sak på alla 4 hörn. 
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6) Klipp sedan av överflödigt tyg 

 

 

 

7) Sedan lägger man i ena påsen i den andra räta mot räta och syr längst överkanten. Lämna 

en bit så du kan vända påsen så den hamnar rätt 
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Glöm inte att lämna en bit för att vända runt påsen!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) När påsen är vänd rätt så syr man en söm längt upp för att hålla tygerna på plats 

 

 

 

8) Sedan gör man en söm runt hela stycket igen fast ovanför snörhålet och en söm nedanför 

hålet så att snöret får en egen kanal. 
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Nu är själva påsdelen klar 

 

9)  Nu syr man ihop snörena, jag har valt att klippa två lika långa längder  

a 70cm X 2,5cm. Man kan också välja att ta ett grovt snöre som finns på rulle eller något 

annat fint band som går att köpa. 

 

 

 

 

10) Sedan trär man in snörena igenom kanalerna antingen med hjälp av en lång pinne eller 

med en säkerhetsnål 
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Gör lika på andra sidan med det andra snöret. 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är påsen klar! 
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Bilaga 5 

 

Det som är markerat med rött är barnens svar, där det står F framför är frågeställarens 

följdfrågor till barnen under intervjun.  

 

Här ser man hur barnen kort svarat på frågorna innan de fått prova på aktivitetskorten på plats 

i skogen. 

 

 

Fråga 1. Vad finns i en skog? 

 

Barn nr. 1 Ett djur. F: jaha vad kan det var för djur då? En elefant! F: 

En elefant tror du finns iskogen? Mmm  

Barn nr. 2 Mmm det Finns en grej där borta som jag vände upp, en sten, 

den var tung. F: Var den tung stenen? Ja. F: Jaha. Ja och där 

var en annan. 

Barn nr. 3 tampar, kolla en stor damp.F: Vad finns det, vad fanns det? 

vi hittar en stor damp därF: Jaha hittade ni någonting? 

aa en damp.F: Jaha vad spännande vad kan man göra med 

den då?man kan inte äta den om den inte är kokad. 

F: Nej precis och sedan kan det ju vara så att svamparna är 

giftiga också. Så därför får man inte heller äta dem, man får 

bara äta svampar som går att äta. 

mm i våran skog, går dem, dom går o äta, alla dampar i eran 

skog F: i din skog hemma? Mhm ja 

 

 

Fråga 2. Bor någon i skogen?  

 

Barn nr. 1 Ett hus , F:intervjuare frågar: Vem bor i huset då?En elefant. 

F:elefanten bor i huset mmm. 

Barn nr. 2 Nää.  F: Finns det ingen som bor i skogen ?Jo en där! (pekar 

mot en gående människa).F: Jaha tror du att han bor i skogen  
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Barn nr. 3 nån bor inte i våran skog. F: i eran skog bor ingen. nej 

F: ingen alls. Det kan inte finnas inte något djur? 

nej, våran hittat ett rådjur där hemma i skogen F: ett rådjur  

ja F: jaha vad spännande. 

vi tror det var en elefant. F: en elefant. ja vi tror det. 

 

  

Fråga 3. Vad gör man i skogen? 

 

 

Barn nr. 1 Man kan plocka pinnar, F: Jaha det kan man göra. stenar 

också,  F: Jaa kan du komma på något mer? en stor. F:En stor 

och en liten sten. De här stora sitter så hårt. F: Ja de sitter 

fast. Mmm  

Barn nr. 2 Letar efter en sten, jag ska kolla efter den där stenen (pekar 

mot en sten och går mot den).  

Barn nr. 3 plocka dampar. F: mm, kan man göra något mer? 

ja, F: kan du komma på något. (något ej hörbart)  

 

 

Svaren på frågorna när de ställdes efter att barnen provat aktivitetskorten i skogen, sista gången.  

Fråga 1. Vad finns i en skog? 

   

Barn nr. 1 Hmmm, ett träd. F: Ett träd, finns det något mer i skogen? En 

ekorre, F: En ekorre. Som satt på tallegren. F: aaa. Mmm 

Barn nr. 2 Mm finns stenar. F:Stenar. Mmm F: Mmm finns det något 

mer? Kottar. F:Kottar. En kotte! F:Jaaa!   

Barn nr. 3 Massa kottar, hitta några blåbär där. F:Hitta ni några blåbär 

också. Mmm F: Va härligt! Väldigt många.  

 

Fråga 2. Bor någon i skogen?  

 

Barn nr. 1 En ekorre bor i skogen. F: Gör den det aaaha..  
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Barn nr. 2 Ja, F: Vem då eller vilka? Dom där grena. (Pekar mot andra 

barn med gröna reflexvästar).  F: Bor grenarna i skogen? Jaa. 

F: jaa  De dära två där borta. (pekar på andra barn i 

skogen)F: Bor de i skogen? Aaa. F: tror du? Aaa. Kan du 

komma på någon mer som bor i skogen? Nu pratar den inte. 

(tittar på telefonen som spelar in) F: Nej det är ju du som 

pratar i mikrofonen där.  

Barn nr. 3 Ekorrna. F: ekorrna bor i skogen,jaha.  

  

Fråga 3. Vad gör man i skogen? 

 

Barn nr. 1 Jag vet inte. F: Kan du inte komma på nånting? Vad är det 

för djur?  F: Vad är det för djur, vilket djur menar du? En 

Elefant som har en snabel. F: En elefant som har en snabel. Ja 

så här.(visar med fingrarna på näsan och armen genom andra 

armen som en snabel). F: ja, Så här så här har han en snabel. 

F: Sjunger ni om det på samlingen? Ja 

Barn nr. 2 Leka. F mm, vad kan man leka då? Man kan hitta blåbär. F: 

Ja de kan man göra. Aa kan man gö. Man kan hitta kort. F: 

Hitta kort. Sånna hära kort. (Försöker ta fram ett kort ur 

påsen). F aa. Sånt. F: Vad är det på dem då? Jag ska kolla. F: 

Ska du kolla på ett kort? Ta ett kort (plockar upp ur påsen). 

Fågel. F: Ja! Som bor uppe i himlen.F: ja precis. Å nå mer, 

jag får inte i den.  

Barn nr. 3 Leka, F: Aa titta på pinnar. F: Aa. Inte dom pinnarna. F: En 

sån pinne inte den pinnen. Nej F:Vilka pinnar kan man titta 

på då? Den kan man titta på dom långa pinnarna. F: Dom 

långa pinnarna. ( pekar mot långa pinnar på marken). Aa F: 

mhm, kan du komma på något mer? Inge mer. Nää  

 

Svaren på frågorna som ställdes till pedagogerna innan de fick vara med och prova aktivitetskorten i 

skogen.  
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Fråga 1: Hur ofta går ni till skogen? 

 

Pedagog nr. 1 Planerat en gång i veckan 

Pedagog nr. 2 På Utflykt en gång i veckan oftast. 

Pedagog nr. 3 En gång i veckan brukar det bli. 

 

 

Fråga 2: Tror du att ett arbetsmaterial att använda i skogen skulle underlätta 

uteverksamheten och i så fall på vilket sätt? 

  

 

Pedagog nr. 1 Vi har en hel del arbetsmaterial som vi använder oss av så jag 

vet att det underlättar och det är alltid kul och bra med nya 

material.  

 

Pedagog nr. 2 Vi jobbar ju med pinnar, kottar, man kan ju använda 

matematik, matematiska. Ja när man gör utmaningar som 

med äggkartonger när de ska leta lika, ett enkelt material där 

man både kan ha skogsmaterial och ta med sig saker 

Pedagog nr. 3 Ja det är roligt med lite utmaningar, man kan använda det på 

olika sätt,  dels för att utmana några som fastnar och inte 

hittar något att göra, man kan driva det vidare som med 

stenar på bilderna, man kan börja hitta nya vägar med stenar, 

sedan är det ju roligt att få lite uppgifter, ett barr, en platt 

sten, man får in väldigt mycket. 

  

Fråga 3. Har ni använt er av något material i ett annat syfte än naturvetenskap, vid 

vistelsen i skogen tidigare? 

 

 

Pedagog nr. 1 Olika mycket med matte,t.ex. äggkartong, stenar kottar 

pinnar, barnen skall göra lika som i kartongen. Likheter och 

olikheter, vi har haft talrullar med olika siffror, barnen har 
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hämtat material från skogen, man har lagt tre stora pinnar på 

trean till exempel, vi har haft massor. 

 

Pedagog nr. 2 Vi har flyttat ut verksamheten ibland till skogen. Vi har tagit 

med pysselgrejer ut, för att kunna vara ute så mycket som 

möjligt. Man kan ta med trådar och göra rönnbärshalsband 

till exempel. Flyttar man ut verksamheten kan man ta med sig 

andra material. 

Pedagog nr. 3 Matte går ju in. Bygg och konstruktion, djur och natur ingår 

ju i det.  

 

Frågorna som ställdes till pedagogerna efter att de varit med och provat aktivitetskorten i 

skogen. 

 

 

Fråga 1: Har du märkt något på barnen efter vi provat aktivitetskorten? 

 

Pedagog nr. 1 Nej inte speciellt så eller de är ju vana,  vid och vara ute sedan 

att de är intresserade av pinnar och naturen det har de ju 

varit tidigare också.  

Pedagog nr. 2 Öhh när vi satt och åt efteråt pratade om det, vad de hade 

varit med om, om ekorren, lång pinne och kort pinne. Så 

brukar ju vi göra ändå, när man sitter och äter, vad har vi 

gjort idag ute? Vi märker vad som var mest spännande.  

Pedagog nr. 3 De blir intresserade de blir fångadedet är spännande nummer 

1 (författarens not.) visste inte vad det hette, hon fick hjälp av 

de andra, att det hette barr, de jämför det ser inte riktigt lika 

ut som på bilden men de är väldigt noga och tittar på det de 

ser.  
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Fråga 2: Skulle du kunna tänka dig att använda aktivitetskort med barnen och av 

vilken/vilka anledningar? 

 

Pedagog nr. 1 Ja det skulle jag kunna tänka mig eftersom vi har jobbat 

mycket med material förut, skulle jag kunna tänka mig det. 

Det är utmaningar för barnen. 

Pedagog nr. 2 Absolut, jag blev jätteinspirerad, att utveckla de litegrann då, 

så att man kollar vilken nivå, nu har ju vi 9or och 10or så de 

här minstas skulle säkert räcka med de som du har gjort. De 

andra klarar det ganska bra. Just det här med mossan, hitta 

en sten med mossa på. Litre svårare hitta på nya 

utmaningar,just att ha aktiviteter i skogen, de gillar ju att få 

uppdrag. Ta information samtidigt som det är lustfyllt.  

Pedagog nr. 3 Ja det är ett sätt att kunna fokusera, djupare delar av skogen, 

utforska olika sorters blad, formar på stenarna, platta och 

runda man får in jättemycket, jättebra idé.  

 

Fråga 3. Skulle du kunna tänka dig att prova aktivitetskorten under en längre tid och 

hur länge och varför? 

 

Pedagog nr. 1 Ja det skulle jag kunna, jag skulle kunna prova dem och se 

hur jamen hur de olika barnen liksom fixar det. Ja liksom, de 

svåra är nog att utveckla det så det hela tiden blir en 

utmaning för barnen, de här barnen som gjorde det nu fixade 

det ju på en gång,  det kanske inte alla gör, så det är jättebra 

att de ligger på en nivå så att det liksom  är så att de klarar 

det, sedan är ju utmaningen att hela tiden utveckla det så det 

blir nya utmaningar för barnen så de fortsätter att utvecklas, 

jag skulle absoulut kunna tänka mig att använda dem.  

Pedagog nr. 2 Jamen om man säger man skulle ju kunna göra.Vi är ju inte 

ute på vintern men under den här perioden som vi är ute så 

kulle man ju kunna göra just som du säger se före och efter, 

man håller på kontinueligt så ser man vad som hänt under 
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tiden.  

Pedagog nr. 3 Oj, jag tror att det blir tjatigt, har man de för länge så tappar 

de nog charmen med det. Men däremot tror jag att det är 

utvecklingsbart att genom barnen att fullfölja och kanske 

utveckla det på något vis. Kan jag tänka mig, dels kan man ju 

se hur barnen tar till sig för barnen kan ju också på många 

sätt visa spår hur man skulle kunna fortsätta, man kan göra 

som med äggkartongerna, memorera och kopiera, barnen kan 

rita egna kort kanske, det finns jättemånga idéer egentligen 

och att spinna på barnens intresse så har man ju vunnit 

jättemycket. Mycket gratis.  

 

Fråga 4: Anser du som arbetande pedagog att aktivitetskort kan underlätta inlärningen 

av naturvetenskap för barnen och i så fall på vilket sätt? 

 

 

Pedagog nr. 1 Ja jag tror mycket på det här att barnen,  får göra saker, att 

lära genom att göra, får man då plocka de här tallbarren och 

tittas på trädet de kommer ifrån med kottar och se att då blir 

det liksom då tror jag att de kommer att komma ihåg det 

längre, än att man bara visar en bild av någonting, nu får de 

vara med och vara aktiva själva och det sättet att lära in på 

tror jag på.  

Pedagog nr. 2 Absolut jag tror att, genom att man använder de här 

aktivitetskorten så får de använda flera sinnen. Och sedan blir 

det automatiskt att man pratar om det, när de har hämat 

någonting, eller de pekar, då blir det att man fördjupar sig i 

ämnet. Det blir automatiskt mera lärdom och kunskap då tror 

jag. Så mycket som vi pratade då om ekorren och kotten och 

fröna i som du gjorde du utvecklade, de kanske man inte gör 

bara ändå.  

Pedagog nr. 3 Ja genom att man kan fånga  dem och bli delaktiga på en bild 
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att titta så kan man tillsammans ta reda vad det är för något, 

vilken form den har och vilken färg, så absolut. 

 

 

 


