
2003:043 PED

PEDAGOGUTBILDNINGARNA

BARN- OCH UNGDOMSPEDAGOGISK UTBILDNING
med inriktning mot arbete som förskollärare

VT 2003
Vetenskaplig handledare: Ingmarie Munkhammar

2003:043 PED • ISSN: 1402 – 1595 • ISRN:  LTU - PED - EX - - 03/43 - - SE

Barns intresse av
att utforska naturen

Ett försök att öka barns intresse av att utforska naturen
genom ett temainriktat arbete

ELLENOR NORBERG
MARIA NYSTRÖM
EMMA STENLUND

EXAMENSARBETE



Förord 
 
Vi vill tacka våra handledare som gjort det möjligt för oss att utföra vår undersökning under 
vår praktik och även ett stort tack till alla barn som deltagit i genomförandet av vårt 
examensarbete. 
 
Vi vill även tacka vår vetenskapliga handledare Gunnar Jonsson som hjälpt oss igenom 
arbetet med sina bra synpunkter och idéer.  
 
 
Luleå 2003 
 
 
 
Ellenor Norberg Maria Nyström Emma Stenlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abstrakt 
 

Syftet med vårt examensarbete var att öka barns intresse av att utforska naturen genom 
ett tematiskt arbetssätt. Med att utforska avses barns nyfikenhet och uppmärksamhet av 
vad som finns i naturen. Med natur avses ett närliggande skogsområde. Undersökningen 
genomfördes med arton barn i åldrarna 4-7 år i förskola och förskoleklass i Luleå 
kommun under sju veckor. I förskoleklassen var tolv barn med och i förskolan valdes de 
sex äldsta barnen ut till att delta i undersökningen. De mätmetoder vi har använt oss av 
är intervjuer och observationer. Intervjuerna var standardiserade och utfördes vid två 
tillfällen, en genomfördes under den första praktikveckan och den andra under den 
sjunde. Observationerna var ostrukturerade och skedde under hela praktikperioden och 
skrevs ned i löpande protokoll. Den första intervjun visade att barnen redan hade ett 
intresse av att utforska naturen. Barnen i förskoleklassen var positiva till de planerade 
aktiviteterna, men visade även ett stort intresse att utforska naturen själva, medan barnen 
i förskolan nästan enbart visade intresse för de planerade aktiviteterna. Vi anser att 
resultatet visade på att intresset av att utforska naturen ökat något hos vissa barn. 
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Bakgrund 
 
Vi valde detta ämnesområde eftersom vi själva tycker om att vara ute i naturen och anser att 
det är viktigt att även barn får vistas i naturen.  
 
Genom detta arbete vill vi försöka att öka barns intresse av at utforska naturen så att de själva 
känner lust att vistas mera ute. När intresset väl finns där tar de även lättare till sig kunskap 
om naturen. Vi tycker att detta är viktigt eftersom vi själva kommer att arbeta inom förskolan. 
Vi ska även använda oss av naturen som inspirationskälla för andra ämnen, som t ex i bild, 
svenska och matematik. 
  
 
Förankring i styrdokumenten 
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 
skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 
och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att 
förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i 
nutid och i framtid. (Utbildningsdepartementet 1998, s. 10) 
 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• Utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 
naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 
(Utbildningsdepartementet 1998, s. 13) 
 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• Känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 
sammanhang. (Utbildningsdepartementet 1998, s. 12) 

 
 
Vad är natur? 
 
Ordet natur betyder den biologiska och fysiska omvärlden, skapelsen, skog och mark. 
(Malmström, Györki & Sjögren 1991) Leicht Madsen (1999) menar att ordet natur är 
motsatsen till kultur och att ordet kultur är motsatsen till natur. Detta säger alltså inte så 
mycket, men de flesta människor har ändå en ganska bra bild av naturen. Fast det är ändå inte 
klart över varifrån bilden kommer och hur vitt eller snävt ordet är.  
 
Bent Leicht Madsen, som arbetar som lärare i Danmark, har ställt frågan vad natur är till 
förskollärare, studenter och föräldrar med barn på förskolor och fritidshem. Svaren har han 
delat in i följande grupper: 

• Känslor och upplevelser. 
- Det som upplevts i naturen påverkar mycket ens uppfattning om den. 

• Ekologisk hållning. 
- Naturen uppfattas som något som håller på att förstöras och försvinna. 

• Naturen som organism. 
- Naturen ses som liv och död, oändlighet och samspel, maskineri, hela världens 
sammanhang. 

• Naturen som biologi. 
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- De element som naturen består av, som t ex träd, sjöar, djur och växter. (Leicht 
Madsen 1999) 

 
Det finns många sätt att betrakta naturen och varje sätt ger sin belysning och sin bild. Inget 
synsätt är bättre än något annat men det bästa synsättet är det som passar bäst in beroende på 
vad som vill göras för tillfället. En desto mer varierad naturuppfattning var och en har, desto 
mer spännande blir naturen. (Leicht Madsen 1999) Den definition av natur som vi utgår ifrån i 
detta arbete är rymlig och innefattar de flesta av ovanstående kriterier. 
 
 
Barns attityder till naturen 
 
Barnens egna aktiviteter, upplevelser, fantasier, deras nyfikenhet och frågvishet grundar deras 
attityd till naturen, därför måste vi arrangera aktiviteter kring naturen så att barnen får en bra 
uppfattning om den. (Leicht Madsen 1999) Det finns en stor sannolikhet att de människor som 
inte har varit i kontakt med naturen inte heller kommer att ha någon stor förståelse för den 
eller ha något stort intresse av att bevara den. För de flesta vuxna har deras naturupplevelser 
som barn haft störst betydelse och då oftast tillsammans med någon närstående vuxen. Detta 
beror på att attityder och inställningar lättast formas i barndomen.  
 
Genom handlingar formas också attityder. Det är bra om barn får vara med och delta i 
handlingar som är viktiga för naturen, som t ex sopsortering. De lär sig därmed goda vanor, 
som t ex att inte kasta skräp ute i naturen. Positiva upplevelser och erfarenheter ger troligtvis 
en positiv syn på miljövård. (Nyhus Braute & Bang 1997) Det är viktigt att förskolan arbetar 
med att grundlägga miljötänkande hos barnen. Förskolan bidrar till ökat miljömedvetande 
genom att arbeta miljömedvetet redan med de allra minsta barnen. (Granberg 2000) I 
omvärldskunskap är det viktigaste kännetecknet på bra lärarinsatser undervisningens bidrag 
till barnens framtidstro. (Jönsson & Wickenberg 1992) 
 
 
Att fånga barns uppmärksamhet 
  
Barn utvecklas genom att vara aktiva och genom sina egna sinnesintryck, speciellt när de ska 
lära sig något nytt. Barn har också en inre världsbild som skapas genom aktivitet och 
sinnesintryck. Piaget kallar denna inre bild för struktur. Strukturen byter hela tiden karaktär 
under barnets livstid och förändras genom händelser och fenomen. Detta anses bra att veta så 
att vi kan förstå barnens uppmärksamhet, nyfikenhet och intressen, vilket är viktigt när det 
gäller barns förhållande till naturen.  
 
Aktiviteter som genomförs med barnen ska inte ligga för långt ifrån det barnen redan vet om 
naturen. Handlar det om sådant som barn redan kan och har förstått kommer de att känna sig 
uttråkade. Handlar det om sådant som barnen inte kan känner de sig dumma och förlorar tron 
på att deras erfarenheter är värda något och då vill de heller inte skaffa sig nya erfarenheter. 
Det är alltså viktigt att utgå från barnens egna frågor, deras nyfikenhet och uppmärksamhet så 
att de får utmaningar som de klarar av. Då har man hittat en koppling till barnets ”inre 
världsbild” som är nödvändig. När en pedagog genomför en aktivitet med och för barnen är 
det mest för att göra barnen uppmärksamma på något annat än de kanske själva skulle ha valt. 
Som pedagog förmedlar man då till barnen att det som nu sker är något viktigt, värt att ägna 
uppmärksamhet åt. Barns intresse för natur och djur ökar om vuxna är med och ifall de bara är 
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lite nyfikna, fantasifulla, kreativa och humoristiska i sin inställning till naturen fungerar de 
som en sorts förmedlare av lugnet och tillfredsställelsen.  
 
Att styra uppmärksamheten mot små detaljer i naturen och det ”vanliga” är viktigt. Det är 
sådana djur och växter som vi alltid möter som vi ska göra spännande och intressanta, så som 
sniglar, daggmaskar, blommor och blad med gnagmärken från insekter och insektsgångar. 
Eftersom barn har mest intresse för stora djur och sådant som är iögonfallande, tack vare 
böcker och TV, där de mest belyser det stora i naturen, så måste vi göra det ”vanliga” 
spännande och intressant för barnen. Man kan t ex. lyfta på stenar och se på allt som finns 
under dem, fånga in småkryp och titta på dem i en lupp. (Leicht Madsen 1999) I naturen 
händer det alltid saker och det är bra att barnen vill utforska det som händer. Att senare 
bearbeta upplevelserna är en viktig del, det kan vara att rita, prata eller dramatisera det man 
varit med om. (Nyhus Braute & Bang 1997) När barn ritar eller arbetar med lera använder de 
fantasin och associationer spelar stor roll.  Ute i skogen visar barnen större insikt och 
förståelse, de håller sig till sina egna kunskaper och deras attityd är mycket realistisk. (Fischer 
& Leicht Madsen 1984) 
 
Det är viktigt för barn att på det nära planet förstå hur viktig naturen är för människans 
överlevnad. Att så småningom förstå att det lilla och det stora perspektivet hänger ihop. 
(Norén-Björn 1993) Att förstå naturen handlar inte bara om kunskap, det handlar även om 
känslan för naturen. Piaget menade att kunskap där hjärtat inte finns med är värdelös kunskap. 
När hjärtat är med får man barnen till att tycka om naturen, så att de vill vårda den och ta 
hänsyn till den. (Johansson 1990) 
 
 
Utevistelse 
 
Barn lär sig bäst genom att få upptäcka, ha roligt och få prova på själva. Inlärning befästs 
genom att man talar om det man håller på med eller fantiserar om, att man verbaliserar. 
Utomhus kan fantasin få massor av näring om vi tillåter det. I den pedagogiska verksamheten 
kan naturmaterialet vara en stor tillgång året om. Naturmaterialet ger sinnliga upplevelser som 
man minns hela livet. T ex att stenar kan kännas mjuka, det är att lära med alla sinnen. 
Naturens färger och former är en stor inspirationskälla. Att rita, måla och forma med naturen 
som förebild ger möjlighet till nya upptäckter. (Norén-Björn 1993) 
 
Barn som är ute mycket är betydligt friskare än andra barn, de har bättre motorik och är 
vigare. De har även en stark fysik. Hos barn som har tillgång till en omväxlande 
utomhusmiljö har han funnit att koncentrationsförmågan är större än hos andra barn. Lekarna 
är mera fantasifulla och det blir mindre konflikter. Orsakerna till de positiva effekterna är 
frisk luft, fria ytor och möjligheter att kunna dra sig undan. Människan är gjord för att vistas i 
naturen. (Granberg 2000) 
 
En bra grund för senare kunskap om naturen är att lära känna den med alla sinnen. Den 
kunskap vi får genom våra fem sinnen är den tydligaste och lättaste att uppfatta. Den har även 
lätt för att sätta sig kvar i minnet. Eftersom vi måste hämta den kunskapen i verkligheten är 
utevistelsen så betydelsefull för barnen. (Johansson 1990) Naturmiljön ger totalupplevelser 
för alla sinnen, den ger på egen hand möjligheter att utforska saker som insekter, växter, djur 
och att få experimentera med de olika naturmaterialen. Skogen ger en bättre rörelseträning än 
på förskolans gård. Barnen lär sig att uppleva fuktig och torr mossa, gräs som är färskt 
respektive torkat, barnen lär sig skilja på kallt vatten som är rinnande och vatten i en 
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stillastående pöl. De kan även smaka på bär och växter. Naturen är en källa som ger 
upplevelser och inspiration.  
 
I naturen möter barnen skönhet och äventyr. Leken i naturrummet ger positiva 
naturupplevelser som grundlägger en intuitiv känsla för naturen och jämnar vägen för 
miljötänkande. Därmed är fröet till naturskydd sått. Barn som har tillgång till naturen, som får 
vistas ute och har möjlighet att uppleva naturen med alla sinnen, lär sig att uppskatta 
utevistelsen. De som får uppleva utevistelsen som något positivt, lär sig också att se de små 
detaljerna i helheten. Olikheterna framträder så att skogen inte blir enbart en grön bakgrund. 
En viktig uppgift för pedagogen är att göra barnens utevistelse så trevlig att de tycker om och 
njuter av att vara ute. (Granberg 2000) 
 
Barnets nyfikenhet och leklust finns kvar i oss hela livet. Naturen ger oss motion och frisk 
luft, naturen inbjuder även till lek. Vare sig vi är barn eller vuxna så är vi alla lika inför 
naturen. Frisk och levande natur är vi alla lika beroende av, tillsammans förundras vi över 
naturens skönhet och mångfald. Vi får ett ansvar för det som lever, genom gemensamma 
upplevelser i naturen. Genom att barnen får upptäcka olika saker i naturen, så väcker man 
barnets nyfikenhet. Snart inställer sig frågor som ”Hur?” och ”Varför?” Det är genom leken 
man stimulerar barnen att upptäcka föremål i naturen. Lekar tränar deras sinnen och utvecklar 
deras iakttagelseförmåga och får dom att fundera vad som händer i naturen. (Johansson 1990) 
 
 
Temaarbete 
 
Temaarbete innebär koncentration på ett bestämt avgränsat område eller en fråga. När ett 
tema väljs ska det utgå ifrån vad som är betydelsefullt för barnen och vad som kan bidra till 
att de lär sig nya saker. I ett temaarbete kan flera olika ämnen ingå för att främja barnens olika 
intressen. Det är viktigt för pedagogen att planera arbetet men att ändå lyssna till barnens nya 
frågor och att ge utrymme för deras upplevelser. (Doverborg & Pramling 1988) 
 
De flesta temaarbeten om naturen lämpar sig för att påbörjas och bearbetas utomhus. Där kan 
material till inneleken också samlas ihop. Lekmaterialet behöver inte alltid vara köpt, utan 
kottar, stenar, träbitar och barkbitar t. ex går även bra att använda sig utav. (Norén-Björn 
1993) Barnen bör ha en skog, skogsdunge eller park dit de kan komma tillbaka till och där de 
känner sig hemma. Gång på gång måste samma träd eller sten i skogsgläntan besökas som 
barnen känner till. Att ständigt återvända till samma skogslänta innebär att leken kan fortsätta 
där den senast slutade och får därmed möjlighet att utvecklas vidare. Besöket till skogsdungen 
ska vara en återkommande aktivitet, det kan vara två till tre gånger i veckan eller dagligen, 
men bör inte vara mindre än en gång i veckan. (Granberg 2000) 
 
En person som har haft betydelse för temaarbetets utveckling är John Dewey, första delen av 
1900-talets största reformpedagog, som förde in begreppet ”learning by doing” i pedagogiken. 
Detta för tankarna till ett mer aktivt arbetssätt i skolan. Han tyckte att barnet ska stå i centrum 
för undervisningen och inte ämnet. Även Elsa Köhler har betytt mycket för skolans arbetssätt. 
Hon menade att barns aktivitet har en framträdande roll och att en helhetssyn på barn måste 
finnas. Hon tyckte att skolan skulle utgå från ett område som det kunde samlas många ämnen 
kring.  
 
I Socialstyrelsens ”Förslag till pedagogiskt program för förskolan”, som innehåller mål, 
innehåll och arbetssätt för förskolan, står det att barns behov, intresse, tidigare kunskaper och 



 5 

det pedagogiska programmets innehåll ska vara utgångspunkt vid val av temaarbete. 
Pedagogens mål är att få olika ämnen representerade i temaarbetet, därför innehåller det 
möjligheter för barnen att bearbeta temats innehåll i den fria leken, skapande aktiviteter och 
vardagssysslor.  
 
Oavsett om ett barn eller en pedagog har kommit med idén om ett tema, måste det finnas ett 
samspel mellan dem. Det är viktigt att barn tycker att det är roligt, att det visar intresse och att 
temat fångar deras uppmärksamhet. Som pedagog är det viktigt att vara lyhörd genom att 
lägga märke till barns reaktioner samt att veta hur barnen kan motiveras på nytt, att förnya 
intresset. För att motivera barnen kan pedagogerna kanske t ex läsa en saga, dramatisera eller 
ta in nytt material som kan få barn att utveckla sina aktiviteter. Det är också viktigt att 
pedagogen försöker förstå hur temat ser ut från barns synvinkel. Om lyhördhet för barnens 
värld kombineras med att pedagogerna har kunskap om ett område, blir det lättare att ta till sig 
och improvisera under temaarbetets gång.  
 
Under planeringen av temat ska pedagogen tänka på vilka insikter och färdigheter som barn 
kan utveckla genom temaarbetet. När riktningen på arbetet är klart kan pedagogerna börja 
fundera och planera på hur de ska arbeta. Aktiviteter av olika slag kan sätta en ram för 
verksamheten, men det viktigaste är att få barnen att tänka och fundera, eftersom det hjälper 
dem till insikter. Det tematiska arbetet bör inte utvärderas i slutet, utan ständigt reflekteras av 
pedagogen. Det viktiga är att se hur barn förändras kvalitativt i sitt tänkande och inte hur 
mycket de kvantitativt har lärt sig. Temat bör avslutas med något speciellt som ett sätt att 
markera att temat är slut. (Doverborg & Pramling 1988) 
    
 
Tidigare forskning 
 
I en studie av Patrik Grahn m fl visar det sig att när barnen har naturen som tillgång i deras 
aktiviteter, använder de inte bara naturplatser i sina lekar. De undersöker även fröer och löv, 
äter bär och frukt, de ställer frågor om naturen. På detta sätt erhåller de konkreta erfarenheter 
om vad natur är. De har även upptäckt att när människan vistas i naturen så har man bland 
annat ett behov av att kunna upptäcka sådant som fascinerar och fängslar, speciellt det 
oåtkomliga. Fåglar, igelkottar, blommor, frön och kottar, sådant som visar årstidernas 
växlingar, är sådant som människan i alla åldrar fascineras av. (Grahn, Mårtensson, Lindblad, 
Nilsson & Ekman 1997)  
 
Fischer och Leicht Madsen (1984) kommer i sin undersökning om barns uppmärksamhet fram 
till att planerade aktiviteter som pedagogen anser meningsfulla för barnen, inte är det för 
barnen om den inte väcker deras intresse, uppmärksamhet och förundran. Om aktiviteten 
däremot har dessa kvaliteter så kommer också pedagogens tanke bakom aktiviteten att 
förverkligas.  
 
 
Syfte  
 
Vårt syfte är att undersöka om barns intresse av att utforska naturen ökar genom ett tematiskt 
arbetssätt. 
 
Med att utforska avses barns nyfikenhet och uppmärksamhet av vad som finns i naturen. 
Med natur avses ett närliggande skogsområde. 
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Metod 
 
Undersökningen av vårt examensarbete genomförde vi genom ett temaarbete om naturen för 
att försöka att öka barnens intresse av att utforska den. Vi använde oss utav intervjuer och 
observationer. Intervjuerna gjordes under den första veckan, för att se hur barnen tänkte om 
naturen innan vi satte igång med vårt temaarbete. När vi genomfört vårt temaarbete, 
intervjuade vi barnen igen, för att se om deras intresse av att utforska naturen ökat.  
 
Intervjuer ger information om vilka uppfattningar barn har om saker och ting och i jämförelse 
med andra tillvägagångssätt är det en bättre metod att använda sig av när det gäller att få fram 
information. Det är lättare att tolka svaren i intervjuer när man lyssnar aktivt och observerar 
situationen, det handlar om att uppfatta mångsidigheten i barnens beteende. (Løkken & 
Søbstad, 1995) Intervjuerna var av hög grad standardiserade, vilket innebär att vi ställde lika 
frågor i samma ordning till varje barn som vi intervjuade. De var även av låg grad 
strukturerade, det vill säga att vi använde öppna frågor. (Patel & Davidson, 1994) 
 
Vi gjorde även observationer, dessa noterade vi genom löpande protokoll. Detta var 
ostrukturerade observationer, som Patel och Davidson (1994) beskriver är användbara i 
utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt. Ostrukturerade 
observationer kräver inget observationsschema utan ”allting” ska registreras och detta sker 
genom att använda sig av nyckelord. Med nyckelord menas att kortfattat skriva ner 
observationer som görs. Enligt Doverborg och Pramling (1985) är observationer ett bra sätt att 
förstå förskolebarns tankar och erfarenheter.  
 
 
Försökspersoner 
 
Vi har genomfört vår undersökning i två olika barngrupper, varav den ena består av sex barn i 
åldern 4-6 år och den andra består av tolv stycken 6-7 åringar. Vi hade blandade pojk- och 
flickgrupper och barnens kön hade ingen betydelse i vår undersökning. I förskoleklassen fick 
alla barn medverka och i förskolan valdes de sex äldsta barnen ut till att delta i 
undersökningen.  
 
 
Bortfall 
 
Vid intervjuerna deltog alla barn. Under det tematiska arbetets gång har vi däremot haft 
många bortfall.  
 
 
Material 
 
Vi använde oss av intervjuer och observationer. 
 
 
Genomförande 
 
Vi letade upp en ”naturruta”, ett av oss avgränsat område, i en närliggande skog, dit vi gick 
tillsammans med barnen en gång varje vecka förutom under den första och den sista. Där 
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genomförde vi aktiviteter, samlade in naturmaterial som vi arbetade med på förskolan/skolan, 
samt att barnen själva fick leka i och utforska naturen. I naturrutan tittade vi efter spår och 
spillningar från djur. När vi kom tillbaka till förskolan/skolan ritade barnen ner vad de 
upplevde eller upptäckte i sin naturbok som de fick av oss, som ett stöd i deras eget 
reflekterande. Därefter skrev de eller vi (med barnens ord) till bilden. 
 
Vecka 1 
Vi lärde känna barnen och personalen. Den första intervjun genomfördes. Under en samling 
gick vi tillsammans med barnen igenom att vi skulle arbeta med naturen under de sju 
veckorna samt att vi frågade dem vad de ansåg att natur var för något. Naturböckerna delades 
ut och de fick rita en naturbild på framsidan av den samt att skriva sitt namn. Vi letade upp en 
naturruta. 
 
Vecka 2 
Vi pratade med barnen om våra tre vanligaste träd (tall, gran och björk). Vi tog in lika stora 
kvistar från dessa träd, satte dem i tre burkar med lika mycket vatten i för att senare se vilket 
träd som druckit mest. Vi lekte ”Ekorrleken”. (Se bilaga 2) 
 
Vecka 3 
Vi arbetade med skräp. Först pratade vi med dem om skräp och barnen fick sedan städa i 
naturrutan. Som avslutning lekte vi ”Björnen sover”. (Se bilaga 2) 
 
Vecka 4 
Tillsammans med barnen arbetade vi med matematiska begrepp i naturrutan och inomhus. 
Barnen fick hämta naturmaterial som var längre/kortare, tjockare/smalare, mindre/större än 
det naturmaterial som vi visade upp. Vi sa en siffra och barnen fick därefter hämta så många 
antal naturmaterial som siffran var. Vi lekte ”Burr”. (Se bilaga 2) 
 
Vecka 5 
Vi arbetade med våra sinnen. Först pratade vi om vilka sinnen som människan har (hörsel, 
syn, lukt, smak och känsel), vilka vi sedan arbetade med. Barnen fick använda hörseln genom 
att vara tysta och blunda och sedan berätta om vad de hörde.  Synen fick barnen använda 
genom att hämta naturmaterial som var de färger som vi frågade efter. De fick sedan lukta på 
barr och smaka på blåbär. Barnen fick hämta och känna på naturmaterial som var hårt och 
mjukt. Vi lekte ”Sista paret ut”. (Se bilaga 2) 
 
Vecka 6 
Vi anordnade skogs-OS och tillsammans hade vi avslutningsfest på temat. Barnen fick tävla i 
kottkastning i hink, spjutkastning med pinne och slalom mellan träd. (Se bilaga 2) Barnen fick 
gå på skattjakt. De följde ledtrådar som slutligen ledde till skatten som innehöll medaljer, 
godis och fika.  
 
Vecka 7 
Vi gjorde den andra intervjun och pratade återigen om vad de anser att natur är. 
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Tidsplan  
 
Vårterminen 2002 PM inlämnas 
Höstterminen 2002 Bakgrund, syfte och metod 
Vårterminen 2003 Genomföra undersökningen och sammanställa den. 

Examensarbetet klart. 
 
 
Resultat 
 
Med temaarbetet ville vi öka barnens intresse av att utforska naturen. Vi använde oss av 
observationer och öppna intervjuer. Intervjuerna gjordes vid två tillfällen för att kunna se om 
intresset ökat. Första tillfället var under den första veckan, innan vi börjat med vårt 
temaarbete. Andra tillfället var under den sista veckan, när temaarbetet var slut. Svaren från 
intervjuerna har vi kategoriserat. Barnens formuleringar är ofta olika men innefattar samma 
innebörd så de är placerade i samma kategori, som t ex ”bra” kategoriserades till ”roligt”, ”att 
hitta grejer” till ”utforska” och ”att klättra i träd” till ”leka”. 
 
 
Intervjuer 
 

1. Vad tycker du om att vara ute i naturen? 
 
 
Tabell 1. Vad barnen tycker om att vara ute i naturen. 
 
Intervju 1     
 
Barnens svar  Antal 
 
Roligt 15  
Tråkigt 2 
Ganska roligt och jobbigt 1 
Summa   18 
 
Intervju 2    
 
Barnens svar  Antal 
 
Roligt 16 
Tråkigt och ibland roligt 2 
Summa   18 
 
 
Tabellerna visar att barnen är lite mer positivt inställda till naturen vid den andra intervjun. 
Det var ingen som svarade att det var enbart tråkigt längre. På den frågan svarade ett barn vid 
den första intervjun ”Tråkigt” och vid den andra intervjun ”Det är tråkigt och ibland roligt”.  
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2. Finns det något som är bra med att vara ute i naturen och i så fall vad? 
 
 
Tabell 2. Det som barnen tycker är bra med att vara ute i naturen. 
 
Intervju 1  
 
Barnens svar  Antal 
 
Leka 7 
Vet ej 4 
Frisk luft 3 
Saker att äta 3 
Utforska 1 
Summa    18 
 
Intervju 2 
 
Barnens svar  Antal 
 
Leka 4 
Utforska 4 
Samla skräp 3 
Fika 2 
Djur 1 
Frisk luft 1 
Vet ej 1 
Plocka bär 1 
Spår 1 
Summa   18  
 
 
Tabellerna visar att intresset för att utforska naturen har ökat. Svaren var mer varierande vid 
det andra tillfället och bara en svarade ”Vet inte” jämfört med fyra stycken vid det första 
tillfället. På den frågan svarade ett barn vid den första intervjun ”Vet inte” och vid den andra 
intervjun ”Att få frisk luft”. Ett annat barn som svarade ”Vet inte” vid det första tillfället 
svarade ”Det är bra att plocka skräp”.   
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3. Finns det något som är dåligt med att vara ute i naturen och i så fall vad?  
 
 
Tabell 3. Det som barnen tycker är dåligt med att vara ute i naturen. 
 
Intervju 1 
 
Barnens svar  Antal 
 
Ingenting 8 
Farliga djur 2 
Inget att leka med 2 
Vara ute länge 2 
Dåligt väder 1 
Gå 1 
Lyssna på andra 1 
Nerskräpning 1 
Summa    18 
 
Intervju 2 
 
Barnens svar  Antal 
 
Ingenting  8 
Lyssna på andra 3 
Förlora i tävling 2 
Gå 2 
Inte hitta saker 2 
Vara ute länge 1 
Summa    18 
 
 
Tabellerna visar att skillnaden är liten. På den frågan svarade ett barn vid den första intervjun 
”Att vara ute länge” och vid den andra intervjun ”Nej, ingenting”. 
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4. Vad gör du helst när du är ute i naturen? 
 
 
Tabell 4. Vad barnen helst gör ute i naturen. 
 
Intervju 1 
 
Barnens svar  Antal 
 
Leker 10 
Plockar bär 4 
Vet ej 2 
Ser djur 1 
Utforskar 1 
Summa   18 
 
Intervju 2 
 
Barnens svar  Antal 
 
Leker 13 
Utforskar 2 
Plockar bär 2 
Fikar 1 
Summa   18 
 
 
Tabellerna visar att en fler helst utforskar i naturen vid den andra intervjun. Det var heller 
ingen som svarade ”Vet inte”. På den frågan svarade ett barn vid den första intervjun ”Jag går 
helst med fröken” och vid den andra intervjun ”Går runt och letar grejer”. Ett annat barn som 
svarade ”Jag vet inte” vid det första tillfället svarade ”Leker” vid det andra. 
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5. Vad tycker du är det mest intressanta och spännande med att vara ute i naturen? 
 
 
Tabell 5. Vad barnen tycker är det mest intressanta och spännande med att vara ute i naturen. 
 
Intervju 1 
 
Barnens svar  Antal 
 
Djur 8 
Inget 4 
Utforska 3 
Gå 1 
Leka 1 
Ljud 1 
Summa   18 
 
Intervju 2 
 
Barnens svar  Antal 
 
Utforska 8 
Djur 3 
Inget 2 
Ljud 2 
Fika 1 
Leka 1 
Plocka bär 1 
Summa    18 
 
 
Tabellerna visar att fem fler barn svarar att det är mer spännande och intressant att utforska 
vid den andra intervjun. Vid den första intervjun svarar fyra barn ”inget” på frågan, och vid 
den andra intervjun svarar två barn det. På den frågan svarade ett barn vid den första intervjun 
”Det finns inget” och vid den andra intervjun ”Att leta grejer”. Ett annat barn som svarade 
”Inget, det är bara när man får nya tv-spel” vid det första tillfället svarade ”Nej, bara att se 
nya saker” vid det andra. 
 
 
Observationer 
 
När vi besökt vår naturruta vid de fem tillfällena har intresset varit stort för våra planerade 
aktiviteter och barnen har varit positiva. Det märktes att barnen tyckte att aktiviteterna var 
roliga, men de har även visat ett stort intresse av att utforska själva. Vissa av barnen har varit 
negativa till att delta i aktiviteterna, men det var mycket på grund av att de ville utforska och 
leka själva. Spår och spillningar har vi observerat att barnen tycker är intressanta, de följde 
gärna spåren och funderade även vilket djur dem tillhörde. De fantiserade vilt om att det var 
björnar och vargar som varit där. De lyssnade även mycket till ljuden i skogen och fick ihop 
det till bland annat vargar som ylade och rävar som tassade runt i skogen. Barnen upptäckte 
möjligheten till att leka med och skapa saker av naturmaterial, som t ex en pojke som 
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plockade kottar och barr, vilka han gjorde djur av. Efter att vi pratat med barnen om olika träd 
började en del av dem ange trädens namn istället för att bara säga ”träd”, vilket de gjorde 
gärna och ofta. T ex när vi arbetade med sinnena stod en pojke vid en tall och när han 
upptäckte det skrek han till de andra barnen ”Jag står bredvid en tall jag”. Barnen blev mer 
miljömedvetna efter det att vi samlade in skräp i naturen. Intresset för att hålla naturen ren 
fanns även kvar vid de senare tillfällena. När vi gick tillbaka till skolan/förskolan efter att ha 
varit i naturrutan, samlade de skräp efter vägen. Under den första veckan pratade vi med 
barnen om vad de ansåg att natur är. De yngre barnen på förskolan förknippade natur med 
lekplatsen på förskolan, medan de äldre barnen såg det mer som skog och djur. Under den 
sista veckan när vi pratade med dem igen om naturen hade de yngre fått en vidare syn på vad 
natur är. 
 
 
Diskussion 
 
Validitet/Reliabilitet 
 
Med validitet menas om man verkligen kunnat mäta det man velat mäta. Vi ville mäta om vi 
kunde öka barns intresse av att utforska naturen genom ett tematiskt arbetssätt. Intervjuerna 
vid båda tillfällena innehåller exakt samma frågor, vilket gjort det lättare att se skillnader och 
jämföra barnens svar. Vi tycker att det är svårt att mäta ett intresse, men att de mätmetoder vi 
valde känns rätt, särskilt observationerna där vi kunnat se skillnader. Med intervjuer är det 
svårt att veta om barnen svarar ärligt eller om barnen kan ha listat ut vårt syfte och därmed 
svarar efter vad de tror att vi vill höra. Det kan också vara svårt att tolka barnens svar 
eftersom deras humör varierar och att de kan svara olika starkt på samma fråga. Eftersom barn 
kan vara blyga och tystlåtna i början inför nya människor så lärde vi känna dem lite bättre 
innan vi gjorde den första intervjun.  
 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten i de mätmetoder vi använt oss av. Tillförlitligheten i 
vårt arbete kan möjligtvis ifrågasättas. Vi tycker att tidsperioden har varit tillräckligt lång för 
undersökningen eftersom vi sett positiva förändringar hos barnen. Men tillförlitligheten hade 
varit större om undersökningsperioden hade varit längre. Vi använde oss av intervjuer och 
observationer. Intervjuer passade bra eftersom de flesta barn varken var läs- eller 
skrivkunniga, samt att vi även fått utförliga svar.  Vi tycker dock att det är svårt att mäta 
resultat med hjälp av intervjuer som har lågt strukturerade frågor. En del barn har varit borta 
mycket under det tematiska arbetets gång och vi tror att detta kan ha påverkat resultatet. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi känner att vi genom vårt tematiska arbetssätt i ganska hög grad lyckats uppnå vårt syfte att 
öka barnens intresse av att utforska naturen. Barnen var redan positiva till naturen innan vi 
började med vårt tematiska arbete, men vi känner oss ändå nöjda med att kunna se en viss 
skillnad. Barnens svar om vad de tycker om att vara ute i naturen vid den andra intervjun 
visade till ett något ökat intresse, då de svaren i överlag var mer positiva än vad de var vid den 
första intervjun. Resultatet av vårt arbete märktes på att barnen blev mer och mer positivt 
inställda till att gå till naturrutan och även till våra aktiviteter. Arbetet har därför känts 
meningsfullt. Vi tror att om vi hade haft mer tid till vår undersökning hade resultatet 
eventuellt kunnat bli tydligare. Vi har uppmärksammat att barnen har fått en större förståelse 
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om vad natur är genom att de vid den andra intervjun inte svarade ”Vet inte” eller ”Inget” i 
lika stor utsträckning. 
 
Vi kunde se skillnad på vad de tycker är bra med att vara ute i naturen. De hade fler 
varierande svar vid den andra intervjun, vilket vi tror beror dels på våra planerade aktiviteter 
och dels på att de fått uppleva och utforska naturen. Intresset för att samla skräp hade ökat och 
detta beror troligen på att vi hade en aktivitet som handlade om skräp och barnen blev 
därigenom mer miljömedvetna. Vi anser precis som Nyhus Braute & Bang (1997) att det är 
bra att barn får lära sig goda vanor, som t ex att inte kasta skräp ute i naturen. Positiva 
upplevelser och erfarenheter ger troligtvis en positiv syn på miljövård.  
 
Barnens intresse till att själva utforska naturen ökade. Vi tror att det är viktigt att kombinera 
planerad aktivitet med fri lek i naturen. När barnen själva får utforska så kanske de bibehåller 
och till och med ökar intresset ytterligare. Enligt Johansson (1990) är det genom leken man 
stimulerar barnen att upptäcka föremål i naturen, utveckla deras iakttagelseförmåga och få 
dom att fundera vad som händer i naturen. I och med att fler barn svarade att de helst ville 
leka ute i naturen vid den andra intervjun, så tolkar vi detta som att intresset av att utforska 
naturen kan ha ökat genom lek. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
I fortsatt forskning skulle man kunna studera hur det går att öka barns intresse för naturen 
genom att låta barnen få forska och söka kunskap om den. Det finns mycket i naturen som är 
intressant, som t ex alla olika djur och insekter. Att göra undersökningen en annan årstid 
skulle också vara intressant. 
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  Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 

1. Vad tycker du om att vara ute i naturen? 
2. Finns det något som du tycker är bra med att vara ute i naturen och i så fall vad? 
3. Finns det något som du tycker är dåligt med att vara ute i naturen och i så fall vad? 
4. Vad gör du helst när du är ute i naturen? 
5. Vad tycker du är det mest intressanta och spännande med att vara ute i naturen? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  Bilaga 2 

Lekar 
 
Ekorrleken 
 
Märk upp träd med färgade plastband, ett träd färre än vad det är barn. Barnen är ekorrar och 
träden är deras bon. Alla ekorrar står vid sina bon förutom en ekorre som utses att vara utan 
bo och står i mitten. Den ropar ”Alla ekorrar byter bon” och då ska alla så snabbt som möjligt 
byta bon med varandra. Den som blir utan bo får ställa sig i mitten och ropa. 
 
Björnen sover 
 
Ett barn är björn och lägger sig ihopkrupen i mitten av den ring de andra barnen bildar hand i 
hand. Barnen går runt i ringen och sjunger sången ”Björnen sover”. När sången är slut rusar 
alla barnen åt olika håll och björnen jagar. När björnen fångat ett barn, blir det barnet björn. 
 
Burr 

 
Lägg ut pinnar som bildar en ruta. Däri läggs olika sorts naturmaterial. Ett barn som väljs ut 
får vända sig om medan de andra barnen väljer ut ett av föremålen i rutan som burr. Barnet får 
vända sig om och peka på en sak i taget tills han/hon pekar på det utvalda föremålet. Då säger 
de andra barnen ”Burr” och ett annat barn väljs ut och får vända sig om 
 
Sista paret ut 
 
Barnen ställer sig parvis i ett led. Ett barn står själv framför ledet med ryggen mot de andra. 
Det ropar ”Sista paret ut”. Då ska det sista paret i ledet springa på varsin sida av ledet och 
förbi utroparen och fatta varandras händer. Utroparen ska försöka att fånga någon av dem 
innan de får fatt varandra. Om han/hon lyckas fånga någon av dem får de ställa sig först i 
ledet, medan den som blir över blir utropare. Lyckas han/hon inte fånga någon får han/hon 
fortsätta att ropa. 
 
Skogs-OS 
 
Barnen delas in i olika lag med ca fyra personer i varje. Lagen namnges med namn på färger 
och varje barn får ett band i motsvarande färg knytet runt armen. Sedan tävlar de i olika 
grenar och poäng utdelas. 
 

• Kottkastning i hink 
Barnen får tre kottar var och de ska försöka att träffa en hink. De kottar de får i ger 1 
poäng/kotte. 
 
• Spjutkastning med pinne 
Varje barn får tre kast var. Beroende på hur långt de kastar ges det olika poäng. 
 
• Slalom mellan träd 
Mellan fyra träd ska barnen springa slalom. Det viktiga är att springa rätt mellan träden, 
vilket ger 1 poäng. Ingen tidtagning. 

 




