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Jorden är inte att se som ett arv från våra förfäder utan 
som ett lån av våra barn.  
 
(okänd).  
home7.swipnet.se/~w-77615/visdomar.htm (7/3-03) 
 
 
Ni måste lära era barn att jorden under deras fötter är 
deras förfäders stoft. Endast på detta sätt respekterar de 
marken. Säg åt era barn att jorden under deras fötter är 
mättade av liv med samma skinn som vi har. Lär era barn 
vad vi har lärt våra barn, att jorden är vår moder. Vad som 
händer med jorden under våra fötter händer också med 
oss. Om människan spottar på jorden spottar hon på sig 
själv. Detta vet vi. Marken hör inte människan till, 
människan hör till marken. Det vet vi. Alla varelser hör 
tillsammans, alldeles som blodet förenar familjen. Allt 
skapat har ett sammanhang. Vad som händer jorden 
under våra fötter händer också med människan. 
Människan vävde inte Livets väv, hon är endast en tråd av 
den. Vad hon än gör åt den väven gör hon också åt sig 
själv. 
 
(Hövding Seattle 1854)  
home7.swipnet.se/~w-77615/visdomar.htm (7/3-03) 

 



Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra praktikhandledare från respektive praktikplats i norra och i 
södra Sverige, för deras tålamod, hjälp och engagemang. Vi vill också tacka lärare och övrig 
personal för att vi fick tid att genomföra vårt arbete på respektive praktikplats. Ett stort tack 
vill vi rikta till alla positiva och underbara barn som tålmodigt ställde upp på vår 
undersökning. Vi vill tacka vår vetenskapliga handledare Gunnar Jonsson. Samtidigt vill vi 
tacka alla övriga personer som hjälpt oss med utformningen med texten i vårt examensarbete. 
Sist men inte minst vill tacka varandra för ett bra samarbete och en trevlig gemenskap i med 
och motgång.  
 
 
 
 
 
Luleå den 15 maj 2003 
 
Åsa Lundberg   Anna Nilsson  
 



Abstrakt 
 
Syftet med vårat examensarbete var att undersöka om vi kan främja barns intresse och omsorg 
för naturen genom skapande aktiviteter och lekar. Undersökningen genomförde vi i två 
lågstadieklasser en i norr och en i södra Sverige. Vi valde det för att vi båda ville göra den 
praktiska delen av examensarbetet på orter där vi kommer ifrån. Vi genomförde vår 
undersökning med hjälp av en kvalitativ metod för att vi skulle göra observationer av barn 
och de skulle ge oss ett bra resultat. De aktiviteter och lekar vi arrangerade, hade en betydelse 
för barnens intresse och omsorg för naturen skulle främjas. Att vi gjorde undersökningen i två  
olika klasser från olika samhällen spelade ingen roll för vårt resultat. Däremot fanns det 
skillnad i resultatet på grund av att barnen i de olika grupperna inte hade samma ålder.  
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Bakgrund  
 
Vi är två studenter som studerar på fritidspedagogprogrammet. Vi är båda uppväxta på landet, 
vilket har gjort att ett examensarbete med anknytning till naturvetenskap känns både 
inspirerande och givande för oss. När vi var barn lekte vi ofta utomhus och naturen har alltid 
varit betydelsefull i våra liv. Det är viktigt att man får leka som barn. Det känns extra 
meningsfullt för oss blivande pedagoger att få lära våra barn att leka på ett kreativt sätt. Som 
pedagog kan det vara en fördel att våga bjuda på sig själv och våga vara barnslig och spela 
olika roller som t.ex. att vara ett troll ute i skogen 
 
Eftersom naturen alltid har funnits i vår närhet känns det extra inspirerande att jobba med 
naturen i vårt examensarbete och få möjlighet att ge barnen ett rikare friluftsliv. Vi är bägge 
praktiskt lagda människor, därför känns det motiverat att använda oss av bild i vårt 
examensarbete. För att uppnå vårt syfte har vi också valt att jobba med bildämnet utifrån olika 
naturmaterial och även lärt barnen att på ett kreativt sätt skapa med naturens eget material 
såsom i kottar, stenar, löv och pinnar. 
 
Vi tycker det är viktigt att få lära barnen att ta hand om naturen och lära sig att vara vän med 
den. Vi anser om barnen får ett intresse och ett medvetande för naturen medför det att barnen 
blir mer rädda om naturen. Att värna om vår gemensamma miljö är naturligtvis ett ansvar för 
den nu levande vuxna generationen, men vi vuxna har även ett ansvar att lära barnen att vara 
rädda om naturen.  
 
Det är för oss en självklarhet att vi alla skall vara rädda om naturen men vi vet att detta inte 
gäller för alla människor. Vi som pedagoger måste visa att vi tycker om att vara nära naturen 
och att vi är rädda om den. Det är betydelsefullt att hjälpa barnen att utveckla ett omsorgsfullt 
förhållningssätt till allt levande i naturen, då blir barnen rädda om alla livsformer. Det är 
viktigt att barnen får en helhetssyn om naturen (Johansson 1990, Sjöberg 2000). En av de 
mest centrala aspekterna enligt många är att naturvetenskapliga ämnen ska främja barns 
kärlek och respekt för naturen, så att de vill ta hand om den på bästa sätt. Sjöberg menar också 
att det naturvetenskapliga ämnet även ska stimulera nyfikenheten, kreativiteten och fantasin 
hos barnen i skolan 
 
 
Barns naturupplevelser 
 
Ett nyfött barn är som ett oskrivet blad. Redan tidigt börjar barnet upptäcka och utforska sin 
närmiljö. Med hjälp av leken kan de upptäcka och utforska sin omgivning. Naturen omkring 
oss är ett bra ställe för att utforska och upptäcka. Naturen är en viktig del av våra liv:  
 

Det gäller att i tidiga år vänja barn vid att leka, undersöka, upptäcka och bli 
förtrogna med närmiljön, oavsett om det är en stor mörk granskog eller en lummig 
park inne i stadskärnan (Klang et al 1995. s.12) 

 
Precis som Klang tycker Norén-Björn et al (1993) att barn ska få sina upplevelser i tidiga år, 
för att de ska få ut så mycket som möjligt av det. Barnen är som mest mottagliga för nya 
intryck och erfarenheter under de första åren av deras liv. Tidiga naturupplevelser har visat 
sig vara betydelsefulla: 
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Det har visat sig att barn som får sina första naturupplevelser när de är 10-12 år 
tycker att vandringar, skidturer och skridskoturer är jobbiga istället för positiva 
avkopplande och sköna stunder. Vi måste låta alla små barn lära sig att få ett behov 
av naturen. Detta behov ger människan ett välbefinnande, både fysiskt och psykiskt. 
Ett större otränat barn eller en vuxen behöver lära sig upplev naturen och friluftslivet 
på ett litet barns sätt, för att få en positiv upplevelse. Med andra ord är det en 
tillgång att få växa in i naturäventyren från liten ålder, för att få förståelsen för 
naturens betydelse. (Drougge 1999 s.23) 

 
 
Barns utveckling av omsorg om naturen 
 
Det är viktigt att barnen blir delaktiga i naturarbetet och att de lär sig att vårda vår natur. Ett 
exempel kan vara att barnen förstår vikten av att plocka upp krossat glas i naturen och att man 
ska ta med sig skräp som matsäcksrester, förpackningar och sittunderlag hem igen, så att 
naturen hålls ren (Johansson 1990). 
 
För att det skall gå att bedriva friluftsliv är det viktigt att stimulera deras naturintresse. Det 
kan handla om att leka i naturen och att lära sig tycka om att vistas ute under alla årstider och 
hitta i naturen, göra upp eld, hålla sig torr och varm. I friluftsaktiviteter utvecklar barnen sin 
motorik genom träning. De får även glädje av positiva naturupplevelser, intresse för djur och 
växter, ökad gruppkänsla och bättre kontakt med sina kamrater (Huitfeldt, et al 1998).  I en 
omväxlande miljö kan barn springa, hoppa, klättra och skaffa sig erfarenheter om den 
närmaste omgivningen. Hur man gör framsteg och utvecklas beror på barnets mognad. Barnet 
behöver därför ett tillfälle att pröva sina krafter och ha god tid på sig att utforska när de gäller 
nya material, redskap eller helt nya miljöer. De behöver tid att pröva vad som är roligt och 
känna att de har lyckats (Sandborgh 1977). Det är viktigt för barnen att använda naturen som 
inspirationskälla. Naturen kan ge många tillfällen till olika slags upplevelser där barn kan 
aktivera alla sina sinnen: 
 

Barn och ungdomar behöver djupa och äkta upplevelser, som kan införlivas i deras 
personligheter. Genom upplevelser i skog och mark får deras tanke- och känsloliv en 
rik och riktig grogrund. Balansen mellan trygghet och äventyr är viktig. Vi får inte 
hindra barn och ungdomars fantasi genom att ta bort det hemlighetsfulla och 
spännande, som så ofta finns i naturen (Klang et al. s.12 1995). 

 
Jancke (1993) anser det är vikigt att vi som pedagoger värnar om naturen. Teoretiska 
kunskaper räcker inte för att inse vikten av att vara rädd om naturen, i känslan ingår 
värderingar och attityder. Barnens nyfikenhet är en tillgång som tvingar vuxna att också lära 
sig mer. Naturkänslan kan lättare förmedlas om man själv har en stor naturrikedom inom sig 
När man låter barn uppleva glädjen av att vistas i skog och mark, är det ett sätt att förmedla 
livskvalitet. Då kan de få ett rikare liv och få positiva erfarenheter av naturen. (Doverborg & 
Pramling 1995). 
 
I Friluftsfrämjandets trappa i boken "Utbildning NatuligtVis" (se figur 1), utgår ifrån att 
barnen måste ha kunskap om naturen i olika steg som växer med åren, samtidigt som man 
klättrar allt högre och högre upp i trappan. Redan från tidig ålder bör barn lära sig att vara i 
naturen och när man blir lite äldre börjar man uppleva och iaktta miljön omkring en. När 
barnen går högre upp i trappan börjar de förstå hur det fungerar i sin miljö och omgivning. Då 
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barnen nått högst upp i trappan börjar de förstå hur vi människor påverkar naturen och börjar 
ta ställning till en bra miljövård (Klang et al.1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Friluftsfrämjandets trappa s 14 "Utbildning NatuligtVis". Trappan är en 
modell på hur barn och ungdomar främjar sitt natur och miljömedvetande. 

 
Liksom (Klang et al.1995) skriver om att barn behöver lära sig om kunskap om naturen anser 
också Sjöberg (2000) att naturkunskap i skolan är en bra grund för kunskap och det kan 
utveckla ett naturintresse. Naturkunskapen skapar många möjligheter till att ta vara på vår 
omgivning. Argumenten som Sjöberg tar upp varför vi ska ha naturvetenskap i skolan är 
följande:  

 
1. Ekonomiargumentet: Naturvetenskapliga ämnen som lönsam förberedelse för 

yrke och utbildning i ett högteknologiskt vetenskapsbaserat samhälle. 
2. Nyttoargumentet: Naturvetenskapliga ämnen för att praktiskt klara av att 

bemästra vardags livet i ett modernt samhälle. 
3. Demokratiargumentet: Naturvetenskaplig kunskap är viktig för initierad 

åsiktsbildning och ansvarsfullt deltagande i demokratin. 
4. Kulturargumentet: Naturvetenskapen är en viktig del av människans kultur 
(Sjöberg 2000 s. 161) 

 
 
En positiv inställning till naturen  
 
Ett av pedagogers åtaganden är att ge barnen en positiv attityd och framtidstro. Det är lätt att 
ge barnen en mörk blid av vår natur och vår närmiljö på grund av att vi människor håller på 
att förstöra den, istället för att vårda den. Vi lärare och fritispedagoger måste vara 
framtidsarbetare som ger en positiv inställning till vår miljö och vår natur. I boken På goda 
grunder skriver (Jönsson & Wickenberg 1994) följande: 
 

Det är därför hög tid för optimismen att göra sitt motdrag. Speciellt för optimisten 
inuti läraren. För lärare är framtidsarbetare med en särställning. Var enda lärardag i 
ungdomsskolan går ut på att göra små eller halvstora människor bättre skickade att 
klara sig i livet. Till den uppgiften hör att lära eleverna att det är och måste vara 
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farligt att leva. Att liv är förändring, och förändring alltid kan skapa problem. 
(Jönsson & Wickenberg 1994 s. 109) 
 

Vidare skriver de att vi pedagogerna behöver få en erfarenhet av miljöpåverkan. Så vi kan ta 
ansvar och försöka hindra giftspridning och plundring av jordens resurser. Barnen måste bli 
medvetna om alla människors miljöpåverkan. Det vi måste göra är att spegla barn en positiv 
inställning till naturen. 
 
 
Lek 
 
I boken Lekteorier (1989) kan man läsa att det är bra när föräldrar leker och umgås med sina 
nyfödda barn för att de ska utveckla leken och senare kunna utvecklas som individer. 
Vygotskij anser att det är i lekarna barnet går framåt i sin utveckling. Knutsdotter Olofsson i 
(Hägglund 1989) har forskat om barn menar att alla barn föds med förutsättningar att leka. 
Leken måste lockas fram och leksignalerna måste läras in, börjar redan mellan barn och 
föräldrar i tidig ålder. För att leken skall frodas behövs trygghet och möjligheter att vara 
ostörda i leken. Barn leker olika beroende av lekens innehåll, erfarenhet, smak och läggning. 
Leken är bra att använda i olika upplevelser och träna att föreställa sig.  
 
Det är betydelsefullt för barn att de får leka och vara i naturen. I leken förenas inlärning, 
rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barn får en god kroppsuppfattning, 
tränar sina muskler, sin balans och sin smidighet. Barnet får ökat självförtroende genom att 
kunna behärska sin kropp (Drogge 1999). Leka i naturen ger en bra grund för hela livet. I 
naturen kan man utrycka sig och känna en frihet. Det är viktig som vuxen att lära sig att vara 
lite barnslig och ha roligt för då blir vardagen mindre trist och tråkig. Det är en fördel att ha 
sitt barnasinne kvar och våga vara lite busig, leka och ha roligt, då känner man sig fri som 
människa. Bara den lekande människan är människa fullt ut. Schiller ansåg att den dramatiska 
leken ger upphov till all konst. Vygotskij anser att leken gör så att barn är fria från olika 
begränsningar (Hägglunds1989).  
 
Det är angeläget att vi som pedagoger sprider lärdom om lekens betydelse för att vi skall 
utvecklas till att vara bra pedagoger. I boken Barns tankar om lek (1996) anser Hjort att leken 
lägger grunden till de flesta ämnen i skolan. Leken skänker glädje och är en källa till 
livsglädje. Leken är en förebild till andra aktiviteter, och har en avgörande betydelse för barns 
utvecklig som individ (Hjort 1996). Barnen lär sig i leken hantera relationer, kommunicera, 
fantisera och även uttrycka känslor (Hwang & Nilsson 1995). När barn har varit med om 
någonting hemskt kan leken vara ett bra sätt att bearbeta det hemska. (Jancke 1993). När barn 
leker anser Vygotskij i Hägglunds bok (1989) att barnen beter sig klokare, mognare och 
starkare än vad de egentligen är. Detta tyder på att leken är källan till barns utveckling.  
 
Leken spelar en viktig roll i våra liv, och vårt sätt att vara. I leken finns allt vi kan drömma 
om och lite till. Leken har ett värde som händer här och nu just i det ögonblicket. Aktiviteten 
präglas av fantasi och kreativitet (Hjort 1996). När barn leker fyller den olika funktioner. Allt 
de barnen lär sig innebär ett nytt tillfälle för lek (Hwang & Nilsson 1995). Den lek som barn 
leker skall vara rolig och stimulerande. I leken befinner sig barnen i olika situationer där 
beredskapen för inlärning är gränslös, dessutom skaffar sig barnen beredskap att hantera olika 
situationer i livet. De lär sig att handskas med känslor, att samarbeta och att fantisera. I den 
frivilliga leken får barnen en upplevelse att deras vilja betyder något och att de kan påverka 
sin situation där det ges tillfälle till rörelse- och fantasilek (Jancke 1993). 
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Skapande aktiviteter 
 
Att arbeta med skapande aktiviteter är ett kreativt sätt att jobba med naturen. Barn brukar 
plocka med sig diverse saker från naturen, de här sakerna ska barnen få använda och skapa 
med (Lagerholm 1989). Naturen är vårt arbetsrum, där finns material som kan användas i 
verksamheten, t.ex. stenar, kottar, ull, pinnar, gräs, löv, spillning och mycket mer. Av 
materialet kan man skapa leksaker och andra föremål som t.ex. stentroll, sälgvisselpipor och 
tavlor. Det mesta kan du åstadkomma om du låter fantasin och kreativiteten flöda. Att göra 
saker i naturen sprider ro i barngruppen, för i naturen kan barnen slappna av och känna ro 
(Drougge 1999). 
 
Barns kreativa förmåga är skapande, i skapandet utvecklas förståelse hos barn. Det är lustfyllt, 
glädjande och stimulerande för barnen att hålla på med bild (Doverborg & Pramling 1995). 
Att skapa bildmässigt har en stor betydelse för att få utlopp för våra känslor och att kunna 
komma till ro. Det finns ett tydligt samband mellan att arbeta med bildskapande och hur 
människor tänker och känner. I bildskapandets arbete finns det olika samband mellan känslor, 
behov, förnuft och handling (Abildtrup-Johansen & Rothe 1997). Skoglund (1993) anser att i 
skapandet kan man hitta lösningar och gå sina egna vägar. I skapandet öppnas nya dörrar till 
utveckling och leken blir utgångspunkt för konsten. I lek och skapande får barn lära sig att 
prova olika språk för att uttrycka sig.  I leken och bilden lägger man en grundplåt för sitt 
handlande och sitt sätt att vara. Redan som barn kan man utrycka sig bildmässigt och det gör 
att leken och bilden hör ihop. I boken Lekteorier av Hägglund (1989) anser Von Goethe och 
von Schiller som var fascinerade av barndomen och lekens olika möjligheter, att leken är ett 
pedagogiskt hjälpmedel och en grund för allt konstnärligt skapande. 
 
 
Förankring i styrdokument 
 
Att kunna uttrycka sig med hjälp av bildspråk är viktigt, styrdokumenten betonar vikten av 
skapande aktiviteter. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94 anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet som 
berör ämnet: 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
(Utbildningsdepartementet 1998 s.7) 

 
Ett kreativt skapande ska ingå skolans verksamhet.  
 

Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för 
ta del av samhällets kulturutbud. (Utbildningsdepartementet 1998 s.12) 

 
En viktig sak att ta fasta på är att stimulera och väcka barnens nyfikenhet. I naturen erbjuds 
sådana möjligheter. I bildämnet finns det också en nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. 
Det viktigast av allt man gör är att ha roligt. I Allmänna råd och med kommentar för 
fritidshem står det att läsa följande som kan anknytas till vårat syfte.  
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Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras 
nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära. 
(Skolverket 1999 s.14) 

 
Vidare i Allmänna råd och med kommentar för fritishem kan man läsa: 
 

Lek, skapande verksamhet, barns eget utforskande av omvärlden och ett temainriktat 
arbetssätt har under lång tid varit viktiga inslag såväl i förskolans som i 
fritidshemmets pedagogiska verksamhet.  
(Skolverket 1999 s.16) 

 
När man jobbar med ett tema kan man arbeta skapande och kreativt i alla ämnen. Vi tror det 
är viktigt att barn på skolan och fritids får ha lekar, skapande verksamhet och även arbeta med 
teman. I vårt examensarbete har vi valt att arbeta med aktiviteter i både bild och natur. Att 
vara utan de praktiska ämnena skulle ha förödande effekter för både barnen och pedagogerna 
på skolor och på fritids. Vi tycker att människan alltid har velat utrycka sig praktisk.   
  
I norra kommunens lokala skolplan finns tydliga anknytningar till vår fokus. Det är viktigt för 
eleverna att förstå sambandet mellan människa och natur samt att de utvecklar en positiv 
känsla för naturen. Eleverna skall ha förståelse för allt levande omkring dem i sin närmiljö. 
De skall också ha en förståelse av att de är en del av helheten. Eleverna skall förstå hur det 
egna handlandet påverkar natur och miljö. I skolplanen ges möjligheter att utveckla olika 
uttryckssätt såsom bild, dans, drama, film och musik. 
 
I södra kommunens lokala skolplan finns det inte något som kan anknytas till vårt syfte i 
examensarbetet. 
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Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att studera hur barns intresse och omsorg för naturen kan 
främjas genom lekar och skapande aktiviteter. 
 
 
Metod 
 
För att undersöka om barnen har främjat sitt intresse och sin omsorg för naturen, har vi valt att 
arbeta med en kvalitativ undersökningsmetod. Vi har använt oss av både verbala 
analysmetoder i form av samtal och observationer. I praktiken i norr har vi använt oss av en 
digitalkamera för dokumentationen i examensarbetet. Fotografierna som publiceras i 
bilagorna har vi fått tillstånd av föräldrarna att använda i vårt examensarbete. 
 

Hur kvalitativ metod skall definieras är inte självklart. Beaktande av och fokusering 
på öppen, mångtydig empiri är ett centralt kriterium, även om en hel del kvalitativa 
metoder betonar vikten av kategoriseringar. Distinktionen standardisering/icke-
standardisering som skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa metoder blir 
därmed något oskarpt, vilket inte hindrar den från att vara fruktbar. En annat viktigt 
särmärke för de kvalitativa metoder är att de utgår från studiesubjektens perspektiv, 
medan kvantitativa studier typiskt i högre grad utgår från forskarens idéer om vilka 
dimensioner och kategorier som skall stå i centrum. (Alvesson & Sköldberg 1994 
sid. 10) 

 
Den andra undersökningsmetoden är den kvantitativa metoden. Den går i stort ut på att man 
använder sig av enkäter som man sedan kan analysera i statistikform. (Patel & Davidson 
1994) 
 
Människors upplevelser kan tolkas genom observationer (Løkken & Søbstad 1995). I en 
observation skall följande ingå: 
 

1. Datum, tidpunkt på dagen och hur lång tid observationen tar. 
2. Plats på skola där observationen genomförs (ej namn) 
3. Vilka personer som deltar i situationen.  (pojkar flickor och ålder) 
4. Beskrivning av beteendet i situationen. Vad är det som händer, hur sker det, vilka är 

inblandade? 
5. Sammanfattning och tolkning. Hur var situationen exempelvis uppbyggd eller 

strukturerad? Man kan också nämna vissa speciella detaljer som är viktiga i 
situationen. Man ska också ge en tolkning av skeendet, t ex med hjälp av 
facklitteratur, tidigare erfarenheter av det eller barn som observeras (Løkken & 
Søbstad 1995 s.42). 

 
För att stärka våra observationer har vi fört kontinuerliga dagboksanteckningar och skrivit ner 
reflektioner som hjälp oss bidra till att dokumentera våra observationer. Presentationen av 
resultat från observationerna och reflektionerna sker genom diskussioner och analyser. Patel 
& Davidson (1994) beskriver följande om dagböcker som arbetsmetod: 

 
Dagböcker kan användas på olika sätt för att samla information. Å ena sidan kan vi 
använda dagböcker för att ta reda på när, var och hur vissa aktiviteter utförs, t.ex. 
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arbetsrutiner av olika slag. Vi kan med andra ord använda dagboken så att vi får 
information som lämpar sig för kvalitativ bearbetning. 
(Patel & Davidson 1994 s.57) 

 
För att kunna stärka våra observationer och dagboksanteckningar har vi gjort egna 
reflektioner. Det Brusling & Strömqvist (1996) menar med ordet reflektion är att den kan ha 
följande betydelse:  
 

Med ”reflektion” avses ibland begrundan, meditation, tänkande, funderande och 
liknande intellektuella aktiviteter. I denna mening innebär ”reflektion” att någon 
företeelse görs till föremål för ingående eftertanke, att tanken uppehåller sig längre 
tid vid ett föremål för att få en bättre och djupare förståelse av det.  
(Brusling & Strömqvist 1996 s.73) 

 
 
Försökspersoner  
 
Vi har valt att göra vår undersökning och observationer i två klasser från lågstadiet. De 
klasser vi har arbetat med under vår praktik, är i norr en klass på 20 stycken elever i klass 2-3 
och i söder en klass på 25 stycken elever i en förskoleklass-1-2.  
 
 
Material 
 
Dagboksanteckningar, digitalkamera, Truls/Trullebrev, Trulsdiplom, frågor till aktiviteterna 
och tillstånd av föräldrarna att publicerat bilderna på barnen.  
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Frågor till aktiviteter 
 
Naturrutans Frågor 
Vad är det för väder? 
Hur många grader tror ni att det är ute? 
Hur ser det ut på marken? 
Hur ser det ut på träden? 
Hur tror ni att det ser ut om två veckor? 
Fanns det någonting som har kommit hit i naturrutan som inte hör hit?  
 
Frågor till gräv ner fyra saker 
Vad tror ni har hänt med ägget om tre veckor?  
Vad tror ni har hänt med tomaten om tre veckor?   
Vad tror ni har hänt med glasburken om treveckor?  
Vad tror ni har hänt med toarullen om tre veckor? 
 
 
Genomförande  
 
Tidsplan 2002-2003 

 
2002 
 
April: P-M-intro 

 
Maj: PM inlämnas 

 
Juli: Vetenskaplig handledare utsågs 

 
September: Tog kontakt med vår vetenskapliga handledare.  

 
Oktober: Vi ordnade platser för praktiken i respektive kommun.  

 
December: Bakgrund, metod och syfte lämnades in för godkännande  
 
2003 
Mars- Maj: Den empiriska delen av examensjobbet på sju veckor 

 
Maj: Inlämnade av rapport för opponering och till godkännande. 

 
Juni: Rapporten godkändes 

 
Tidsplan och genomförande i den empiriska delen  
 
Genomförandet av vårt examensarbete skedde i två skolklasser en i norra och en i södra 
Sverige. I vårt examensarbetet använde vi oss av olika lekar och andra aktiviteter som vi har 
reflektera över och vi har tagit med några av aktiviteter och lekar som direkt anknöt till vårt 
syfte En av aktiviteterna som vi har tagit upp i resultatet är naturrutan (se bilaga 1), där hade 
vi placerat ut skräp i förväg. Vi gick till en naturruta i skogen, där barnen fick svara på frågor 
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om naturrutan (se metod). Sedan reflekterade vi över svaren vi fick. Vi gick till naturrutan två 
gånger till under vår praktikperiod och ställde samma frågor, som vi senare reflekterade över. 
En del av frågorna som vi ställde, har vi sammanställt i vårt resultat. 
 
Tidsplan Norr 
 
Vecka 1  
Naturrutan (se bilaga 1) 
Första veckan i norr, delades klassen på tjugo barn in i två grupper med tio barn i varje grupp.  
Den inledande praktiken börjades med att berätta att vi hade fått flaskpost av trollet Truls som 
behövde hjälp (se bilaga 1:3:1). Vi delade in barnen i grupper och tog med dem gruppviss till 
naturrutan.  
 
Vecka 2 
Vi grävde ner fyra saker i naturen (se bilaga 2:1 och se metod) och plockade naturmaterial till 
trollskogen och började tillverka stentroll (se bilaga 2:3) 
 
Vecka 3 
Vi inledde med att läsa flaskpost (se bilaga 1:3:2) av Truls. Vi gick till vår naturruta och 
barnen svarade åter igen på frågorna (se metod). Vi lekte hitta sin partner genom ljud (se 
bilaga 3:3) Vi fortsatte med stentrollen och en trollskogen (se bilaga 2:3). 
 
Vecka 4 
Vi gjorde lekar i skogen, hämta lista (se bilaga 3:2) och gör likadant (se bilaga 2:4). 
 
Vecka 5 
Vi gillrade en fälla för att fånga småkryp (se bilaga 2:2). Vid det här besöket i skogen gjorde 
vi naturlekar, vad hör inte hit (se bilaga 2:5) och träkull i skogen (se bilaga 3:1). Den här var 
det sista besöket i naturrutan. Truls skickade sitt sista brev och vi besökte honom i skogen och 
han bjöd på fika (se bilaga 1:3:3). Vi diskuterade vad som hänt med vår naturruta och svarade 
på frågorna, och lämnade naturen fri från våra markeringar och plockade skräp och satte det i 
soppsäckar. Vi grävde upp de fyra saker som vi grävt ner för att se hur långt sakerna hade 
förmultnat och tog tillbaka för återvinning det som inte hade förmultnat (se bilaga 2:1:1 – 
2:1:2).  
 
Vecka 6 
Påsklovsvecka 
 
Vecka 7 
Vi limmade fast våra torkade växter som vi hade köpt, till fina kort/tavlor (se bilaga 2:6). Det 
här tillfället arbetade vi inte med den homogena gruppen, den var splittrade på grund av andra 
skolaktiviteter. 
 
 
Tidsplan Söder 
 
Vecka 1 
Här arbetade klassen med ett annat tema. 
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Vecka 2 
Vi var ute i naturrutan (se bilaga 1:1) för första gången. Barnen fick höra brevet från Trulle 
(se bilaga 1:3:1) och svarade på frågor (se metod). Vi märkte ut naturrutan. 
 
Vecka 3 
Här arbetade klassen med ett annat tema. 
 
Vecka 4 
Denna vecka var vi ute vid naturrutan för andra gången (se bilaga 1:1). Vi lekte hitta sin 
partner genom ljud (se bilaga 3:3), vi hade tänkt leka gör likadant, men det hann vi inte med 
(se bilaga 2:4) 
 
Vecka 5 
Påsklovsvecka 
 
Vecka 6 
Var ute i naturrutan tredje och sista gången. Trulle hade skickat ett nytt brev (se bilaga 1:3:2) 
och barnen svarade på frågorna igen (se metod). Gjorde vid detta tillfälle hämta listan (se 
bilaga 3:2) 
 
Vecka 7 
Klassen arbetade med andra aktiviteter. 
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Resultat 
 
Vi genomförde vår undersökning med hjälp av en kvalitativ metod för att vi skulle göra 
observationer av barn och de skulle ge oss ett bra resultat. Vi har valt att i resultatet redovisa 
våra observationer, dagboksanteckningar och reflektioner vi använt oss av i praktiska 
aktiviteter och lekar som hänförde till vårt syfte. De aktiviteter och lekar vi arrangerade, hade 
en betydelse för barnens intresse och omsorg för naturen skulle främjas. 
 
 
Reflektioner och observationer som visar på ökat intresse och omsorg av 
naturen  
 
Naturrutan  
Grupp norr  
Tillfälle 1 
De flesta barn var positiva, observanta och upptäckte fort allt skräp som fanns i naturrutan. En 
del barn var inte så intresserade för uppgiften från början men intresset ökade efter ett tag. 
Vår egen observation var att de var mer observanta än vad vi hade förmodat, över vad de såg i 
vår naturruta. En reflektion var att: Barnen reflekterade över att de var hundbajs över allt, 
vilket barnen tyckte inte var så trevligt att se på. De flesta barnen tyckte det var roligt att göra 
uppgiften (se bilaga 1) 
 
Tillfälle 2 
Intresset hos barnen var stort och de visade ett stort engagemang för sina uppgifter. Barnen 
reflekterade över allt skräp som fanns i naturrutan. De var också uppmärksamma över skräp 
som hade placeras ut. Barnen regerade inte över att de skulle plocka upp det.  
 
Tillfälle 3 
De var väldigt måna om att göra snyggt och fint i vår naturruta. Barnen tyckte att naturrutan 
hade varit spännande.  
 
Grupp söder 
Tillfälle 1 
I söder ville barnen att den gamla husvagnen som stod i skogen skulle vara försvunnen till 
nästa tillfälle. Husvagnen stod kvar under alla tillfällena vi var i naturrutan vilket barnen lade 
märke till, men de kommenterade det bara vi första tillfället. Barnen var uppmärksamma på 
att människor skräpat ner i naturen. 
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Tillfälle 2 
De första som barnen lade märke till var det skräp som hade lagts ut och att det inte skulle 
vara där. Barnen kom med skräpet och sa att någon hade slängt det här. De frågade var de 
skulle lägga skräpet tills vi skulle gå tillbaka till skolan. Det var främst barnen som gick i 
ettan och tvåan som var observanta på skräpet som hade tillkommit. Förskolebarnen 
reagerade inte lika mycket på skräpet som barnen i ettan och tvåan. 
 
Tillfälle 3 
Alla barn var väldigt måna om naturen, de gjorde kojor av naturmaterial som låg löst på 
marken och de bröt inga kvistar från träden. Barnen tyckte det var roligt att vara ute i skogen 
och de hittade bra ställen att bygga kojor på, de utnyttjade skogens möjligheter till lek och 
skapande. De hittade bland annat en sten som fick bli en docka de vårdade ömt. 
 
Resultat från aktiviteterna 
 
Gräv ner fyra saker i naturen  
Tillfälle 1 
Alla grupperna samarbetade bra. Barnen var duktiga på att gissa på vad trodde skulle hända 
om tre veckor med de saker de hade grävt ner. Det flesta barn var väldigt medveten om vad 
som skulle hända med sakerna vi grävt ner och hur förmultningen skulle ske. Alla barnen 
tyckte aktiviteten var kul och spännande. (se bilaga 2:1 och metod) 
 
Tillfället 2 
De flesta barnen tyckte det var spännande att se hur förmultningen hade gått till med sakerna 
som vi grävt ner. De tyckte det hade varit kul och intressant att se händelseförloppet. De 
frågor vi hade ställt i samband med denna aktivitet visade att barnen hade i de flesta fall haft 
rätt, vad som hade skett med sakerna. Vid utvärderingen var det flesta nöjda med den här 
uppgiften. (se bilaga 2:1 och metod) 
 
Hämta lista  
Alla barnen tyckte det var kul, de var snabba med att hitta alla saker. I söder hann vi knappt 
berätta färdigt vad de skulle göra innan barnen ville springa iväg och leta. Barnen var duktiga 
att hitta på kluriga saker, som till exempel en grupp som till uppgift skulle hämta en blå sak, 
valde himlen. Vi ansåg att de fick godkänt, fast man inte kan hämta himlen som den här 
dagen var blå. På uppgiften att hämta något vått, tog ett barn i en grupp en sten som barnet 
bankade hårt i marken så att det skulle bli vått. Barnet ansåg att stenen hade blivit våt. Alla 
grupperna var nöjda med vad de hade hittat för naturmaterial. (se bilaga 3:2) 
 
Vad hör inte hit på naturstigen, hitta felen  
Den här leken tyckte alla barnen var kul och intressant. Det syntes att de tyckte det var en 
spännande uppgift för att alla var engagerade. Alla barnen var noga med att ledaren skulle ta 
hand om skräpet efter avslutad aktivitet. (se bilaga 2:5) 
 
Samla små kryp  
Barnen tyckte det var en rolig, spännande och intressant uppgift, det gick in med stor iver och 
engagemang De flesta barn tyckte det var spännande med att se småkryp i ett förstoringsglas. 
En flicka var väldigt rädd för småkryp, hon blev alldeles hysterisk på grund av att vi arbetade 
med småkryp. Det konstiga var att vid andra tillfällen vi var i skogen hade hon inte reagerat 
över att det fanns småkryp över allt. Något barn tyckte vi skulle ha gjort den här aktiviteten 
fler än en gång. (se bilaga 2:2) 



 

 

14

 

 
  
Diskussion 
 
Validitet/Reliabilitet 
 
Validitet beskriver giltigheten i en forskning. Reliabiliteten beskriver resultatets 
tillförlitlighet. Vi anser att vi på grund av vårt omfattande empiridel kan hävda att validiteten 
och reliabiliteten är god. Bortfallen har inte påverkat vårt resultat. De aktiviteter och lekar 
gick att genomföra utan påverkning av bortfallen, för vi studerade inte enskilda barn. Med 
större resurser och mer tid till förfogande hade naturligtvis tillförlitligheten blivit större för då 
hade kunnat gå in djupare i forskningen. Vi gjorde empiriska delen på två olika ställen det 
resulterade i att vi fick två förutsättningar att genomföra vår undersökning. I praktiken i norr 
hann vi med att genomföra alla aktiviteter och lekar som vi hade planerat in i genomförandet. 
I praktiken i söder var det ett kvarliggande temaarbete om rymden och andra aktiviteter, så vi 
hann inte med att göra alla planerade aktiviteter i genomförandet. En faktor som vi trodde 
skulle ha påverkat vårt resultat var: Att vi skulle märka en klar skillnad i vårt examensarbete 
för att vi gjorde det på två olika ställen, på grund av att klimatet skulle vara varmare i söder än 
i norr. Vi befarade också att en del uppgifterna i genomförandet inte skulle gå att genomföra 
på grund av vädret. Den skillnad som vi hade förmodat skulle ske, uteblev. Vi fick båda 
liknade resultat från våra observationer, enda skillnaden var barnens olika åldrar i våra 
grupper från norr och söder.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Vi har valt att ta med "indian citaten" först i examensarbete för att vi känner att de är en del av 
oss och vårat sätt att tänka om naturen, samtidigt som det även berör syftet. Dock kommer det 
inte från så tillförlitlig källa så att vi kan sätta det i bakgrunden. 
 
Naturrutans alla frågor (se metod) har vi inte tagit med i resultatet för vi hittade inget i de 
svaren som överensstämde med vårt syfte det kan bero på att frågorna var fel formelerade. De 
frågorna vi fick svar på har vi tagit med i resultatet i samband med naturrutan där vi även har 
tagit upp skräpet som vi hade lagt ut. Vidare har vi inte heller tagit med alla aktiviteter som vi 
gjorde med barnen. Vi har valt ut de aktiviteter som hänför till vårt syfte. Barnen visade när vi 
var i naturrutan och under de andra aktiviteterna ett stort intresse för att vilja göra sakerna 
som vi hade med i vårt genomförande. Detta har bidragit till att barnen har främjat sitt intresse 
och omsorgen för naturen. Vi började med barnen på det första steget i friluftsfrämjandets 
trappan (Klang  et al.1995), och såg att barnen klättrade upp liten bit upp i trappan genom att 
de blev mer intresserade och visade större omsorg om naturen. 
  
Vi tycker att barnen i tidig ålder skall bli delaktiga i naturarbetet och lära sig vårda naturen. 
Johansson (1990) skriver i sin bok Bland kottar och stubbar att barn skall redan i tidig ålder 
bli delaktiga i naturarbetet. I vårt resultat kan vi märka att barnen var vana vid att vistas ute i 
sin omgivning och hade en stor omsorg över naturen.  
 
Det är viktigt att lära barnen att ta hand om naturen och lära sig att vara vän med den. Om 
barnen får ett intresse och ett medvetande för naturen gör det att barnen blir mer rädda om 
den. Att värna om vår gemensamma miljö är naturligtvis ett ansvar för den nu levande vuxna 
generationen, men vi vuxna har även ett ansvar att lära barnen att vara rädda om naturen.  
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Vi tycker att det är viktigt är att ha naturen som ett hjälpmedel som pedagog i den lärande 
miljön. Sjöberg (2000) anser att en av de mest centrala aspekterna enligt många är att 
naturvetenskapliga ämnen ska främja barns kärlek och respekt för naturen, så att de vill ta 
hand om den på bästa sätt. Sjöberg menar också att det naturvetenskapliga ämnet även ska 
stimulera nyfikenheten, kreativiteten och fantasin hos barnen i skolan.  I vårt examensarbete 
har det visat sig att barnen genom aktiviteter och lekar, har främjat sitt naturintresse och sin 
omsorg för naturen. 
 
Det är angeläget att vi som pedagoger sprider lärdom om lekens betydelse för att vi skall 
utvecklas till att vara bra pedagoger. I boken Barns tankar om lek anser Hjort (1996) att leken 
lägger grunden till de flesta ämnen i skolan. Leken skänker glädje och är en källa till 
livsglädje. Leken är en förebild till andra aktiviteter, och har en avgörande betydelse för barns 
utvecklig som individ. Barnen lär sig i leken hantera relationer, kommunicera, fantisera och 
även uttrycka känslor (Hwang & Nilsson 1995). När barn har varit med om någonting hemskt 
kan leken vara ett bra sätt att bearbeta det hemska de har varit med om (Jancke 1993). När 
barn leker anser Vygotskij att barnen beter sig klokare, mognare och starkare än vad de 
egentligen är. Detta tyder på att leken är källan till barns utveckling (Hägglund 1989). I de 
aktiviteter och lekar som vi använde oss av i vårt examensarbete, kunde vi se att leken har en 
stor betydelse för barnens naturintresse.  
 
Vi tycker att naturen är en resurs, där man kan ta vara på naturens egna material. Att arbeta 
med skapande aktiviteter är ett kreativt sätt att jobba med naturen. Lagerholm (1989) skriver 
att barn brukar plocka med sig diverse saker från naturen. Han anser att dessa saker ska 
barnen få använda och skapa med. Naturen är vårt arbetsrum, där finns material som kan 
användas i verksamheten, t.ex. stenar, kottar, ull, pinnar, gräs, löv, spillning och mycket mer. 
Av materialet kan man skapa leksaker och andra föremål som t.ex. stentroll, sälgvisselpipor 
och tavlor. Det mesta kan du åstadkomma om du låter fantasin och kreativiteten flöda. Att 
göra saker i naturen sprider ro i barngruppen (Drougge 1999). Det har visat sig i vår forskning 
att barnen tyckte det var kul och intressant att arbeta och skapa i naturmaterial.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
I en fortsatt forskning kan man utveckla vilken sorts betydelse lekarna och de skapande 
aktiviteterna har för barns intresse för naturen om man kunde ha haft lekarna flera gånger. När 
vi började forska kring ämnet och den forskning vi skulle arbeta med, hittade vi tidigare 
forskning som hade direkt anknytning till vårt syfte. Det kan bli mer givande resultat om 
projektet kunnat fortgå under en längre tid än vad vi hade till förfogande i vårt examensarbete. 
Vi har kommit fram till att vara ute i naturen är någonting som man kan syssla med året om. 
Naturrutor kan användas och följas upp under en längre tid än vad vi gjorde under vårt 
examensarbete. Många av de aktiviteter vi har gjort under den empiriska delen av 
examensarbetet kan man göra under hela låret. Naturkunskap kan vara ett ämne i skolan och 
på fritidshemmet. I naturen har barn många möjligheter till lek och samvaro. Leken har en 
stor betydelse för alla människor, stora som små. En annan aspekt på hur man kan utnyttja 
naturen är att använda den som en del i barns egen utveckling, till att utvecklas som 
människa. Vi tycker att det skulle vara intressant att forska vidare vilka och olika effekter det 
har på barn att vara ute i naturen. 
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   Bilaga 1:1:1

Naturrutan 
 
Syftet 
Barnen får upptäcka att naturen ändrar utseende i klimatet. De får reflektera över vad som inte 
ska finnas ute i naturen  
 
Plats 
Skogen  
 
Personer  
Norr: 20 barn klass: 2-3  
Söder: 25 barn klass: Förskolebarn-1-2 
 
Bortfall  
Norr 
Tillfälle 1: En pojke  
Tillfälle 2: En pojke 
Tillfälle 3: Alla närvarande 
 
Söder  
Tillfälle 1: En pojke 
Tillfälle 2: Alla närvarande 
Tillfälle 3: Alla närvarande 
 
Material  
Norr  
Plastband, glasflaska, pennor och papper, sopsäck, kärra, saft, chokladbollar, sittdynor, 
muggar, täcke, skinn och Trulsdiplom 
 
Söder  
Plastband, brev från Trulle, flaska, skräp 
 
Genomförande  
Tillfälle 1 och 2 
Norr 
Dagen innan vi gick ut i skogen märkte vi ut en naturruta i skogen 10 x 10 med plastband. Vi 
markerade ut en ruta ute i naturen där de kan tänkas hända något med naturen, under en längre 
tid. Första veckan skickar trollet Truls flaskpost till oss. Han skriver att han behöver hjälp 
med olika slags uppgifter som han vill att barnen skall kolla upp ute i hans skog. Vi placerade 
ut skräp för att se om barnen reflekterar över det. Trollet Truls skickar flaskpost under två 
tillfällen till och skriver vad han vill ha hjälp med.  
 
Tillfälle 1  
Söder 
Vi samlade gruppen och läste upp brevet från Trulle och barnen svarade på frågorna. Sedan 
märkte vi med barnens hjälp ut en naturruta på 10 x 10 meter. 
 
Tillfälle 2 
Söder   
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Vi här tillfället svarade barnen inte på frågorna för det var andra aktiviteter som skulle göras 
först. Vi var tvungna att gå hem för barnen frös men vi hade lagt ut skräpp i skogen i förväg 
för att se om de kommenterade det.  
 
Tillfälle 3 
Norr    
Vid det här sista tillfället i naturrutan får barnen  träffa trollet Truls för första gången. Vi 
skojar med barnen att praktikanten ( Trollet Truls ) varit tvungen att åka till sin skola.  Den 
här gången får handledaren falskpost av Truls. Han skriver att han behöver hjälp med att 
slutföra alla aktiviteter som påbörjas. Barnen kommer till skogen, där trollet Truls går 
omkring och plockar skräp. Skolbarnen och Truls  avlutar alla aktiviteter. Truls bjuder på 
fika.  Barnen och Truls städar hela naturrutan från skräp. De återvänder till skolan där får 
barnen Trulsdiplom för att de har varit så duktiga.  
 
Söder  
Vi läste upp ett brev till för barnen och de fick svara på frågorna en gång till. När vi gick hem 
tog vi ner alla markeringar vi har haft i skogen. 
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Fotografier från praktiken i norr på Trollet Truls 
 

 
 
 

Fotografi 1. Trollet Truls 
 
 

 
 

Fotografi 2. Trollet Truls i 
naturrutan med sina skolbarn. 
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I praktiken i norr samlas vi i grupp  
och plockar skräp i naturrutan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografi 3. Samling av hela klassen 
 

 

 
 
 

Fotografi 4.  Vi plockar skräp i Naturrutan 
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Truls brev 1 Norr 
Hej Åsa! 

 
Mitt namn är Truls och jag är ett troll och jag bor i skogen här omkring. Jag skickar en 
flaskpost med ett meddelande på där här viset. Jag har hört att du ska ha en grupp barn på 
din praktik. Jag är väldigt rädd om min skog och jag känner att någonting håller på att 
hända där. Så skulle du och barnen kunna hjälpa mig med en sak? Vet ni vad en naturruta 
är? Vet ni det inte så skall jag tala om det för er.  Man går ut i skogen och bestämmer en 
ruta på ca: 10 gånger 10 meter som man märker ut med band. Där kan man se hur naturen 
förändrar sig vecka efter några veckor och följa upp olika saker. Jag har märkt upp en ruta 
åt er i min skog. Har ni lust att hjälpa mig med det? Här är några saker som jag skulle vilja 
att ni skriver ner i en dagbok, sedan skickar ni den till mig. Jag har skickat adressen till 
Åsa. Den är hemlig, bara hon vet. Så ni kan ge henne dagböckerna så hjälper hon er. Jag 
kommer på något sätt att höra av mig igen. Jag vet att jag kommer att behöva mer hjälp här 
framöver.  
 
Hälsningar från trollet Truls!    
 
 
Trulle brev 1 Söder 

Hej Allihopa! 
 
Mitt namn är Trulle och jag är trollet som bor i skogen här omkring. Jag skickar en 
flaskpost med ett meddelande på där här viset. Och jag är väldigt rädd om min skog och jag 
känner att någonting håller på att hända här. Så skulle ni kunna hjälpa mig med en sak? 
Vet ni vad en naturruta är? Vet ni det inte så skall jag tala om det för er.  Man går ut i 
skogen och bestämmer en ruta på ca: 10 gånger 10 meter som man märker ut med band. 
Där kan man se hur naturen förändrar sig vecka efter att vecka och följa upp olika saker. 
Har ni lust att hjälpa mig med det? Här är några saker som jag skulle vilja att ni skriver 
ner på ett papper, sedan skickar ni den till mig. Jag har skickat adressen till Anna. Den är 
hemlig, bara hon vet. Så ni kan ge henne papperna så hjälper hon er. Jag kommer på 
något sätt att höra av mig igen. Jag vet att jag kommer att behöva mer hjälp hör fram över.  
 
Hälsningar från trollet Trulle! 
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Truls brev 2 Norr 
Hej på er alla! 

 
Nu var det dags för ytterligare en flaskpost till er Hoppas ni alla har det bra! För min egen 
del så känner jag mig lite mindre bekymrad. Det känns mycket bättre nu när ni hjälper mig 
att se till min skog och min naturruta som jag märkt ut till er. Jag har smygtittat lite på er 
när ni varit på besök här i skogen. Jag har sett att ni gjort en hel del roliga saker som jag 
själv skulle vilja vara med och göra. Jag har en sådan tur att jag kan se er men ni kan inte 
se mig. För att jag skall bli synlig så ni kan se mig måste jag äta chokladbollar. Det är så 
mumsigt med chokladbollar men jag kan inte äta det varje dag för då får jag så ont i min 
lilla mage. Tack för alla fina svar som jag fick av er förra gången. Nu så vill jag att ni 
hjälper mig igen med att svara på frågorna. Åsa skickar svaren till mig igen som vanligt. 
Om ni har lust får ni gärna skicka brev till mig. Det skulle vara jätteroligt. Jag vet att jag 
kommer att behöva mera hjälp av er här framöver. Det vore jättekul att få träffa er någon 
gång. Så jag hör nog snart av mig igen.  
 
Hälsningar trollet Truls 
 
 
Trulle brev 2 Söder 
 

Hej på er alla! 
 
Nu var det dags för ytterligare en flaskpost till er. Hoppas ni alla har det bra! För min egen 
del så känner jag mig fortfarande lite bekymrad. Det känns mycket bättre nu när ni hjälper 
mig arr se till min skog och naturruta som ni märkte ut till er. Jag har smygtittat lite på er 
när ni har varit på besök i här i skogen. Jag har sett att ni gjort en hel del roliga saker som 
jag själv skulle vilja vara med och göra. Jag har hållit mig undan för att inte störa er. Tack 
för alla fina svar som jag fick förra gången. Nu så vill jag att ni hjälper  mig igen med att 
svara på mina frågor en gång till. Anna skickar svaren till mig igen som vanligt. Jag hör 
nog snart av mig igen. 
 
Hälsningar trollet Trulle 
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Norr Truls brev 3 
Hej på er alla! 

 
Den här sista flaskposten skickar jag till Marita och till er för Åsa hade förhinder idag för 
hon var tvungen att fara till sin skola i Luleå. Så jag hoppas ni kan hjälpa mig i alla fall. Ni 
kan väl komma till naturrutan kl 8.45 och hjälpa Marita med de uppgifter som vi måste 
slutföra.  
 
NI ÄR VÄLKOMMEN! 
 
Här är saker som vi måste göra idag.   

• Svara på frågor till naturrutan. Avsluta Naturrutan. Städa upp skräp och ta bort 
alla markeringar från naturrutan.  

• Gräva upp fyra saker i naturen och se vad som har hänt efter tre veckor. 
• Se om vi fångat några småkryp. Titta i förstoringsglas  
• Fika chokladbollar och saft  
• Utvärdering 

   
 
 
 
  



  Bilaga 1:4 

 



  Bilaga 2:1:1

Gräv ner fyra saker i naturen 
 
Syfte  
Här får barnen lära sig vad som förmultnar i naturen och vad som inte försvinner som blir 
kvar i naturen. 
 
Plats  
Skogen  
 
Personer 
20 barn klass: 2-3  
 
Bortfall  
Tillfälle ett: En flicka: 
Tillfälle två: Alla närvarande  
 
Material  
Ett ägg, en toapappersrulle, en glasburk, en tomat, trädgårdsspade, pinnar och plastband. 
 
Genomförande 
Klassen delades in i fyra grupper varje grupp fick var sin sak att gräva ner. Vi hade med oss 
ett ägg, en pappersrulle, en glasburk och en tomat. Vi grävde fyra gropar i backen och la en 
sak i varje grop. Alla gropar märktes med pinnar och plastband. Gruppen fick skriva ned det 
vad de trodde skulle hända med sakerna efter tre veckor. I den sista veckan i naturrutan 
kollade vi vad som hänt med de saker vi grävt ner och tog med de saker som inte förmultnat. 
De barnen hade skrivit på lappen hade både hänt och det blev inte riktigt som de trodde. Vi 
lämnade kvar tomaten, ägget och pappersrullen i naturen och tog glasflaskan till 
glasåtervinning.  
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Vi gräver upp fyra saker 
 

 
 

Fotografi 5.  Vi gräver upp fyra saker  
som vi har grävt ner tre veckor innan  

 
 

 
 

Fotografi 6. Vi gräver upp fyra saker gruppvis 
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Samla småkryp 
 
Syfte 
Barnen lär sig vad det finns för småkryp i naturen och hur viktiga de är för oss se hur de ser 
ut. 
 
Plats:  
Skogen 
 
Personer  
20 barn klass 2-3 
 
Bortfall  
Alla barn närvarande 
 
Material  
Glasburkar, trädgårdsspade, förstoringsglas och papper 
 
Genomförande 
Vi delade gruppen i två grupper. Vi placerar ut en glasburk i marken dagen innan och täcker 
över öppningen lite så att småkrypen kan ramla ner i burken. Vi studerar vad vi fått för 
småkryp i fällan. Den töms efter det vi har tittat på småkrypen med förstoringsgals . 
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Vi ser på småkryp 
 

 
 

Fotografi 7.  Vi samlar småkryp och gräver upp glasburken 
 
 

 

 
 

Fotografi 8. Vi tittar på småkrypen i ett förstoringsglas 
 
  
 



 Bilaga 2:3

Trollskog av naturmaterial 
 
Syfte 
Barnen får lära sig skapa troll av naturmaterial.  
 
Plats 
Skogen och klassrummet   
 
Personer  
20 barn klass 2-3 
 
Bortfall  
En flicka 
 
Material  
Limpistol, skollim, stenar, kottar, mossa, kvistar, björktackor, gräs, pinnar och papper  
 
Genomförande 
Tillfälle 1 
Vi plockade naturmaterial och började med att göra stentroll som skulle likna trollet Truls. 
Stentrollen gjorde vi av sten stenar, kottar, mossa, kvistar björktackor, gräs och pinnar. 
 
Tillfälle 2 
Vid det andra tillfället fortsatte vi med stentrollen och resten av gruppen började göra 
trollskogen. Barnen fick skapa en skog där Truls bodde och sedan sätta ut sitt stentroll som de 
hade gjort. Vi hade sedan en utställning. 
 



 Bilaga 2:4

Gör likadant 
 
Syftet med aktiviteten 
 
Här övar barnen minnet och lär sig hitta olika saker  som finns i naturen  
Plats 
skogen och skolgården   
 
Personer  
20 barn klass 2-3 
 
Bortfall  
En pojke. 
 
Material  
Stenar, grankottar, tallkottar, kvistar, kottar, löv, gräs och pinnar. 
 
Genomförande 
Man gör ett rutmönster med olika naturmaterial. Sedan låter man barnen titta på rutan i ca 30 
sekunder och täcker över med en duk. Barnen ska barnen göra en likadan ruta, som ledaren 
har gjort. Vad hör inte hit på naturstig Hitta felen 



 Bilaga 2:5

Vad hör inte hit på naturstigen, hitta felen 
 
Syfte  
Den här leken är bra för här lär sig barnen att förstå och hitta saker som inte hör hemma i 
naturen, och på så vis tänka efter nästa gång de slänger skräp i naturen. I leken får man också 
lära sig att se sig omkring och upptäcka saker som finns i naturen. 
 
Plats 
Skogen  
 
Bortfall  
Alla barn närvarande 
 
Material  
Papper, penna, tandborste, konservburk, halmtupp, påskfjädrar, påskkärring, Digimnon-
mjukisdjur, cyklop, mugg, Nalle Puh, tejprulle, solglasögon, toalettrulle, diskborste, sopborste 
tre påskägg med klubbor i en plåtbalja.  
 
Genomförande  
Ledaren placerar ut olika föremål i skogen som inte hör dit. Alla föremålen hängs upp med 
plastband. Barnen får skriva ner vad de tror inte hör hemma i skogen t.ex. toarulle, tandborste 
leksaker mm. Alla barn får poäng för alla föremål de hittar som inte hör till naturen. Den sista 
saken de skriver upp är ett påskägg fullt med godisklubbor. Det är priset för att man letat och 
hittat alla saker som inte hör till naturen. På hemvägen till skolan plockade upp alla saker som 
satt i träden och återställde naturen som det var innan. Efter ledaren har rättat alla grupper får 
barnen får veta resultatet. 



 Bilaga 2:6

Tillverka kort av torkade växter  
 
Syfte 
Barnen lär sig att se vad man kan göra med torkade växter och göra fina kort och bokmärken.  
 
Plats  
Klassrummet  
 
Grupp  
En ny gruppindelning med bara tvåor  
12 st ordinarie tvåor och 9 st tvåor från en annan klass  
 
Bortfall  
8 barn  
 
Material 
Torkade växter, kartong, papper, akvarellpapper, akvarellfärg, akvarellpennor salt, lim 
bommullsband, plastfilm till laminat.  
 
Genomförande 
I norr var det en tidig vår, men det hade inte hunnit komma så många vårblommor så vi köpte 
egna torkade växter.  Vi hade torkat blommor hemma under vintern från olika snittblommor 
mm. I gruppen valde vi att arbeta med akvarellfärger och pennor för att det skulle bli lite 
variation. Vi limmade och målade kort av olika slag. Det blev väldigt olika och fina kort. 



 Bilaga 3:1

Trädkull 
 
Syftet med aktiviteten 
Barnen lär sig olika saker om sina kamrater, och vad olika trädslag heter. . 
 
Plats  
Skogen  
 
Personer  
20 barn klass 2-3 
 
Bortfall  
Alla närvarande  
 
Material  
Plastband  
 
Genomförande  
Alla barnen får var sitt plastband som skulle sättas på ett träd. Ledaren har inget träd med 
band på. Sedan ropar ledaren t.ex. ”Alla som har en storebror byter plats”. Leken kan också 
göras med att man väljer ut ett par olika trädsorter och markerar dem. Barnet som blir över 
ropar ett trädslag eller alla byter plats. 



 Bilaga 3:2

Hämta lista 
 
Syftet med aktiviteten 
Här får barnen förstå att saker i naturen kan se ut och vara på olika sätt som till exempel, lena, 
våta eller vassa.  
 
Plats 
Skogen  
 
Personer  
20 barn klass 2-3 
25 barn klass förskolebarn-1-2 
 
Bortfall  
Norr: En pojke 
Söder: Alla närvarande 
 
Material  
Papperslapp, naturmaterial och skräp av olika slag. 
 

Genomförande 
Barnen får en lista, de sakerna ska barnen sedan hämta. De får senare redovisa vad de hade 
hittat för hela gruppen. 
 
 
Hämta Lista (saker som skall hämtas) 
 

• Någonting som är grått. 

• Någonting som är mjukt. 

• Någonting som är blått. 

• Någonting som är vasst. 

• Någonting som är blött. 

• Någonting som är hårt. 

• Någonting som är kallt. 



 Bilaga 3:3

Hitta sin partner genom ljud. 
 
Syfte 
Här får barnen tänka efter att djur hur olika djur låter. Det måste lyssna och leta efter sin 
kompis. 
 
Plats:  
Skogen och Lekhallen 
 
Personer  
20 barn klass 2-3  
25 barn klass förskolebarn-1-2 
 
Bortfall  
Norr: En flicka  
Söder: En kille  
 
Material  
Norr: Papperslappar med 10 st olika djurnamn  
Söder: Papperslappar med djur på och en hink. 
 
Genomförande 
Norr 
Vi gjorde olika lappar där vi skrev namn på olika djur två exemplar av varje. Vi delade ut 
lappar och så att de skulle hitta sin djurpartner genom att låta och lyssna efter djurets läte. När 
det hittat varandra tog de varandra i handen. 
 
Söder  
Barnen fick ta en lapp ur hinken och sen helst inte prata om vad de fick för något. Sedan 
skulle de hitta de andra som hade fått samma djur som de själva fått genom att låta som det 
djuret. 
 
Katt  Katt 
Hund   Hund 
Älg  Älg 
Ko  Ko  
Ekorre  Ekorre  
Orm  Orm  
Råtta Råtta  
Hare  Hare  
Räv Räv  
Fågel  Fågel 




