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Abstract 

Research shows that we spend less time outdoors today than we did just 20 years ago. The 

preschool curriculum says that pre-schools shall encourage children to develop their skills in 

science and because we humans are learning by doing, we should go outdoors to learn about 

it. The purpose of this study is to find out if there is any difference in how often teachers 

discuss with the children about nature, depending on whether the pre-school are located in the 

countryside or in a city. Do kindergartens with natural alignment "In Ur & Skur"" (rough 

translation: come rain or shine) have it easier to integrate biology when they are outdoors, 

given their education through “Frilufsfrämjandet” (rough translation: Outdoor Association)? 

Through a quantitative survey, I have compared pre-schools and seen that the kindergartens 

that are located in cities spend more time outdoors than the pre-schools in the countryside do. 

It is also pre-schools located in the cities that often discuss about nature with the children 

when they are outdoors. The teachers working in kindergartens in the cities are also more 

satisfied with the number of times they are in the nature with the children while the teachers 

working on the countryside had wanted to be more in a natural area. Teachers in the cities 

experience fewer difficulties with getting to and being in natural areas compared to teachers 

who work in kindergartens on the countryside. Finally, the results also show that all “I Ur & 

Skur”-pre-school talks about nature with the kids whenever they are outdoors. 
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Sammanfattning 

Forskning visar att vi spenderar mindre tid ute i naturen idag än vad vi gjorde för bara 20 år 

sedan. Förskolans läroplan skriver om att förskolorna ska sträva efter att barnen utvecklar sina 

kunskaper inom naturvetenskap och eftersom vi människor lär oss genom att göra så bör vi då 

ge oss ut i naturen för att lära oss om den. Syftet med denna enkätstudie är att ta reda om det 

finns någon skillnad på hur ofta pedagoger diskuterar med barnen om naturen beroende på om 

förskolan de arbetar på är belägen på landet eller i en stad. Har förskolor med 

naturinriktningen ”I Ur & skur” lättare för att integrera biologi när de befinner sig i naturen 

med tanke på deras utbildning genom Frilufsfrämjandet? Genom en kvantitativ 

enkätundersökning har jag jämfört förskolor och sett att de förskolor som befinner sig i städer 

spenderar mer tid ute i naturen än vad de förskolorna ute på landet gör. Det är också 

förskolorna belägna i städer som oftare diskutera om naturen tillsammans med barnen när de 

befinner sig utomhus. Pedagogerna som arbetar på förskolor i städer är också mer nöjda med 

antalet gånger de befinner sig i naturen med barnen medan de på landet hade velat befinna sig 

oftare i ett naturområde. Pedagoger i städerna upplever färre svårigheter med att ta sig till 

samt befinna sig i naturområden jämfört med pedagoger som arbetar i förskolor på landet. 

Slutligen visar även resultaten att alla I Ur & Skur-förskolorna samtalar om naturen med 

barnen varje gång de befinner sig utomhus. 
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Inledning 
I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla sin 

förståelse för naturen och deras förståelse för hur vi människor påverkar naturen samt hur 

naturen påverkar oss (Skolverket, 2010). Samtidigt visar forskning att vi människor befinner 

oss mer sällan i naturen idag än vad vi gjorde förr i tiden (Kardell, 2008). Jag vill genom min 

enkätundersökning se om pedagoger utnyttjar den natur som finns i förskolornas närområde 

till att få värdefulla samtal kring naturen tillsammans med barnen.  

 

Naturvetenskap har länge varit en stor del i förskolan (Helldén, 2015) och genom att 

introducera barnen för de naturvetenskapliga ämnena i tidig ålder kan detta göra att barnen 

har lättare för att förstå högre kunskapsnivåer av naturvetenskap när de sedan börjar skolan 

(Thulin, 2011). Genom att förskolepedagogerna ger barnen möjlighet att följa de 

årstidsväxlingarna som sker ute i naturen utvecklar barnen sitt tänkande om det ömsesidiga 

beroendet mellan människor, växter och djur som läroplanen beskriver att förskolorna ska 

sträva efter (Helldén, 2015). Lyckas pedagogerna att fånga de vardagliga möjligheterna som 

ges när de till exempel befinner sig ute i naturen kan de hjälpa barnen att utveckla deras 

nuvarande tankar och idéer om naturen genom att samtala om det vi ser i vår närmiljö 

(Helldén, 2015). 

 

Förskolans läroplans skriver att förskolan ska sträva efter att varje barn: 

• ”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverkar varandra,” 

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

om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,” 

• ”utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 

naturvetenskap”(Skolverket, 2010, s.10). 

För att uppnå dessa strävandemål som står beskrivna i förskolans läroplan kan man ge sig ut i 

naturen och låta barnen själva och tillsammans med deras pedagoger uppleva och utforska för 

att kunna förstå sambanden mellan oss människor och naturen (Helldén, 2015). Genom att 

förskolor faktiskt befinner sig ute i naturen får de använda sig av alla sina sinnen för att lära 

sig om naturen runt omkring oss. Inomhus kan vi försöka återskapa naturen eller titta närmare 

på vissa delar men att faktiskt uppleva naturen själv innebär så mycket mer och ger oss en helt 

annan förståelse för den (Helldén, 2015). Vi människor lär oss genom att göra och uppleva 

själva istället för att till exempel läsa oss till kunskap (Kroksmark, 2011). Den amerikanske 

filosofen, psykologen och pedagogen John Dewey kallar detta för Learning by doing vilket 

alltså innebär att man lär genom att göra. Som pedagog bör man då, enligt Dewey, ha 

aktivitetsinriktade arbetsformer vilket i detta fall jag tolkar som att faktiskt ge sig ut i naturen 

och ”göra”/uppleva naturen och allt vad den innebär.  Dewey menar också att det är viktigt att 

man som vuxen stödjer barnen och tar tillvara på de erfarenheter som barnen uttrycker. Man 

bör uppmuntra barnens möjligheter till att sätta ord på och undersöka sina föreställningar 

(Kroksmark, 2011).  

Sverige täcks till över 50 procent av skog och där tillkommer även sjöar, ängs- och 

jordbruksmark, fjäll, hav och vattendrag. Detta innebär att förskolor i Sverige har goda 
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förutsättningar till att ha naturen nära till hands. I Sverige har vi möjligheten att nyttja 

Allemansrätten som tillåter oss att vistas på mark som vi själva inte äger. Både i mindre och 

större städer finns naturen bevarad i form av vattendrag, parker och skogspartier (Helldén, 

2015). Trots dessa förutsättningar så har barnens besök i naturen så mycket som halverats 

under de senaste 20 åren (Kardell, 2008). En anledning till detta kan bero på att föräldrar vill 

ge sina barn en så trygg värld som möjligt och får därför inte leka lika fritt i naturen som barn 

fick förr. En annan anledning kan också vara att barnen idag är mer intresserade av tv- och 

datorspel än att vistas i skog och mark (Kardell, 2008). Forskning visar att barns intresse att 

vistas i naturen starkt påverkas av deras familjs värderingar och handlingar kring naturen 

(Kals, Schumacher & Montada, 1999; Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 

2011). De skriver också att barnen spenderar mycket av sin tid på just förskolan vilket gör att 

förskolan då kan påverka fler barn på en och samma gång i att få en bra naturupplevelse. Om 

då forskningen visar att alla människor vistas mer sällan i naturen så är det ju inte konstigt att 

även barnen gör det. Eftersom barndomen är den tid då man börjar utveckla sin identitet är det 

då viktigt att redan då visa för barnen hur vi ska vistas i naturen och ta hand om den på bästa 

sätt (Lubomira, 2004). Förskolan har därför en stor roll när det kommer till att forma vårt 

framtida samhälle. Om barnen redan i förskoleåldern lär sig hur man förhåller sig till naturen 

och hur man sköter om den så lägger vi en bra och värdefull grund för samhällets framtid 

(Ogelman, 2012). 

 

En utmaning för förskollärare idag är om barnen inte är vana vid att vistas i naturen. Om ett 

barn sällan har vistas i naturen utanför förskolan och på grund utav detta till exempel känner 

en otrygghet med att vistas i naturen (Helldén, 2015; Mårtensson et al., 2011) eller om barnet 

inte är van vid att uppleva olika väderlekar kan detta innebära en begränsning i barnets 

lärande när det väl befinner sig i naturen. Detta kan innebära att förutsättningarna gör så att 

lärandet blir en utmaning både för barn och pedagoger då den obekanta miljön försvårar 

lärandet för barnen (Helldén, 2015). Barnen måste även få en positiv naturupplevelse 

eftersom deras vistelse i naturen som barn kan lägga grunden till deras livslånga relation till 

naturen. Det är svårare för barn som aldrig eller sällan har vistas i en natur med olika växter, 

småkryp, djur och smuts att få denna positiva upplevelse (Mårtensson et al., 2011). Om nu 

hela samhället är ute mer sällan i naturen så innebär det att det blir en utmaning för förskolan 

att sätta sig emot detta och ta med barnen ut som inte är vana vid att vistas i naturen och även 

i vissa fall utmana sig själv i att vara ute mer eftersom statistiken säger (Kardell, 2008) att alla 

människor vistas mindre i naturen nu än för bara 20 år sedan. För att få barnen att utveckla sitt 

intresse för naturen behöver pedagogerna bli utbildade inom ämnet och arbeta tillsammans 

med vårdnadshavare och hela samhället för att någon förändring ska ske på vår gemensamma 

attityd gentemot natur och miljö (Lubomira, 2004). I denna undersökning jämför jag inte bara 

förskolor i städer och på landet utan även förskolor med inriktningen I Ur & Skur. De 

förskolor med denna inriktning har utbildats genom Friluftsfrämjandet där de inriktar sig på 

utomhuspedagogik, friluftsliv och ett upplevelsebaserat lärande 

(http://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/). 

Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka om pedagoger i förskolor utnyttjar naturen i deras 

närområde för att integrera biologi i den dagliga verksamheten samt ifall detta skiljer sig åt 

mellan förskolor på landet och i staden. Förskolans läroplan skriver att förskolan ska sträva 

efter att barnen bland annat ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och lära sig mer om 
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växter och djur och jag undrar om pedagogerna utnyttjar naturen för att stödja barnen att nå 

dessa strävandemål. Mina frågeställningar är: 

 

➢ Finns det skillnader mellan förskolepedagoger verksamma i städer respektive på landet i 

hur de uppmärksammar naturen när de befinner sig utomhus tillsammans med 

barngruppen? 

➢ Är förskolegrupperna ute i naturen så ofta som pedagogerna önskar? 

➢ Upplever pedagogerna några svårigheter med att ta sig till och vistas i naturen? 

➢ Samtalar pedagogerna som arbetar i en I Ur och Skur förskola mer om naturen med 

barnen än de förskolor som inte har en naturprofil? 
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Metod 

Urval 

Jag har valt att jämföra förskolor runt om i Sverige som befinner både i städer samt på landet 

för att se olika förskolors tillgångar till naturen. Jag har även valt att jämföra I Ur & Skur 

förskolor för att se om de tycker det är enklare att integrera biologi utomhus med tanke på 

deras inriktning mot utomhuspedagogik. Förskolorna valdes ut för att motsvara ett hälsosamt 

urval av förskolor fördelade på landsbygdsförskolor och stadsförskolor över hela landet. Jag 

valde att skicka mina enkäter till förskolor utan någon specifik inriktning och till förskolor 

som har I Ur och Skur som inriktning. Jag skickade ett informationsbrev (bilaga 1) 

tillsammans med enkäten (bilaga 2) till förskolechefen som ansvarar för de förskolor jag valt 

ut så att denne skulle vidarebefordra enkäten till pedagogerna hen ansvarar för. Totalt 

skickade jag ut 35 mail till olika förskolechefer runt om i landet. Jag räknade då med att nå ut 

till ungefär 80 förskolor. På varje förskola räknade jag att i genomsnitt 10 

förskolelärare/barnskötare arbetade som skulle kunna svara på min enkät vilket hade medfört 

800 svar om alla skulle ha svarat. 

  

Under min studie har jag tagit hänsyn till etiska ställningstaganden utifrån vetenskapsrådets 

rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2011). Några av dessa är att jag som forskare ska 

informera respondenten om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor som gäller för 

den deltagande. Detta skrev jag ut på första sidan av min enkät och genom att respondenten 

genomförde enkäten så accepterades villkoren. Jag informerade om vem jag är och vad jag 

vad mitt syfte med enkäten är. Jag skrev även ut att de är anonyma när de deltar i 

undersökningen, att de när som helst kan avbryta enkäten, att allt material enbart kommer att 

användas till mitt examensarbete samt att det insamlade materialet kommer att förstöras när 

mitt examensarbete blir godkänt (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att göra en webbenkät och då använt mig utav programmet Google Formulär där 

jag skapade min enkät online. Enkäten skickades via mail eftersom jag ville nå ut till flera 

förskolor för att kunna jämföra flera städer och orter runt om i landet. I min enkät (bilaga 2) 

valde jag att använda mig av slutna frågor för att kunna få en lättläst sammanställning utav 

resultaten och enkelt kunna jämföra dessa (Bryman, 2008). Enkätundersökningar klassas som 

en kvantitativ metod eftersom den ger en bred men ytlig information (Johansson & Svedner, 

2010). Eftersom mina frågeställningar handlar om att jämföra hur förskolor i städer respektive 

på landet nyttjar naturen ansåg jag att jag kunde nå ut till fler orter/städer med hjälp av 

enkäten men ändå få bra svar på mina frågeställningar samtidigt som jag enkelt kan 

sammanställa de svar jag får och kunna jämföra fler. 

Genom att använda mig av slutna frågor gjorde jag det enklare för den som deltar att kunna 

svara på mina frågor samt att det gör att enkäten går snabbare att genomföra vilket många av 

respondenterna troligtvis uppskattar. Jag lät i vissa fall respondenten kunna ge ett eget svar 

om de ansåg att de svar jag angivit som alternativ inte stämde in på dem. Jag ställde också 

frågor i början av enkäten om själva förskolan, i vilket län den låg, om den låg på landet eller i 

en stad, om förskolan var en I Ur & Skur-förskola samt vilket åldersintervall det var på 
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avdelningen där vederbörande arbetar. Dessa frågor ställde jag för att sedan kunna göra mina 

jämförelser mellan förskolor i städer och på landet. För att få svar på mina frågeställningar har 

jag ställt frågor där pedagogen får svara vad som stämmer in på dennes arbetsplats. Enkäten 

undersöker hur ofta de besöker deras utegård, om de har tillgång till ett naturområde i 

närheten till förskolan, hur ofta de besöker denne och om de diskuterar om naturen med 

barnen när de befinner sig där. Jag la upp frågorna så att de först besvarar på frågorna om 

utegården, om de har en, hur ofta de befinner sig där samt om de pratar om den biologi som 

finns på utegården. Sedan ställde jag frågor om de har tillgång till ett naturområde i närheten 

utav förskolan, hur ofta de besöker detta område och om de pratar om naturen med barnen när 

de befinner sig där. Efter dessa två frågeområden ställde jag frågor som pedagogerna upplever 

några svårigheter med att ta sig till samt befinna sig i naturen med baren och även hur de 

upplever att de får in den pedagogiska biten när de befinner sig i skogen där respondenten får 

välja ett alternativ som stämmer in på denne. 

Procedur 

Jag började med att skicka samtyckesbrevet (bilaga 1) via mail till de förskolechefer som 

ansvarar för de förskolor som jag valt ut genom min urvalsprocess. I mailet presenterade jag 

mig och berättade om mitt arbete och frågade om samtycke, informerade om att enkäten är 

anonym och helt frivillig samt bad förskolecheferna om att skicka vidare enkäten till 

pedagogerna på förskolorna. Jag valde att göra på detta sätt eftersom jag ville nå ut till fler 

förskolor och genom att be förskolecheferna själva skicka vidare enkäten sparade jag en hel 

del tid istället för att först be förskolecheferna om lov och sedan be dem om mailadresser och 

därefter skicka enkäten en och en till pedagogerna. Eftersom så mycket idag sker via datorn 

tänkte jag att detta sätt ligger väl i tiden eftersom förskolecheferna idag troligtvis har 

mailadresser till alla pedagoger i dess område. Jag hade min enkät öppen för svar i två veckor 

för att ge pedagogerna tid till att besvara den när de hade möjlighet. Efter detta kunde jag med 

hjälp utav Google Formulär göra så att enkäten inte längre kan besvaras även om man klickar 

på länken. Detta gjorde att jag då kunde börja mina sammanställningar i Excel där jag 

omvandlade resultaten till diagram med jämförelser av förskolor på landet och i städer. 

 

Databearbetningsmetoder 

När jag fått in svaren på min enkät kunde jag se en sammanfattning med hjälp av figurer 

redan i mitt enkätprogram (Google Formulär). Med hjälp av programmet kunde jag även 

lägga in svaren i ett kalkylark där jag kunde välja i vilken form jag ville se svaren. Jag kunde 

välja att se dem i en tabell eller i olika diagramstyper. Detta underlättade sammanställningen 

utav svaren mycket och gjorde att jag enkelt kunde se vad deltagarna hade svarat och redovisa 

detta på ett förståligt sätt. Jag valde att använda mig utav Excel för att göra mina diagram. Jag 

valde att använda mig utav stapeldiagram för att få en överskådlig och lättläst 

sammanställning av mina svar. Genom att använda mig utav de grundfrågor om förskolan jag 

inledde min enkät med kunde jag sedan urskilja mina resultat och se vilka svar som kommer 

från förskolor på landet respektive staden, om förskolan var en I-ur-och-skurförskola eller 

inte, samt vilken åldersgrupp förskolan var verksamma i. 
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Resultat 

Skillnader i hur landsbygdsförskolor respektive 
stadsförskolor integrerar biologi i naturen 

Fördelningen mellan respondenterna från förskolor på landet respektive staden blev väldigt 

jämn. 50 % uppgav sig befinna sig på landet och 50 % svarade att de arbetar i en mindre stad, 

i en mellan stor stad eller en stor stad. Jag hade även med kategorin ”annat” i frågan om var 

förskolan är belägen vilket gjorde resultatet mer svårtolkat var de som valde alternativet 

”annat” befann sig. Jag valde därför att slå ihop de som valt de olika storlekarna på städerna 

samt kategorin ”annat” till en och samma grupp som enbart representerar staden. Detta 

medförde att det blev lika många svar som representerar staden som landet. Alla som svarade 

på enkäten (58 stycken) uppgav att de har en utegård kopplad till deras förskola och 

merparten (96,6 %, 56 stycken) uppgav att de vistas på utegården dagligen. De övriga 3,4 % 

(2 personer) vistas 3-4 gånger i veckan på deras utegård. Av de förskolor som befinner sig i 

staden uppgav fler respondenter att de dagligen samtalar med barnen om den natur som finns 

på deras utegård än de förskolor som är belägna på landet (figur 1). 52 % (15 stycken) av 

pedagogerna på landet svarare att de dagligen pratar om naturen på utegården med barnen, av 

de pedagogerna i staden svarade 66 % (19 stycken) detsamma.  38 % (11 stycken) av 

respondenterna från landet pratar någon gång då och då om naturen på utegården med barnen 

medan 28 % (8 stycken) från staden pratar om naturen då och då och 10 % (3 stycken) av 

pedagogerna från landet uppgav att de sällan pratar om naturen på utegården och 7 % (2) från 

staden uppgav detsamma. 

 

Figur 1. Andel pedagoger som talar dagligen, då och då respektive sällan med barnen om naturen som finns på utegården 

Alla respondenterna svarade att de hade tillgång till en skog eller ett naturområde i närheten 

av sin förskola. Jag specificerade inte vad ”i närheten” betyder i min enkät utan lät 

respondenterna tolka detta själva vad de ansåg ligga i närheten till dem. Trots detta svarade 

alltså alla att de hade något slags naturområde i deras närhet.  
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Figur 2. Andel respondenter som dagligen, 1-3 gånger per vecka, 1-3 gånger per månad, 1-3 gånger per termin eller mer 

sällan befinner sig i ett naturområde i närheten utav förskolan. 

Majoriteten utav respondenterna besöker det närliggande naturområdet 1-3 gånger per vecka 

(figur 2). De förskolor som representerar landet uppgav 3 % (1 person) att de dagligen 

besöker ett naturområde. 44 % (13 stycken) från landet men även majoriteten av de totala 

respondenterna svarade att de befinner sig i naturområdet 1-3 gånger per vecka. 31 % (9 

stycken) av de från landet uppgav att de befinner sig i ett närliggande naturområde 1-3 gånger 

per månad. 3 % (1 person) från landet går till naturområdet 1-3 gånger per termin. 17 % (5 

stycken) från landet svarade att de befinner sig ”mer sällan” i naturområdet, alltså mer sällan 

än 1-3 gånger per termin. 

Resultatet visar att av de pedagoger som arbetar på förskolor som befinner sig i en stad ger sig 

oftare ut i naturen än de förskolor som befinner sig på landet (figur 2). Av de 29 pedagoger 

som uppgav att de befinner sig på landet svarade 20 stycken att de befinner sig i naturområdet 

1-3 gånger varje vecka och en pedagog uppgav att de befinner sig i naturen dagligen. De 

pedagoger som representerar landet var det 13 stycken som uppgav att de befinner sig i 

naturen 1-3 gånger per vecka och där uppgav även 5 pedagoger att de befinner sig mer sällan i 

naturen än de alternativ som fanns vilket innebar att de befinner sig i naturen mer sällan än 1-

3 gånger per termin. Av de som representerade staden var det ingen som valde alternativet 

”mer sällan”. 

Jag valde att titta närmare på de förskolor som valt alternativet ”mer sällan” (figur 2) och 

kunde se att deras gemensamma nämnare var att de alla arbetade på en 1-3 års avdelning. En 

utav dessa valde även ett eget alternativ på enkätfrågan ” Upplever ni några svårigheter med 

att ta er till samt befinna er i skogen/naturområdet?” och beskrev även att de ansåg att det var 

svårt eftersom de har så små barn i barngruppen. Däremot ansåg de fem pedagoger som svarar 

”mer sällan” att de inte är så ofta i naturen som pedagogerna egentligen hade velat. Två utav 

dessa pedagoger svarade att de upplever svårigheter med att ta sig ut/befinna sig i 

naturområdet eftersom de anser att de blir för mycket jobb med att lämna förskolan. En utav 
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dessa fem uppgav att de tycker att det är för långt eller krångligt att ta sig till naturen och en 

annan svarade att det är svårt att hinna med att ta sig till naturen. 

 

 

Figur 3. Antal pedagoger som dagligen, 1-3 gånger per vecka, 1-3 gånger per månad, 1-3 gånger per termin eller mer 

sällan befinner sig i ett naturområde i närheten utav förskolan som arbetar med 1-3 åringar, 1-5 åringar, 3-5 åringar och 

”annat”. 

De 5 personer som uppgivit att de befinner sig i naturen ”mer sällan” (Figur 2) visade sig alla 

arbeta med barngrupper med åldern 1-3 år (figur 3). I denna åldersgrupp svarade de flesta att 

de befinner sig i naturen 1-3 gånger per månad med de flesta som arbetade med en 3-5 

årsgrupp svarade att de befinner sig i naturen 1-3 gånger per vecka.  

 

 

Figur 4. Antal respondenter som antingen befinner sig på landet eller i staden som pratar med barnen om naturen när 

de befinner sig i ett närliggande naturområde varje gång de befinner sig där, om något barn uppmärksammar något, 

om tiden räcker till eller om de sällan pratar med barnen om natur runt omkring dem. 
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När man jämför förskolor belägna på landet respektive staden är det väldigt jämnt fördelat på 

frågan om hur ofta de samtalar med barnen om naturen i det närliggande naturområdet de har 

tillgång till. 72 % (21 stycken) i båda kategorierna svarade att de pratar om naturen varje gång 

de befinner sig i naturområdet (figur 4). På landet svarade 21 % (6 stycken) att de pratade om 

naturen om något barn uppmärksammar något och från staden svarade 24 % (7 stycken) 

detsamma. På landet svarade 7 % (2 stycken) att de sällan diskuterar om naturen och i staden 

valde ingen detta alternativ men 3 % (1 person) svarade att de diskuterar med barnen om 

naturen om tiden räcker till. Ingen av respondenterna svarade ”aldrig” på denna fråga som 

också var ett svarsalternativ. 

Är förskolegrupperna ute i naturen så ofta som 
pedagogerna önskar? 

 

Figur 5. Andel pedagoger som tycker att de är nöjda med antalet gånger de befinner sig i naturområdet och antal 

pedagoger som inte är nöjda utan hade velat befinna sig oftare i det närliggande naturområde de har tillgång till. 

38 % (11 stycken) av pedagogerna på landet svarade att de befinner sig i naturområdet så ofta 

som de som pedagoger hade önskat medan 62 % (16 stycken) hade velat vara oftare i skogen 

med barngruppen (figur 5). I staden var 55 % (16 stycken) nöjda med antalet gånger de 

befinner sig i naturen med barngruppen och 45 % (13 stycken) hade velat befinna sig i skogen 

oftare. Alltså visar resultaten att de på landet vill befinna sig oftare i naturen än vad de i 

dagsläget gör och de är även de som inte befinner sig lika ofta i naturen som den andra 

gruppen (staden) gör (figur 2). De i staden är mer nöjda med antalet besök i naturen som de 

gör. 
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Figur 6. Pedagoger som känner sig nöjda med antalet gånger de befinner sig i naturområdet, antal pedagoger som 

hade velat befinna sig oftare i naturområdet i relation till hur ofta de faktiskt befinner sig där 

Jag valde även att sätta detta i relation till antalet gånger de faktiskt befinner sig i skogen och 

även jämföra detta mellan de förskolor som befinner sig i en stad respektive på landet (figur 

6). De som dagligen befinner sig i naturområde utav de som har förskolan belägen på landet 

uppger att de tar sig till naturområdet så ofta som de önskat. Alla de respondenter som uppgav 

att de befinner sig i naturområdet ”mer sällan” än 1-3 gånger per termin hade velat befinna sig 

i naturen oftare. Av de som svarat att de befinner sig i naturområdet 1-3 gånger per vecka är 

den grupp som flest har svarat att de är nöjda med hur ofta de befinner sig i naturområdet. 

Däremot är det 4 av dessa 13 personer som hade velat befinna sig oftare i naturen med 

barngruppen. Av de som svarat att de befinner sig i naturen 1-3 gånger per månad är det 

endast 1 pedagog som är nöjd med att befinna sig så pass sällan i naturen medan 8 stycken 

hade velat spendera mer tid i naturen. Den respondent som svarat att de befinner sig 1-3 

gånger per termin i naturen hade velat vara där oftare. 

Även i staden svarade majoriteten att de befinner sig 1-3 gånger i veckan i naturområdet i 

deras närhet. Utav dessa svarade 13 utav 20 personer att de är nöjda med antalet gånger de 

befinner sig i naturen medan 7 personer uppgav att de hade velat gå till naturområdet oftare. 

Den person som uppgav att de dagligen går till ett naturområde är nöjd med detta. Den person 

som svarare att de befinner sig i naturen 1-3 gånger per termin är däremot inte nöjd med det 

utan hade velat spendera mer tid naturen med barngruppen. De som svarare att de befinner sig 

i naturen 1-3 gånger per månad uppgav 5 av dessa 7 personer att de inte än nöjda och 2 

personer svarade att de är nöjda med antalet gånger de befinner sig i naturområdet.  
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Upplever pedagogerna några svårigheter med att ta sig 
till och vistas i naturen? 

 
Figur 7. Antal pedagoger som upplever svårigheter med att ta sig ut till/befinna sig i naturområdet 

På landet uppgav 55 % (16 stycken) att de med enkelhet tar sig till naturområdet och 76 % (22 

stycken) från staden uppgav detsamma (figur 7). Svårt att hinna med att ta sig till 

naturområden har 24 % (7 stycken) från landet och 10 % (3 stycken) från staden. Att de är för 

mycket jobb med at lämna förskolan anser 7 % (2 stycken) från landet och lika många från 

staden. 3 % (1 person) från vardera staden och landet tycker att de är långt och krångligt att ta 

sig till naturområdet. 4 personer uppgav egna svar på denna fråga och två angav att de ansåg 

att de upplever svårigheter med att ta sig till/befinna sig i naturen eftersom de har småbarn i 

barngruppen. Den tredje personen påvisade ett misstag från min sida eftersom jag i denna 

fråga skriver ”skogen” istället för naturområde och denne person skriver att de har långt till 

skogen men nära till parker. Den fjärde personen som skrivit ett eget svar förklarar att de delar 

upp barngruppen när de kommer till att befinna sig i naturområdet och förklarar att de äldre 

barnen spenderar en heldag i veckan i naturen medan de yngre tillbringar några dagar per 

termin i naturområdet. De personer som valt egna svarsalternativ var från landet förutom den 

som påpekade att jag använde termen ”skogen” som var från staden.  
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Figur 8. Vad olika pedagoger anser stämma in på dem själva och deras verksamhet. 

På landet svarade 76 % (22 stycken) att de tycker att det är enkelt att integrera biologi när de 

har naturen nära till hands (figur 8). I staden svarare 83 % (24 stycken) detsamma. Både från 

staden och från landet ansåg 14 % (4 stycken) vardera att de inte känner sig tillräckligt insatta 

i biologiämnet för att veta vad de ska diskutera kring naturen med barnen. 7 % (2 personer) 

från landet svarade att de enbart tycker att barnen ska leka fritt när de befinner sig i skogen. 3 

% (1 person) från landet uppgav att de aldrig befinner sig i skogen (detta kan dock bero på att 

jag använde mig utav begreppet ”skogen” och inte ”naturområde”). 1 person från landet skrev 

ett egenformulerat svar där denne skrev att barnen mest leker fritt när de befinner sig i skogen 

och samtalar främst kring biologi när de har detta som tema i verksamheten. 

 

Samtalar pedagogerna som arbetar i en I Ur och Skur 
förskola mer om naturen med barnen? 

 
Figur 9. Antal pedagoger som dagligen, då och då eller mer sällan pratar med barnen om naturen på deras utegård. I 

Ur & Skur jämfört med förskolor utan profil. 
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11 pedagoger av de 58 som svarade på enkäten uppgav att de arbetar på en I Ur och 

skurförskola. Alla de som arbetar på en I Ur & Skur- förskola svarade att de dagligen samtalar 

om biologi på deras utegård (figur 9). De förskolor som inte hade I Ur & Skur som inriktning 

svarade 49 % (23 personer) att de dagligen samtalar med barnen om biologi, 40 % (19 

personer) svarade att de gör det någon gång då och då och 11 % (5 personer) svarade att de 

sällan pratar om naturen på förskolans utegård. 

 
Figur 10. Antal pedagoger som diskuterar om naturen med barnen när de befinner sig i naturområdet. Jämförelse 

mellan I Ur & Skur och förskolor utan profil. 

När det kommer till om pedagogerna samtalar med barnen om biologi när de befinner sig i 

skogen eller ett naturområde svarade även här alla 11 personer som arbetar i en I Ur & Skur-

förskola att de samtalar om naturen varje gång de befinner sig i naturområdet (figur 10). Av de 

förskolor som inte har en naturprofil svarade 66 % (31 personer) att de pratar om naturen 

varje gång, 28 % (13 stycken) svarade att om något barn uppmärksammar något i naturen så 

kan de diskutera kring det. 4 % (2 personer) svarade att de sällan pratar om naturen och 2 % 

(1 person) svarade att de samtalar med barnen om naturen i de fall som tiden räcker till. 
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Diskussion 
 

Resultaten visar att skillnaderna mellan förskolor belägna på landet respektive i städer är 

relativt stora när det kommer till förskolegruppernas vistelse i naturområden och samtal kring 

naturen. Undersökningen visar att pedagoger som arbetar på förskolor belägna i städer oftare 

samtalar med barnen om naturen på förskolans egna utegård än vad de pedagoger som 

befinner sig på landet gör. Det är också i städerna som förskolebarnen oftare lämnar 

förskolegården för att bege sig till ett närliggande naturområde. Förskolepedagogerna i städer 

upplever även färre svårigheter med att ta sig till samt befinna sig i ett naturområde med 

barngruppen än vad pedagogerna på landet gör. Alla I Ur & Skur-förskolorna som deltog i 

enkätundersökningen uppgav att de dagligen samtalar med barnen om naturen på utegården 

och samtalar om naturen varje gång de befinner sig i ett naturområde. Lika många pedagoger i 

städer som på landet uppger att de samtalar kring naturen med barnen varje gång de befinner 

sig i ett närliggande naturområde. Förskolorna belägna i städer är alltså de som oftare befinner 

sig i naturområden i förskolans närhet. Vad detta beror på kan jag endast spekulera kring och 

en tanke är att förskolor i städerna har högre krav på sig att bevisa att trots att de befinner sig i 

en stad så vistas de ofta i naturen. Förskolepedagoger som arbetar på landet känner kanske 

inte en press på sig att de måste visa för någon att de befinner sig i naturen med barnen 

eftersom många kanske istället tar detta förgivet att de vistas ofta i naturen eftersom den finns 

runt hörnet. Forskare menar dock att utomhus alltid är utomhus så även om förskolorna inte 

lämnar förskolans utegård så upplever de naturen ändå i form av olika väderlekar, växt- och 

djurliv (Mårtensson et al., 2011). 

Åtta personer som svarade på enkäten uppgav att de känner att de inte är tillräckligt insatta i 

biologiämnet för att veta vad de ska samtala med barnen om när de befinner sig i naturen. 

Detta kan ju till exempel bero på att de själva inte är vana att vistas i naturen. Forskning visar 

att både barn och vuxna befinner sig mer sällan i naturen nu än vad vi gjorde förr (Kardell, 

2008), vilket kan innebära att pedagoger på förskolor inte vistas i naturen själva på sin fritid. 

Eftersom vi människor lär oss genom att göra, så innebär ju detta att även pedagogerna själva 

bör ge sig ut i naturen och upptäcka den (Kroksmark, 2011).  

Eftersom flera pedagoger svarade att de inte känner sig tillräckligt insatta i biologiämnet och 

därmed inte riktigt vet vad de ska prata med barngruppen om när de väl befinner sig i 

naturområdet. Detta stämmer överens med vad tidigare forskningar visar, nämligen att 

personalen känner att de behöver en högre kunskapsnivå (Mårtensson et al., 2011). Som 

pedagog bör man inte förbereda alltför mycket när det kommer till uteaktiviteter utan istället 

uppmärksamma själva naturmötet tillsammans med barnen och få detta till att bli ett positivt 

sådant (Mårtensson et al., 2011). Det kan hända att pedagogerna idag känner att de hela tiden 

måste ha en pedagogisk tanke med allt de gör vilket kan innebära en stress som egentligen 

inte behöver finnas där. Om förskolorna ägnar tid åt att utforska naturen med barnen i så pass 

tidig ålder så känner barnen en större samhörighet med naturen när de väl börjar skolan och 

kan då koncentrera sig lättare på att utveckla sina kunskaper om naturen istället för att lägga 

fokus på ett miljöombyte från klassrum till naturområde (Mårtensson et al., 2011). Detta kan 

ju också vara en utav orsakerna till att så pass många pedagoger uppgav att de inte befinner 

sig i naturen med barnen så ofta som de egentligen hade velat. 

Något jag fastnade för när jag gick igenom svaren på min enkät var att åldern på barnen 

verkade spela stor roll för hur ofta förskolegrupperna befinner sig i naturen. Flera av 
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pedagogerna som uppgav att de arbetar på en 1-3års avdelning utryckte att de inte befann sig i 

naturområden lika ofta med deras barngrupper som de pedagoger som arbetar med äldre barn.  

Detta resultat var inget som jag hade räknat med. Vad detta beror på har även några 

respondenter utryckt beror på att de tycker att det är svårt eftersom de är så små. Jag hade 

gärna haft ett mer utvecklat svar på varför de anser att det är så svårt med de minsta barnen. 

En utryckte att de små har svårt för att gå men annars har jag inget svar på denna fråga. Det 

verkar alltså som att de äldre barnen i förskolan befinner sig mer i naturen och får då troligtvis 

mer kunskap om naturen än de yngsta barnen får. Läroplanen (Skolverket, 2010) delar inte 

upp förskolans strävansmål efter barnens ålder vilket gör att jag hade velat fråga pedagogerna 

som arbetar på avdelningarna med yngre barn hur de integrerar biologin för de allra minsta. 

Eftersom jag inte skickade enkäterna direkt till varje pedagog räknade jag med ett ganska stort 

bortfall eftersom varje förskolechef troligtvis inte skulle skicka vidare enkäten till sina 

medarbetare. Jag räknade också med att inte alla som fått enkäten skulle svara på den. Det 

slutade med att jag fick in 58 svar på min enkät. Det stora bortfallet skulle kunna bero på att 

pedagogerna antingen inte fick enkäten från sina förskolechefer, inte hann svara på enkäten 

eller inte hade lust att svara på enkäten. Hade jag valt att skicka ut enkäter via post hade detta 

dels kostat mig pengar eftersom jag behöver skriva ut enkäten, köpa kuvert samt frimärken 

och skicka med ett frankerat svarskuvert för att minska risken för bortfall om de själva hade 

fått betala för att skicka tillbaka enkäten till mig. Det alternativ där man har störst chans till 

många svar är att be pedagogerna svara på enkäten under en utsedd tid, till exempel under ett 

personalmöte. Risken med detta är dock att svaren eventuellt inte blir lika sanningsenliga som 

om de suttit själva och svarat på enkäten (Hjalmarsson, 2014). Eftersom min enkät var en 

öppen enkät innebar det att samma person kunde svara på enkäten flera gånger eller att någon 

obehörig kan ha svarat på min enkät vilket skulle kunna påverka resultatet och där med 

tillförlitligheten på enkätsammanställningen. Eftersom jag endast att slutna frågor i min enkät 

gav jag inte mycket utrymme till respondenterna att utveckla sina svar. Detta gjorde jag 

eftersom jag ansåg att sammanställningen utav svaren skulle bli enklare om jag hade färdiga 

svar som de skulle välja bland istället för att formulera egna. I vidare forskningar utav ämnet 

skulle det vara intressant att få mer detaljerade och utvecklade svar av pedagogerna för att 

förstå varför de spenderar den tid i naturen som de gör och hur de faktiskt utnyttjar naturen för 

att integrera biologi och även hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen tänker kring 

vistelsen i naturen. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
Informationsbrev skickat till förskolecheferna 

 

Hej! 

  

Mitt namn är Ida Hedman och jag läser till förskollärarstudent vid Karlstads Universitet. Jag 

skriver just nu mitt examensarbete med inriktning på biologi och behöver nu hjälp med att få 

svar på mina frågeställningar om hur pedagoger utnyttjar utegård samt skog och 

naturområden för att integrera biologi i den dagliga verksamheten. Jag vill gärna att så många 

förskollärare/barnskötare som möjligt svarar på min enkät. Har du möjlighet att skicka den 

vidare till de förskolor som du ansvarar för så skulle jag vara väldigt tacksam för detta. 

  

Enkäterna kommer att vara helt anonyma. De data som jag samlar in kommer enbart att 

användas av mig och bara i detta examensarbete. När examensarbetet är klart och godkänt 

från Karlstads Universitet kommer all information att förstöras. Jag vill tydliggöra för er att 

dessa enkäter är helt frivilliga och att alla som deltar får avbryta precis när de vill.  

  

Här kommer länken till min enkät: 

********** 

  

Med vänliga hälsningar 

Ida Hedman 

Förskollärarstudent Karlstads universitet 

********* @gmail.com 
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Bilaga 2 
Enkäten skickad till förskolepedagogerna 

 

Naturens betydelse för biologi i förskolan 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Ida Hedman och jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Under 

våren kommer jag att skriva mitt examensarbete som handlar om pedagogers syn på biologi 

kopplat till utevistelsen i förskolan. Jag vill nå ut till flertalet förskolor både som befinner sig 

på landet samt i städer för att kunna göra en jämförelse utav dessa. De data som jag kommer 

att samla in kommer enbart att användas av mig och bara i detta examensarbete. När 

examensarbetet är klart och godkänt från Karlstads Universitet kommer all information att 

förstöras. Jag vill tydliggöra för er att dessa enkäter är helt frivilliga och att alla som deltar får 

avbryta precis när de vill.  

 

Om ni vill ha mer information får ni gärna kontakta mig via mail. 

Mail: ********* @gmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Ida Hedman 

Förskollärarstudent Karlstads Universitet 

2016-04-19 

 

 

 

 

Lokalisering utav förskolan 
Här vill jag att ni klickar i de alternativ som stämmer för er förskola 

 

1. I vilket län återfinns er förskola?  

o Stockholms län 

o Uppsala län 

o Södermanlands län 

o Östergötlands län 

o Jönköpings län 

o Kronobergs län 

o Kalmar län 

o Gotlands län 

o Blekinge län 

o Skåne län 

o Hallands län 
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o Västra Götalands län 

o Värmlands län 

o Örebro län 

o Västmanlands län 

o Dalarnas län 

o Gävleborgs län 

o Västernorrlands län 

o Jämtlands län 

o Västerbottens län 

o Norrbottens län 

 

2. Befinner sig er förskola 

o På landet 

o I en liten stad 

o I en mellanstor stad 

o I en stor stad 

o Annat 

Mer specifikt om avdelning/förskola 

Här vill jag att ni klickar i de alternativ som stämmer för er förskola 

 

3. Vilken åldersgrupp har ni på er avdelning? 

o 1-3 år 

o 3-5 år 

o 1-5 år 

o Annat 

 

4. Är ni en I Ur & Skur - förskola? 

o Ja 

o Nej 

Förskolans utegård 
Här vill jag att ni klickar i de alternativ som stämmer för er förskola 

 

5. Har ni tillgång till en utegård kopplad till er förskola? 

o Ja 

o Nej 
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6. Ungefär hur ofta går ni ut på förskolans utegård med barngruppen? 

o Daligen 

o 3-4 gånger i veckan 

o 1-2 gånger i veckan 

o 1-2 gånger per månad 

o Mer sällan 

 

7. Brukar ni prata med barnen om biologi på utegården? T.ex. titta närmare på det 

växt- och djurliv som finns där? 

o Dagligen 

o Någon gång då och då 

o Sällan 

o Aldrig 

Tillgång till skog och mark 
Här vill jag att ni klickar i de alternativ som stämmer för er förskola 

 

8. Har ni tillgång till en skog eller något naturområde i närheten utav er förskola? 

o Ja 

o Nej 

 

9. Ungefär hur ofta går ni till skogen/naturområdet med barngruppen? 

o 1-3 gånger per termin 

o 1-3 gånger per månad 

o 1-3 gånger per vecka 

o Dagligen 

o Mer sällan 

 

10. Tar ni er till skogen/naturområdet så ofta som du som pedagog önskar? 

o Ja, vi tar oss till skogen/naturområdet så ofta som jag hade önskat mig 

o Nej, jag tycker att vi skulle kunna gå till skogen/naturområdet lite oftare 

o Jag tycker att vi är för mycket i skogen/naturområdet 

 



 

21 

 

11. Brukar ni försöka prata om naturen med barnen när ni befinner er i 

skogen/naturområdet? T.ex. det växt- och djurliv som finns där. 

o Varje gång vi befinner oss i skogen/naturområdet 

o Om tiden räcker till 

o Om något barn uppmärksammar något i naturen så kan vi diskutera kring det 

o Sällan 

o Aldrig 

 

12. Upplever ni några svårigheter med att ta er till samt befinna er i 

skogen/naturområdet? 

o Ja, vi tycket att det är svårt att hinna med att ta oss ut till skogen/naturområdet 

o Ja, vi tycker att det blir för mycket jobb med att lämna förskolan 

o Ja, det är för långt/krångligt för oss att ta oss till skogen/naturområdet 

o Nej, vi tar oss med enkelhet till skogen och får en bra samt lärorik stund i skogen 

tillsammans med barnen 

o Eget alternativ 

 

13. Välj det alternativ som passar bäst in på er 

o När vi befinner oss i skogen tycker jag att det är enkelt att integrera biologi eftersom 

vi har naturen nära till hands 

o När vi befinner oss i skogen tycker jag att det är svårt att veta vad vi ska prata om 

inom biologin eftersom jag själv inte känner mig tillräckligt insatt i ämnet 

o Jag tycker att barnen enbart ska få leka fritt när vi är i skogen 

o Vi befinner oss aldrig i skogen 

o Eget alternativ 

 


