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Abstract 
The purpose of this study is to elucidate how children reason about and how 
they use the forest, and to investigate whether girls' and boys' arguments about 
the forest and what they do in the forest differ. Qualitative interviews of 26 
children (11 girls and 15 boys) in the age of three to five years old in four 
public preeschools in the middle of Sweden were conducted. The interview 
responses were then analyzed using a phenomenographical analysis method to 
describe children´s thoughts about the forest and how they use the forest. Ten 
interview questions provided answers to the study questions and the results 
showed that some of the children described different rules they had to relate to 
in the forest. Many of the children in the study described the forest with words 
such as trees, sticks and stones, and mentioned various animals. The results 
also showed that the children mainly used the forest to play in. Both boys and 
girls usually played the same games in the forest, but more girls described that 
they played house games. When we asked the children questions about what 
they think is good and bad about the forest, there were more children that gave 
negative descriptions then positive descriptions. The negative descriptions 
were also more detailed then the positive ones. Since previous studies on chil-
dren's forest visitation are usually made from an adult perspective, focusing on 
educators and how the forest can be used in learning, our study can contribute 
with a children's perspective within this field.  

 

Key words: Children's perspective, forest, gender, play, preschool. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att belysa hur barn resonerar kring skogen och hur 
de använder skogen, samt att undersöka om flickors och pojkars resonemang 
kring- och vad de använder skogen till skiljer sig åt. Kvalitativa intervjuer av 
26 barn (11 flickor och 15 pojkar) i åldrarna tre till fem år på fyra kommunala 
förskolor i mellansverige har genomförts. Intervjusvaren har sedan analyserats 
med hjälp av en fenomenografisk analysmetod för att kunna beskriva hur barn 
resonerar kring skogen, och hur de använder skogen. Tio intervjufrågor gav 
svar på studiens frågeställningar och resultatet visade att några av barnen be-
skrev olika regler de hade att förhålla sig till i skogen. Barnen i studien beskrev 
skogen med ord som träd, pinnar och stenar, samt nämnde olika djur. Resultatet 
visade även att barnen främst använde skogen till att leka i. Både pojkar och 
flickor lekte oftast samma lekar i skogen, men fler flickor än pojkar beskrev 
att de lekte Mamma, pappa, barn. Fler barn gav negativa beskrivningar av sko-
gen än positiva när vi ställt frågor om vad som är bra respektive dåligt med 
skogen. Barnens negativa beskrivningar har även varit fler och utförligare än 
de positiva. Då tidigare studier kring barns skogsvistelse oftast har genomförts 
ur ett vuxenperspektiv med fokus på pedagoger och hur skogen kan användas 
i lärande, kan vår studie bidra med barns perspektiv inom området. 

 

Nyckelord: Barns perspektiv, förskola, genus, lek, skog. 
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1 INLEDNING  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det skrivet att utbildningen i för-
skolan ska möjliggöra att barnen lär sig vara måna om natur och samhälle. I 
förskolan ska barnen ges förutsättningar att anamma ett ekologiskt och var-
samt förhållningssätt till sin kringliggande miljö. Vidare står det skrivet att ut-
bildningen ska stimulera och utmana barnens intresse och nyfikenhet för och 
om natur och samhälle, samt att barnen i förskolan ska ges möjligheter att ut-
veckla en allsidig rörelseförmåga samt att vistas i olika naturmiljöer.   

Det finns mycket information om hur pedagoger använder sig av skogen i lä-
randesyfte, men ingen information om barnens syn på skogen, och ifall pojkars 
och flickors resonemang kring skogen skiljer sig åt. Vi anser att detta kan vara 
en viktig pusselbit inom området för att få en förståelse för hur barn resonerar 
kring skogen och vad de anser att den kan användas till. Vår undersökning 
skulle kunna bidra med barns perspektiv inom forskningsområdet, då en ma-
joritet av forskningen är genomförd med ett vuxenperspektiv. Vår undersök-
ning skulle således kunna bidra till att ge en mer nyanserad bild 
av barns skogsvistelse i förskolan.   

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Skogsvistelse på förskolan 

Ärlemalm-Hagsér (2008) beskriver att något som setts som ett viktigt innehåll 
i förskolan är att gå med barnen till skogen, och redan från det att den svenska 
förskolan startade har naturen setts som en viktig del av verksamheten. Dock 
har det inte diskuterats mycket kring skogen som rum eller som pedagogisk 
praktik inom forskning i barnpedagogik. Vidare lyfter författaren att barns lek 
och lärande under skogsvistelsen i förskolan inte studerats ur ett genusperspek-
tiv tidigare. Under olika tidsperioder har det tagits upp olika skäl till varför 
skogsvistelsen är viktig, i början av 1900-talet var motivet att stärka barnens 
respekt för naturen. På 1970-talet var det istället fokus på barnens utveckling 
av naturvetenskap, och på 1980-talet användes skogsvistelsen främst till att ge 
barnen en positiv naturkänsla med fokus på kulturarvet. Under 1990-talet var 
skogsvistelsen fokuserad på miljöarbete och miljöfostran (Ärlemalm-Hagsér, 
2008). 

Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att barn har olika uppfattningar kring varför 
de går till skogen med förskolan, men hennes undersökning visar inte några 
större skillnader mellan pojkars och flickors svar. Några av barnen berättar att 
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de går till skogen för att äta bär, plocka bär och blommor. Andra barn beskriver 
att de går till skogen för att hjälpa djuren i skogen samt för att lära sig om 
naturen och miljön. Barnen svarar också att de går till skogen för att leka och 
för att få frisk luft. En del av barnen svarar att det är vuxna som har bestämt att 
de ska gå till skogen. Både pojkars och flickors berättelser om vad de leker i 
skogen handlar om konstruktionslek, fysisk lek och fantasilek. Vidare beskri-
ver författaren att utifrån barnens svar kan det se ut som att pojkar och flickor 
leker samma lekar i skogen. Författaren menar dock att vid en djupare analys 
av barns lek framkommer det dolda genusstrukturer. Det som framkommer i 
analysen är att det i lekarna finns laddade maktpositioner mellan flickor och 
pojkar. Vidare lyfter författaren att utifrån barnens svar skapas genus ständigt 
i barnens lekar samt att det i leken hela tiden sker förhandlingar kring innehåll 
och deltagande. 

1.1.2 Miljö och utelek  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det att miljön i förskolan ska in-
spirera barnen till att utforska omvärlden och att samspela med varandra. Det 
står även att miljön ska stödja barnens lek, lärande, utveckling och kommuni-
kation. Vidare står det att förskolans miljö ska erbjuda barnen många olika 
slags aktiviteter, samt att förskolans miljö ska uppmuntra barnen att utöka sina 
intressen och sitt kunnande utan att begränsas av könstereotypa uppfattningar. 

Ärlemalm-Hagsér (2008) beskriver att det förts diskussioner kring hur försko-
lans miljö ska utformas för att möta och utmana det kompetenta, kunskaps-
skapande och aktiva barnet. I dessa diskussioner har dock inte utemiljön lyfts 
fram lika mycket som innemiljön och det har bara gjorts ett fåtal studier kring 
hur skogen används pedagogiskt i förskolan. Författaren menar att det verkar 
som att skogen tas för given som en utvecklande, god och hälsosam miljö som 
inte behöver ifrågasättas.  

Enligt Brodin & Lindstrand (2008) är uteleken är en självklar aktivitet för barn 
i svenska förskolor. Vidare beskriver författarna att tidigare forskning har visat 
att många lekplatser inte används av barnen. Om barnen leker på lekplatser så 
används lekutrustningen ibland på annat sätt än vad de är designade för. För-
fattarna beskriver även att uteleken bland svenska barn visar på att barnen an-
vänder sin fantasi och kreativitet i större utsträckning när barnen leker utom-
hus, samt att barnen gärna leker med naturmaterial när de är ute. 

Sandberg & Vourinen (2008) menar att barn utvecklar olika sorters kunskap 
och beteenden i olika miljöer, samt att barn inte enbart leker på lekplatser utan 
att barn leker lite var som helst. I en studie gjord av Sandberg (refererad i Sand-
berg & Vourinen, 2008) där lärare i förskolan, pedagogstuderande och vuxna 
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med funktionshinder berättat om sina upplevelser av lek från barndomen visar 
resultatet att hemliga lekvärldar haft stor betydelse och skogen var en av de 
platser som sågs som hemlig. 

1.1.3 Flickors och pojkars upplevelser kring förskolans miljöer  

Sandberg & Vourinen (refererad i Sandberg & Vourinen, 2008) har undersökt 
skillnaden mellan hur flickor och pojkar upplever olika lekmiljöer. I förskolan 
gillar flickor att leka relationslekar, samtidigt som de kan uppleva dem som 
ansträngande i längden. Flickor uppskattar ensamlek i större omfattning än vad 
pojkar gör. I ensamleken får flickorna möjlighet att utforma leken själva utan 
behöva ta hänsyn till någon annan. Pojkars lek är mer aktivitetsbetonad än re-
lationsbetonad, vilket kan vara en möjlig förklaring till att pojkar inte uppskat-
tar ensamleken i samma utsträckning som flickor.  

Sandberg & Vourinen (refererad i Sandberg & Vourinen, 2008) menar att 
många av flickorna i studien visade en motvilja att delta i utomhuslek på för-
skolan. Detta till skillnad från pojkarna som uppskattade utomhusleken. Både 
pojkarna och flickorna beskriver leken i skogen på ett liknande sätt. Studien 
visar även att skogen har en särskild lockelse för barnen. När pojkar och flickor 
leker i skogen ägnar de sig ofta åt konstruktionslek som exempelvis att bygga 
kojor. Sandberg & Vourinen (2008) menar även att barnens beskrivningar av 
leken i skogen i låg grad är könsmärkta. Pojkar och flickor leker mer tillsam-
mans i skogen, och deras konstruktionslekar ses som ett gemensamt projekt 
dem emellan. I skogen är själva bygget av kojan viktigare än att leka med en 
viss person. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur barn i åldrarna tre till fem år resonerar 
kring- och använder skogen, samt att undersöka om flickors och pojkars reso-
nemang kring och vad de gör i skogen skiljer sig åt.  

 

För att få svar på detta har vi valt följande frågeställningar:  

v Hur resonerar barn kring skogen?  
v Hur beskriver barn att skogen kan användas?  
v Vilka skillnader och/eller likheter finns mellan flickors och pojkars re-

sonemang om skogen?  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1.1 Biofili  

Yanez, Fees & Torquati (2017) har undersökt huruvida barns biofili, det vill 
säga människans nedärvda kärlek till liv, skiljer sig åt beroende på om de bor 
i staden eller på landsbygden. Forskarnas hypotes var att barnens biofili skulle 
vara starkare på landsbygden och svagare i staden. Resultatet av studien visade 
att så inte var fallet, utan att barnens kärlek till allt levande var lika stark obe-
roende på om de bodde i staden eller på landsbygden. Barnen i studien beskrev 
ofta naturen med ord som växter, pinnar och djur, och inkluderade även stjär-
nor och husdjur i sina bilder av vad som ingår i naturen. Barnen nämnde även 
vilda exotiska djur, som inte finns i deras närmiljö, som lejon och zebror.  

Yanez, Fees & Torquati (2017) menar att det verkar vara vid tre till fem års 
ålder som barn börjar skapa sig en uppfattning om naturen och vad man kan 
göra där. Författarna beskriver att tidiga erfarenheter från naturen kan vara vik-
tiga för att barn ska utveckla en positiv attityd till naturen, vilket är viktigt för 
deras framtida välmående.  

2.1.2 Skogens påverkan på leken  

Green (2018) har undersökt barns rumsliga autonomi. Rumslig autonomi kan 
förklaras som hur barn tar in omvärlden och gör den till ”sin” genom att an-
vända sig av rummet och miljön som finns runt omkring dem. Författaren me-
nar att det är skillnad på platser barnet väljer själv och platser som barnet blivit 
tilldelat. Platser som blivit tilldelat barnet kan exempelvis vara barnets hus el-
ler lägenhet och förskolan barnet går på, det vill säga platser barnet inte kan 
påverka att det blivit placerat i eller på. Medan platser som barnet väljer själv 
exempelvis kan vara en koja barnet byggt i skogen, eller en vrå på förskolan 
där barnet kan vara ifred och leka eller utforska något. 

Resultatet av Greens (2018) studie visar att barn, både tillsammans och en-
samma försöker tolka världen runt omkring dem genom att göra platser till 
”sina”. När barnen själva väljer hur de ska använda sig av en plats blir detta ett 
sätt för barnen att utöva sitt inflytande på en plats de kanske inte själva valt att 
vistas på. Ett exempel på detta kan vara när barnen är i skogen och positionerar 
sig mellan fyra träd och låtsas att dessa träd är ett slott. De har då blivit påver-
kade av världen runt dem, men de påverkar också världen genom sin fantasi. 
Barnen tar på så sätt kontroll över sin värld och försöker göra den begriplig.  
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Greens (2018) studie visar även att många barn söker sig till små platser, där 
vuxna inte får plats, samt höga platser där de kan titta ner på kompisar och 
vuxna. Författaren menar att detta är ett sätt för barnen att ta kontroll över sitt 
liv genom att avskärma sig från omvärlden på sitt eget lilla ställe, där de får 
vara ifred och utforska världen ensamma utan överblickande vuxna. 

En studie liknande Greens (2018) har gjorts av Änggård (2012) som studerat 
hur platser ges identiteter. Studien visar att det ibland är vuxna som lärt barnen 
på vilket sätt olika platser kan användas i lek, och att detta kan påverka hur 
barnen använder sig av de olika platserna. Även miljöns egenskaper har stor 
betydelse i barnens lekar, och barnen använder olika miljöer och naturföremål 
symboliskt. Platserna där barnen leker påverkar barnens lek, och barnen påver-
kar platserna där de leker. Det här sker dels konkret då barnen använder sig av 
löst material som exempelvis pinnar för att bygga en koja, dels sker det även 
fiktivt när barnen tar hjälp av sin fantasi i symbollekar. Även barnens anknyt-
ning till olika platser kan antas bli stark genom allsidig användning av platser 
och genom att barnen ges möjlighet att göra dem till sina (Änggård, 2012). 
Dock kan överbeskyddande vuxna utgöra ett hinder så att barnen inte får till-
bringa så mycket tid ensamma i naturen (Laird, McFarland-Piazza & Allen, 
2014).  

Laird, McFarland-Piazza & Allen (2014) har studerat om/hur vuxnas tidiga 
upplevelser av naturen har betydelse för hur de tillhandahåller liknande upple-
velser för barn. Resultatet visar att barn oftast inte får chansen att utforska na-
turen på egen hand. Studien belyser att vuxna ofta har fina och betydelsefulla 
minnen från när de själva var barn och fick utforska naturen på egen hand, men 
att de trots detta inte tillhandahåller samma möjlighet för sina barn som de 
själva fick som unga. Även om de vuxna i undersökningen uppmuntrade bar-
nen att undersöka naturen så skedde detta oftast under kontrollerade former där 
de vuxna antingen höll ett öga på barnen, eller hade tänkt ut en vuxenstyrd 
aktivitet barnen skulle ägna sig åt. Oftast hade de vuxenstyrda aktiviteterna 
fokus på att barnen skulle få information om olika saker, exempelvis skalbag-
gar eller liknande. Vidare menar forskarna att barnen idag inte får samma möj-
ligheter till destruktiv lek och konstruktionslek som tidigare generationer. Ex-
empel på dessa lekar kan vara att gräva hål i marken, gräva ner saker, bygga 
saker etc.  

Torkar & Rejc (2017) har gjort en studie där de undersökt om förskolebarns 
lekmönster och aktivitetsnivå skiljer sig åt beroende på om de leker på en till-
rättalagd lekplats eller i skogsmiljö. Resultatet visade att barnen lekte mer med 
naturmaterial som pinnar och löv på den naturliga lekplatsen än på den tillrät-
talagda. Författarna menar att detta kan bero på att barnen inte hade tillgång 
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till lika mycket naturmaterial på den tillrättalagda lekplatsen. Studien visade 
även att barnen lekte mer fysiska lekar, exempelvis kurragömma och olika le-
kar där de jagade varandra på den naturliga lekplatsen. I studien sågs kurra-
gömmalek enbart i skogsmiljön, och författarna menar att det kan bero på att 
det fanns fler gömställen där än på den tillrättalagda lekplatsen, vilket kan ha 
lockat till leken. Barnen var även mer fysiskt aktiva på den naturliga lekplatsen 
och rörde sig längre sträckor, och pojkar var aktivare än flickor. Torkar & Rejc 
(2017) menar att resultatet kan problematiseras eftersom det beror på vad man 
mäter, och hur man mäter. Om man mäter hur långt barnen springer blir resul-
tatet att de springer längre på skogslekplatsen, men detta kan sättas i relation 
till att barnen i den tillrättalagda lekplatsen gungar mer, vilket ju också är en 
form av fysisk aktivitet, men inte kan mätas på samma sätt. Dock var det ingen 
större skillnad på hur långt flickor och pojkar rörde sig på den vanliga lekplat-
sen, vilket indikerar att skogsmiljön gynnade pojkarnas aktivitet mer än flick-
ornas.  

Änggård (2011) har studerat lekteman i förskolan och hittade fyra teman som 
var utmärkande. Forskaren benämnde de fyra temana som Superhjältelek, Fa-
miljelek, Djurlek och Rörelselek. Dessa fyra olika lekteman har analyserats i 
relation till hur naturliga föremål används i leken och vilka lekpositioner före-
målen ger flickor och pojkar. Studien visar att den naturliga miljön och barnens 
upplevelser av kulturen runt omkring dem används som resurser i lekarna. Re-
sultatet visar att några av de olika lekteman i den förskola där studien är gjord 
lätt blev könsstereotypa, detta gällde främst superhjälteleken och till viss del 
gäller det även familjeleken. Däremot erbjöd djurleken och rörelseleken goda 
möjligheter till könsöverskridande roller eftersom de inte var lika könsbundna 
som de två första lekarna. Naturen hade speciellt stor påverkan på barnen vid 
rörelseleken.  

En av de utmärkande lekteman som barnen lekte var krig- och superhjältelek, 
och det var bara pojkar som ingick i dessa lekar (Änggård, 2011). I krigs- och 
superhjältelekarna användes träd på många olika sätt. Skogens miljö öppnade 
upp för att pojkarna i lekarna fantiserade om att marken var underjordiska grot-
tor och lava. Buskar och snår blev till bra gömställen, och pinnar och stenar 
blev också viktiga delar i leken. Stockar användes till att bygga broar, och pin-
nar och rötter användes som vapen.  

Familjelek var ett annat utmärkande lektema bland barnen (Änggård, 2011). I 
familjeleken användes naturliga föremål som symboler för hus. Ytan mellan 
en del buskar, stenar eller träd användes som kojor. Grenar och stenar användes 
också av barnen som väggar eller möbler, och stubbar symboliserade spisar. 
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Barnen använde naturliga föremål på många varierande sätt i sina lekar, exem-
pelvis skakades träd med regndroppar på för att göra en dusch, och grenar an-
vändes som klädhängare. Pinnar användes som föremål för olika slags husge-
råd. Barnen använde mossa som sängar, och löv, kottar, bär och barr låtsades 
vara mat. I Änggårds (2011) studie framhävs att familjeleken tillät könsöver-
skridande positioner vilket gav både pojkar och flickor möjlighet att inta po-
sitioner och handlingar som är kopplat till det motsatta könet. Naturen med 
dess naturliga och könsneutrala föremål gav barnen möjlighet till icke stereo-
typa lekhandlingar, vilket gjorde det lättare för pojkarna att delta i familjele-
ken. Detta utan att riskera att bli retade för att leka med flickors saker eller för 
att de lekte på flickors platser, då det inte fanns dockor eller andra föremål som 
var kopplade till kvinnlighet. Tillverkade föremål kan ofta vara könsstereotypa 
och inbjuda till vissa lekar, medan skogen med sitt naturliga material är mer 
könsneutralt.  

Det tredje utmärkande lektemat bland barnen i Änggårds (2011) studie var 
djurlek. Författaren beskriver att denna lek tenderade att ge både pojkar och 
flickor stora möjligheter till att leka tillsammans. Både pojkar och flickor var 
intresserade av djur och barnens djurlekar verkade inte vara kopplade till kön. 
Djurleken tillät även barnen att välja om de ville vara farliga och vilda, snälla, 
söta eller roliga. I den förskola där studien är gjord förekom det ofta djur i 
barnens lekar, och ibland även riktiga djur (oftast sniglar). Barnen använde 
ibland naturliga föremål som stenar och pinnar som representerade djur. Ofta 
lekte barnen att de själva var djur, och då var de hund eller katt. Resultatet visar 
att den naturliga miljön öppnade upp för många möjligheter till djurlek och att 
både flickor och pojkar i denna lek hade möjlighet att välja de roller och hand-
lingar som de tyckte var intressanta. Det verkade vara naturen som inspirerade 
barnen att leka djurlekar. 

Det sista lektemat som Änggård (2011) presenterar i sin studie är den rörliga 
leken. Den här leken också gav stora möjligheter för pojkar och flickor att leka 
tillsammans. Många av lekarna som observerades i skogen var ofta någon form 
av rörelselek och den naturliga miljön inspirerade barnen till att röra på sig. I 
den naturliga miljön gavs barnen möjligheter till att hoppa, springa, rulla, 
krypa och gräva.  

I likhet med Änggård (2011) som menar att skogen är en könsneutral plats 
visar resultatet i Eriksson Bergströms (2013) avhandling att barn i högre grad 
förhandlar och kommer överens om olika handlingserbjudanden tillsammans 
när de befinner sig i miljöer som inte är förutbestämda och statiska. Fysiska 
ting som var neutrala framkallade större handlingsutrymme än färdiga leksa-
ker, vilket gjorde att barnen utforskade flera olika sätt att använda dem på. 
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Avhandlingen visar även att de flesta gemensamma lekar med gemensamt för-
handlad handlingsram förekommer i de rum på förskolan som har mest variat-
ionsrikt och neutralt material. Eriksson Bergström (2013) menar att neutrala 
ting påverkar barnens handlingar och att barn som interagerar med neutrala 
ting stimuleras till att förhandla med varandra angående tingens handlingser-
bjudande. Resultatet av avhandlingen visar att miljöer med neutrala material 
många gånger skapar gemensamma lekar. 

2.1.3 Skogens betydelse för lärande/ undervisning 

I en avhandling av Szczepanski (2009) visar resultatet att många lärare i för-
skoleklass och grundskola poängterade betydelsen av en växelverkan mellan 
inomhus- och utomhusvistelse. Skogen sågs av de flesta lärare som en arena 
för utomhuspedagogiken. Många av lärarna i studien betonade att en frånvaro 
av rumsliga begränsningar (som finns inomhus) möjliggör för andra lärmiljöer, 
som exempelvis naturlärande. Lärarna i avhandlingen understryker även att in-
teraktionen med utomhusmiljön gör att undervisningen bidrar till en tydligare 
verklighetsanknytning. Vidare ansåg de flesta lärarna att växelverkan mellan 
inomhus- och utomhusmiljön är en pedagogisk tillgång. I resultatet framkom-
mer även att utomhuspedagogik sågs som en helt annan form av undervisning 
jämfört med rent textbaserad undervisning. Utomhuspedagogiken möjlig-
gjorde ett sätt att omsätta naturens föremål i olika ämnesperspektiv. Förutom 
natur- och miljöundervisning var matematik ett ämne som med fördel uppgavs 
kunna förflyttas utomhus. Lärarna såg verklighetsanknytning som ett viktigt 
element när det gällde vad miljön kunde bidra med för lärande. Många av lä-
rarna ansåg även att det verklighetsanknutna lärandet ökade barnens förmåga 
att få förståelse för de ekologiska sambanden i naturen. Fyra år senare publi-
cerade Szczepanski (2013) en studie som handlar om vad platsen har för bety-
delse när det kommer till lärande och undervisning i förskolan. Resultatet av 
studien visar att de lärare som deltagit i studien anser att utomhusmiljön, och 
då främst skogen har betydelse för lärande och undervisning. Lärarna ser sko-
gen som ett komplement till klassrummet samt som en pedagogisk möjlighet 
och understryker även att undervisningen i naturen kan ordnads på ett friare 
sätt, vilket de menar minskar stressen. Studien visar också att utomhusunder-
visning även ses som en möjlighet att arbeta med miljöfrågor. 

Szczepanski (2009, 2013) studerade lärarnas syn på- och sätt att använda ut-
omhusmiljön för lärande, Klaar & Öhman (2014) har och andra sidan studerat 
barns möjligheter att utforska naturen på förskolan. Klaar & Öhman (2014) har 
gjort en empirisk studie där de följt utomhusaktiviteterna på en förskola under 
22 dagar. De tittade på vilka konsekvenser den svenska förskolepedagogiska 
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traditionen, som präglas av utomhusorienterade och demokratiska tillväga-
gångssätt, har för barns meningsskapande av naturen. Resultatet av studien vi-
sar att barnen hade goda möjligheter att utforska naturen på förskolan på ett 
demokratiskt sätt, där de hade möjlighet att använda sig av många olika leksa-
ker i leken. Detta genom att det fanns en stor låda med spadar och hinkar och 
andra utomhusleksaker som barnen själva kunde välja mellan. En annan bidra-
gande faktor till att de kunde utforska på sina egna premisser var att aktivite-
terna utomhus sällan var vuxenstyrda, utan barnen fick själva hitta saker som 
fångade deras intresse. Även en varierande utomhusmiljö med olika natur-
material som sand, vatten, gräs, snö och is inbjöd barnen till att få stor variation 
i sitt utforskande av naturen. Resultatet visar att trots att pedagogerna upp-
muntrade barnen till att utforska naturen så använde de sig inte alltid av korrekt 
benämning för olika saker som skett. Exempelvis menade pedagogerna att det 
var okej att måla på väggen med vatten, eftersom vattnet ”torkar”, de förtydli-
gade inte för barnen att vattnet dunstar osv. Att inte tydliggöra detta för barnen 
kan, enligt Klaar & Öhman (2014), hämma barnens språkliga utveckling samt 
förståelse för fysikaliska och kemiska fenomen. Pedagogerna hjälpte ofta bar-
nen att lösa problem så att de kunde fortsätta sina lekar, men dessa lösningar 
gav oftast inte barnen någon djupare förståelse för varför själva problemet upp-
stått. Barnen gavs alltså goda möjligheter att utforska naturen, men färre möj-
ligheter att få en vetenskaplig förståelse för olika naturfenomen eftersom pe-
dagogerna inte gjorde dessa synliga för barnen genom att samtala om dem.  

 

3 METOD 

I vår studie fokuserar vi på att belysa barns resonemang kring skogen, hur barn 
beskriver att skogen kan användas, samt att uppmärksamma vilka skillnader 
och eller likheter som finns mellan flickors och pojkars resonemang. För att få 
så relevanta svar som möjligt på detta har vi valt kvalitativa interjuver som 
metod. Enligt Christoffersen & Johannessen (2018) måste den data som samlas 
in återspegla den verklighet som finns. Vidare beskriver författarna att kvali-
tativa intervjuer används för att få så grundliga och tydliga svar som möjligt 
av informanters uppfattningar kring ett fenomen. Just därför anser vi att kvali-
tativa intervjuer är en mycket passande metod för vår studie.  
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3.1 Urval 
För att kunna få svar på våra frågor valde vi att intervjua barn i åldrarna tre till 
fem år. Detta eftersom tre- till femåringar oftast har utvecklat ett talspråk, vil-
ket är en förutsättning för att vi ska kunna få barns perspektiv på hur de reso-
nerar kring skogen, hur de beskriver att skogen kan användas, samt att upp-
märksamma vilka skillnader och eller likheter som finns mellan flickors och 
pojkars resonemang.  

Vi har utfört vår undersökning på fyra kommunala förskolor i Mellansverige. 
När vi valde vilka förskolor som skulle ingå i studien utgick vi ifrån en för-
hoppning om att barnen skulle känna sig trygga i intervjuerna med oss, och 
valde därför förskolor vi tidigare haft en relation till, där vi tidigare träffat 
barngrupperna. Vår förhoppning var att det skulle kännas bättre för barnen un-
der intervjuerna om de redan var bekanta med oss.  

Alla de fyra förskolor vi kontaktade tackade ja till att delta i vår studie. Vi har 
valt att benämna dessa som förskola A, förskola B, förskola C och förskola D. 
Informationsbrev och samtyckesblankett, (se bilaga 1), lämnades ut till 58 
barn. Utav dessa 58 barn fick vi samtycke för 29 barn. Fördelningen av sam-
tycke av pojkar och flickor på de olika förskolorna presenteras nedan i tabell 
I. Vi gav barnen kodad identitet, som Fsk A. F1. 4 år redan under intervjuerna 
för att uppnå anonymitet. 

 

Tabell I: Antal samtycken och barn som deltog på respektive förskola. 

Förskola Antal sam-
tycken 

Antal barn 
som deltog 

Flickor Pojkar 

A 10 9 5 4 

B 6 6 2 4 

C 3 1 1 0 

D 10 10 3 7 

Totalt 29 26 11 15 
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

3.2.1 Beskrivning av datainsamlingsmetod 

Christoffersen och Johannessen (2018) beskriver att kvalitativa intervjuer är 
en metod som med fördel används för att få så tydliga svar och beskrivningar 
som möjligt. De beskriver även att denna metod ger informanterna möjlighet 
att framföra sina uppfattningar och erfarenheter. Enligt författarna ger metoden 
den som intervjuar också möjlighet att be informanten att återberätta händelser 
eller vidareutveckla svaren, vilket inte går att göra i observationer eller struk-
turerade frågeformulär. Christoffersen och Johannessen (2018) beskriver att 
kvalitativa metoder kan ge en informell känsla, samt att de ger informanten 
möjlighet att svara på frågor med sina egna ord. Enligt Christoffersen och Jo-
hannessen (2018) gör kvalitativa intervjuer det möjligt att individuellt anpassa 
varje intervju. Vidare beskriver författarna att den här typen av intervju är öp-
pen vilket ger respondenten möjlighet att be informanten att berätta om olika 
situationer och händelser, vilket i sin tur kan bidra till att de kvalitativa inter-
vjuerna kan få fram mångfacetterade svar och så essentiella data som möjligt. 

3.2.2  Intervjufrågor 

Intervjufrågorna formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Ini-
tialt formulerades 15 intervjufrågor. En pilotstudie genomfördes med dessa 15 
frågor som bas. Därefter reviderades formuleringen av några frågor och antalet 
frågor reducerades till tio (se bilaga 2). 

3.2.3 Genomförande 

Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer när vi samlat in data från förskole-
barn i åldrarna tre till fem år för att få svar på våra frågeställningar. Barnen 
delades in i intervjugrupper om två och två med barn som hade en relation till 
varandra och utifrån vilka barn vi fått in samtyckesblankett ifrån. Gruppindel-
ningen gjordes för att uppnå en avslappnad känsla, samt ur en trygghetsaspekt, 
med en förhoppning om att barnen skulle känna sig trygga. I några grupper var 
det syskonpar som intervjuades tillsammans, och i andra grupper var det två 
kompisar som setts leka mycket tillsammans. Samtliga vårdnadshavare har 
samtyckt till att intervjuerna spelades in, och innan intervjuerna startade till-
frågades barnen om det var okej att spela in intervjuerna, vilket alla barn god-
kände. Barnen upplystes även om att de när som helst kunde säga att de inte 
ville vara med och att det då var okej för dem att avsluta intervjun och lämna 
rummet. Intervjuerna startade med att barnen informerades om att vi skulle 
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ställa frågor till dem om skogen och att barnen skulle få svara i tur och ordning 
på frågorna. Sedan ställdes våra tio intervjufrågor till alla barn (se bilaga 2). 

Dahlgren & Johansson (2019) lyfter vikten av att spela in intervjuerna och att 
skriva ut dem för att kunna göra ett så grundligt analysarbete som möjligt. Vi 
har spelat in intervjuerna med barnen via ljudupptagning i våra mobiltelefoner 
vilket gjorde att vi kunde vara mer närvarande med barnen och läsa av deras 
kroppsspråk. Ljudfilerna fördes sedan över till våra privata datorer som enbart 
vi har tillgång till. Genom ljudupptagningarna kunde vi lyssna på inspelning-
arna flera gånger, vilket hjälpte oss att göra ett grundligt analysarbete. Under 
intervjuerna fördes även anteckningar för att komma ihåg barnens ansiktsut-
tryck och kroppsspråk. Efter varje intervju transkriberades datan genom att vi 
lyssnade på intervjuerna och skrev ut dem i textform i ett word-dokument. Se-
dan kompletterade vi transkriberingen med våra anteckningar. Till sist sam-
manställdes all data i ett word-dokument. 

3.2.4 Beskrivning av intervjuer på respektive förskola 

Förskola A 

Rummet där intervjuerna hölls låg på avdelningen där barnen gick. I rummet 
fanns det bilder på fladdermöss som fångade några av barnens intresse. Under 
en av intervjuerna valde ett av barnen att gå fram till fönstret som var riktat 
mot en skogsdunge och uttryckte att hen skulle titta vad som fanns i en skog.  

Förskola B 

På denna förskola fick intervjuerna delas upp på två olika dagar. Rummet där 
intervjuerna hölls låg på avdelningen där barnen gick, och kallades för målar-
rummet.  

Förskola C 

På grund av att det enbart var tre informanter på Förskola C blev det bara en 
intervju. Vid dagen för intervjuerna var det bara två barn närvarande.  

Förskola D 

För att alla barn skulle kunna vara med på intervjuerna fick dessa ske under 
två dagar. Intervjuerna under dag ett skedde i ett rum på förskolan som är 
mycket populärt att leka i. Intervjuerna under dag två hölls i ett annat rum på 
förskolan, vilket inte hade lika stor dragningskraft på barnen. Under två av 
intervjuerna ställde sig ett barn i fönstret och tittade ut, som för att få inspirat-
ion till att svara på några av frågorna. 
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3.3 Databearbetning och analysmetod  
För att kunna analysera vår data och få svar på våra frågeställningar har vi valt 
fenomenografi som metodansats. Fenomenografi är framtagen av Marton & 
Booth (2000) för att kunna beskriva människors uppfattningar av världen. 
Dahlgren & Johansson (2019) beskriver precis som Marton & Booth (2000) 
att fenomenografi är en metodansats som används för att beskriva hur männi-
skor uppfattar olika fenomen i omvärlden. Metodansatsen koncentrerar sig på 
variationerna mellan människors sätt uppfatta omvärlden istället för att se på 
vad likheterna är. Dahlgren & Johansson (2019) beskriver att metodansatsen 
fenomenografi är skapad för att kunna analysera data från enskilda människor. 
Vidare menar författarna att data oftast samlas in genom halvstrukturerade in-
tervjuer där det inte finns några bestämda svarsalternativ. Detta ger informan-
ten möjlighet att formulera svaren med egna ord. Även tematiska intervjuer 
kan användas. Dahlgren & Johansson (2019) menar att det finns många olika 
tillvägagångssätt att utföra en fenomenografisk analys på, och har tydliggjort 
analysen i sju steg. Med hjälp av den fenomenografiska analysmodell i sju steg 
som Dahlgren & Johansson (2019) beskriver har vi kunnat analysera variation-
erna i vår data mellan hur enskilda barn resonerar kring skogen, samt eventu-
ella skillnader kring hur flickor och pojkar resonerar kring skogen och på så 
vis fått fram ett resultat. 

Steg 1: Enligt Dahlgren & Johansson (2019) handlar första steget i analysmo-
dellen om att bekanta sig med data som samlats in. Vi bekantade oss med datan 
genom att läsa igenom alla svar vi fått på våra intervjufrågor. Därefter skrevs 
alla svar ut på papper, klipptes ut, placerades på ett stort bord och sorterades 
efter vilken intervjufråga som ställts. Att göra analysen analogt på det här sättet 
fungerade mindre bra, då det blev väldigt rörigt och svårt att greppa helheten. 
Vi bestämde oss för att fortsätta analysen digitalt i ett word-dokument istället.  

Steg 2: I steg två menar Dahlgren & Johansson (2019) att analysen startar. Det 
är i steg två man försöker urskilja det mest framträdande och betydelsefulla 
påståendena i intervjuerna. Svaren grupperades i dokumentet utifrån vilka vi 
ansåg passade ihop oberoende av intervjufrågorna. På så vis fick vi en bättre 
översikt av de svar vi fått och kunde urskilja det mest framträdande och bety-
delsefulla påståendena i intervjuerna.  

Steg 3: Det tredje steget handlar om jämförelser, vilket innebär att försöka hitta 
likheter och skillnader i insamlade data (Dahlgren & Johansson, 2019). Vi jäm-
förde här svaren vi fått under intervjuerna, och det var i det här steget vi såg 
att många av svaren liknade varandra.  
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Steg 4: Steg fyra i modellen handlar om att dela in likheter och skillnader i 
olika grupperingar (Dahlgren & Johansson, 2019). Utifrån skillnader och lik-
heter i svaren konstruerade vi tolv kategorier. Dessa kategorier presenteras här 
nedan: 

Tabell II: Kategorier som framkom under steg 4 i analysarbetet. 

 

Steg 5: Steg fem handlar om att artikulera kategorierna, och att finna det mest 
väsentliga inom de olika kategorierna (Dahlgren & Johansson, 2019). I det här 
steget artikulerades våra kategorier och de mest essentiella delarna inom de 
tolv kategorierna slogs samman till fem kategorier (se tabell III).  

Tabell III: Artikulerade kategorier. 

 

Pinnar, stenar, 
träd och djur Negativt Roligt Bajs

Lekar Rädd/Rädsla Skräp Saker man kan 
äta

Rörelse
Tankar om 

skogsvistelse på 
förskolan

Regler Vet inte/ Svarar 
inte

Kategori 1

Pinnar, 
stenar, 
träd & 

djur

Kategori 2

Roligt

Negativt

Rädd/ 
Rädlsa

Bajs

Skräp

Kategori 3

Lekar

Saker 
man kan 

äta

Rörelse

Kategori 4

Tankar 
om 

skogsvist
else på 

förskolan

Regler

Kategori 5

Vet inte/ 
svarar 

inte
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Steg 6: Steg sex handlar om att försöka namnge de olika kategorierna och ge-
nom detta synliggöra det mest utmärkande i materialet (Dahlgren & Johansson, 
2019). Våra fem sammanslagna kategorier namngavs därför för att tydliggöra 
indelningen (se tabell IV). 

Många av svaren vi fick var beskrivningar av vad som finns i skogen såsom 
pinnar, träd, stenar med mera, samt vilka djur som finns i skogen. De här sva-
ren satte vi ihop till en kategori som vi kallade för definition. Här fick även den 
tidigare kategorin pinnar, stenar, träd och djur ingå. 

Kategorierna Lekar och Rörelse satte vi tidigt ihop med varandra, då de båda 
var saker barnen tyckte om att göra i skogen. Här utgick vi från verb, vad bar-
nen svarat att de antingen gör eller vad man kan göra i skogen. Då insåg vi att 
Saker man kan äta också kunde slås ihop med Lekar och Rörelse. Dessa tre 
kategorier fick således bilda en ny kategori, som vi döpte till Hur skogen an-
vänds. 

Några barn nämnde skräp i sina svar, och då detta alltid var negativt satte vi 
ihop kategorierna Skräp och Negativt. Andra svar vi fick var kopplat till Rädd/ 
rädsla för skogen vilket vi också tyckte passade ihop med Skräp och Negativt 
eftersom de beskriver en känsla. De fick tillsammans bilda kategorin Sinnes-
stämning. När vi fick ett namn på kategorin insåg vi att de svar vi tidigare 
kategoriserat under Roligt och Bajs även passade in under denna kategori, då 
de beskrev en känsla. Svaren under kategorin Bajs passade här eftersom dessa 
svar oftast nämndes som något roligt eller äckligt.  

Kategorin Barns reflektioner om skogsvistelse på förskolan var lite klurig att 
kategorisera eftersom den är lite spretig. I den här kategorin ingår Barns tankar 
om skogsvistelse på förskolan. Några barn uttryckte att det finns många regler 
att förhålla sig till när de är i skogen, vilket gjorde att den tidigare kategorin 
Regler också passade in här. Vi har även kategoriserat barns tankar om vad 
man skulle kunna göra i skogen i den här kategorin. Vi har skiljt på vad barnen 
säger att de gör i skogen, samt vad de säger att man kan göra i skogen. Svaren 
på vad barnen gör i skogen har vi kategoriserat under Hur skogen används. 
Medan svar om vad man kan göra i skogen har hamnat under kategorin Barns 
reflektioner om skogsvistelse i förskolan. Kategorin Vet inte/ svarar inte behöll 
vi som den var då vi inte ansåg att den passade ihop med någon annan. 
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Tabell IV: Namngivna kategorier. 

 

Steg 7: I det sjunde och sista steget i modellen jämförs kategorierna mot 
varandra för att på så vis få syn på om passagerna passar in i fler av kategori-
erna (Dahlgren & Johansson, 2019). I detta steg kopplar vi ihop de fem kate-
gorierna med våra frågeställningar (se tabell V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition

Pinnar, 
stenar, 

träd, djur

Sinnesstäm
ning

Roligt

Negativt

Rädd/ 
rädsla

Bajs

Skräp

Hur skogen 
används

Lekar

Saker man 
kan äta 

Rörelse

Barns 
reflektioner 

om 
skogsvistelse 
på förskolan

Barns 
reflektioner 

om 
skogsvistelse 
på förskolan

Regler

Vet inte/ 
svarar inte

Vet inte/ 
Svarar 

inte



Skogen ur barns perspektiv  Anna Lindbohm, Elin Olausson 

17 

 

Tabell V: Kategorier kopplade till studiens frågeställningar. 

 

Eftersom vi separerat svaren från intervjufrågorna tidigare under analysen har 
kategorin vet inte/svarar inte inte gett oss någon information. Vi har därför valt 
att bortsett ifrån den när vi kopplat ihop kategorierna med våra frågeställ-
ningar. Kategorin Vet inte/svarar inte ger oss ingen information om hur barnen 
resonerar kring skogen, därför är kategorin inte med. Dock verkar de flesta 
barn som svarat Vet inte gjort detta på intervjufrågan som handlade om vad de 
tänker på när de hör ordet skog. 

För att få svar på tredje frågeställningen, ”finns det skillnader och/eller likheter 
mellan flickors och pojkars resonemang om skogen?” började vi med att mar-
kera flickors respektive pojkars svar i olika färger i textdokumentet. Det här 
gjorde vi för att vi tydligare skulle se vad flickor respektive pojkar svarat. 

Till sist gick vi igenom svaren i de olika kategorierna och kategoriserade bar-
nens svar efter vilka som liknade varandra. Ett exempel är kategorin Hur sko-
gen används, där många av barnen svarat att de gärna leker i skogen. Där räk-
nades alla barn som gett svar som innehöll formuleringar som ”Jag gillar att 

Frågeställning:
Hur resonerer barn 

kring skogen?

Definition

Sinnesstämning

Vet inte/ svarar 
inte

Frågeställning:
Hur beskriver 

barn att skogen  
kan användas?

Hur skogen 
används

Barns 
reflektioner om 
skogsvistelse på 

förskolan

Vet inte/ svarar 
inte

Frågeställning:
Vilka skillnader och 

likheter finns mellan 
flickors och pojkars 
resonemang kring 

skogen?

Alla kategorier
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leka i skogen” men inte gav någon vidare information om vilka specifika lekar 
som lektes, in under en underkategori som kallades ”leker”. Detta gjorde vi för 
att kunna få en bättre överblick över hur många barn som svarat lika.  

3.4 Etiska överväganden 
Innan vår studie påbörjades, skickade vi in en anmälan om behandling av per-
sonuppgifter i uppsatsarbeten till Karlstad Universitet. Denna anmälan tar hän-
syn till GDPR, en lag som gäller i hela EU, och innebär att enbart personupp-
gifter som är relevanta för ändamålet får samlas in, samt att dessa ska raderas 
efter avslutad undersökning (Karlstad Universitet, 2019). 

Vid undersökningar på förskolor, och i alla studier som rör människor, är det 
viktigt att ha etiska aspekter i åtanke. Enligt Löfdahl (2014) är det viktigt att ta 
kontakt med rektorerna på förskolorna där man vill göra sina undersökningar 
och stämma av med dem så detta är okej. Vi har därför tagit kontakt med rek-
torerna på förskolorna det gäller. I vår studie valde vi att intervjua barn för att 
få svar på våra frågeställningar, och enligt Vetenskapsrådet (2017) måste båda 
vårdnadshavarna skriva under en samtyckesblankett att de samtycker till att 
barnet deltar, om barnet är under 15 år. Endast barn med samtycke godkänt av 
föräldrar har intervjuats.  

Vi har även informerat pedagogerna på förskolorna om vår undersökning och 
vad den handlar om. Detta eftersom pedagogerna känner barnen bättre än oss, 
och enligt Löfdahl (2014) är det viktigt att de har viss inblick i undersökningen 
för att kunna trösta barnen om de skulle uppleva obehag eller blir ledsna under 
undersökningen. Vidare menar Löfdahl (2014) att det är viktigt att den som gör 
studien inte delar med sig av information denne fått in under intervjuerna med 
barnen till pedagoger eller andra människor. Detta kan vara lätt hänt om exem-
pelvis pedagogerna frågar vad barnen svarat under en intervju och man inte 
tänker sig för. Vi har haft detta i åtanke under hela vår undersökning ifall even-
tuella frågor skulle dyka upp. Dock har ingen av oss fått några frågor gällande 
vad barnen svarat under intervjuerna. 

Som vi tidigare beskrivit har vi valt att utföra vår studie på förskolor vi tidigare 
haft en relation till, och där vi tidigare träffat barngrupperna. Framförallt är 
detta viktigt utifrån en trygghetsaspekt för att barnen ska kunna känna sig så 
trygga och bekväma under intervjuerna som möjligt. Vi har även intervjuat 
barnen i grupp för att de inte ska känna sig utsatta eller utpekade.  

Vidare har vi haft makt- och generationsaspekterna i åtanke. Mayall (2008) 
menar att barn kan uppleva att vi som vuxna ”bestämmer” och att de förväntas 
vara med i undersökningen även om de kanske inte vill. Det är därför viktigt 
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att läsa av situationen, barnens kroppsspråk och tonläge. Barnens deltagande 
har varit helt frivilligt, och de har när som helst kunnat avbryta sitt deltagande 
utan motivering. Vi har även gjort vårt yttersta för att läsa av barnen ifall de 
verkat obekväma eller visat på andra sätt än med ord att de inte velat delta.  

Under intervjuerna har vi använt oss av ljudupptagningar på våra telefoner. 
Telefonerna har under ljudupptagningarna varit på flygplansläge för att ljud-
upptagningarna ska ha kunnat ske på ett säkert sätt utan att information kunnat 
läcka ut eller hackats. Ljudupptagningarna har sedan förts över till våra datorer, 
och endast använts av oss. För att uppnå anonymitet för respondenterna i 
undersökningen har vi gått efter vetenskapsrådets beskrivning av hur detta 
uppnås. Vetenskapsrådet (2017) menar att avidentifiering kan uppnås genom 
att forskarna inte skriver ner barnens riktiga namn vid själva intervjun, utan 
från början hittar på ett fiktivt namn. Vi har avidentifierat alla förskolor och 
döpt om dem till förskola A, B, C och D. Även barnen har avidentifierats och 
döpts till Fsk A. F1. 4 år, Fsk D. P2. 5 år osv. för att det i resultatet inte ska 
kunna kopplas till enskilda individer. Enligt Vetenskapsrådet (2002) får insam-
lat material endast användas till den studie materialet samlats in till. Vårt in-
samlade material har endast använts till vår studie och alla personuppgifter 
kommer att raderas när arbetet är godkänt. 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

3.5.1 Validitet  

Validitet kan beskrivas som i vilken omfattning vi verkligen undersöker det vi 
ämnat att undersöka (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018). Christoffersen och 
Johannessen (2018) beskriver att den som forskar behöver samla in data som 
är väsentlig och trovärdig utifrån frågeställningarna. Roos (2016) menar att 
den som forskar måste använda sig av en lämplig metod och ställa lämpliga 
frågor för att kunna få svar på sitt syfte med studien. För att försöka förstå hur 
barn upplever skogen ansåg vi därför att det bästa sättet att samla in data på 
var genom kvalitativa intervjuer med barnen. Hade vi istället frågat pedago-
gerna hade vi inte kunnat få barnens perspektiv som vi var ute efter. Vi funde-
rade på olika sätt att samla in relevant data, och kom fram till att observationer 
inte skulle ge oss svar på frågeställningarna eftersom vi inte kan se vad barnen 
tycker och tänker enbart genom att observera dem.  
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3.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om att se om en studies resultat skulle bli detsamma om 
samma studie skulle genomföras på nytt (Bjereld mfl. 2018). 

Roos (2016) menar att är det viktigt att barnen känner tillit till forskaren för att 
känna sig bekväma med att berätta både bra och dåliga saker vid intervjuer. 
Bjereld, Demker & Hinnfors (2018) beskriver att olika personkemi mellan re-
spondenter och informanter kan generera olika svar på frågor som ställs under 
en intervju. Vi har valt förskolor som skulle ingå i vår studie utifrån att vi haft 
en relation till förskolorna sedan tidigare, vilket kan ha gjort att barnen känt 
sig trygga med oss under intervjuerna. Eftersom det generellt är så att person-
kemi och hur väl man känner barnen påverkar vilket svar man får så minskar 
reliabiliteten om man inte även tydliggör att en ny liknande studie måste ge-
nomföras med barn som man haft en relation till så att de känner sig trygga. 

Även olika gruppkonstellationer kan påverka svaren som fås under intervju-
erna. Då vi valt att intervjua barnen i grupper om två och två har eventuellt 
även gruppkonstellationerna haft betydelse för vilka svar vi fått. Eftersom vi 
haft en tidigare relation till barngrupperna har vi valt grupperna utifrån vilka 
barn vi tidigare sett leka mycket med varandra. För att metoden ska behålla sin 
reliabilitet så måste intervjugrupperna sättas samman enligt samma princip 
som vi använt. Skulle studien genomföras på samma sätt men i en annan grupp-
konstellation av barn skulle eventuellt även det kunna ge ett annat resultat. 

3.5.3 Generaliserbarhet  

Generalisering handlar om att få svar på ifall resultatet i en studie kan tillämpas 
på andra människor som inte varit med i studien (Thornberg & Fejes, 2019). I 
vår studie har vi intervjuat 26 barn, varav 11 flickor och 15 pojkar i åldrarna 
tre till fem år på fyra olika kommunala förskolor. Genom att vi har ett relativt 
stort antal informanter i åldrarna tre till fem år, anser vi att vi fått generella svar 
som skulle kunna representera barns upplevelser om skogen inom given ål-
dersgrupp. För att säkerställa att data är helt generaliserbara skulle det behöva 
göras en större studie med fler intervjuer av barn. Detta med tanke på att bar-
nens svar kan variera beroende på hur väl den som intervjuar känner barnen, 
intervjuarens erfarenhet och rutin, samt intervjuarens och barns olika person-
ligheter. 
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4 RESULTAT 

Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens tre frågeställningar. Fråge-
ställningarna är ihop-parade med de kategorier som framkom under sista steget 
i analysen. Eftersom kategorin vet inte/svarar inte inte gett oss någon inform-
ation har vi bortsett ifrån den när vi kopplat ihop kategorierna med våra fråge-
ställningar.  

4.1 Hur resonerar barn kring skogen? 

Under frågeställningen Hur resonerar barn kring skogen? ingår kategorierna 
definition och sinnesstämning.  

4.1.1 Definition 

Resultatet visar att de mest utmärkande orden som barnen använder sig av när 
de beskriver skogen är ord som träd, pinnar, djur och stenar. Det som fram-
hävs i intervjuerna är att barnen nämner ord kopplat till skogens fysiska miljö 
och djur som finns i skogen när de beskriver skogen. De mest utmärkande or-
den som barnen använder sig av när de beskriver skogens fysiska miljö är träd, 
djur, pinnar, stenar, mossa, kottar och kojor. Träd är det ord flest barn nämner 
i sina beskrivningar av skogen (se tabell VI).  

Det är så här att det är mycket träd och grenar, tallkottar och barr och så finns 
det pinnar, löv, kvistar och grenar. (Fsk A. P2. 5 år). 

Många stenar, många träd och många grenar och många kottar. (Fsk B. P1. 5 
år). 

En skog är med träd och stenar. (Fsk B. F6. 5 år). 

Det finns pinnar i skogen och kottar. (Fsk A. P11. 4 år). 

Det finns massa träd och växter…svampar. Och det finns ju troll! Där uppe 
vid oss. Och så finns det blåbär i skogen vet jag. (Fsk D. P1. 5 år). 

Det kan finnas blåbär, lingon och jordgubbar. (Fsk A. F6. 5 år). 

Det finns svampar, hus och älgar. (Fsk D. F5. 5 år). 
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Tabell VI: Beskrivande ord som oftast användes av barnen. Hur många barn 
som totalt nämner orden, samt hur många flickor respektive pojkar som nämn-
der dessa.  

Beskrivande ord Summa antal 
barn 

Varav flickor 

 

Varav pojkar 

 

Träd 13 6 7 

Kojor 11 6 5 

Ätbart 9 5 4 

Djur 8 3 5 

Troll 2 0 2 

Bajs 1 1 0 

 

Det mest utmärkande inom kategorin djur när barnen beskriver skogen var just 
ordet djur. Av de djurarter som barnen nämner så är det älg som nämns av flest 
barn (se tabell VII). Även exotiska djur som lejon och krokodiler nämns av ett 
fåtal barn. 

Sommarskuggan som kan akta sig för älgen. Alla djur finns där, en älg som är 
stor bä bä vita lamm är liten och kaninen har en vit stor rumpa och små öron. 
(Fsk B. P3. 3 år). 

Det finns björnar, rävar, träd, möss och grävlingar. (Fsk D. F7. 5 år). 

Igelkottar som är väldigt taggiga på ryggen, då tänker jag på en älg som har 
stora horn. (Fsk B. P3. 3 år). 

Ööööö ja öööö en fladdermus, ja det finns fladdermöss i skogen vet du en be-
bisfladdermus. (Fsk A. F3. 3 år). 
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Tabell VII: Antal barn som nämner varje djurart, och hur många flickor re-
spektive pojkar som nämner dessa.  

Djur Summa antal 
barn 

Varav flickor  Varav pojkar  

Älg 3 1 2 

Räv 3 1 2 

Björn 3 1 2 

Grävling 1 1 0 

Möss 1 1 0 

Myror 1 1 0 

Fladdermöss 1 1 0 

Igelkott 2 0 2 

Rådjur 1 0 1 

Varg 2 0 2 

 

4.1.2 Skillnader mellan pojkar och flickor 

Resultatet visar att det finns likheter i hur flickor och pojkar beskriver den fy-
siska miljön. Både flickor och pojkar beskriver skogens fysiska miljö med ord 
som träd, pinnar, kottar och stenar. Saker som är ätbart nämns av nästa lika 
många flickor och pojkar, fem flickor nämner saker som kan ätas jämfört med 
fyra pojkar. En av pojkarna nämner svampar och blåbär, även en av flickorna 
nämner svampar. En annan flicka nämner blåbär, lingon och jordgubbar. Det 
här visar att flickors och pojkars svar gällande saker som kan ätas kopplat till 
skogen är mycket lika. I resultatet framgår det att både flickor och pojkar har 
svarat koja i sina beskrivningar av skogens fysiska miljö. Resultatet visar även 
att en flicka nämner bajs i sina beskrivningar av skogens fysiska miljö, det här 
är inget som nämns utav någon av pojkarna. En annan sak som framgår av 
resultatet är att det endast är pojkar som nämner troll i sina beskrivningar av 
skogens fysiska miljö. I resultatet framkommer det att av alla de barn vi inter-
vjuat gav 13 barn svar som innehöll olika djurarter. Av dessa barn var sju 
flickor och sex pojkar. Resultatet visar att pojkar och flickor nästintill nämner 
lika många djurarter, dock skiljer sig dessa åt (se tabell VII). 
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4.1.3 Sinnesstämning  

Vi har tolkat barnens svar som positiva, negativa eller rädslor kopplade till 
skogen utifrån deras ordval, tonläge och kroppsspråk under intervjuerna. Re-
sultatet visar att svar kopplat till känslorna positivt, negativt och rädslor skiljer 
sig åt. När vi ställt intervjufrågor om vad som är bra respektive dåligt med 
skogen har fler barn gett negativa beskrivningar av skogen än positiva (se ta-
bell VIII). Uttryck för olika rädslor kopplade till skogen är den kategori av 
barnens beskrivningar under sinnesstämning som är minst framträdande. 

 

Tabell VIII: Antal barn som gett positiva och negativa svar om skogen, samt 
antal barn som uttryckt rädslor kring skogen.  

Negativt Positivt Rädslor 

16 11 4 

 
Det mest utmärkande i barnens svar som är kopplat till något positivt är att 
barnen nämner att det är roligt att leka i skogen och att de gillar skogen. Många 
av barnens positiva svar är kopplade till skogens fysiska miljö, ett av barnen 
beskriver att det är roligt att klättra på och hoppa från stenar. Något annat ut-
märkande som en del av barnen uttrycker i sina svar kopplat till något de tycker 
är positivt med skogen är bajs.  

Jag gillar skogen. Jag vet inte varför. Bäcken är rolig. (Fsk D. P6. 3 år). 

Att man, att det är kul att leka i den och det är roligt att klättra på stenar, det 
är roligt att hoppa från stenar. Kul att hamra på kottar. (Fsk B. P2. 4 år). 

Ja! Jag gillar jättemycket skogen jag! (Fsk D. P1. 5 år). 

I skogen är det roligare att leka, vet inte varför. (Fsk B. F5. 5 år). 

Det bästa med skogen är att man kan bajsa där. (Fsk D. F3. 5 år).  

Djur som har bajsat. När vi går förbi så säger vi uuuuhhhh! *skratt* (Fsk B. 
P3. 3 år). 

Det bästa med skogen är att få mat! Om det inte finns några affärer så kan 
man skjuta djur som man kan äta. Det är jättefarligt att svälta ihjäl! (Fsk D. 
P5. 5 år). 

Det som framgår i intervjuerna är att fler än hälften av barnen beskriver en hel 
del negativt när de resonerar kring skogen. I sina beskrivningar ger barnen bil-
der av deras negativa syn på djur, växter, miljön och lek i skogen.  
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Jag tycker inte om när löven faller ner på mitt hår, jag kan inte få bort dem 
och då måste jag duscha. (Fsk B. F5. 5 år). 

Inte bra när det snöar, då försvinner löven och det vill jag inte. För jag tänkte 
göra en kikare av de löv som finns på marken. (Fsk B. F5. 5 år). 

Att djuren bajsar, då luktar det äckligt i skogen. Att ekorrarna äter upp kot-
tarna fast vi inte vill det för det är roligt att leka med kottar. (Fsk B. P2. 4 år). 

Resultatet visar att det negativa som barnen beskriver som är kopplat till djur 
är att de kliar, bajsar eller förstör. Några av barnen ger negativa beskrivningar 
av växer där de beskriver vilka växter de ogillar eller vad de ogillar med de 
olika växter som finns i skogen. Ett fåtal av barnen uttrycker att något de inte 
gillar med skogen är att det finns bajs där.  

Dåligt att någon går förbi en tavla som visar att man ska ta upp bajs från sin 
hund och så gjorde hen inte det. Att någon inte tar upp bajs. (Fsk B. P1. 5 år). 

Ett mindre antal barn beskriver att de tycker att det är tråkigt att göra lekar i 
skogen, och två barn uttrycker att det är lätt att ramla där. Ett barn visade med 
sitt kroppsspråk och tonläge i sin beskrivning av skogens fysiska miljö att hen 
ansåg att det var negativt att det var ”geggit” i skogen. Ett annat barn uttrycker 
att det är kallt i skogen och att man kan frysa där.  

Att det är kallt, man kan frysa och ramla när man springer. (Fsk A. F9. 5 år). 

Leker tråkiga lekar! Jag gör nästan ingenting i skogen med förskolan. Jag gil-
lar inte ris och barr. (Fsk D. P9. 5 år). 

Det är tråkigt att göra lekar! Som när man ska leta efter det man fått på lappen. 
(Fsk D. P9. 5 år). 

Utav våra intervjuer har vi fått fram att några av barnens svar i beskrivningar 
av skogen är kopplade till rädslor. Det mest utmärkande i barnens svar kopplat 
till rädslor handlar om monster, troll och zombies.  

Monster, det finns monster i en skog ju! (Fsk A. F3. 3 år). 

Det kan bli fullt med troll som förstör kojan. (Fsk B. P4. 4 år). 

Något annat som framgår i intervjuerna är att andra rädslor barnen har är räds-
lor för djur och växter som barnen beskriver finns i skogen. Några av barnen 
beskriver även att de har en rädsla kopplat till skogen som handlar om att gå 
vilse. 

Det finns björnar i skogen som äter människor. (Fsk D. P5. 5 år). 
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Att det kommer köttätande växter som äter oss och vi blir köttätande. (Fsk B. 
F6. 4 år). 

Hajar som finns i havet som äter människor. (Fsk D. P6. 3 år). 

Lätt att gå vilse. (Fsk A. F8. 5 år). 

Att man går bort ifrån sitt hem och att dörren är öppen och dörren inte är låst. 
(Fsk B. P1. 5 år). 

4.1.4 Skillnader flickor/pojkar 

Resultatet visar att fler pojkar än flickor gett negativa beskrivningar av skogen 
(se tabell IX). Mer än dubbelt så många pojkar har gett positiva beskrivningar 
av skogen jämfört med antal flickor. Detta kan dock sättas i relation till att vi 
intervjuat fler pojkar, 15 pojkar och 11 flickor.  

 

Tabell IX: Antal flickor och pojkar som gett positiva- samt negativa beskriv-
ningar av skogen. Även antal flickor och pojkar som uppgett rädslor. 

Beskrivningar  Antal flickor  Antal pojkar  

Positivt 3 8  

Negativt 6 10 

Rädslor 2 2 

 
 
Det mest framträdande i resultatet är att det är flest pojkar som har gett negativa 
beskrivningar som har en koppling till djur. När det gäller de negativa beskriv-
ningar som getts kopplade till växter så är det mest flickor som gett dessa be-
skrivningar. Resultatet visar att det endast är flickor som nämner negativa sa-
ker kopplat till skogens miljö, exempelvis att det är kallt och att man kan ramla. 
En annan skillnad som framkommer av resultatet är att det endast är pojkar 
som nämner att leken i skogen är något som de menar är negativt med skogen. 
Svaren som är kopplade till rädslor av olika slag är jämnt fördelade mellan 
flickor och pojkar. Det som är utmärkande i svaren är att det endast är flickor 
som nämner monster. Pojkarna ger istället beskrivningar av rädslor för djur. 
Både pojkar och flickor nämner att de har en rädsla för att gå vilse i skogen. 
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4.2 Hur beskriver barn att skogen kan användas? 
Under frågeställningen Hur beskriver barn att skogen kan användas? hamnar 
kategorierna: hur skogen används, och barns reflektioner om skogsvistelse på 
förskolan.  

4.2.1 Hur skogen används 

Genom våra intervjuer med barnen har vi fått fram att det mest framträdande 
ord som de oftast använder när de ska beskriva hur de använder skogen är att 
de leker. Resultatet visar att de oftast svarat att de leker, utan vidare beskriv-
ningar om vilka lekar de leker. Några barn svarade att de inte riktigt vet vad de 
leker i skogen.  

Man kan leka. Man kan leka med sina kompisar. (Fsk A. F6. 5 år). 

Ja, jag leker med min kompis mycket men jag vet inte vad han leker. Jag brukar 
hoppa dit bakom honom. Vet inte vad vi leker. (Fsk A. P4. 5 år). 

Resultatet visar att den näst populäraste aktiviteten var att bygga kojor. Att 
bygga kojor kan också ses som en sorts lek, närmare bestämt konstruktionslek. 
Men denna benämndes aldrig som just lek av barnen.  

Det bästa med skogen är att bygga koja. (Fsk C. F1. 5 år). 

Tycker om att vara i skogen för man kan bygga kojor! (Fsk D. P9. 5 år). 

Under analysen framgick det att några av barnen uttryckte att de ägnade sig åt 
fysiska regellekar så som kull, hinderbanor, inte nudda mark och olika jaga-
lekar. Vi har valt att kategorisera dessa fysiska regellekar som rörelselekar då 
de innehåller mycket fysisk aktivitet.  

Jag gillar att vara i skogen, därför där kan man leka och det kul. Man kan 
göra kikare av löv, leka banankull och leka godis eller glass leken, det är kul. 
(Fsk B. F5. 5 år). 

Jag vet inte vad det heter, man ska fånga någon, man springer... När man tagit 
får någon annan ta. (Fsk B. F5. 5 år). 

En annan populär aktivitet som framhävs i resultatet var att leka rollekar kopp-
lade till tv-spel/tv/data-spel. I dessa lekar beskriver barnen att de går in i en roll 
av en figur eller karaktär de sett på tv eller dator, och därför har vi valt att 
benämna dessa lekar som tv-spel/tv/data-spels-lekar. Lekar som barnen näm-
ner att de leker är; superhjältelek, Sommarskuggan-lekar och Fortnite- och 
Minecraftlekar. Utav resultatet verkar det enbart vara actionfyllda tv-program 
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och dataspel som barnen svarat att de leker i skogen. Andra populära rollekar-
lekar som barnen nämner är mamma, pappa, barn, troll-lekar, och leka kunga-
rike.  

Jag leker Fortnite och Minecraft hela tiden.(Fsk A. P4. 5 år). 

Ja för att alla barn är där. Vi leker i skogen, vi leker ett spel ett Brawl Stars 
spel. (Fsk A. P11. 4 år). 

Jag gillar skogen för att det finns roliga saker och vi leker zombies. Och leker 
kurragömma, Hulken, Spindelmannen och Batman. (Fsk B. P2. 4 år). 

Det bästa med skogen är att man kan göra hinderbanor och plocka blåbär. 
(Fsk A. F9. 5 år). 

Lätt att bygga koja. Leka kull och kurragömma eller leka att man är djur. (Fsk 
A. F8. 5 år). 

Några barn svarade att andra aktiviteter de ägnade sig åt i skogen var att plocka 
bär och svamp. Lika många barn nämnde att de brukar äta frukt i skogen, och 
då ofta i sammanhang med vad som var det bästa med skogen.  

Det framgår även av resultatet att barnen använder sig av naturmaterial som 
finns i skogen, så som pinnar, grenar, stenar, träd mm. Detta framhävs i bar-
nens beskrivningar av vad de leker i skogen, där de förklarar att de ofta bygger 
kojor. Se tabell X (nedan) för en sammanställning av barnens aktiviteter i sko-
gen. 

Vi letar tomtar som är bakom träden. Vi letar troll. Vi leker sommarskuggan 
och Taurus. Vi leker att de stora stenarna är får och hästar. (Fsk B. F6. 4 år). 

Ja, för att det är så kul att plocka stenar, hämta tallkottar, hämta kottar, va på 
bingo ta lite så här av frukt och så. (Fsk A. P2. 5 år). 

Jag brukar leka med pinnar, bara leka med pinnar. Slår med pinnar på en 
stark pinne. (Fsk A. P11. 4 år). 
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Tabell X: : Antal barn som nämner varje aktivitet, och hur många flickor re-
spektive pojkar som nämner dessa.  

 
 

4.2.2 Skillnader flickor/pojkar 

I kategorin Hur skogen används är pojkars och flickors svar generellt ganska 
lika varandra. Både flickor och pojkar uppger att de ofta bygger kojor i skogen. 
Skillnader som framkommer mellan flickor och pojkar syns bland annat i vilka 
rollekar de leker. Leken Mamma, pappa, barn lektes oftast av flickor, medan 
tv-spel/tv/dataspels-lekar oftast lektes av pojkar. Rörelselekar som kull, hin-
derbanor och inte nudda mark är det enbart flickor som nämnt. Tre flickor upp-
ger att de gör hinderbanor när de är i skogen. Inga pojkar nämner något om 
hinderbanor. Däremot är det flest pojkar som svarar att de äter frukt i skogen. 

4.2.3 Barns reflektioner om skogsvistelse på förskolan 

Resultatet visar att de flesta barn som medverkade i vår studie svarade att de 
går till skogen med förskolan. Det var ett fåtal barn som svarade att de inte 
brukar gå till skogen, och några barn framhäver också att de inte går till skogen 
så ofta som de hade velat. Resultatet visar att några av barnen menar att det 
finns många regler att förhålla sig till i skogen när de går till skogen med för-
skolan (se tabell XI). En del av reglerna var generella regler som barnen upp-
levde gäller i skogen, och många handlade om vad man måste förhålla sig till 
när man är i skogen med förskolan.  

Aktivitet Summa antal 
barn 

Varav flickor  Varav pojkar 

Leka 11 4  7 

Bygga koja 10 6 4 

Rörelselek 9 5 4 

Tv-spel/tv/data-
spelslekar 

6 2 4 

Mamma, pappa, barn 5 4 1  

Plocka bär/svamp 4 2 2  

Äta frukt 4 1 3 

Leker med pinnar 4 0  4 
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Man får inte slänga skräp i naturen. (Fsk D. F7. 5 år). 

Inga hundar i skogen och inte gå i skidspåren! (Fsk A .P11. 4 år). 

Hålla koll på fröken, inte gå till vägen, vara tyst i tunneln, gissa vilken bil som 
åker förbi. Gå på led till skogen. (Fsk D. F3. 5 år). 

Då tänker jag så här, jag ska väl gå dit där det hörs. (Fsk A. P2. 5 år). 

Det så här att man inte får leka, inte får fånga stenar, inte sitta på stenar, inte 
titta på älgar och inte titta på transformers. Det är jättefarligt dom kan skjuta! 
(Fsk A. P2. 5 år). 

Vidare visar barnens reflektioner att det finns många möjligheter till rörelse i 
skogen, så som att plocka bär och svamp, hoppa på stenar och att jaga. Men 
skogen verkar också vara en plats för lärande, där de uttrycker att de kan lära 
sig om bland annat former (se tabell XI).  

 

Tabell XI : Antal barn som nämner olika reflektioner, samt hur många flickor 
respektive pojkar som nämnt dessa. 

Vad barnen svarat Summa antal 
barn 

Varav flickor 

 

Varav pojkar 

Regler 9 4 5 

Rörelse/springa/hoppa 7 3 4 

Lärande 3 2 1 

Jakt 1 0 1 

 

 Hoppa på den stora stenen. (Fsk D. P10. 3 år). 

Plocka svampar... Det finns floder i skogen! Man kan plocka kottar. (Fsk D. 
P1. 5 år). 

Då får vi lära oss lite saker med fröken. Då brukar vi få lära oss alltihopa som 
jag inte kommer ihåg. Det kan regna ute. (Fsk B. P4. 4 år). 

Förra gången fick vi göra en cirkel med kottar och jag gjorde en fyrkant av 
pinnar. (Fsk B. F5. 5 år). 

En annan sak som framkommer i resultatet av våra intervjuer är vad barnen 
anser att man kan göra i skogen. Detta verkar många gånger vara reflektioner 
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om vad som är möjligt att göra i skogen. Det som framgår av resultatet är att 
dessa svar spretade väldigt och det fanns en stor variation i vad barnen ansåg 
var möjligt att göra i en skog. Utmärkande var att många av dessa svar invol-
verade någon form av rörelse, exempelvis att hoppa eller att gå på promenader 
eller plocka svamp.  

4.2.4 Skillnad mellan pojkar/flickor 

I kategorin Barns reflektioner om skogsvistelse på förskolan var det inte så 
mycket som skiljde sig åt i pojkar och flickors svar. Nästan lika många flickor 
som pojkar pratade om regler. Reflektioner om jakt nämndes endast av en 
pojke och inte av några flickor. Flickor var de som pratade mest om lärande, 
vilket nämndes av två flickor, jämfört med en pojke.  

4.2.5 Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie var att belysa hur barn resonerar kring och använder 
skogen, samt att undersöka om flickors och pojkars resonemang kring och vad 
de gör i skogen skiljer sig åt. För att undersöka detta genomfördes kvalitativa 
intervjuer av 15 pojkar och 11 flickor i åldrarna tre till fem år. Intervjusvaren 
analyserades med hjälp av en fenomenografisk metod. De flesta av barnen som 
ingick i studien upplever att de går till skogen med förskolan, och en del av 
barnen uttrycker att det finns många regler att förhålla sig till där. Resultatet 
visade att barnen i studien beskrev skogen med ord som träd, pinnar och stenar, 
samt nämnde olika djur. Det är inte så mycket som skiljer sig i flickor och 
pojkars beskrivningar av skogen. Det som skiljer sig åt är att enbart flickor 
nämner bajs och enbart pojkar nämner troll. Flickorna nämner även en mer 
djurart än pojkarna. Resultatet visade att barnen främst uttryckte att de använde 
skogen till att leka i. Både pojkar och flickor lekte oftast samma lekar i skogen, 
men fler flickor än pojkar beskrev att de lekte Mamma, pappa, barn. När vi 
ställt frågorna vad som är bra respektive dåligt med skogen nämner fler barn 
negativa saker om skogen än positiva. Resultatet kan ha påverkats av att det 
var fler pojkar än flickor som intervjuades.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att belysa barns resonemang kring skogen, hur barn me-
nar att skogen kan användas, samt uppmärksamma om flickors och pojkars 
resonemang skiljer sig åt.  

5.1.1 Hur resonerar barnen kring skogen?  

I vår studie beskriver barnen skogen med ord som träd, pinnar, stenar, samt att 
det finns många olika djur i skogen. I likhet med barnen i en studie gjord av 
Yanez, Fees & Torquati (2017) nämndes även vilda djur som inte finns i bar-
nens närmiljö. I Yanez, Fees & Torquatis (2017) studie nämndes djur som 
zebror och lejon. I vår studie nämndes också lejon, men även krokodiler. Bar-
nen i vår studie verkade mest fokusera på farliga djur, medan barnen i Yanez, 
Fees & Torquatis (2017) studie var mer generella i sina beskrivningar av dju-
ren, och nämnde djur som både var farliga och inte. Vidare nämnde barnen i 
Yanez, Fees & Torquatis (2017) studie stjärnor och husdjur som en del av na-
turen. Under vår studie har vi inte fått några beskrivningar som nämner exem-
pelvis stjärnor eller natt och dag. Kanske kan detta bero på att vi ställde frå-
gorna under tiden barnen var på förskolan, och eftersom barnen oftast är på 
förskolan när det är ljust kanske de inte tänkte på detta utan refererade skogs-
vistelse till skogsvistelse på förskolan.  

Yanez, Fees & Torquati (2017) menar att det kan vara viktigt för barn att tidigt 
få erfarenheter av från naturen för att de ska kunna få en positiv inställning till 
naturen. Resultatet av vår studie visar att några av barnen uttrycker en negativ 
bild av skogen. En reflektion vi haft är att årstiden kan ha en viss påverkan på 
barnens åsikter. Vår studie genomfördes på hösten, några veckor efter älgjak-
ten. Det hade varit blött och kallt väder en längre tid, och några veckor tidigare 
hade det varit halloween med alla dess läskiga spöken och monster. Kanske 
kan detta ha påverkat barnen att vara lite mer benägna att svara att det finns 
monster och troll i skogen.  

Lair, McFarland- Piazza & Allen (2014) skriver i sin studie att vuxna många 
gånger har fina minnen från när de var barn och utforskade naturen på egen 
hand, och att det ofta är dessa minnen som ses som mest betydelsefulla. Dock 
gav de vuxna i studien oftast inte sina egna barn samma möjlighet att utforska 
naturen ensamma. De vuxna i studien uppmanade ofta barnen att utforska na-
turen, men detta skedde oftast genom vuxenstyrda aktiviteter. 
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Vi ser liknande tendenser i vår studie, då en del av barnen verkar uppleva att 
det finns många regler att förhålla sig till i skogen. Barnen verkade oftast svara 
på våra frågor ur ett förskole-perspektiv, trots att vi ställde generella frågor om 
skogen. De har bland annat uttryckt att det är viktigt att hålla sig inom synhåll 
för pedagogerna, samt att det är viktigt att gå på raka led till skogen, och att de 
leker tråkiga lekar i skogen.  

Kanske kan de många reglerna vara en bidragande faktor till barnens negativa 
bild av skogen, då barnens vistelse i skogen verkar vara relativt styrd av regler. 
Många av reglerna som nämndes handlade om vad barnen behöver förhålla sig 
till när de är i skogen med förskolan. Vi tolkar det som att barnen förknippar 
skogen med alla dessa regler och att reglerna får barnen att handla på ett visst 
sätt i skogen. Det här går i linje med Änggård (2012) som menar att de vuxna 
kan påverka hur barnen använder sig av olika platser genom att de vuxna ibland 
lärt barnen hur platser kan användas. 

5.1.2 Hur beskriver barn att skogen kan användas?  

Några av barnen i vår studie nämnde att de leker med olika naturmaterial som 
finns i skogen, så som pinnar, stenar, grenar och träd. Dessa barn beskriver 
även att de ofta bygger kojor när de leker i skogen. Ett barn berättar att hen 
tycker att det är kul att hämta kottar och plocka stenar. En annan beskrivning 
som ges av ett barn är att hen leker att stenarna i skogen är hästar och får. Det 
här stämmer överens med Greens (2018) studie som visar att barn försöker 
tolka världen runt omkring dem genom att göra platser till sina egna. Green 
menar även att barnen blir påverkade av världen runt dem och att de påverkar 
världen de befinner sig i med sin fantasi. Det här styrks även av Änggårds 
(2012) studie som visar att miljöns egenskaper har stor inverkan på barns lek 
samt att barnen påverkar platserna där de leker. 

Vår studie visar att lekar som barnen nämner att de leker i skogen är Tv-
spel/tv/data-spelslekar, mamma, pappa barn lekar, rörelselekar samt bygga 
koja. Detta går nästan helt i linje med Änggårds (2011) studie där de mest ut-
märkande lekteman var krigs- och superhjältelek, familjelek, djurlek och den 
rörliga leken. Vår studie visar att Tv-spel/tv/dataspels-lekar leks av både 
flickor och pojkar men att fler pojkar nämner dem. Det här är något som inte 
stämmer överens med Änggårds (2011) studie som visar att det endast var poj-
kar som lekte krigs- och superhjältelek. Att familjeleken tillät könsöverskri-
dande positioner, samt att naturliga föremål användes i denna lek som symbo-
ler för hus var något annat som Änggård (2011) fick fram i sin studie. Att fa-
miljeleken skulle tillåta mer könsöverskridande positioner är inte något som 
framgår av resultatet i vår studie, där flest flickor menar att de leker Mamma, 
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pappa, barn, endast en pojke nämner denna lek. Både pojkar och flickor näm-
ner i vår studie att de bygger kojor men detta är inget som barnen beskriver att 
de gör specificerat till Mamma, pappa, barn-leken. Att både pojkar och flickor 
nämner att de bygger kojor kan ses som att skogen och dess naturliga föremål 
möjliggör att barnen kan leka tillsammans utan att behöva bli påverkade av 
stereotypa ting. Det här överensstämmer med Eriksson Bergström (2013) som 
beskriver att barn i större utsträckning förhandlar och kommer överens när de 
befinner sig i miljöer som är föränderliga. Några av barnen i vår studie nämnde 
att de ofta lekte någon form av rörelselek. Exempel på rörelselekar som barnen 
nämnde var kull, hinderbanor och olika slags jaga-lekar. Det här stämmer över-
ens med Torkar & Rejcs (2017) studie som visade att barnen lekte mer fysiska 
lekar på den naturliga lekplatsen än på den tillrättalagda. Resultatet av vår stu-
die går även i linje med det Änggård (2011) fick fram att många av de lekar 
som observerades i skogen var rörelselekar och att skogens naturliga miljö in-
spirerade barnen att röra på sig. Något utmärkande i vår studie är att det är flest 
flickor som svarat att de leker rörelselekar. Det här är något som skiljer sig från 
Torkar & Rejcs (2017) studie som visade att pojkar var aktivare än flickor. 
Både pojkar och flickor nämner i vår studie att de leker Tv-spel/tv/data-spels-
lekar, Mamma, pappa barn och bygger kojor i skogen. Det här visar att barnen 
ofta beskriver att de leker tillsammans med andra barn när de befinner sig i 
skogen. Det här stämmer överens med resultatet av Eriksson Bergströms 
(2013) studie som visar att miljöer med neutrala ting många gånger skapar ge-
mensamma lekar. 

Något vi reagerade på var att inget av barnen svarat att de klättrar i träd när de 
är i skogen. Detta nämns inte heller när de pratar om regler, så det verkar inte 
finnas några regler som säger att de inte får klättra i träd.  

Barnens reflektioner kring skogsvistelsen visar att skogen för en del av barnen 
verkar vara en plats för lärande, där de kan lära sig om bland annat former. Ett 
fåtal av barnen nämnde att de hade format cirklar och andra former med kottar 
och pinnar i skogen. I tidigare forskning menar Szczepanski (2013) att utom-
huspedagogiken möjliggör att omsätta naturens föremål i olika ämnesperspek-
tiv, samt att matematik är ett ämne som med fördel kan förflyttas utomhus. 

Szczepanski (2009) har visat att många lärare menar att en växelverkan mellan 
inomhus- och utomhusvistelse är viktigt, och att de ser utomhusmiljön som en 
pedagogisk tillgång. Om vi utgår från svaren vi fått av barnen i vår studie fram-
ställs inte lärande som något de reflekterar över att ägnar sig åt i skogen. En-
staka barn nämner att man kan lära sig saker i skogen, eller saker de gör i sko-
gen som vi tolkar är förknippat med planerat lärande. Dock verkar det som att 
barnen i vår studie ges stora möjligheter till fri lek när de är i skogen. 
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De regler barnen nämner att de behöver förhålla sig till tolkar vi inte har någon 
koppling till några planerade aktiviteter. Vi tolkar det som att barnen verkar 
ges möjligheter att på egen hand få utforska skogen, på gott och ont. Klaar & 
Öhman (2014) menar att barnen i deras studie själva fick hitta saker som fång-
ade deras intresse utomhus. Utomhusaktiviteterna var sällan vuxenstyrda och 
barnen gavs ofta möjligheter att utforska naturen på egen hand, och kunde då 
inte få några djupare förståelser eller förklaringar av olika naturfenomen av 
pedagogerna. Tvärt emot detta så visar resultatet av Laird, McFarland- Piazza 
& Allens (2014) att barn idag inte ges så stora möjligheter att utforska naturen 
på egen hand, utan att vuxna oftast har tänkt ut vuxenstyrda aktiviteter barnen 
ska ägna sig åt. Att studierna skiljer sig åt kan emellertid bero på kulturella 
skillnader, då Klaar & Öhmans (2014) studie är utförd i Sverige, och Laird, 
McFarland-Piazza & Allens (2014) studie är utförd i Australien. 

5.2 Metoddiskussion 
För att få svar på barnens tankar och upplevelser kring skogen behövde vi välja 
en metod som gjorde att vi kunde ta del av barnens perspektiv. Vi valde inter-
vjuer som datainsamlingsmetod för att kunna få en fördjupad insikt i barnens 
tankar, samt på grund av att vi inte hade kunnat få svar på frågeställningarna 
enbart genom observationer. Att samla in data genom enkäter riktade till barn 
i åldrarna tre till fem år är inte möjligt då den absoluta majoriteten av dessa 
inte har utvecklat läs- och skrivförståelse än. 

Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar, men studien hade kunnat stär-
kas genom att intervjua fler barn i olika områden för att få en större bredd på 
informanterna. Om vi haft mer tid på oss att utföra vår undersökning hade vi 
kunnat både intervjuat och observerat barnen under skogsvistelsen för att få så 
korrekta svar som möjligt på våra frågeställningar. Eftersom detta ej var möj-
ligt under den begränsade tidperiod vi hade på oss, valde vi att enbart göra 
intervjuer med barnen. 

Vi upplevde att det ibland var svårt att formulera intervjufrågorna på ett sätt 
som fångade vad vi ville veta, men samtidigt var förståeligt för barnen. Efter 
att ha filat mycket på frågorna hade vi till slut 15 intervjufrågor som vi ansåg 
var relevanta. För att undersöka om vi hade lagom många frågor och för att se 
om frågorna var formulerade på ett sätt så att barnen förstod dem genomförde 
vi en pilotintervju på två barn. Pilotintervjun visade att vi hade alldeles för 
många frågor och att några av frågorna var formulerade på ett sätt som gjorde 
det svårt för barnen att förstå dem. Detta gjorde att vi kortade ner antalet frågor 
från 15 till 10 stycken och formulerade om dem som var svåra att förstå. 
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Vi valde att intervjua barnen i par för att minimera risken att de skulle känna 
sig utpekade eller utsatta, och med en förhoppning om att det skulle hjälpa 
barnen att känna sig trygga tillsammans. I intervjuerna hade vi möjlighet att 
ställa följdfrågor om det var något som barnen sa som vi inte förstod vilket 
gjort att vår studie blivit mer djupgående och trovärdig. Vi valde att spela in 
intervjuerna vilket gjorde att vi kunde vara mer närvarande med barnen och 
läsa av deras kroppsspråk.  

En riskfaktor vi haft i åtanke är att vid intervjuer i grupp kan det hända att 
barnen blir influerade av varandra och svarar samma sak som sin kompis, eller 
inte vågar svara alls. Om vi intervjuat barnen enskilt hade vi eventuellt kunnat 
få andra svar. Hade vi valt att ställa frågorna på ett annat sätt eller omformule-
rat några av våra frågor hade vi kanske fått ett annat resultat. Vi tolkar även 
andra svar, tillexempel ett svar om fladdermöss som kopplade till förskolan, 
då intervjuerna på en av förskolorna hölls i ett rum där det hängde bilder av 
fladdermöss på väggen. Om intervjun hållits i ett annat rum tror vi inte att vi 
fått det svaret, då vi tror att bilderna på fladdermössen kan ha haft inverkan på 
barnets svar och att det här har påverkat resultatet av studien. Eftersom antalet 
barn vi intervjuade var relativt lågt hade resultatet kunnat bli annorlunda om vi 
hade intervjuat fler barn. Resultatet hade även kunnat bli något annat om vi 
hade valt andra typer av förskolor exempelvis med specifik inriktning, i ett 
område med en annan socioekonomisk nivå eller en annan placering i förhål-
lande till stad och landsbygd.  

5.3 Rekommendationer för verksamheten/undervisningen 
Vår studie belyser att många av barnen uttrycker negativa tankar om skogen, 
vilket förvånade oss eftersom vi tagit förgivet att barn tycker om att vara i sko-
gen. Detta visar att det är viktigt att lyssna på barnen, och inte ta förgivet att 
de gillar att vara i skogen och fundera på varför det förhåller sig på detta sätt. 
Några av barnens svar behandlade olika regler som de upplever att de måste 
förhålla sig till när de är i skogen. Kanske kan dessa regler påverka barnens 
upplevelser negativt då de inte känner att de kan utforska skogen på det sätt de 
vill.  

Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att verksamma inom förskolan kan bidra 
till att barnen får en mer positiv syn på skogen genom att pedagogerna följer 
barnens intresse och frågar dem vad de tycker om att göra i skogen. Detta kan 
även bidra till att barnen blir mer delaktiga och får mer inflytande över sin tid 
på förskolan. Genom att pedagogerna är närvarande med barnen i skogen tror 
vi det kan bidra till att skogen utforskas tillsammans med barnen. Med hjälp 
av dokumentation och reflektion kan pedagoger sedan utvärdera och utveckla 
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verksamheten så att skogsvistelsen blir lustfylld, utmanande och stimulerande 
för barnen.  

Barnen i vår studie svarade att de oftast använder skogen till att leka i. En tanke 
vi fått från det svaret är att skogen skulle kunna användas till så mycket mer 
än fri lek. Kanske kan resultatet av vår studie få pedagoger i förskolan att ta 
tillvara på skogens resurser bättre för att kunna skapa ett lekfullt och lustfyllt 
lärande. Skogens resurser kan till exempel användas till att göra experiment 
som tex flyta/sjukna med pinnar och stenar i en bäck. Naturmaterial kan an-
vändas till pyssel, och naturen kan utforskas tillsammans med barnen på ett 
lekfullt sätt genom exempelvis bingo där barnen får leta efter olika växter, sa-
ker, eller djur.  

5.4 Förslag på vidare studier 
Ytterligare studier som undersöker skog och skogsvistelse utifrån barns per-
spektiv skulle kunna genomföras på betydligt större barngrupper, på förskolor 
belägna i olika områden samt i förskolor med specifika profiler, till exempel 
Grön Flagg och I Ur och Skur för att se om det skulle ge ett annorlunda resultat. 
Det skulle även vara intressant att jämföra barns upplevelser av skogen i olika 
åldrar.  

En vanlig uppfattning vi stött på bland verksamma vuxna inom förskolan är att 
de tror att barn gillar att vara i skogen och att man därför går till skogen med 
förskolegruppen. Resultatet av vår studie visar däremot att många av barnen 
nämner negativa saker om skogen. Det hade varit intressant att göra en större 
studie med skogen som utgångspunkt, där man intervjuar och observerar både 
barn och pedagoger. Detta för att få både barns och vuxnas perspektiv av sko-
gen, och se om dessa skiljer sig åt.  

Vidare hade det varit intressant att studera om barn i Sverige leker olika lekar 
på förskolegården och i skogen eftersom tidigare studier utförda utanför Sve-
rige (Torkar & Rejc, 2017) visat att barn ägnar sig åt olika lekar på tillrätta-
lagda lekplatser och naturliga lekplatser. Resultatet i vår studie visade enbart 
vilka lekar barnen anger att de leker i skogen, och vi anser att det hade varit 
intressant att jämföra barnens lekar i skogen kontra de lekar barnen ägnar sig 
åt på förskolegården.  
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6 BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev och samtycke 

Examensarbete av Elin Olausson och Anna Lindbohm. 

Presentation 

Vi är två förskollärarstudenter från Karlstad Universitet som skriver vårt exa-
mensarbete tillsammans. Vi skickar ut den här blanketten eftersom vi önskar 
intervjua barn, och enligt Vetenskapsrådet måste vårdnadshavare/vårdnadsha-
varna ge sitt samtycke till barn under 15 år innan vi får lov att starta intervju-
erna. För att samtycket ska gälla måste barnets alla vårdnadshavare ge sitt 
skriftliga samtycke. 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa barns uppfattningar kring skogen.  

Vi har valt detta område eftersom vi har hittat mycket information om hur pe-
dagoger använder sig av skogen i lärandesyfte, men ingen information om bar-
nens syn på skogen. Vi anser att detta kan vara en viktig pusselbit inom områ-
det för att få en förståelse för hur barn upplever skogen och vad de anser att 
den kan användas till. Vår undersökning skulle kunna bidra med barns per-
spektiv inom forskningsområdet, då de flesta artiklar vi hittat är skrivna ur ett 
vuxenperspektiv. Vår undersökning skulle således kunna bidra till att ge en 
mer nyanserad bild av barns skogsvistelse i förskolan.  

Genomförande 

Deltagandet sker genom att vi intervjuar barn i grupper om 3-4 barn. Vi har 
valt att genomföra vår studie på förskolor där vi sedan tidigare har en relation 
till barngrupperna. Vår förhoppning är att barnen ska känna sig bekväma och 
trygga i intervjuerna då de sedan tidigare har en relation till oss. Ytterligare en 
åtgärd vi gjort för att barnen ska känna sig trygga är att intervjuerna sker i 
grupp. Vi räknar med att intervjuerna kommer att ta ca 10-20 minuter beroende 
på situation och barn osv. Vi kommer även att ta ljudupptagningar under inter-
vjuerna för att kunna ha ögonkontakt med barnen. 

 

 



Skogen ur barns perspektiv  Anna Lindbohm, Elin Olausson 

42 

 

Konfidentialitetskravet 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen 
obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt 
för oss. De som deltar i studien kommer att avidentifieras så att det i rapporte-
ringen av resultatet i form av en examensuppsats på Karlstads universitet, eller 
i annan form av publicering, inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 
När arbetet är godkänt så kommer alla personuppgifter att raderas. Insamlat 
material kommer enbart att användas för ovan angivet syfte. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförord-
ningen har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras 
och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, 
begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns 
möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Karl-
stads universitets dataskyddsombud är dpo@kau.se. För mer information om 
hur Karlstads universitet behandlar personuppgifter, se 
https://www.kau.se/gdpr 

Frivillighetskravet 

Barnens deltagande i studien är helt frivilligt. Barnen kan när som helst avbryta 
sitt deltagande utan motivering. Vi kommer även göra vårt yttersta för att läsa 
av barnen ifall de verkar obekväma eller visar på andra sätt än med ord att de 
inte vill delta, och då avsluta intervjun.  

Ytterligare upplysningar  

Önskas ytterligare upplysningar om studien kan de lämnas av oss. Vi kan nås 
på: 

Anna Lindbohm   Elin Olausson 

Telefon:     Telefon:  

Mail:    Mail:  
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Samtycke 

Ditt/ert barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Jag/vi har 
tagit del av ovanstående villkor och godkänner deltagande till denna studie. 

 

……………………………………… 

 

Barnets namn 

 

………………………………………   

 

Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 

 

………………………………………………………………………………
  

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Ort och datum 

 

……………………………… 
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Bilaga 2  

 

Intervjufrågor 

1.Kan du beskriva en skog?  

2.Vad tänker du på när du hör ordet skog? 

3.Vad leker ni i skogen? 

4.Har ni tips på vad man kan göra i skogen mer än att leka? 

5.Vad är det bästa med skogen? 

6.Vad är det sämsta med skogen? 

7.Tycker ni om att vara i skogen, ja/nej i så fall varför? 

8.Får ni vara i skogen när ni är på förskolan? 

9.Vad gör ni skogen på förskolan? 

10.Brukar ni gå till skogen med någon annan än förskolan, vad gör ni då? 

 

 


