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Abstract 

 

With this project I have observed and interviewed some teacher´s to find out if the school 

forest and common forest are good complements to outdoor education. Almost all preschools 

in this municipality have access to their own school forest and for those who don’t the 

common forests almost grow just outside the buildings. All teacher´s that I interviewed says 

that it is important that we start teach the children early what they can or can’t do in the nature 

and that the school forest is a better alternative. The difference between the school forest and 

the common forest is that there are shelters, fireplaces and some obstacle courses in the school 

forest. By an agreement the landowner has signed, the preschool has permission to bend the 

rule of Swedish legal right of access to private land.  In addition it is good for both children 

and teachers to spend more time in the nature because that the fresh air makes less illness. In 

the national curriculum you can read that preschool shall teach the children about the nature 

and the environment, they shall also teach children to care about their own health. The 

literature I used in my work is about how important it is to work with outdoor education in 

preschools and that it is good to be in the school forest and the common forest. The literature 

describes also how important it is that the teachers have sufficient knowledge of the nature so 

the visits can be as good and instructive as possible for the children.  
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Sammanfattning 

 

I mitt arbete har jag genom observationer och intervjuer undersökt om skolskogen och den 

vanliga skogen är bra komplement när det handlar om utomhuspedagogik.  De flesta av 

förskolorna i kommunen har en skolskog att tillgå och har man inte det växer skogen nästan 

inpå knutarna. De pedagoger som blivit intervjuade anser att det är viktigt att lära barnen 

tidigt vad man får och inte får göra i naturen och att skolskogen då är ett bättre alternativ. En 

skolskog skiljer sig från en vanlig skog genom det finns färdiga vindskydd, eldstäder och 

hinderbanor. Genom avtal med markägaren har förskolan eller skolan fått tillstånd att tänja 

lite på allemansrättens gränser. Dessutom är det bra för både barn och pedagoger att spendera 

mycket tid ute i naturen därför att den friska luften gör att det blir färre sjukdomar. I 

läroplanen står det att förskolan skall lägga stor vikt på natur och miljö, samt att vi ska värna 

om barnens hälsa. Den litteratur jag använt mig av i arbetet handlar om hur viktigt det är att 

arbeta med utomhuspedagogik i förskolan och att skolskogen och skogen är mycket bra att 

vistas i. Litteraturen tar även upp hur viktigt det är att pedagogen har bra kunskap om naturen 

för att vistelsen ska bli så bra och lärorik som möjligt för barnen.  

 

Nyckelord: utomhuspedagogik, miljö, natur, skolskog  
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1. Inledning 

Jag har valt att skriva om skolskogen kontra den vanliga skogen. Gör skolskogen det lättare 

för förskolan att uppfylla de strävansmål som står i läroplanen när det gäller natur och miljö 

eller kan man få ut samma saker i en vanlig skog. Att jag valde detta ämne beror på att jag vid 

mitt första vfu - tillfälle kom i kontakt med ämnet skolskog och inte hade en aning om vad det 

innebar. Jag började redan då fundera över vad det var som skilde en skolskog från en vanlig 

skog och jag har under arbetets gång vid ett flertal tillfällen ställt mig frågan; Vad är det som 

gör en skolskog bättre än en vanlig skog?  Eftersom jag har ”naturkunskap i vardagen” som 

inriktning tycker jag att detta är ett intressant ämne att få med mig ut i verksamheten. Då det 

står i läroplanen att förskolan skall lägga stor vikt vid natur, miljö och hälsofrågor anser jag 

att både skolskogen och skogen är bra alternativ. En annan anledning till att jag valt att skriva 

om skolskogen och om den vanliga skogen är att det kommer att bli allt viktigare att lära barn 

värna om natur och miljö på grund av att den håller på att förstöras allt mer.  

 

1.1 Bakgrund  

Enligt Granberg (2000) är det all industrialism och den överbefolkning som pågår som har 

orsakat en exploatering av de resurser som finns på vår jord.  På grund av okunskap och en 

strävan att gå med vinst hos människan utsätts jorden hela tiden för utarmning, att skogarna 

skövlas och att klimatförändringar hotar det mänskliga livet på jorden. Detta har medfört att 

allt fler människor har fått upp ögonen för att något måste göras för att vi ska kunna bromsa 

och kanske till och med få stopp på förödelsen som hotar jorden. Man försöker nu komma 

fram till nya lagar och förordningar där det finns olika gränsvärden för hur mycket som släpps 

ut. Detta har medfört att människorna i allmänhet är bättre informerade vad miljömedvetande 

innebär idag än tidigare, allt oftare hör man folk prata om kretslopp och om återvinning. För 

att människan ska kunna leva vidare på jorden måste vi sträva efter att sluta bete oss som vi 

gör. Människan måste införskaffa sig mer kunskap om hur vi kan värna om djuren, växterna 

och den energi som är jordens resurser så att vi kan använda dem på ett varsamt sätt. Tyvärr är 

detta ett arbete som går mycket långsamt då många anser att det lilla de kan göra inte har 

någon betydelse i det stora hela men om alla gör något kommer det i slutändan leda till att vi 

har gjort ganska mycket för vår existens på jorden.  Detta tål att tänkas på och en annan sak 

som jag tycker är mycket tänkvärd är följande: 
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Granberg (2000) anser att barn gör som vuxna och att de lätt blir påverkade av de vuxnas 

handlingar, samtal och berättelser. Som vuxna människor har vi därför en skyldighet att 

investera i framtiden. De barn som växer upp med mycket utevistelse i naturen kommer inte 

att stå och se på hur den blir allt mer förstörd när de blir vuxna. Idag spelar förskolan en 

mycket viktig roll då det gäller att lägga grunden för miljötänkande hos barn och detta måste 

starta redan med de minsta barnen. Det är genom arbetet med miljö och natur hos de små 

barnen som förskolan lägger grunden till deras miljömedvetande när de blir vuxna människor.  

 

I Lärarförbundet (2004)kan man läsa följande i Lpfö 98 om natur och miljö; 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en 

positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att barnen 

tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så 

att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (s 28).  

 

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme 

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (s 28-29). 

 

I läroplanen står det också att man inom förskolan skall sträva efter att alla barn utvecklas så 

att de kan visa respekt för det som är levande samt att de skall visa omsorg om sin närmiljö. 

Det står också att varje barn skall utveckla sin nyfikenhet, sin lust och sin förmåga att kunna 

leka och lära. Att de ska kunna utveckla sitt kunnande när det gäller att lyssna, att berätta, att 

reflektera samt att kunna ge uttryck för de åsikter de har. Enligt läroplanen skall även barnen 

få lära sig att utveckla sin förmåga när det gäller att fungera både enskilt och i grupp. De skall 

lära sig att hantera olika konflikter samt förstå vilka rättigheter och skyldigheter de har och 

kunna ta ansvar för olika gemensamma regler. Alla barn skall också kunna utveckla sin 

motorik, sin koordinationsförmåga samt sin kroppsuppfattning och förståelsen när det gäller 

vikten att vara rädd om sin hälsa och det egna välbefinnandet.  De skall kunna skaffa sig 

kunskap om olika begrepp och förstå innebörden på ett mångsidigt sätt, lära sig se olika 

samband samt upptäcka nya sätt att förstå omvärlden på. Enligt läroplanen är det viktigt att 

varje barn skall kunna utveckla sin förmåga när det gäller byggande, skapande och 

konstruerande med hjälp av de olika sorters material och tekniker som finns. Varje barn skall 

kunna utveckla sin förståelse när det gäller sin egen medverkan i naturens kretslopp samt 
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enkla naturvetenskapliga företeelser, och sin kunskap om olika växter och djur. 

(Lärarförbundet, 2004). 

 

Då jag sökte efter information om skolskogen kom jag i kontakt med något som heter 

”Skogen i skolan” som är ett nationellt samverkansprogram som finns mellan skolan och 

Sveriges skogliga intressenter. Det är en verksamhet som bedrivs på skolans egna villkor och 

den startade 1973. Den pedagogiska idén inom verksamheten bygger på att så långt det går 

koppla ihop teori och praktik för att på så sätt öka lärares och elevers intresse när det gäller 

införskaffandet av kunskap om skogen. Skogen i skolan har många verksamhetsområden och 

ett av dem är t ex att hjälpa till att starta en skolskog. (Skogen i skolan, #4/2006) 

 
 

I tidningen Skogen i skolan (#2/2006) kan man läsa att en skolskog är ett område som är 

begränsat, och som skolan kan dela in för olika lektioner och utevistelser som är planerade. 

För att kunna bygga en skolskog måste skolan och den som äger marken formulera en 

överenskommelse som bestämmer vad det är för rättigheter och skyldigheter skolan kommer 

att ha förutom allemansrätten. Det kan gälla tillåtelse för t.ex. byggnationer av en eldstad, 

vindskydd och att de eventuellt kan få hugga ner några träd. Har man bara rätt planering kan 

skolskogen bli en plats där man rent praktiskt kan testa det man lärt sig teoretiskt för att se om 

det fungerar. Begrepp som miljöundervisning, konkretion och ämnesintegrering är något som 

kan praktiseras så mycket som den egna fantasin ger möjlighet till. I Skolskogen erbjuds 

barnen och de vuxna tillfällena att göra kunskaperna större om vad skogen betyder för 

människan genom att man gör regelbundna utflykter eller upprättar olika teman i skogen för 

både barn, unga och vuxna.  Det råder stor efterfrågan på olika läromedel och material som 

handlar om skogen som på ett rätt och objektivt sätt teoretiskt och praktiskt behandlar dagens 

långsiktiga, moderna, miljö- och samhällsanpassade skogsbruk.  

 

Under sökningen av information stötte jag även på något som kallas för ”grönt flagg” som är 

Sveriges största miljöutmärkelse och lämpad för förskola och skola. Anmäler man sig till 

Grön flagg blir man medlem i ett nätverk där mer än tusen förskolor och skolor runt om i 

Sverige håller på att arbeta med miljöfrågor. För att få den gröna flaggan måste man nå de 

mål man satt upp på en viss tid. (Stiftelsen håll Sverige rent, 2007) 
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En annan sak som jag tycker är bra är att även förskolan kan använda sig av skolskogen för att 

lära de mindre barnen vad man får och inte får göra i skog och natur. Man kan även på ett 

enkelt sätt få in olika begrepp, matematik, svenska, vilka växter och djur som finns i skogen. 

Barnen mår också rent hälsomässigt bättre av att få vistas i skogen. 

 

1.2 Syftet och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att se om förskolornas utevistelse har ökat med hjälp av ett 

permanent ställe att gå till och om barnen får större kunskap om hur man ska behandla 

naturen med hjälp av en skolskog/skog. Jag vill även få fram hur hälsan på förskolan påverkas 

av att vistas ute i skogen. Med arbetet vill jag också få fram om man använder sig av 

utomhuspedagogik på olika sätt i en skolskog gentemot en vanlig skog. Jag vill dessutom öka 

min egen kunskap vad gäller skolskogen, skogen, utomhusdidaktik och utomhuspedagogik. 

Jag vill också få fram ett bra och konkret material att kunna arbeta efter när det gäller 

utomhuspedagogik för att jag som pedagog tillsammans med barnen skall kunna nå de 

strävans mål som finns i läroplanen.  

 

Den frågeställning jag arbetat efter är; 

1. Gör skolskogen det lättare för förskolan att uppfylla läroplanens strävansmål och 

riktlinjer när det gäller natur, miljö och hälsa?  

2. Är det någon skillnad på en skolskog och en vanlig skog då det gäller 

utomhuspedagogik? 

 

1.3 Tidigare forskning och annan litteratur 

I Granberg (2000) kan man läsa om en svensk forskare vid namn Patrik Grahn som har skrivit 

följande i en doktorsavhandling; 

 
Att barn som vistas mycket ute är betydligt friskare än andra barn, de har även starkare fysik, 

bättre motorik och är vigare. Han har också funnit att koncentrationsförmågan är större hos barn 

som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö. Dessutom har de färre konflikter med andra 

barn och leker fantasifullare och mer varierade lekar. Han förklarar resultaten med att människan 

är gjord för att vistas i naturen och att naturupplevelser aktiverar och stärker immunförsvaret. Frisk 

luft, fria ytor och möjligheter att dra sig undan anses vara några av orsakerna till utevistelsens 

positiva effekter. Grahn menar också att för lite dagsljus är ohälsosamt. Det kan leda till trötthet, 

småväxthet och humörförändringar samt påverka dygnsrytmen (Granberg, 2000, s 10-11). 
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Enligt svensk och internationell forskning påverkar naturen oss alla på ett positivt sätt och 

teorierna är många om varför vi mår så bra av att vara mycket utomhus. Enligt psykologerna 

Rachel och Stephen Kaplan beror detta på att naturen har olika helande effekter som gör att vi 

får en mental avkoppling och återhämtning utomhus. (Naturvårdsverket, 2007, s 1) 

 

När man är utomhus kanske sittande på en stubbe kopplar vi bort den riktade 

uppmärksamheten och det gör att den här typen av uppmärksamhet får en chans att återhämta 

sig. Även om vi möts av mycket information i form av olika sinnesintryck när vi sitter på 

stubben så vilar vi, det är istället den spontana uppmärksamheten som arbetar och 

sinnesintrycken blir vilsamma upplevelser. Svensk forskning har visat att vi besöker naturen 

oftare om vi bor i närheten av den. Att besöka ett grönområde är avstressande vilket gör att vi 

klarar av vardagen bättre. Det är alltså av största vikt för hur vi mår fysiskt och psykiskt att vi 

har tillgång till en natur i närheten. (Naturvårdsverket, 2007, s 1) 

 

Barnens lek utomhus ger friskare barn. Man får barn med färre infektioner, barnen får bättre 

motorik, koncentrationsförmågan ökar och barnen får en större känsla för miljön. Genom att 

använda utomhuspedagogik hoppas man att barnen blir friska, modiga och kreativa. Dessutom 

blir även pedagogerna friskare av att vara mycket ute och det medför i sin tur att man inte 

behöver så många vikarier och då blir även kontinuiteten bättre. (Trygg-Hansa, Åsa 

Fagerström, 2007, s 1) 

 

Enligt Sträng och Persson (2003) är det som vuxen med ett intresse för naturen som man 

verkligen låter barn möta naturen och det som finns i dess omgivning samt det liv som finns 

där. Då sker en positiv närhet mellan barnen och naturen. Vi vuxna ger barn en negativ bild av 

t ex småkryp då vi kanske utan att tänka oss för säger att de är äckliga. Vidare skriver de att 

den sociala samvaron som en vuxen och ett barn stiftar och att de kommunicerar på ett sådant 

sätt att både konversation och samlyssnande sker, knyter ihop språkbruket och verkligheten. 

Det gör att ett barn kan utveckla sitt språk genom de olika ting, händelser samt känslor som 

det får upplevelser och erfarenheter av. På det här sättet sker ständigt ett samspel mellan 

kollektiva kunskaper, handlingar, värderingar och tankar som rent kulturellt finns i vår 

omgivning och då även hos den enskilda individens eget lärande. 

 

När ett barn börjar på förskolan startar undervisningen i naturkunskap med en gång. Mötet 

mellan naturen och miljön hos ett litet barn är oerhört viktig för det är då det avgörs om 
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intresset kommer att finnas kvar eller inte. Därför är det mycket viktigt att barn upptäcker 

naturen under roliga förhållanden för att de ska kunna få en grundläggande förståelse för hur 

vi människor ska välja att leva våra liv på, tyvärr sker detta många gånger på miljöns 

bekostnad. Samtalet med barnen om naturen sker oftast när de har spontana lekar där gränsen 

mellan lek och allvar är mycket liten. Det är oerhört viktigt att vi som vuxna stannar upp och 

reflekterar över vilka förhållningssätt vi har till naturen. Barn iakttar ständigt oss vuxna och 

lär sig av oss att vara uppmärksamma, hur de ska beskriva saker och hur de ska agera i det 

vardagliga livet på det sätt som omgivning tillåter och främjar.  

 

Granberg (2000) menar att då barnen är ute kan de på grund av de stora utrymmena som finns 

ta ut svängarna när de leker, de kan träna sin grovmotorik genom att rulla, åla, krypa, gå, 

springa, hoppa, snurra, klättra, klänga, balansera och gunga. Att det är så beror på de naturliga 

ojämnheter som finns i marken. Dessa ger barnen bra förutsättningar att träna sina förmågor 

till att styra kroppsrörelserna. Då utrymmet är så stort kan varje enskilt barn använda sig av en 

liten bit var, vilket i sin tur bidrar till att alla har lika stor möjlighet att träna i den takt de orkar 

utan att de behöver knuffa eller störa varandra. 

 
Småbarn tillägnar sig kunskaper och erfarenheter om omvärlden genom att se på, känna, smaka, 

lyssna och lukta på allt. Deras mycket fysiska sätt att lära lämpar sig utmärkt i utomhusmiljö. 

Utomhusmiljön ger dem möjlighet att på egen hand och i egen takt utforska, undersöka och 

experimentera med olika naturmaterial, djur, insekter och växter. De kan på ett naturligt sätt 

bekanta sig med de fyra elementen luft, jord, vatten och i viss mån eld. Under lek kommer barnen 

osökt i kontakt med naturfenomen som vattenkraft, vattnets förvandling till snö och is, vindstyrka, 

solvärme m.m. (Granberg, 2000, s 12).  

 

För att de mindre barnen skall kunna få så omfattande motoriska övningar som möjligt är det 

viktigt att utemiljön är utformad så att den kan locka barnen till utforskande lek och träning. 

Miljön bör planeras så att de kan få vara ostörda och att det är en säker plats att vistas på. Det 

måste också finnas möjligheter till olika aktiviteter och gruppsammansättningar menar 

Granberg (2000). 

 

Enligt Granberg (2000) är det mycket viktigt för barnen att få återkomma till samma plats vid 

sina utevistelser.  Det skapar en trygghet när det gäller lärandet att känna till platsen de ska 

till. Genom att barnen får komma till en naturmiljö ger man barnen en möjlighet till en 
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totalupplevelse vad gäller deras sinnen. I naturen bor det många olika sorters djur och det 

finns olika växter och dessutom är terrängen som finns i skogen mycket varierad. Pedagoger 

som vistas mycket ute i naturen får bättre erfarenheter av den och samtidigt får de mer 

kunskaper vilket i sin tur ökar säkerheten. Om en pedagog är medforskande i stället för att 

vara passiv ger detta barnen helt nya infallsvinklar så att barnen blir tuffare och vågar 

upptäcka, se och förstå bättre. Granberg menar också att förskolan måste spendera mer tid 

utomhus för att kunna nå de strävansmål som står i läroplanen vad gäller natur, miljö och 

hälsa. 

 

Utomhusmiljön erbjuder en oändlig rikedom av varierande intryck och upplevelser som engagerar 

flera sinnen samtidigt. Dessa sinnesintryck och upplevelser samverkar och ger helhetsupplevelser 

av omgivningen. Material och företeelser kopplas till sin autentiska miljö och kunskaper knyts till 

direktupplevelser. De samverkande sinnesuttrycken av hur omgivningen fungerar, känns, luktar, 

smakar, låter och ser ut engagerar både kropp och själ. Intrycken blir därmed både djupt 

förankrade och varaktiga (Granberg, 2000, s 28). 

 

I lärarförbundets förlag, tidningen Förskolan. Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass, 

(2005) skriver Karin Björkman att det är genom att leka i skog och mark som barnen har en 

chans till en varaktig naturkänsla. Här finns det naturliga tillfällen att röra sig på och att 

utvecklas motoriskt och fysiskt, vilket gör det lättare för barnen att mentalt lära sig saker. I 

skogen går det att räkna och sortera med barnen och man kan sjunga, rimma och göra samma 

ramsor som på samlingen inomhus. I skogen förstärks alla dofter och ofta är de luktminnen 

man bär med sig av alla upplevelser därifrån mycket starka. Att det är så beror på att hjärnan 

är mer mottaglig för dofterna och ljuset i den här miljön. I skogen blir alla ljud mer 

försvagade och den stress man känner avtar för att man slipper det buller som lättare uppstår 

inomhus. Dessutom blir det färre konflikter då barnen har större ytor att vistas på. Det som är 

viktigt för barnens utevistelse är pedagogernas förhållningssätt. För att kunna lära ut 

naturkunskap måste vi först förstå hur barn tänker och hur de lär sig. Det är också bra att 

kunna lägga till nya erfarenheter till det de redan kan. För att pedagogerna ska kunna skapa 

olika situationer, kunna ta tillvara på dem samt ge barnen olika utmaningar krävs det att de 

har bra kunskap. Detta för att på så sätt förstå vad en situation kan innebära eller skulle kunna 

utvecklas till. 

 

Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) är utomhuspedagogiken erfarenhetsbaserad, det är ett 

handlingsinriktat bildningsideal som genererar stora möjligheter till kontakt med naturen, 



8 
 

kulturen och samhället. Utbildning mot varsamhet för den natur vi lever i och den kultur och 

miljö som finns samt känna ansvar för allt som är levande, och för den landetik vi har, är ett 

av utomhuspedagogikens viktigaste mål. Vidare menar de att när man använder sig av 

utomhuspedagogik som ett metodiskt redskap kan man på ett lättare sätt framställa vad som 

står i läroplanen. Genom en mängd verkliga och stabila tillvägagångssätt kan man träna 

barnen att tolka det de ser ute i landskapet. De tränas även på att tolka och utvärdera olika 

händelseförlopp och fakta. När man lär in utomhus blir det större kvalitet på det som lärs in än 

om man skulle göra likadant inomhus. Om man använder utomhuspedagogiken som 

tillvägagångssätt kan man föra samman begreppskunskap, teoretisk kunskap samt erfarenhets 

och förtrogenhetskunskap på ett annat sätt. 

 

Dahlgren & Szczepanski (1997) tycker att utomhuspedagogikens tillvägagångssätt 

frambringar åtskilliga chanser vad gäller närkontakt och socialisation i vår utemiljö. De här 

tillvägagångssätten ska ingå naturligt i den planering som görs på lång sikt av olika pedagoger 

samt att den hela tiden måste vara återkommande.  Idag lever flera av oss i symboliska världar 

där man har sämre relation till naturen och därför vore det bra rent hälsomässigt om vi lärde 

oss att spendera mer tid utomhus. Som det är nu är det inte bara jorden som är hotad, det 

samma gäller även vår egen hälsa om vi inte gör något åt det.  

 

De känslomässiga upplevelserna är underskattade i vårt urbana och artificiella samhälle. Vem bryr 

sig om en miljö man inte känner förankring i? Utomhuspedagogik som alternativ pedagogik och 

metod ger oss en möjlighet att förankra en slags tyst kunskap, en sinnlig erfarenhet där orden inte 

räcker till. I skolan bygger lärandet främst på texter (boklig kunskap) och alltmera sällan på 

förstahandsupplevelser. Det är ett metodiskt problem som man med hjälp av utomhuspedagogiken 

vill komma till rätta med. Den grundläggande idén är att skapa förutsättningar för konkreta 

upplevelser i uterummet (Dahlgren & Szczepanski, 1997, s 24-25). 

 

Enligt Lundegård (2004) kan man ta hjälp av utomhusdidaktik för att lättare kunna se klarare 

på lärandets stora frågor som är vad-, hur- och varför. Värt att tänka på är att miljön ute inte 

bara är en plats där man lär sig, det erbjuder även en struktur över vad det vi har lärt oss ska 

innehålla när det gäller: vår natur, de olika kulturspår vi lever i, olika former, alla färger, de 

dofter vi känner, smaker samt olika sinnliga kunskaper. Det finns ett syfte med att vi använder 

oss av undervisning utomhus och det är för att vi vill öka det som är äkta, få barnen att bli mer 

motiverade. 
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Vidare säger Lundegård (2004) att regelbundet vistas utomhus i olika miljöer, under olika 

årstider och olika i omgivningar leder till att man får en bredare kunskap. Vilket kan innebära 

att man rent praktiskt får bättre kunskap om sådant man tidigare bara haft teoretisk kunskap 

om. Olika tekniker som t.ex. hur man använder sig av en håv, eller hur en lupp ska hanteras 

räknas även det som kunskap.  

 

Lundegård (2004) säger vidare att i vårt arbete som pedagoger ingår att vi måste utgå från 

varje elevs kunskaper och uppfattningar, även vad de har för relation till naturen. Många barn 

känner sig otrygga, oroliga och de tycker även att det är obehagligt att vistas i skog och mark. 

Detta kan bero på att de inte har varit där tidigare, de är helt enkelt inte vana att vara där. 

Detta gäller ofta för invandrare som oftast inte är vana att vistas ute i skog och mark i sitt 

hemland. För att få en god relation till naturen krävs det vana att vistas i den och det kan man 

endast få genom att man vistas i den regelbundet, sommar, höst, vinter som vår. 

 

Lundegård (2004) menar att vi i Sverige lever i ett land där vi förespråkar en allemansrätt och 

nästan vart vi går har vi naturen till vårt förfogande. Hit vill vi kunna gå för att ta det lugnt 

och för att hämta nya krafter. För att vi ska må bra både fysiskt och mentalt är det viktigt för 

oss att kunna plocka blommor, bär och svamp i naturen. Det kanske räcker att ta en kort 

promenad för att ladda batterierna igen så att man kan fortsätta med det vardagliga. Stick i 

stäv med vårt njutande av naturen känner vi en stark oro för vad som kommer att hända med 

miljön i framtiden både när det gäller naturen i vår närhet och i det stora hela. Vi funderar ofta 

på vad människan har gjort för att det blivit så stora förändringar i vårt klimat och varför 

vädret är som det är. Även om hoten finns kan man ändå uppfatta den rikedom som finns ute i 

naturen. Om utevistelsen i naturen uteblir på grund av rädsla och inte för att det är olovligt att 

vistas där, kommer arvet till kommande generationer att utebli vad gäller viktiga miljöfrågor.  

 

Enligt Drougge (2002) är en av barnens viktigaste sysslor leken och ett ställe där barnen 

verkligen kan få utlopp för denna aktivitet är skogen där den egna fantasin kan flöda fritt. Där 

kan ett utkikstorn vara en sten, bilar och båtar får man genom att använda sig av olika 

trädstammar. Genom att använda sin fantasi styrker barnen det som sker i verkligheten och 

miljön som de vistas i ger dem redskap att leka med. Därför är naturen en lagom och 

dramatisk omgivning för barnen. Här kan de få en chans att förbättra sitt sätt att tänka på samt 

få fantasin att växa, de kan i naturen även lära sig var deras egna gränser går. För att kunna 

göra detta måste barn införskaffa sig kunskap om de faror som kan finnas i deras närhet. 
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Dessutom kan naturen ge barnen åtskilliga stunder till att träna och utöka olika begrepp med 

hjälp av helt naturliga arbetsmaterial, som att en liten sten får plats i byxfickan och en stor 

sten kan jag stå på. På så sätt blir begreppen mer konkreta vilket gör att barnen har lättare att 

förstå dem. 

 

I Drougge (2002) kan man läsa att Friluftsfrämjandets barnverksamhet i första hand skapar 

grund för friluftsliv.  Att det är bra att lära barnen att tycka om och trivas när de är ute i 

naturen, man förstör inte det man lärt sig att tycka om. Det gör det också lättare för barnen att 

i framtiden fortsätta att värna om den miljö de lever i. En viktig sak att tänka på är att man lär 

in vikten av att rädda miljön på ett positivt sätt annars kan risken bli att de känner sig tyngda 

av det istället. Viktigt är också att man anpassar informationen om växter, djur, naturen och 

om det ekologiska samspelet på den nivå de befinner sig på. Det är också viktigt i dagens 

samhälle där stora förändringar sker och allting styrs av olika tekniker och av ekonomin att vi 

fortfarande har en bra relation till naturen. Det kan vi få genom att ta oss tid till att vara i 

naturen med våra barn, för de stunder vi får tillsammans i naturen öppnar upp våra sinnen. 

Detta kan göra det lättare för barnen att värna om miljön.  
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2. Metod 

2.1 Urval 

Rapporten är baserad på en observation och olika intervjuer för att få fram om det är någon 

skillnad på en vanlig skog och en skolskog. Observationen gjorde jag även för att få se vad 

det är barnen gör i skogen/skolskogen. Till en början hade jag tänkt göra observationen och en 

av intervjuerna i en förskoleklass på en skola där jag till största delen gjort min vfu. Detta för 

att jag till en början skulle skriva enbart om skolskogen och eftersom de har en egen skolskog 

tyckte jag att det var en bra idé, men omständigheterna gjorde att jag fick hitta ett annat 

alternativ. Istället frågade jag pedagogerna på min dotters förskola om jag kunde få följa med 

dem ut i skogen för att observera dem och även göra en intervju med en av pedagogerna. 

Däremot kommer jag att jämföra observationstillfället på min dotters förskola med det jag sett 

tidigare när jag har varit tillsammans med förskoleklassen i en skolskog. Detta för att på så 

sätt kunna jämföra hur barnen leker i en skolskog kontra en vanlig skog. De andra 

intervjuerna har jag dels gjort med två pedagoger som i dagsläget arbetar på fritids med barn 

från förskoleklass och uppåt, intervjun med dessa båda gjordes samtidigt och redovisas som 

pedagog b och c. Jag gjorde även en intervju med en person som tidigare arbetat som 

lågstadielärare och som nu arbetar med EU-frågor om miljö, natur och hälsa, hon är även en 

av eldsjälarna när det gäller skolskogen i vår kommun. Då pedagogerna dels arbetar inom 

förskolan och dels inom skolan har jag valt att använda mig av olika frågor till dem. Detta för 

att kunna få fram skillnader vad gäller utomhuspedagogik i en skolskog och i en vanlig skog.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Eftersom jag skulle intervjua personer som arbetar inom olika områden med barn var jag 

tvungen att skriva tre olika frågeformulär till dem. Ett som mer riktade in sig på den vanliga 

skogen, ett som passade till personen som är EU- ansvarig och ett som passade för fritids.  För 

att kunna jämföra skolskogen och skogen var en del av frågorna lika till dem alla. Frågorna 

hade jag arbetat fram själv och när de var färdiga skickade jag dem till min handledare för att 

hon också skulle få se dem och ha synpunkter på dem. Sammanlagt intervjuade jag fyra 

personer i kommunen.  
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2.3 Procedur. 

För att de som skulle bli intervjuade skulle kunna förbereda sig lite inför intervjun skickade 

jag frågorna till dem i förväg. Vid intervjuerna använde jag bandspelare för att lättare kunna 

skriva ner intervjuerna efteråt. Under intervjun gjorde jag lite stödanteckningar, vilket gjorde 

att jag under intervjun slapp koncentrera mig på att skriva det och istället kunde lyssna till det 

de sa. Det var bra att använda bandspelare för när jag efter intervjuerna skrev av det de sagt, 

var det mycket som jag skulle ha missat om inte jag valt att spela in intervjun. Det var ingen 

av intervjuobjekten som protesterade mot detta utan de tyckte istället att det var en bra idé. 

Jag kontaktade varje intervjuobjekt tidigt så att det var lättare att ändra ifall något skulle 

hända. Jag valde att komma till dem då intervjun skulle genomföras och vi satt i stängda rum 

för att få vara ifred. När jag sedan genomfört intervjuerna satte jag mig och lyssnade av de 

inspelade samtalen för att sedan skriva ner dem på ett papper och det tog längre tid än jag 

trodde. Då en del frågor besvarades innan de ställts var det bra att skriva ner det mesta av vad 

de sa under intervjun. Jag konstaterade under sammanställningen av intervjun att det var 

några av frågorna som var mer relevanta än andra och som skulle vara bra att använda när jag 

skulle göra jämförelsen av skolskogen och skogen. Därför kommer inte alla frågor att finnas 

med i arbetet.  

 

För att kunna genomföra observationen delade jag ut brev till föräldrarna där de fick ge sitt 

godkännande genom en underskrift och sitt barns namn. De fick också skriva om de inte ville 

att deras barn skulle bli observerat. I brevet skrev jag att inga namn skulle förekomma när jag 

skrev observationen. Även när jag gjorde observationen vid det tidigare tillfället skulle jag ha 

ett godkännande av föräldrarna men den gången behövde det inte vara skriftligt, det räckte att 

lärarhandledaren frågade föräldrarna inför observationstillfället. Sedan var det bara att sätta 

sig ner och gå igenom den litteratur jag redan fått fram om utomhuspedagogik och sålla bort 

det som inte var relevant för det jag skulle skriva om och när det var gjort började jag att 

skriva. 
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3. Resultat 
 

För att göra det lättare för mig att jämföra en skolskog och en vanlig skog kommer jag att 

redovisa intervjuerna genom korta berättelser. Detta kommer att medföra att svaren inte 

redovisas ordagrant och jag har försökt att göra en rättvis redigering av frågorna och har valt 

ut de frågor som är mest relevanta för jämförelsen. 

 

3.1 Pedagog A 

Arbetar som förskollärare på en förskola i kommunen. På hennes avdelning är barnen 3-5 år 

och hon anser att barn lär sig otroligt mycket mer i skogen. Då hon själv tycker mycket om att 

vistas ute i skog och mark är valet mellan skogen och utomhusgården enkelt. I skogen blir 

barnen mer nyfikna på det de ser och hör, dessutom blir det mindre konflikter i skogen. 

Barnen leker på ett annat sätt där och de har även lättare att lösa de få konflikter som uppstår. 

Att det blir färre konflikter i skogen beror på att barnen är mycket lugnare där, säger hon. 

Pedagog A tycker också att man kan få in många olika begrepp med barnen när man är i 

skogen och att matten och svenskan är med hela tiden. Det är också lättare att få dem 

intresserade och koncentrerade när vi gör saker tillsammans vid utevistelsen, det är inte så 

mycket runt omkring som stör. Vad skillnaden mellan en skog och en skolskog är, vet hon 

inte riktigt. Hon berättar dock att det i en skolskog finns vindskydd, eldstad och en skriftlig 

uppgörelse med markägaren om att få tänja på allemansrättens gränser en aning. Där kan 

också finnas olika handbyggda hinder och motorikbanor. Hon anser dock att mycket av det 

man kan göra i skolskogen går lika bra att göra i en vanlig skog. Det går att göra ganska 

mycket även om man inte tänjer på allemansrättens gränser, det beror på vilken kunskap 

pedagogen har om skogen. Vidare anser hon att även i en vanlig skog där det inte finns 

hinderbanor går det alldeles utmärkt att träna motoriken, för att skogens egen terräng är så 

kuperad. I skogen finns det nedfallna träd som barnen kan balansera på, stubbar som de kan 

hoppa och balansera på. Det finns berg som barnen kan klättra uppför och nerför på, det är så 

mycket som är gratis i skogen. Att skogen gynnar både grov- och fin- motoriken hos barnen 

då det inte bara är att träna balans, rörelse och ålande utan även att träna sig i att plocka upp 

mycket små saker med fingrarna. På frågan om deras förskola hade någon kontakt med 

skogen i skolan svarade hon att den kontakten enbart skedde genom personen som är EU 

ansvarig i kommunen. Att de kan lämna in förslag till henne om saker som de t.ex. vill ha i sin 

skolskog. En annan fråga som kom upp var om hon kände till grönt flagg och det svarade hon 
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att hon gjorde men att det var för krångligt och för tidskrävande att vara med. Annars tycker 

hon att det är en mycket bra idé. 

 

På frågan om en skolskog gör det lättare för förskolan att nå strävansmålen om natur och 

miljö svarade Pedagog A att det helt och hållet beror på vilken inställning till skogen 

pedagogen har. Om pedagogen tycker att det är jätte tråkigt att gå till skogen spelar det inte 

någon som helst roll vad som finns i den skog de besöker. Däremot kanske en sådan pedagog 

kan tycka att det är enklare om det finns färdiga redskap för barnen att använda sig av, så att 

pedagogen inte behöver engagera sig så mycket. Pedagog A anser att det egentligen är en 

lättvindig utevistelse att gå till skogen. Hon tyckte också att man som pedagog inte alltid 

behövde engagera sig, barnen engagerar sig väldigt bra själva och ibland kan det faktiskt vara 

skönt för dem att bara få ägna sig åt fri lek och få frisk luft. Pedagog A berättar också att de 

har som mål att gå ut i skogen en gång i veckan. Det måste till riktigt bra argument och 

orsaker till att vi vid något tillfälle inte ska gå ut.  När pedagog A tillfrågades om de planerade 

sin utevistelse och om de höll sig till planeringen svarade pedagog A att de brukade göra en 

grundplanering. Men att de mycket sällan höll sig helt strikt till den för att det nästan alltid 

hände något som var mer spännande då de kom till skogen. Hon menade att förskolan ändå 

kunde nå de mål de satt upp för utevistelsen, att det var ett mer flexibelt arbetssätt på 

förskolan. Hände det sedan något som inte var med i planeringen ansåg hon att det inte var 

omöjligt att strunta i den planering som gjorts.  

 

Pedagog A berättade att de vid varje utevistelse är ute i ca en timma, för att hinna med det de 

ska och lite till samt för att barnen skulle få ut något av det. Vädret spelade heller ingen roll 

för utevistelsen, pedagog A menade att barnen faktiskt tycker att det är roligt att vara ute även 

om det regnar och att det är vi vuxna som är för bekväma av oss. Det man dock kunde tänka 

på var att man kanske inte var ute lika länge om det är kallt ute, då räcker det oftast med en 

liten stund. 

 

3.2 Pedagog B och C 

Pedagog B har förskollärarutbildning som grund men arbetar i nuläget som fritidspedagog och 

har gjort det i fem-sex år. Pedagog C är fritidspedagog och ansvarar för köket då de är ute i 

sin skolskog. När pedagog B började sin nuvarande anställning hade pedagog C redan arbetat 

där ett tag. Pedagog B berättade att innan skolan/fritids fick sin skolskog var dåvarande 
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pedagoger mycket intresserade av att vara i skogen och de ville veta mer om vad de kunde 

göra där. På frågan om de samarbetar med Skogen i skolan svarade de att de kan ringa till 

dem och be dem komma och prata om något ämne annars så pratar de med personen som är 

EU ansvarig i kommunen så förmedlar hon. Vid förfrågan om nystart av en skolskog fick de 

rådet av personen som är EU ansvarig att ta kontakt med den person som ansvarar för 

”Skogen i skolan” i kommunen för det ändamålet. Skolskogen stod färdig 1999 och de ville 

använda den så mycket de kunde. På frågan om de planerar sin utevistelse svarade de att de 

tillsammans med skolan beslutade att de skulle ta med skolskogen som en del i sin 

terminsplanering. Arbetslagen i skolan och fritids bestämde då att dessa ute dagar skulle 

läggas med i schemaplaneringen och att de skulle gå ut sex gånger på hösten och sex gånger 

på våren. Inför varje ute dag görs sedan en planering och vi lägger alltid till olika teman som 

vi ska arbeta med. Ibland får barnen dramatisera någon saga inför varandra i skolskogen. De 

gör uppehåll vid älgjaktens början och startar sedan igen efter påsk. Att ha schemalagda ute 

dagar är ganska unikt för detta ställe. Eftersom utevistelsen är schemalagd går de inte ut i 

skogen vid andra tillfällen utan att de håller sig till planeringen. Vid frågan om de endast var 

ute de planerade dagarna svarade de att så var fallet och om de var ute vid andra tillfällen var 

det för att åka skidor, skridskor när det var friluftsdagar men endast om vädret tillåt. Vid dessa 

tillfällen är det inte frågan om heldagar ute utan endast några timmar åt gången. Vid frågan 

om de kände till grönt flagg svarade de att de gjorde det men att det var för komplicerat och 

alldeles för tidskrävande att gå med då man var tvungen att strikt hålla sig till det man lovat.  

 

Ute - dagen startar där de parkerar bilen och där får barnen hjälpa till att bära packningen upp 

till skolskogen och under promenaden på ca 1.5 kilometer får barnen gå i ett led och träna sig 

i matematik.  Pedagog B säger att man samarbetar med pedagogerna i skolan under ute 

dagarna och att de då har alla lektionerna i skogen. För att barnen skall komma ihåg vad de 

gjort i skogen har de en så kallad loggbok där de varje fredag efter en ute dag får skriva eller 

rita något. Detta gör man för att det skall bli en slags uppföljning på ute - dagarna. Att gå till 

samma ställe underlättar, säger pedagog B, för när barnen kommer till skolskogen vet de som 

regel redan vad de ska eller kan göra och ofta händer det att de fortsätter med det som 

påbörjats vid förra ute-tillfället. För oss pedagoger är det viktigt att veta att det finns eldstäder 

och vindskydd eftersom vi äter vår mat i skolskogen. När vi är i skolskogen pratar vi hela 

tiden med barnen om miljön och naturen. Vi ser noga till att de inte slänger sitt skräp 

någonstans, att allt skräp ska tas med hem efter att de ätit färdigt.  Då vi är en hel dag ute i 

skolskogen behöver vi någon form av toalett och en sådan får vi genom att gräva en grop där 
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de kan uträtta sina behov i. De flesta barn gör detta med en gång medan det för en del barn är 

jobbigt att använda denna provisoriska toalett, men även de lär sig med tiden att det inte är så 

farligt att göra ifrån sig i naturen. Mycket av sakerna vi pratar om kommer helt naturligt i 

skolskogen, säger pedagog B. Pedagog C berättar vidare att det underlättar att planera in 

utevistelsen i verksamheten både för pedagoger och för föräldrar genom att ta med den i 

huvudplaneringen. Att föräldrarna vet när ute - dagarna inträffar medför att det är färre barn 

som glömmer oömma kläder för utevistelsen. För oss pedagoger underlättar det på så sätt att 

vi alltid har packningen färdig och vet vad vi behöver till själva utevistelsen. Detta gör att vi 

är ganska beroende av årstiderna för att barnen eller vi vuxna inte ska behöva frysa. 

 

Pedagog B och C anser att skolskogen gör det lättare för förkolan/skolan att nå de mål och 

strävans mål som står i läroplanen om natur, miljö och hälsa. I en skolskog får man sätta upp 

olika banor som t.ex. vippbrädor, hängbroar och stubbar som man balanserar på vilket man 

inte kan göra i en vanlig skog. Man får också använda sig av skogen på ett annat sätt genom 

att man i sin undervisning får bryta grenar för att få fram hur t.ex. kretsloppet fungerar 

eftersom man har markägarens tillstånd på papper. I en vanlig skog måste man ha 

markägarens tillstånd till detta vid varje tillfälle. Konstigt nog ger inte tänjandet av 

allemansrätten barnen dubbla budskap säger pedagog C Hon menar att det kan bero på att 

man är extra noga med att tala om att det är endast i skolskogen man får göra så här, inte 

annars utan endast då man har markägarens tillstånd. Pedagog B och C anser också att det är 

pedagogens intresse för skogen som är den avgörande biten när det gäller att nå strävansmålen 

i läroplanen. Om inte pedagogen är det minsta engagerad så kvittar det vilken skog gruppen 

går till. 

 

3.3 Pedagog D 

Pedagog D arbetade som lärare på mellanstadiet från 1974 till 1999. Hon avbröt sitt arbete 

som lärare på grund av att hon istället blev EU - ansvarig för olika projekt i kommunen. 

Pedagog D arbetar fortfarande med olika EU - projekt. Hon berättar att hon alltid har varit 

intresserad av naturen och att hon alltid varit väldigt mycket ute, skog och natur har liksom 

varit mitt element och när jag var lärare var vi alltid ute en eftermiddag i veckan. Vidare säger 

pedagog D att hon varit scoutledare sedan sextio - talet, samt även ansvarig och med i staben 

för en scoutledarutbildning i åtta år inom SLU i Värmland. Efter det har pedagog D varit 

verksam inom fortbildning av lärare för No. Pedagog D tycker att det ger så mycket att vara 
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ute som grupp och uppleva saker tillsammans. Enligt henne är upplevelsen det centrala och 

den får man i skogen. Att skolskogen skulle kunna göra det lättare för förskolan att nå 

strävansmålen när det gäller natur, miljö och hälsa är hon helt övertygad om och hon säger att 

det är helt odiskutabelt att man når strävansmålen snabbare genom att vara ute i verkligheten 

och då passar skolskogen bra att använda till detta syfte. Pedagog D berättar också att 

förskolan alltid haft som tradition att vara ute mycket, de har gått till sin lilla skog, sin lilla 

gran och till samma plats. Att man nu mera benämner skogen som skolskog är liksom en 

formalisering. Enligt pedagog D har alla förskolor som har nära till naturen en egen liten 

skolskog även om det inte är skogsvårdsstyrelsen som har fixat den. Ett ställe där det är roligt 

att vara och leka tror jag inte är något nytt. Vidare säger hon att en skolskog är en benämning 

på den vanliga skogen, ett ställe dit du återvänder och att skolskogen är en del av 

skogsvårdsstyrelsens arena. De vill på detta sätt få ut kunskapen om skogen i ett tidigt 

stadium och därför har de myntat ordet skolskog för att de vill att barnen ska ha ett 

skogsintresse, eftersom vi bor i ett skogsland. Enligt pedagog D är det också viktigt att 

pedagogen/pedagogerna är intresserade av att vistas i naturen, en del pedagoger är nämligen 

rädda för att ta steget ut i busken istället för att hålla sig bakom stängslet. Ju mindre kunskap 

du har, ju räddare är du för du känner att du inte har full kontroll över situationen. Många 

pedagoger är rädda för att barnen skall komma till skada ute i skogen men på alla år som 

pedagog D varit ute i naturen med eleverna har det varit ytterst få gånger som det behövts mer 

än ett plåster. Vid frågan om hon har något samarbete med Skogen i skolan svarade hon att 

det finns en speciell samordnare som sitter i kommunen och att hennes samarbete består av att 

få ihop pengar till olika projekt som de har. Dessutom hjälper hon till om det är någon 

förskola som kommer med förslag och idéer genom att framföra dessa till skogen i skolan. På 

frågan om hon visste vad grön flagg var svarade hon att det gjorde hon. Hon tyckte dessutom 

att fler av förskolorna skulle försöka att gå med för att hon ansåg att det var ett bra sätt att få 

alla engagerade i miljöfrågan. 

 

Vad som skiljer skolskogen från den vanliga skogen beskriver hon genom att förklara att en 

skolskog är ett område där man har utökad allemansrätt. Att man får elda och ta ner träd som 

kan få ligga kvar tills de ruttnar. Genom att man kan få fälla olika sorters träd kan barnen få se 

hur lång tid det tar innan de ruttnar och vilket träd som ruttnar snabbast. I skolskogen kan man 

ha en naturruta som man följer under året, för att på så sätt se årstidsväxlingarna. Pedagog D 

anser att det är viktigt med en utökad allemansrätt. Vidare säger hon att det är bra med en 

skolskog för det är samma ställe man återkommer till hela tiden. Eftersom det inte alltid finns 
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färdigbyggda banor i alla skolskogar kan förskolegrupperna välja att ta med sig linor ut i 

skogen som de sätter upp och gör apbroar av. Här kan barnen träna balansen och när man är 

färdig med dem är det bara att plocka ner dem igen, så här gör faktiskt de flesta enligt 

pedagog D. Vidare säger hon att det inte behövs mycket för att en treåring ska tycka att det är 

hemskt och spännande. Linorna består av nylon eller av vanliga spännband som spänns ihop 

två och två. Finns det bara personal som är kreativa och engagerade så hittar de lösningar. 

Skolskogar är något som finns i hela Sverige bara det finns eldsjälar som är intresserade av 

skogen. Att vi har så många skolskogar i vår kommun beror på att den är uppbyggd på 

skogsbruk.  

 

3.4 Observation 

Observationen gjordes på en grupp barn i åldern tre till fem år på min dotters förskola när de 

hade sin obligatoriska utevistelse i skogen. Det jag ville observera var: Vad de gjorde då de 

anlände till sin skog. Hur de gjorde och varför de gjorde det de gjorde.  

 

Observation av tre – fem åringars lek i skogen den 5/12 -07 

Utevistelsen började med att alla barn först fick ta på sig sina ytterkläder och då det hade 

regnat var det viktigt med regnkläder utanpå. När barnen var färdigklädda bar det iväg till 

skogen och till det speciella berg som de nästan alltid gick till. Under promenaden pratade en 

del av de lite större barnen om att de skulle fortsätta sitt byggande av en koja som de 

påbörjade förra gången de var där. Många barn var intresserade av vad olika saker var som de 

hittade på marken. En del berättade för mig att om man hittade en avskalad kotte så hade 

ekorren varit framme för han tyckte om att äta kottar.  

 

Väl uppe på berget skingrades barnen under glada rop och skratt för att ha fri lek en stund. En 

del gick till sin koja som de börjat bygga förra gången de var i skogen. Andra greppade en 

pinne för att ha i sin lek, där de var allt från riddare, turtles eller bara använde till att slå på 

saker som låg på marken. Några lekte affär och använde pinnarna till smörgåsar som 

pedagogerna fick gå dit och köpa. Efter en stund samlade en av pedagogerna ihop barnen för 

att de skulle få ha en liten arbetsstund i skogen. Under en period hade barnen arbetat med 

bokstaven S och en pedagog hade gått runt i skogen och placerat ut saker i skogen som 

började på S. När hon sedan gav barnen instruktioner om vad det var de skulle göra berättade 

hon att de skulle leta upp dessa saker, hon förklarade också att dessa saker inte hörde hemma i 
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naturen. På så sätt ville hon få in ett miljötänk hos barnen på ett roligt sätt och alla sakerna 

gick att äta så när barnen hade hittat dem hade de fika paus tillsammans med pedagogerna.  

Efteråt fick barnen leka fritt en stund till och efter en timma gick allihop tillbaka till förskolan 

men den här gången en annan väg.  

 

Under hemvägen fick barnen olika uppgifter att lösa, de skulle bland annat träna framför, 

bakom och längd genom att t.ex. räkna till fem pinnar innan de skulle stanna, och att de skulle 

stanna framför den andra gruppen och även bakom dem. Detta gjorde hon för att få in olika 

begrepp och även lite matematik. Barnen var alla mycket nöjda, glada och trötta när de kom 

fram till förskolan och detsamma kan jag säga om mig. 
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4. Diskussion 
 

Genom mina resultat har jag fått fram att skolskogen i min kommun är ett omtyckt och bra 

komplement när det gäller utomhuspedagogik. Tre av fyra intervjuade pedagoger anser att 

skolskogen kan göra det lättare för förskolan att nå de strävansmål som står i läroplanen om 

natur, miljö och hälsa. Dessutom säger pedagog D i intervjun att de flesta förskolor i 

kommunen försöker besöka den skolskog som finns i närheten så ofta de kan. Två av de fyra 

intervjuade pedagogerna tycker att det finns skillnader mellan en skolskog och den vanliga 

skogen. Skillnaden som de ser den är att det i en skolskog finns iordningsställda vindskydd, 

eldstäder och att man har satt upp olika hinderbanor för motorikträning. Dessutom har man i 

en skolskog markägarens tillstånd att tänja lite på allemansrätten genom att de får avverka lite 

skog för att t.ex. se hur nedbrytningsprocessen går till. Pedagogerna tycker också att en 

skolskog är bättre lämpad då det gäller natur - undervisning så som naturrutor, trädlära och 

luppundersökningar etc. 

 

En av de fyra pedagogerna ansåg emellertid att den vanliga skogen var minst lika bra som en 

skolskog. Hon menar att mycket som man kan göra i skolskogen kan även göras i den vanliga 

skogen och under min observation tillsammans med hennes förskolegrupp såg jag själv ingen 

direkt skillnad på barnens sätt att vara i den vanliga skogen och på de barn jag studerat i en 

skolskog. De flesta barn älskar att vara i skogen och det finns så mycket möjligheter till 

inlärning där. Barnen leker på likadant vis i skolskogen som i skogen och pedagog A menar 

att om pedagogen bara har tillräckligt med kunskap och fantasi så spelar det ingen roll vilken 

skog man befinner sig i, hon arbetade med begrepp, matematik och svenska tillsammans med 

barnen och motoriken tränades hela tiden. Det är också viktigt som pedagog A antyder att 

man inte alltid behöver följa den planering som gjorts utan sätter av mycket fri lek till barnen 

för de kommer tids nog när de börjar skolan att bli bundna till planering. Att jag tycker att 

både skolskogen och den vanliga skogen är bra komplement beror till stor del på att jag själv 

är uppväxt på landet med skogen växande inpå knuten. När vi var ute och lekte var det i 

skogen vi var och det jag lärde mig där har jag haft stor nytta av i mitt vuxna liv. Vi fick tidigt 

lära oss att värna om naturen och dess omgivning och vad vi fick och inte fick göra i skogen. 

Pedagog D som är en av eldsjälarna när det gäller skolskogen i kommunen menade att 

skolskogen är en benämning på den vanliga skogen och att man har tagit ett steg längre i 

utvecklingen genom att tillverka hinderbanor, vindskydd och eldstäder. Däremot såg hon det 
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som mycket viktigt att man har tillåtelse att tänja på allemansrätten och att det är bra att 

barnen får lära sig att det kan fungera olika från ett ställe till ett annat.   

 

Det står klart och tydligt i läroplanen att förskolan ska lägga stor tyngd på arbetet med miljö 

och naturfrågor samt att vi som pedagoger ska lära barnen att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande.  Detta är något som är jätteviktigt för oss pedagoger att arbeta med, tycker jag 

och det lilla vi gör idag kan ha stor betydelse för barnen i framtiden. Det känns bra att jag som 

förskollärare har kunskaper i naturkunskap som jag kan föra vidare till nästa generation om 

hur vi ska kunna värna om naturen, miljön och hälsan. En sak som jag tycker varit intressant 

under intervjuerna är att samtliga pedagoger haft kontakt på ett och annat sätt med en av de 

författare jag har med som referens i denna uppsats. Anders Szczepanski heter författaren och 

han har haft stort samarbete med pedagogerna. Jag själv blev också oerhört imponerad av 

hans böcker om utomhuspedagogik och det känns som om jag kommer att använda mig av 

hans idéer i mitt kommande yrke som förskollärare. Jag håller med honom att det är viktigt att 

jag som pedagog förstår att jag ska använda mig av utomhuspedagogik som ett konsekvent 

redskap för att lättare kunna beskriva vad som står i läroplanen.  

 

Under intervjuerna var det emellertid några saker som jag reagerade över och kände att jag 

inte riktigt höll med om. Det ena var när pedagog B och C berättade om schemaläggningen av 

deras utevistelse. Att arbeta på det sättet är ganska unikt men jag reagerade över att det var så 

planerat och att det spontana har försvunnit och det kan ju bero på att det i förskolans värld 

finns strävansmål och inte uppnåendemål. Jag har då som förskollärare större möjlighet att 

rucka på en planering. Jag kan till viss del förstå att det kan vara för kallt att vara ute en hel 

dag på vintern men ibland räcker det faktiskt bara att gå till skolskogen några timmar. Jag har 

ju gjort lite observation i en förskoleklass och pedagogen där gjorde både planerade och 

oplanerade utflykter till skolskogen under alla årstider vilket jag tycker är bra, barn behöver ju 

som sagt mycket frisk luft på vintern då bakterierna frodas. En annan fundering som jag haft 

länge och som jag ställde en följdfråga på var om man inte gav barnen dubbla budskap när det 

gäller allemansrätten genom att man i skolskogen får tänja lite på den och i den vanliga 

skogen inte får det.  Pedagog C tyckte inte det, hon var övertygad om att barnen förstod om 

pedagogen var övertydlig när man förklarade. Efter intervjuerna har jag kommit underfund 

med att barn säkert kan ta till sig detta. En annan sak jag inte håller med om är att skolskogen 

är bättre lämpad för naturrutor, trädlära och undersökning av småkryp med luppar. För jag 

anser att om man som pedagog har bra utbildning och kunskap inom naturkunskap spelar det 
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ingen som helst roll vilken skog man befinner sig i. Om jag som pedagog känner mig trygg i 

min yrkesroll känns det naturligt att prata med barnen om naturens eget kretslopp, titta på 

småkryp i lupp, studera och dokumentera årstidsväxlingarna och lära barnen vilka träden är 

både i skolskogen och i skogen. Jag är helt övertygad om att barnen helt naturligt får ett 

naturintresse om jag som pedagog spenderar mycket tid tillsammans med dem i skogen. Att 

jag som pedagog ger dem en positiv bild av utevistelsen och ger dem redskapen. En av 

pedagogerna nämnde att en av sakerna som var bättre med skolskogen var att man återkom till 

en och samma plats men jag anser att man kan göra det även i den vanliga skogen, det är bara 

att välja ut en plats man tycker om och sedan återkomma dit.  

 

Innan detta arbete hade jag ingen aning om vad Skogen i skolan var för något och samtliga 

pedagoger hade hört talas om det, vilket jag tyckte var bra. Många gånger behövs det annat 

folk som sitter inne med bra kunskaper och att de ställer dessa till andras förfogande. Det är 

också bra att det finns en samordnare på plats i den egna kommunen för det gör det lättare att 

skapa bra kontakt. En annan intressant sak som jag hittade då jag sökte efter information var 

grönt flagg. Det var också något jag inte visste fanns och själv tycker jag att det är ett bra sätt 

att lära barn att värna om miljön på. Det jag tyckte var intressant var att tre av fyra pedagoger 

tyckte att det var bra men ett ganska besvärligt sätt då inte alla pedagoger inom samma 

förskola var tillräckligt intresserade. En av fyra pedagoger ansåg att det skulle vara jättebra 

om fler av förskolorna i kommunen ville gå med där. 

 

Även om skolskogen är ett bra komplement till den vanliga skogen får man inte glömma bort 

att visst finns det vippbrädor, klätterbanor etc. i den vanliga skogen, det är bara det att de är 

naturligt dit - lagda istället för byggda. Vidare anser jag att man kan träna på olika begrepp, 

matematik och svenska i både skolskogen och i en vanlig skog.  

 

Med hjälp av den observation och de intervjuer jag genomfört tycker jag att jag kommit fram 

till att svaret på mina frågor är att skolskogen är bättre än den vanliga skogen till en viss del 

då det finns saker i den som inte finns i den vanliga skogen. Det som däremot är viktigt är att 

jag som pedagog förstår att det är skogen i sig som är viktig och att det inte alltid behöver 

vara konstruerade banor som gäller utan att man även kan gå till en vanlig skog för att utöva 

utomhuspedagogik, som en av pedagogerna sa: Att vi måste våga ta steget ut i busken. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor som ställts till samtliga pedagoger 
 

1. Gör skolskogen det lättare för förskolan att nå de strävans mål som finns i läroplanen vad 

gäller natur, miljö och hälsa? 

 

2. Vad är det för skillnad på en skolskog och på den vanliga skogen? 

  

3. Har ni något samarbete med Skogen i skolan? 

 

4. Har ni hört talas om grönt flagg? 

 

5. Planerar ni för utevistelsen i skolskogen/skogen? 

 

Följdfrågor 

 

Följdfråga 1. Ger inte tänjandet på allemansrätten barnen dubbla budskap? 

 

Följdfråga 2. Har ni enbart planerade ute dagar? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 

 

 

Till föräldrar vars barn jag önskar att få observera. 

 

Säffle: 2007-11-29 

Hej! 

Mitt namn är Åse Alvsenius Fransson och jag är lärarkandidat på distans vid Karlstads 

universitet. Jag går en utbildning med inriktning naturkunskap i vardagen och har i november 

påbörjat mitt examensarbete som kommer att handla om skolskogen och utomhuspedagogik. 

Jag ska göra en studie om hur skolskogen används gentemot läroplanens strävans mål vad 

gäller natur och miljö. Jag ska även undersöka om en skolskog kan underlätta/öka barnens 

förståelse och kunskaper om naturen. Då skolskogen handlar om utomhuspedagogik tänkte 

jag att observera barnens beteenden när de är i skogen.   

Det material som jag kommer att få via observationerna av barnen kommer bara att användas i 

mitt examensarbete. Jag kommer inte att använda några namn, inte ta kort och inte heller 

förskolans eller pedagogernas namn kommer att finnas med i arbetet, men jag behöver Er 

tillåtelse i form av er underskrift och vad ert barn heter nederst på detta papper. Om det är 

någon som inte vill få sitt barn observerat skriv då detta efter ert och barnets namn. 

Med vänliga hälsningar 

Åse Alvsenius Fransson 

 

Lämnas senast den 2007-12-03 

 

Härmed intygar jag att Åse Alvsenius Fransson kan göra observationer av mitt barn och 

använda sig av dessa i sitt examensarbete enligt ovanstående anvisningar. 

 

Förälders namn    Barnets/barnens namn 

  

 

  


