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Sammanfattning 

 
Detta är en intervjustudie gjord med elva pedagoger verksamma i förskolan. Syftet med undersökningen 

är att ta reda på hur pedagoger ser skogen som en pedagogisk resurs. Resultatet visar att 

förskolepedagoger ser skogen som en pedagogisk resurs. Man använder sig av skogen i inlärningen av 

naturkunskap men också i exempelvis svenska och matematik. Pedagogerna såg möjligheter med skogen 

som till exempel att konkret visa barnen hur de olika årstiderna ser ut. Men de såg även hinder, som t.ex. 

pedagogers brist på intresse och okunskap för naturkunskap och skogen. Dels var det att vissa förskolor 

har hög invandringsprocent på barn från krigshärjade länder vilket försvårade arbetet med skogen som 

pedagogisk resurs. Detta för att barnen och deras familjer fann skogen som en otrygg och farlig miljö. 
 

Nyckelord: Barn, Förskolepedagog, Utomhuspedagogik, Skog  

 

Abstract 

 
This is an interview study with eleven preschool teachers. The purpose with this study has been to find 

out teachers view on the forest as an educational resource. The result shows that the interviewed 

consider the forest as an educational resource. With educational resource means that the pedagogs saw 

the forest as an access in children’s learning process. They use the forest in the learning of science, but 

also, for example, Swedish and mathematics. Some difficulties were encountered during the interviews; 

one was the lack of interest and knowledge of science and the forest. The other thing was that many of 

the children come from war- torn countries which made it difficult to work with the forest as an 

educational resource. Because these children and their families found the forest as an insecure and 

dangerous environment. 
 

Keywords: Children, Forest, Outdoor Education, Preschool teacher  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Inledning 

 
Skogen är en plats som används av förskolor som lekplats och i vissa fall som en undervisningsplats. En 

plats där barnen får lära sig visa hänsyn samtidigt som de utvecklar förståelse för levande ting i sin 

omgivning, allt detta genom pedagogernas hjälp och handledning. Att leka fritt i skogen upplevs också 

som ett steg i att lära sig ta ansvar då pedagogerna ofta lägger över ansvaret på barnen att hålla koll på 

platsen de samlades på samt var pedagogerna befinner sig.  

 

Att undersöka om hur pedagoger använder skogen som en undervisningsplats är intressant för att väcka 

tankar och idéer hos andra verksamma pedagoger. Genom denna studie kan man ta del av hur olika 

pedagoger arbetar på olika förskolor. Flera exempel ges på aktiviteter som man kan göra i skogen 

tillsammans med barnen för att öka intresse, nyfikenhet samt lek och lärande.  

 

Att använda skogen som undervisningsplats har man gjort i Sverige ett tag, man har även gjort detta med 

goda resultat i andra länder. I England har O’Brien och Murray (2007) gjort en studie om skogens 

påverkan på barn. Man ser tydligt i denna studie att barn som vistas regelbundet i naturen presterar bättre 

i både skolan och på fritiden. Barnen får också större förståelse för sin omgivning och förstår hur man 

bör bete sig i naturen för att bevara den som den är. De skriver också att barn som regelbundet vistas 

utomhus mår mycket bättre och är friskare än barn som vistas mycket inomhus vilket Gambino, Davis 

och Rowntree (2009) också skriver i sin rapport. Vidare menar O’Brien och Murray (2007) att sociala 

färdigheter, självförtroende, språk- och kommunikation, motivation och koncentration var de positiva 

begrepp som stod i centrum efter att de gjort studien.  

 

Granberg (2000) menar att barn som vistas regelbundet i naturen tränar sig motoriskt och intellektuellt 

genom att de får uppleva naturen med alla sina sinnen. Genom att stimulera alla sinnen samt röra sig i 

naturen blir barnens kunskaper bestående. De får chansen att prova, känna och genom pedagogens 

hjälpande hand utvecklar de också sitt språk och kan förklara det dem ser, känner och gör.  

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att: 
 

Arbetslaget skall ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön och ge barn möjlighet 

att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet. (s. 10) 

 

Pedagogernas roll är viktig för att öka barnens förståelse för hur vi påverkar vår närmiljö och dess 

funktioner. Genom att dagligen komma i kontakt med vår natur på ett eller annat sätt har pedagogerna i 

förskolan/skolan ett stort uppdrag att ta till vara på. Barnens intresse för natur, närmiljön samt hur dessa 

påverkas av samhället behövs väckas på ett lekfullt och roligt sätt vilket i sin tur lär dem värna om vår 

omgivning. Genom att ta del av hur andra verksamma pedagoger arbetar med detta skapar det intresse 

och inspiration för andra pedagoger.  

 

Gambino et al. (2009) skriver i sin artikel om hur barn i Australien påverkas av att vistas i naturen och 

hur de får lära sig ta ansvar för sin omgivning. Barnen fick medverka i ett äventyr som gick ut på att 

utbilda och lära dem om en utrotningshotad djurart. Genom att göra denna utbildning ute i naturen kom 

man fram till att barnen erövrade ny kunskap på ett sätt som var enkelt och som de kom ihåg längre. 

Man lyckades genom att vara nära naturen att skapa ett intresse för denna utrotningshotade djurart. 

 

Resultatet av att utbildning i naturen är ett lyckat koncept ser man också i studien skriven av 

Hadzigeorgiou, Prevezanou, Kabouropoulou och Konsolas (2010). I denna studie har man tittat på hur 

små barn inspireras av berättelser och vad de tror att träden har för betydelse. Barnen vistades mycket i 

naturen men visste inte så mycket om träd. Genom att läsa berättelser för barnen samt upplysa barnen 

om trädens betydelse för människan hoppades man väcka barnens lust att ta hand om vår miljö. I detta 
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projekt planterades också träd av barnen. Att upplysa barnen om vilket funktion träden har för oss 

människor och för djur gjorde att barnen skapade större förståelse för sin omgivning. Något som 

Hadzigeorgiou et al. (2010) lyfter fram är svårigheten att lära i naturen då man inte alltid har tillgång till 

skog på grund av olika anledningar.  

 

Att läsa om svårigheter med att ta med barngrupper ut i skogen i andra länder kan också hjälpa oss i vårt 

mångkulturella samhälle. Detta kan hjälpa pedagoger förstå att vissa barn i förskolorna aldrig varit i en 

skog för att det kan finnas faror där eller att de inte vågar för att möjligheten att vistas i naturen i deras 

hemland kanske inte finns.  

 

Syftet är att ta reda på hur pedagoger ser skogen som en pedagogisk resurs. Med pedagogisk resurs 

menar jag att skogen kan ses som en tillgång i barnens läroprocess. Där man använder skogen både för 

olika lärandesituationer, som en lekplats men också vilka svårigheter pedagoger kan finna med skogen.  

 

Min frågeställning är: 

 Vad gör förskolepedagogerna tillsammans med barngrupperna i skogen? 

 Vilka tankar har pedagoger på hinder och möjligheter i skogen? 

 

Metod 
 

Urval 

 

Detta är en intervjustudie gjord med elva pedagoger verksamma i förskolan. Förskolorna ligger i två 

olika kommuner i Mellansverige. Tre förskolor ligger i ena kommunen och en i den andra. Kriterierna 

som förskolorna valdes ut efter var till en början förskolor med inriktning mot ur och skur. Dock var inte 

alla förskolor intresserade av att delta vilket resulterade i att valet föll på en ur och skur inriktad förskola 

samt tre förskolor utan den inriktningen. Anledningen till att jag ville intervjua pedagoger på Ur- och 

Skur- inriktade förskolor är för att dem är ute i naturen mer än pedagoger på förskolor utan samma 

inriktning. 

 

Dessa fyra förskolor ligger i nära anslutning till skogen vilket gör arbete i naturen lättåtkomligt.  

På de tre övriga känner jag till viss personal men jag valde att inte intervjuade dessa. Alla intervjuade 

var okända personer som jag träffade första gången strax innan intervjuerna, under informationssamtalet.  

Intervjuerna gjordes till största del med verksamma kvinnor, endast en manlig pedagog fanns tillgänglig 

för intervjuerna. Åldern och utbildningsgrad varierar på de intervjuade från yngre nyutbildade 

förskollärare till äldre erfarna samt både äldre och yngre barnskötare med olika grad av erfarenhet. Detta 

för att få en bredd på intervjuerna och göra studien så bred som möjligt.  

Tretton pedagoger var intresserade av att medverka i intervjuerna. Dock blev två sjuka och kunde därför 

inte delta. 

 

Datainsamlingsmetod 

 
Som metod för att få svar på mina frågor har jag valt att använda mig av kvalitativa individuella 

intervjuer med verksamma pedagoger i förskolan. Enligt Johansson och Svedner (2010)  är en kvalitativ 

intervju där frågeområdena är bestämda i förväg medan frågorna kan variera från intervju till intervju. 

Oftast brukar dessa intervjuer spelas in och det viktiga i dessa intervjuer är att frågorna anpassas efter 

den som intervjuas.  
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Innan inspelningen av intervjuerna tillfrågades de intervjuade om jag tilläts spela in dem och de 

upplystes om att de när som helst under intervjun hade rätt att avbryta och lämna rummet samt att deras 

intervjuer inte skulle få användas som underlag till arbetet om så fallet var.  

 

Intervjumetoden lämpar sig bäst för att få reda på hur pedagoger använder skogen som hjälpmedel och 

inspirationskälla. 

  

Innan intervjuerna gjordes till detta arbete testades de i en pilotstudie. I pilotstudien undersökte jag om 

upplägget på mina frågeområden besvarades på ett tillfredsställande sätt. Frågorna analyserades därefter 

för att upptäcka eventuella brister i frågetekniken (Johansson, Svedner 2010). Jag använde mig av både 

anteckningar och inspelning under min pilotstudie för att kontrollera att allt fungerade som det skulle 

och att frågorna gav de svar som frågeställningen krävde. Något jag upptäckte under pilotstudien var hur 

svårt det var att ställa bra följdfrågor samt att inte låta samtalet flyta ut från det valda frågeområdet. 

Följdfrågorna blev i början för enkla och besvarades enbart med ett kort svar istället för det utvecklande 

svar jag var ute efter.  

 

Jag gjorde flertalet intervjuer innan studien för att öva mig på att intervjua samt att ställa rätt frågor vid 

rätt tidpunkt. Ofta kunde följdfrågorna komma för snabbt och den intervjuade kände sig då stressad.  

Pilotstudien gjordes först med pedagoger i min närhet som jag kände så att de i efterhand kunde ge mig 

feedback på vad jag kunde göra bättre. Sedan avslutade jag med att intervjua pedagoger som för mig var 

okända för att träna inför den kommande studien.    

 

Procedur 

 
Till att börja med togs det kontakt med flertalet förskolor i två olika kommuner i Mellansverige och 

frågade om intresset för att delta i en intervjustudie fanns. När detta var gjort återstod enbart fyra 

förskolor med intresserade pedagoger. Från dessa förskolor valdes då pedagoger ut genom tillfrågning 

om vilka ur personalen som var intresserade av att medverka.  

När personerna som ville medverka valts ut besökte jag de olika förskolorna för att informera om ämnet 

pedagogerna skulle intervjuas inom samt att de upplystes om att de när som helst under intervjuerna 

hade rätt att avbryta och välja att inte delta.  

 

Efter att jag informerat på förskolorna fick pedagogerna tid att fundera över ämnet samt att de fick höra 

av sig vid eventuella frågor innan själva intervjutillfället. Intervjuerna gjordes vid fem olika tillfällen, på 

fem olika dagar och spelades alla in med hjälp av mobiltelefon. Detta för att jag skulle hinna med att se 

om det fanns något likheter eller olikheter mellan intervjusvaren samt för att transkribera intervjuerna så 

snart som möjligt efter utförandet.  Intervjuerna gjordes i ett rum avskilt från verksamheten och övrig 

personal.  

 

Under intervjuerna ställdes samma frågor till alla intervjuade. Den intervjuade fick tid till att fundera 

igenom sitt svar innan denne svarade. Efter intervjuerna fick de intervjuade, om de ville, läsa igenom 

vad jag skrivit samt lyssna på inspelningen för att godkänna innehållet. Ville pedagogen lägga till någon 

som den ansågs sig glömt var detta givetvis tillåtet. Frågorna gicks igenom en gång extra tillsammans 

med den intervjuade för att ge utrymme till eventuella tillägg eller borttagningar. 

 

Databearbetningsmetoder 

 

För att bearbeta intervjuerna har jag transkriberat dem med hjälp av det inspelade materialet och jämfört 

med anteckningarna som fördes under intervjuerna. Efter att materialet transkriberats har det delats upp 

under respektive forskningsfråga. Pedagogernas svar har under respektive forskningsfråga kategoriserats 

genom att materialet lästes igenom upprepade gånger för att identifiera teman i de olika pedagogernas 
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svar. För att få fram de olika kategorierna har jag sammanställt allt svar och placerat dem i olika 

kolumner med de svar som liknade varandra.  

 

 

Reliabilitet 

 

Materialet till denna undersökning har samlats in på samma sätt, genom intervjuer med pedagoger. 

Frågorna har i grunden varit samma men under intervjuernas gång har följdfrågor varierats beroende på 

hur och vad pedagogen svarat. De frågor som ställts är relevanta för att få svar på rapportens 

frågeställning.  

Svaren har varierat en del beroende på vart den intervjuade arbetade samt vad de arbetade med för tema 

just nu. Alla förskolor jag kom i kontakt med arbetade med olika teman och inriktningar just då.  

 

Resultat 
 

Vad gör förskolepedagoger tillsammans med barnen i skogen? 

 

Pedagogerna som brann för skogen såg oändligt många fördelar med skogen och använde den flitigt i 

barnens läroprocess. De berättade alla om att man i skogen kan ha all undervisning som man har inne på 

förskolan. De hade sett fördelarna av att vistas ute i sina aktiviteter och såg hur barnen intresserade sig 

för sitt eget lärande på ett helt annat sätt än inomhus.  

 

Sinnen 

Under denna kategori hamnade tre av pedagogernas svar. Barnen fick använda sina sinnen för att 

upptäcka och utforska skogen. För att lära sig höra saker i skogen lät man barnen ta på sig ögonbindel, 

eller höst och vintertid dra ner mössan för ögonen och bara lyssna. Ibland efter specifika ljud och ibland 

bara för att se vad de kunde höra. När de arbetade med smak gick de ofta ut i skogen och plockade bär 

och svamp för att ta med tillbaka till förskolan, eller smaka på direkt på plats om det var gott eller inte. 

Hur det smakade och så vidare. På detta sätt arbetade man med alla sinnen i tur och ordning för att 

inspirera barnen till att dels ta vara på naturen men också för att barnen ska lära och inspireras av vad 

naturen har att erbjuda. Barnen får också på detta sätt lära sig hantera hur deras kroppar fungerar 

motoriskt vilket i sin tur gör att de får större kontroll över rörelserna de gör.  

 

Natur 

Fyra pedagoger använde sig exempelvis av skogen för att illustrera för barnen hur nedskräpning 

förstörde för oss genom att gräva ner en planka med rep på, i ändarna på repet fäste man olika föremål 

exempelvis plastpåse, en aluminiumlock samt saker som kan brytas ner av naturen som äppelskrutt, 

clementinskal och päronklyfta. Denna planka grävdes ner så fort tjälen släppt sedan grävdes den upp 

igen på sommaren och barnen fick se vad som brutits ned och inte. Detta hade de ofta som en uppgift i 

arbetet med kompostering. Man använde sig också av ute – gymnastik, ute- matte och ute- svenska 

istället för att vara inne och göra motsvarande aktivitet.  

 

De intervjuade anser också att skogen har otroligt mycket material som man kan använda både på 

förskolan men också ute i naturen. Som ett exempel på detta förklarade en av de intervjuade för mig hur 

de på våren ofta gick ut i naturen med enbart papper och så fick barnen med hjälp av vad naturen har att 

erbjuda måla teckningar. Dessa teckningar hängs sedan upp på förskolan. 

 

En annan av de intervjuade berättade att de på vintern tog med sig målarfärg ut och målade upp motiv i 

snön där barnen fick välja själva om de ville måla tillsammans eller ensamma. När de målat färdigt 

fotograferades barns skapelser och man använde dessa till en utställning där deras föräldrar fick komma 
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och titta. Detta uppskattades väldigt mycket av alla. Man gjorde också detta i skogen där barnen fick 

måla med vattenfärg i snön och sedan hämta vad naturen hade att erbjuda så att de kunde bygga en 

tredimensionell egen liten värld. Denna fotograferades också och användes i utställningen. De såg också 

en fördel i att barnen lärde sig ta ansvar på ett naturligt sätt.  

 

Digitala medier 

Något man också använde sig av i skogen var digitala medier såsom kamera och Ipad, två pedagoger 

hamnade under denna kategori. Detta för att på ett enkelt sätt också låta föräldrarna ta del av vad man 

gjorde på dagarna. Man lät dels barnen ta bilder på olika saker de ville och man tog som personal också 

kort. Bilderna som barnen tog sattes också in i deras mappar som de sen fick ta med sig hem i slutet på 

deras tid i förskolan. Ipad använde man sig av för att exempelvis visa barnen filmsnuttar på hur 

årstiderna förändras för att sedan leta tecken på om en ny årstid var på intåg.  

 

Kreativitet 

Två pedagoger svarade att de gick till skogen för att leka och eventuellt samla lite material till det man 

kommit överens om på förskolan som skulle tillverkas. Vad som tillverkades kunde vara exempelvis 

djur av kottar, man samlade stenar för att måla till olika figurer eller pinnar till att bygga något med. 

Pedagogerna kunde också leka några planerade lekar men de hade inte så mycket mer med sig, ingen 

direkt plan eller tanke med det man gjorde. Man pratade lite med barnen om hur man bör bete sig i 

skogen samt vilka regler man hade. Den största delen av tiden man var i skogen gick dock åt till att ha 

”fri lek”. 

 

Pedagogerna hade inte arbetat på detta sätt så länge utan hade fått upp ögonen för skogen som 

pedagogisk resurs det senaste året. De hade tidigare mest använt sig av naturen vid speciella tillfällen, 

för fri lek samt för aktiviteter som de gjort förr, exempelvis kompostering med hjälp av en planka, 

naturruta. Anledningen till detta var att de gick en kortare utbildning två dagar där de fick lära sig mer 

om utomhuspedagogik. De fick träffa pedagoger som förr arbetat i förskolan men som nu åkte runt för 

att utbilda andra pedagoger i hur man kan använda naturen på ett roligt sätt samt integrera naturen i den 

dagliga undervisningen.  

 

 

Vilka tankar har förskolepedagoger på hinder och möjligheter i skogen? 

 

Okunskap och ointresse 

Två pedagoger såg skogen som ett nödvändigt ont. De fann inget intresse för skogen. Pedagogerna ansåg 

sig ha brist på kunskap angående skogen och därför vistades man inte i den så mycket.  

 

Något som pedagogerna i denna grupp tog upp var rädslan för att de inte hade tillräckligt bra kunskap 

om skogen. De ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap om hur skogen skulle kunna vara en 

spännande utbildningsplats. Vilket i sin tur hämmade deras arbete i skogen. 

 

Kulturella hinder 

Ett annat hinder som uppmärksammades av tre pedagoger var svårigheterna med att de hade hög 

invandringsprocent av barn som kom från krigsdrabbade länder. I dessa barngrupper behöver 

pedagogerna inte bara utbilda barnen utan också föräldrarna vilket inte alltid är så lätt. Pedagogerna på 

denna förskola såg dock inte detta som ett problem utan en utmaning där man har ett stort intresse av att 

vinna föräldrarnas förtroende innan man gick vidare med att ta med barnen ut i skogen. Detta för att inte 

skrämma föräldrarna så att de inte skulle våga låta barnen gå till förskolan. 

  

När pedagogerna nått fram till familjerna om att faran att gå ut i skogen i Sverige är liten så kunde de gå 

vidare med att använda skogen som en lärandemiljö. När de väl kommit dit så använde de skogen 
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mycket i inlärningen av olika ämnen. Detta såg de speciellt var till stor nytta för barnen med ursprung 

från andra länder. De engagerade och intresserade sig mycket för sin omgivning och skapade stor 

nyfikenhet för sin egen inlärningsprocess.   

 

Möjligheter 

Alla elva intervjuade ansåg att kreativiteten som behöver i skogen utvecklades i rask takt på både barn 

och pedagoger. Detta för att materialet som skogen har att erbjuda inte är exempelvis färdiga slott. Barn 

och vuxna får här använda sin fantasi och kreativitet för att dels bygga en koja, men också för föreställa 

sig att det är ett slott. 

 

De ansåg att det blev mer konkret att gå ut i skogen och arbeta istället för att vara kvar inne då det kan 

vara svårt för små barn att se exempelvis årstidsskillnaderna på bild istället för att gå ut i vår natur och se 

dem.  

 

Pedagogerna ansåg också att materialet skogen har att erbjuda är varierande och därför inbjudande för 

barn att leka och lära tillsammans med. Vilket i sin tur för med sig att alla sinnen, det motoriska och 

även barnens tankeverksamhet får jobba.  

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis så var de kategorier som hittades i första frågan: 

1. Sinnen 

2. Naturen 

3. Digitala medier 

4. Kreativitet  

 

Kategorier Sinnen Natur Digitala medier Kreativitet  

Antal pedagoger 3 4 2 2 

 

Tabell 1. Tabell visar hur många pedagoger som hamnade under respektive kategori. 

 

 De kategorier som hittades i den andra frågeställningen var: 

1. Hinder 

2. Okunskap  

3. Kulturella hinder 

4. Möjligheter 

 

 

Kategorier  Okunskap och ointresse Kulturella hinder Möjligheter  

Antal pedagoger  2 3 4 

 
Tabell 2. Tabellen visar hur många pedagoger som hamnade i respektive kategori.   

 

 Pedagogerna såg fördelar i att vistas ute i skogen på så vis att den erbjuder mycket material att arbeta 

med. Skogen är en plats där barnen får chans att upptäcka olika djur exempelvis men också får de 

utveckla sin motorik. Under intervjuernas gång gavs många tips och idéer på vad man kan göra i skogen 

tillsammans med barnen.  
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Svårigheter som kom fram var brist på intresse hos vissa pedagoger samt avsaknaden av kunskap om 

skogen. Vissa pedagoger nämnde också att deras brist på intresse smittade av sig på barnen. En annan 

svårighet som framkom var hög andel av invandrade barn. Barn från vissa länder lever i krig där man 

inte får eller kan vistas naturen. De barnen och deras familjer behöver hjälp från pedagogerna att få reda 

på att skogen i Sverige inte är farlig. När man väl fått familjerna att förstå att skogen inte är farlig kan 

dem börja använda den och pedagogerna såg då vilka fördelar och möjligheter skogen erbjuder barnen.  

 

Diskussion 
 

Denna rapport är gjord med pedagoger verksamma i förskolan. De intervjuade är personer som jag inte 

kände innan arbetet började. Genom att ta kontakt med förskolorna genom personer jag känner, dock är 

de jag känner inte intervjuade, så känner jag att tillförlitligheten i rapporten är stor.  

 

De brister som arbetet har är att frågeställningen var aningen bred vilket gjorde att arbetet svävade ut åt 

flera håll, men också så att svårigheter med mångkulturella förskolor förekom där man får arbeta på ett 

annat sätt för att nå samma resultat som den förskolan med ett utpräglat arbete med natur och 

naturkunskap i skogen.  

 

För att få en rapport med snävare resultat hade frågeställningen enbart kunna handlat om svårigheterna 

med arbete i skogen för mångkulturella förskolor eller enbart riktat sig till förskolor inriktade på Ur och 

Skur – verksamhet.  

 

Ytterligare en brist uppkom och det var i urvalet av pedagoger på förskolor där enbart fyra förskolor 

visade intresset för att medverka. Rapporten hade fått större tillförlitlighet om pedagoger från fler 

förskolor medverkat. Önskvärt hade varit att pedagoger från i detta fall elva olika förskolor medverkat i 

studien för att få en stor bas att arbeta med.  

 

Resultatdiskussion 

 
Något som var intressant under denna studie var att det kom fram hur svårt det kan vara att undervisa 

med hjälp av skogen i en mångkulturell barngrupp. Detta gjorde att forskningsrapporten fick ett oväntat 

resultat. Detta skrivs det inte om i någon av de forskningsrapporter som jag tagit del av vilket gjorde 

denna studie intressant. Detta är något jag själv inte tänkt på tidigare och säkert fler med mig. Något som 

var otroligt inspirerande var att den förskolan där problemet med rädsla för skogen förekom arbetade så 

aktivt med att motverka detta och undervisa inte bara barnen som gick där utan även barnets familj i 

ämnet. Något som också inspirerade var att personalen var otroligt brinnande för att ta till vara på 

barnens nyfikenhet och såg till varje individs bästa genom att lyssna och se vad barnen intresserade sig 

för.  

 

Hadzigeorgiou et al. (2010) skriver i sin rapport att det finns svårigheter med skogen som 

utbildningsplats. Dessa är dels tillgången till skogen, vilket inte finns för alla, men också på tillstånd. 

Alla har inte tillstånd att kunna gå ut skogen på grund av olika anledningar. Det kan vara på grund av 

krig eller oroligheter i landet man bor i. Detta ser pedagogerna som intervjuades. Barnen de har som 

kommer från krigsdrabbade och oroligheter i sina länder vågar inte gå ut i skogen. Pedagogerna får då 

lägga stor vikt vid att utbilda familjerna om att svenska skogarna är trygga att vistas i.  

 

O’Brien och Murray (2007) nämnde också i sin rapport om vissa svårigheter med att komma ut i skogen 

för att undervisa. I Sverige finns inte de problemen. Enda nackdelen kan vara för förskolor som ligger 

centralt i stora städer där skogen kan vara svår att nå. De förskolor vars pedagoger som intervjuades till 

denna rapport ligger alla med skogen inom räckhåll vilket gör att den är lättåtkomlig för dessa pedagoger 
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att tillsammans med barngruppen vistas mycket i den. Genom att de har skogen så nära inpå kan de 

använda skogen till att exempelvis förtydliga saker man gör inne på förskolan som kompostering. Att 

gräva ner en planka, som pedagogerna i intervjuerna gjorde, kan man på ett enkelt och roligt sätt visa 

barnen vad som bryts ner i naturen och vad som inte gör det.  

 

Granberg (2000) skriver att i skogen får barnen chans att använda alla sina sinnen för att upptäcka vilket 

gör upplevelsen otroligt spännande. Detta var något som pedagogerna på Ur och Skur – verksamheten 

pratade en del om. De ansåg att genom att barnen använder sina sinnen till att utforska skogen och dess 

omgivning lärde de sig mycket. Samma med förskolan som ligger i ett mångkulturellt område. De 

arbetade mycket med att använda sinnen och det motoriska i naturen samt att de integrerade årstidstemat 

med allt de gjorde på förskolan. De förknippade arbetet med temat på ett sätt som inspirerade barnen till 

vidare utveckling.  

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står att pedagogers roll i förskolan är att inspirera och 

utmana barnen till eget lärande vilket alla intervjuade var överens om. Det som skilde sig här var att de 

pedagoger som inte trivdes i skogen på grund av bristande intresse hellre var på förskolan eller 

förskolans gård där det mesta av barnens inlärning skedde. Medan pedagogerna som brann för skogens 

pedagogiska resurser fann att barnens eget lärande gynnades av att visats i naturen.  

 

Pedagogerna i detta arbete har skilda åsikter, kunskaper och intresse för arbete med natur och deras 

omgivning vilket gjort att arbetet fått ett intressant innehåll. De intervjuade var väldigt olika i sina tankar 

och funderingar kring skogen som pedagogisk resurs men hade olika erfarenheter av naturen. Många av 

de intervjuade hade stor erfarenhet och ett brinnande intresse för frågan medan andra såg det som lite 

obekvämt och svårt. Svårigheten ligger, enligt de intervjuade, inte i att de inte kan utan i att intresset 

kanske inte finns hos alla pedagoger.  

 

Metoddiskussion 

 

Att använda intervjuer med pedagoger som enda metod kändes relevant för arbetet till att börja med. I 

efterhand kan det kännas som att arbetet saknar en del vilket hade kunnat kompletteras med exempelvis 

observationer på vad de intervjuade pedagogerna gjort i skogen. Det hade gjort arbetet mer matigt och 

djupt.  

 

Att ta reda på hur pedagoger arbetar genom enbart intervjuer har utmanat mig som intervjuare då jag fått 

en mängd information som jag enbart kan hoppas på att pedagogerna arbetar efter. Genom en 

observationsstudie hade jag kunnat få en större tillförlitlighet då pedagogerna fått arbeta efter det sättet 

de beskriver.  

 

Resultatet hade också fått en bättre grund om de intervjuade kom från förskolor där man arbetade med 

utomhuspedagogik som inriktning. Detta för att pedagoger som är verksamma i Ur- och Skur- förskolor 

vistas mer i naturen än de utan den inriktningen. Vilket hade medfört till mer möjligheter med skogen än 

svårigheter. Att intervjua pedagoger verksamma i förskolor utan inriktningen utomhuspedagogik har 

visserligen gjort att arbetet fått en bredd och kan göra det lättare för pedagoger som inte arbetar i 

utomhuspedagogikinriktade förskolor att relatera. Det kan uppfattas som svåra och komplicerade 

lärotillfällen om pedagoger från förskolor med Ur och Skur inriktning enbart svarat på frågorna.  

 

Genom att använda intervju som metod har jag utvecklat mitt sätt att kommunicera med andra 

verksamma pedagoger och fått en större inblick i hur andra pedagoger arbetar på andra förskolor vilket i 

sin tur medverkar till en vidareutveckling hos mig. Under intervjutillfällena har det framkommit 

information samt inspiration till mig som pedagog vilket gör att jag i mitt framtida yrke fått ett stort 

hjälpmedel genom att lyssna på andra och ta till mig vad de gjorde bra och vad de gjorde mindre bra.  
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Intervjuerna tillförde också kunskap till de pedagoger som medverkade i studien. Detta för att de fick 

chansen att reflektera över sitt egna sätt att ta till vara på sin förskolas omgivning. Vad omgivningen har 

att erbjuda både pedagoger och barn bara man vidgade sina vyer och vågade sig ut och ha aktiviteterna 

ute istället. De har också reflekterat över sitt sätt att ta till vara på barnens intresse för naturen.  

 
Slutsats 

 
Som slutsats kan jag se att de flesta pedagoger inspireras av skogen och ser den som en pedagogisk 

resurs i förskolan. De vistas mycket ute och ser att barnen gynnas av den friska luften och allt skogen 

kan erbjuda. Man planerar utevistelsen så att man får in delarna som läroplanen tar upp att man ska 

inkludera men man använder så mycket material som möjligt från naturen. På det sättet får både barnen 

och pedagogerna träna sitt tankesätt och sätta sin kreativitet på prov.  

 

En del tycker dock att det är svårt att komma på aktiviteter som gör att skogen underlättar inlärningen av 

naturkunskap medan andra brinner för detta och arbetar dagligen med att ta in naturen i barnens dag. Det 

behöver inte vara avancerade aktiviteter man gör utomhus utan bara en enkel sak som sorteringsövningar 

gör att barnen skapar ett större intresse för vad som finns i naturen. Pedagogerna kan då också på ett 

enkelt sätt bjuda in barnen i samtal kring sorteringen vilket i sin tur påverkar barnens språk.   

 

En mångkulturell förskola som har upptagningsområde där många är nyinflyttade gör att undervisningen 

i naturen inte kommer lika naturligt som i ett område där barnen är väl medvetna om sin omgivning och 

känner sig trygga i skogen. Svårigheterna för den mångkulturella förskolan blir inte bara för barnet utan 

för dennes familj vilket gör att förskolan måste lägga ner ett större arbete på att få barnen att känna sig 

trygga i sin närmiljö än de förskolor där barnen redan innan de börjar förskolan känner sig trygga och 

bekväma.  

 

Enligt läroplanen i förskolan (Skolverket, 2010) är de förskolans plikt att se till att varje barn känner sig 

trygga och finner ro att gå till förskolan. Vilket de förskolor jag kom i kontakt med lyckades utmärkt 

med, enda skillnaden var tiden det tog att skapa en trygg miljö för varje individ.  

Syftet med rapporten nåddes men hade kunnat utvecklas till det bättre med hjälp av ytterligare en metod 

exempelvis. En lämplig metod hade varit att använda observationer och studera vad pedagogerna samt 

barnen gjorde i skogen och på vilket sätt man tog tillvara på lärotillfällena i naturen.  

 
Det skulle vara intressant att fortsätta forska i syfte att ta reda på mer om hur man kan hjälpa barn från 

andra länder att känna sig trygga med att vistas i skogen redan från start. Att lära barnen och deras 

familjer att i Sverige är det inte farligt att gå ut i skogen för att leka och ha roligt. Detta skulle kunna 

hjälpa flertalet förskolor med hur de ska agera när de får in barn från länder där man absolut inte kan 

vistas i skogen och att man fortfarande, trots att man är i ett fredligt land är rädda. 
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Bilaga 1 

 

 

Informationsbrev 
Hej! 

Mitt namn är Sara Berglund och jag ska skriva examensarbete som avslutning på mina studier 

till Förskollärare inriktning Naturkunskap i vardagen. 

 

Ni har redan blivit tillfrågade om ni vill delta i denna studie och jag skickar därför ut lite 

information till er angående ämne samt era rättigheter. 

 

Min forskningsfråga lyder: 

 Vad gör förskolepedagogerna tillsammans med barngrupperna i skogen? 

 

Denna forskningsfråga kommer att besvaras av er genom enskilda intervjuer. Under dessa 

intervjuer har ni när som helst rätt att avbryta intervjun och gå därifrån. Ni är anonyma samt 

att era svar är anonyma. Inga namn kommer att användas.  

 

Om ni redan nu vill avböja er medverkan vänligen meddelas detta snarast. 

 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Mvh. Sara Berglund 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

 På vilket sätt använder ni skogen? 

 Anser du att skogen kan ses som ett hjälpmedel i inlärningen i naturkunskap? 

Varför/Varför inte? På vilket sätt? 

 Vilka inlärningsmoment i naturkunskap kan skogen förstärka och underlätta? 

Varför/Varför inte? Hur? 

 Ge exempel på hur barn kan inspireras av skogen?  

 Hur kan ni pedagoger inspireras av skogen? Exempel? 

 


