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Abstract

The subject of this paper is children’s thoughts and feelings about the forest and on the 
importance of the schools for their students’ thoughts. The aim of this paper is to find out if 
there are any attitude differences towards the forest in schools in the city and in the 
countryside. To fulfil this purpose the work has been divided into two questions,
1 Do children have different thoughts about the forest, depending on where they live?
2 Does the school affect their students’ thoughts about the forest? 
Two schools with different locations in the country have been visited. The pupils have been 
interviewed and twenty interviews ten from each school have been randomly picked as 
material for the paper. 
The result from the interviews shows interesting differences and similarities between these 
two schools. The children in the countryside talk about the forest as a playground where they 
can climb threes and build cabins. When the kids in the city talk about the forest they tell you 
what you can find there, like leaves, animals and berries. But almost all the children feel a lot 
of joy for the forest and enjoy being there. 
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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om barns tankar och känslor om skogen och om skolans roll i 
elevernas tankegång. Syftet med arbetet är att ta reda på om det finns någon attitydskillnad 
när det gäller skogen, hos elever i skolor på landsbygden och skolor i storstaden.
Två frågeställningar har valts; 
1 Har barn olika tankar om skogen, beroende på var dom bor?
2 Påverkas barns tankar om skogen av skolan?
Två olika skolor har besökts, dessa ligger på helt olika geografiska platser i Sverige. Där har 
eleverna intervjuats och sedan har tjugo av dessa strukturerade intervjuer, tio från varje skola 
slumpmässigt valts ut som underlag för arbetet. 
Resultatet från undersökningen visar på både stora likheter och skillnader i attityder hos 
eleverna från dessa två skolor. Barnen i skolan på landet pratar om skogen som en lekplats, en 
plats där man bygger kojor och klättrar i träd. Barnen i skolan i storstaden berättar däremot 
vad som finns där, som träd, löv, svampar och djur. De flesta barnen känner en stor glädje 
inför skogen och trivs mycket bra där.

Nyckelord: Skogen, Glesbygd, Storstad, Närmiljö
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1 Inledning
Sveriges totala landareal är 41,0 milj. ha, av den så består 22,9 milj. ha av skogsmark 
(Skogsstyrelsens hemsida, 2006). Det betyder alltså att halva Sveriges landyta består av skog, 
detta gör att skogen utgör en mycket stor och viktig del av våra liv. En del har daglig kontakt 
med skogen, för att de mer eller mindre bor i den, andra som bor i storstäder kanske aldrig 
haft någon direkt kontakt med skogen. Innebär denna skillnad att man har olika känslor för 
den. Tycker man mer om skogen om man bor i närheten av den, eller är det bara en 
föreställning som många i samhället har. Skogen fyller olika funktion för olika människor, en 
del livnär sig på skogsnäringen, andra tycker om att plocka svamp och bär, barn använder den 
som lekplats. En del rastar hundar och rider där och för en del människor så är skogen en 
fristad, dit man kan gå för att samla sina tankar, vistelsen där fungerar som en slags 
meditation. Det finns dom som aldrig skulle vilja sätta sin fot i skogen och tycker inte alls om 
den. 

1.1 Bakgrund
Stigbrand (1984) har sammanställt rapporten ”Vad betyder skogen för barnen” och den 
redovisar resultatet av en bildenkät, som skickats ut till fyra skolor i Sverige med olika 
geografisk placering. Undersökningen tog reda på om det fanns några skillnader i barnens 
språk om skogen. Bilderna är hämtade ifrån den svenska skogen och allt som har med den att 
göra, exempelvis en timmerbil som åker längs en skogsväg, älgar, ungskog, tjäderspel, urskog 
och motorsågsarbete med mera. I samband med att eleverna fick se bilderna ombads dom 
svara på några frågor angående skogen, en enkätundersökning. Eleverna i denna rapport gick i 
årskurs åtta och nio och i rapporten kom man fram till att de geografiska skillnaderna vad 
gäller elevernas språk är genomgående i hela materialet, glesbygdsbarnen hade lättare att 
uttrycka vad dom såg och visste om bilderna som visades. Dom talade ett ”skogen språk”. 
Glesbygdsbarnen besatt en mycket större kunskap om skogen än vad stadsbarnen hade. Så 
man såg alltså skillnader på barnen som bodde på landsbygden och dom som bodde i staden i 
denna rapport. 

1.2 Syfte och problemformulering
Intresset för skogen har alltid funnits för mig, kanske beror det på att jag hör till den delen av 
den svenska befolkningen som bor i skogen och tillbringar minst en timme om dagen ute i 
den, det har alltid funnits skog omkring mig och det kommer nog alltid att finnas det. När jag 
har varit ute på min verksamhetsförlagda utbildning så har jag fått följa med min vfuklass ut 
till skogen vid flera tillfällen. Av dom erfarenheter jag fått av det så verkar eleverna uppskatta 
skogen och den tid som dom tillbringar där väldigt mycket. Jag började undra om barn i 
storstäder besöker skogen och vad dom tycker. Jag har en föreställning om att skolorna i 
storstan inte bryr sig lika mycket om skogen som skolor på landsbygden gör. Tar skolorna 
mitt inne i stan med sina elever och besöker skogen någon gång och uppskattar i så fall 
eleverna detta? Jag har många frågor och funderingar kring detta, så det ska bli väldigt 
intressant att undersöka lite hur det verkligen är, och eftersom skogen som jag 
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nämnt tidigare står för cirka halva Sveriges landyta så finner jag det mycket tänkvärt att ta 
reda på vad barn i våra skolor tycker om den. Finns det skillnader mellan landsbygdens barn 
och storstadens barn och vad kan i sådana fall de skillnaderna eller likheterna bero på. 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om det finns någon attitydskillnad när det gäller 
skogen, hos elever i skolor på landsbygden och skolor i storstaden.

1.3 Frågeställning
Mina frågeställningar blir därför,
1 Har barn olika tankar om skogen, beroende på var dom bor?
2 Påverkas barns tankar om skogen av skolan?
Jag har avgränsat mig till endast dessa två frågor för jag anser att de kommer att hjälpa mig få 
svar på det jag vill nå med arbetet. Fråga 1 kommer att se till hur viktig närmiljön är för 
elevernas tankar och känslor om skogen. Fråga 2 grundar sig i skolans arbete och hur det 
påverkar eleverna.
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2 Litteraturgenomgång

2. 1 Läroplanen och kursplan
Ämnet som examensarbetet undersöker är inte speciellt utforskat, därför finns det ingen direkt 
litteratur i ämnet. En tidigare forskningsrapport har hittats och den presenteras i 1.1 Bakgrund 
under inledningen. Det är också relevant att se vad Lpo-94 (Lärarförbundet, 2002) och 
berörda kursplaner (Skolverkets hemsida, 2006-10-09) uttrycker. Det finns mycket stort 
utrymme för fri tolkning i Läroplanen, men dessa följande punkter kan härledas till att skolan 
ska undervisa om skogen och gärna ta med sig eleverna ut till skogen för att använda den som 
ett klassrum.

• …….I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. 
Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden 
och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de 
möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa 
sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta 
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. …… 

Mål
Mål att sträva mot

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 
också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl 
närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv,

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

• känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 
sammanhang,

• Har grundläggande kunskaper om förutsättningar för en god hälsa samt har förståelse 
för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön,

Mål att uppnå i sameskolan
• eleverna är förtrogna med det samiska kulturarvet,

Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan skall

• verka för att utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra 
verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö,

Läraren skall
• medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i 
det omgivande samhället.
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Rektorns ansvar
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt  
ansvar för att

• undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att 
uppfatta större kunskapsområden som en helhet,

• ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. 
Sådana kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, 
sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger,

Vi kan ur dessa punkter se att det läggs en mycket stor vikt vid att eleverna är medvetna om 
sin närmiljö och landets miljö i stort. De ska ha kunskaper om hur deras livsstil kan påverka 
miljön och förstå grundläggande ekologiska sammanhang. Skolan ska även se till att integrera 
miljön med undervisningen, hur gör man inte det bättre än att ta med sig sina elever till 
skogen, när man undervisar om skogen. Skogen är för många av Sveriges invånare en 
närmiljö som dom lever i och vikten av kunskap om sin närmiljö är väldigt stor. För 
invånarna i storstaden består kanske inte närmiljön direkt av skog, men den utgör en stor del 
av Sveriges yta och är en viktig del i landets ekonomi, därav gör det skogen till en resurs som 
berör alla.

Vad säger då kursplanerna om skogen? Kursplanen för naturorienterade ämnen är den som 
berör skogen mest, sett ur grundskolans synvinkel då med lågstadiet och mellanstadiet i 
åtanke. Här nedan följer exempel ur kursplanen, som visar skogens betydelse ur kunskaps 
synpunkt.

Mål att sträva mot för de naturorienterande ämnena
beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
*- utvecklar sin förmåga att se hur den mänskliga kulturen påverkar och omformar naturen,

beträffande kunskapens användning 
- utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande, 

Kunskapens användning
Många uppgifter ställer i dag krav på naturvetenskapligt kunnande hos var och en, inte minst 
gäller detta miljö- och hälsofrågor. Med sådana frågor kontinuerligt belysta i undervisningen 
skapas en möjlighet för eleven att utveckla en förmåga att använda naturvetenskapligt 
kunnande som argument vid ställningstaganden. Därmed berör utbildningen eleverna både 
som individer och som samhällsmedborgare. 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret

Eleven skall 
beträffande natur och människa
– ha kunskaper inom några naturvetenskapliga områden,
– ha kännedom om berättelser om naturen som återfinns i vår och andra kulturer,

beträffande kunskapens användning
– ha kunskap om resurshushållning i vardagslivet och om praktiska åtgärder som syftar till 
resursbevarande,
– ha inblick i hur en argumentation i vardagsanknutna miljö- och hälsofrågor kan byggas upp 
med hjälp av personliga erfarenheter och naturvetenskapliga kunskaper.
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Även här ser vi hur viktigt det är att eleverna är medvetna om sin miljö och hur man påverkar 
den, hur man hushållar och ser efter den. Det är viktigt att eleverna är medvetna om att skogen 
är en resurs som kan ta slut. Det pratas mest om naturen och miljön och som påpekats tidigare 
så är skogen en mycket stor del av Sveriges natur och miljö. Som det framgår av Lpo-94 och 
kursplanen i naturorienterade ämnen så ska skolan spela en stor roll för barnens 
tankeverksamhet om naturen och miljön dit skogen hör. De ska få information och kunskap 
om ämnet, men även få möjligheter att uppleva skogen.

2. 2 Utomhusdidaktik
I boken Utomhusdidaktik (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004) får vi träffa flera författare 
som delar med sig av sina erfarenheter om utomhusdidaktik. Boken visar upp flera bra 
exempel på varför man ska använda sig av naturen som klassrum. I kapitel 8 så tar Ericsson 
upp vikten av att vara ute i skolan. Hon skriver om att man som pedagog måste se till 
elevernas tidigare erfarenheter och föreställningar om skogen innan man beger sig ut. 
Ericsson menar att barn behöver en utevana för att kunna tillgodogöra sig den kunskap man 
kan få utomhus, och att det är vi som pedagoger som ska ha det som målsättning. Detta tycker 
jag stämmer in på vad läroplanen i avsnittet ovan syftar på. Eleverna ska få en chans att 
uppleva naturen och livet utanför ett klassrums fyra väggar, upplevelser är kärnan i 
utomhusdidaktiken anser Ericsson. Hela boken utomhusdidaktik (Lundegård, m fl, 2004) 
visar på att vi som pedagoger i skolverksamheten ska bege oss utanför skolan för att söka 
kunskap.

2. 3 Skogen i skolan
Det finns idag ett nationellt samverkansprogram i Sverige, mellan skolan och Sveriges 
skogliga intressen, det heter Skogen i skolan. Det är en verksamhet som grundades 1973 och 
bedrivs på skolans villkor. Den pedagogiska idén bygger på att koppla samman teori och 
praktik, samt att öka lärare och elevers intresse för skogen. Den främsta uppgiften som 
verksamheten har är att öka förståelsen för Sveriges viktigaste näring, skogen. Även kurser 
och konferenser för lärare erbjuds för att öka kunnandet. Skogen i skolan ger även ut en 
tidning fyra gånger per år som innehåller artiklar om skogen, intervjuer med skolor som 
jobbar mycket utomhus och mycket annat (Skogen i Skolan, 2006). Denna verksamhet kan 
hjälpa pedagoger och skolor och ge inspiration och förslag till bra övningar att göra med 
eleverna i skogen och på så sätt undervisa efter läroplanen. 
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3 Metod 

3.1 Urval
För att kunna se om det finns attitydskillnader mellan skolorna i landsbygden och skolorna i 
storstaden, valde jag att först besöka en centralt belägen skola i en av Sveriges största städer. 
Där besöktes en andra klass som intervjuades, i klassen gick närmare tjugo elever. Av alla 
intervjuer valde jag slumpmässigt ut 10 stycken som jag skulle använda som material i 
arbetet. Sedan besöktes en mycket liten skola som ligger belägen i direkt anslutning till 
skogen. Här besöktes en integrerad första och andra klass som intervjuades och även här så 
valdes 10 intervjuer slumpmässigt ut som underlag för arbetet, i denna klass gick det tretton 
elever. Jag hade aldrig besökt någon av skolorna tidigare eller träffat eleverna. Det fanns ett 
syfte med att besöka två för mig helt främmande skolor och det var att inte några av eleverna 
skulle känna mig, jag blir då lika mycket främling för alla intervjuade barn. Jag bestämde mig 
för att välja ut de tjugo intervjuerna slumpmässigt, detta för att jag inte ville påverka vilka 
som valdes. Jag går in i arbetet medveten om att jag har vissa förutfattade meningar och vill 
därför inte påverka valet av arbetsmaterial. De två skolorna som besöktes ligger på två helt 
olika geografiska platser i landet, så de har stora skillnader i närhet till skogen. 

Inga lärare har intervjuats i detta arbete, för det är elevernas syn på skolans undervisning om 
skogen som jag är intresserad av. Det hade självklart varit väldigt intressant att även se hur 
lärarna tänker men det är som sagt eleverna som står i fokus i det här arbetet. 

3.2 Datainsamling
I arbetet har en strukturerad intervju använts, när man pratat med eleverna i de båda skolorna. 
Med ett fast frågeområde, fasta frågor och öppna svar. Valet av att använda sig av en 
strukturerad intervju grundar sig på att dom båda skolorna skulle jämföras. Det föll sig då 
mest naturligt att använda sig av en strukturerad intervju med fasta frågor. Barnen har under 
intervjun uppmanats att utveckla sina svar vidare. Det fanns en oro innan intervjuerna att om 
man använde en kvalitativ intervju så skulle eleverna flyta ut för mycket ifrån ämnet och att 
det skulle vara svårt att få dem mot det håll som arbetet lutar åt, utan att styra dem. Det skulle 
bli svårare att jämföra eleverna om dom svarat på olika frågor, så valet blev som sagt en 
strukturerad intervju. Intervjuerna spelades in med bandspelare, detta för att underlätta för det 
fortsatta arbetet, då man kan spela tillbaka och lyssna på intervjuerna igen, om man skulle 
glömma bort något eller vilja dubbelkolla, intervjuerna skrevs sedan ner ordagrant på papper. 
En sammanfattning av intervjuerna kommer senare i resultatdelen. Dom fasta frågorna finns i 
arbetet under resultatdelen. 
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3.3 Procedur
Innan skolorna besöktes så hade en kontakt med de berörda lärarna och rektorerna 
stabiliserats, detta skedde genom telefonsamtal och via mail. Dom flesta samtalen skedde via 
telefon eftersom det är lite trevligare att ha pratat med en person via telefon än via mail. Sen 
skickades ett brev till lärarna som dom i sin tur skickade med eleverna hem till föräldrarna. I 
detta brev förklarade jag vem jag var och vad jag skulle göra, brevet fungerade även som ett 
godkännande, föräldrarna eller vårdnadshavaren var tvungen att skriva på detta brev som 
godtagande till att deras barn fick ingå i intervjun. Dessa brev följer arbetet som bilaga 2 och 
3. Breven som föräldrarna eller vårdnadshavaren skrivit sitt godkännande på finns hos 
författaren av arbetet. Först ut att besökas var skolan som låg belägen i storstaden, besöket av 
denna skola krävde lite mer planering i förväg. Detta på grund av lång resväg och att minst en 
övernattning krävdes för att kunna genomföra intervjuerna på ett bra sätt. Detta arbete skrivs 
under tiden som jag är gravid och väldigt trött, så av den orsaken var en övernattning 
nödvändig. Men när skolan besöktes av en utvilad och pigg intervjuare, så hade jag fått låna 
en rovdjurslåda ifrån en naturvårdsbevakare från Länsstyrelsen. I denna rovdjurslåda fanns 
det pälsar ifrån lodjur, varg och björn, även kranier, tassar och spillning med mera ifrån dessa 
djur. Denna låda presenterades före intervjuerna för klassen. Detta i syfte att skapa en kontakt 
med eleverna så att dom skulle våga öppna upp sig under intervjuerna och inte sitta blyga 
framför en total främling med konstig dialekt. Att jag höll en liten lektion innan intervjuerna 
spelade nog inte så stor roll för vad eleverna svarade, eftersom innehållet i lådan inte hade 
någon direkt anknytning till frågorna i intervjun. Sedan utfördes individuella intervjuer med 
eleverna, där dom fick komma in en och en till ett arbetsrum som agerade som intervjurum. 
Intervjuerna spelades som tidigare sagts in på bandspelare, det var ingen elev som tyckte att 
det var olustigt att bli inspelade på band, snarare tvärtom. Det var tyvärr inte alla elever som 
fått med sig ett godkännande ifrån sina föräldrar eller vårdnadshavare så det var inte alla 
barnen i klassen som intervjuades. Hur intervjuerna sedan valdes ur står under 2.1 Urval.  

Senare stod skolan ute på landsbygden på tur. När denna skola skulle besökas så var resvägen 
betydligt kortare och ingen övernattning krävdes. Tyvärr så hade jag inte möjlighet till att låna 
med mig rovdjurslådan vid detta besök. Jag satt med klassen på samlingen och vi talade en 
massa om djur ändå. Älgjakten skulle till att börja och vi diskuterade älgar för fullt, så inför 
varje intervjutillfälle så har man diskuterat djur. Sen efter samlingen och det att jag 
presenterat mig, så började jag med individuella intervjuer här också. Intervjuerna skedde 
även här i ett annat rum, så barnen var ensamma och inte stördes av varandra. Det var ingen 
av eleverna på denna skola som tyckte det var obehagligt att bli inspelade på band. I denna 
klass var det endast en elev som inte hade med sig ett godkännande ifrån sina 
föräldrar/vårdnadshavare.
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4 Resultat

4.1 Resultat av de strukturerade intervjuerna.
De fem första frågorna i intervjun, som finns nedan är till för att besvara fråga 1 i 
frågeställningen, de handlar om barnens tankar om skogen och vad dom sätter samman med 
skogen, om det finns geografiska skillnader. 
1 Vad tänker du på om jag säger, skogen?
2 Varför tänker du på det?
3 Tycker du om skogen?
4 Är du ofta i skogen?
5 Har du sett några djur i skogen?
   Hur var det?
De tre sista frågorna som finns nedan är till för att besvara andra frågan i frågeställningen, hur 
stor roll spelar skolan för barnens tankar och känslor om skogen.
6 Pratar ni mycket om skogen i skolan?
7 Besöker ni skogen någon gång med skolan?
   Hur är det?
8 Är det något speciellt du skulle vilja lära dig om skogen?
 Här nedan följer en sammanfattning av intervjuerna på de båda skolorna.

Resultat från intervjuerna i storstadsskolan.
När eleverna från storstadsskolan fick svara på vad dom tänker på när man pratar om skogen 
var svaren på ett sätt varierande men på ett sätt väldigt lika ändå. Svaren var träd, fåglar, djur, 
svamp, natur, roligt, bär och några få vet ej. Alla dessa svar hör mycket riktigt hemma i 
skogen. När dom skulle förklara varför dom tänkte på just det, så svarade de flesta något som 
hade med djur att göra. Man tyckte om djur och fåglar, man funderar på hur djuren får sin mat 
och vad som händer med dom som dör, man kände sorg över detta med döden i skogen. På 
frågan om man tycker om skogen svarade samtliga elever utom en ett självklart ja, en elev 
visste inte riktigt om h*n tyckte om skogen. Men dom andra barnen kunde direkt utan någon 
eftertänksamhet svara att dom tyckte om skogen. Men när frågan om dom ofta vistades i 
skogen kom upp, så sa dom allra flesta nej, det är svårt för vi bor mitt inne i stan sa någon. 
Andra var i skogen när dom hälsade på morföräldrar och farföräldrar, någon var med sin 
pappa och plockade svamp ibland. Barnen hade när dom varit i skogen sett en hel del djur, till 
sin glädje. Dom hade sett fåglar, ekorrar, harar, rådjur och älgar. Det var enligt eleverna 
väldigt spännande att få se djur ute i det vilda. Några hade även sett vargar, fast det var i 
skogen på djurparker. 

Majoriteten av eleverna tyckte inte att man pratade så mycket om skogen i skolan, en del 
tyckte att detta gjordes ibland. Varje onsdag åkte klassen iväg på olika utflykter och ibland 
åkte dom till skogen, där plockade dom svamp och lekte, detta tyckte samtliga elever var 
mycket roligt och alla längtade till onsdagarna, då det var dags för utflykt. När eleverna fick 
frågan om de ville lära sig något speciellt om skogen, var det varierande svar men av dom 
som visste vad dom ville lära sig så handlade det hela tiden om djur, vad dom äter, fakta om 
dom och vad som händer när djuren dör.
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Resultat från intervjuerna i landsbygdsskolan.
På skolan i landsbygden skiljde sig svaren väldigt åt ifrån storstadsskolans svar, speciellt 
fråga 1 och 2. När barnen fick frågan om vad de tänker på när man säger skogen, så svarade 
nästan alla att bygga kojor, klättra i träd, fika där och att det skulle bli kul att gå dit sen. En 
elev svarade att h*n inte var bra på att bygga kojor, men bra på att samla in pinnar. Detta 
tänkte eleverna på för att det var roligt, speciellt roligt att bygga kojor och klättra. På frågan 
om dom tyckte om skogen svarade dom flesta ja, men någon tyckte inte så himla mycket om 
skogen. Dom flesta eleverna var i skogen väldigt ofta i stort sett varje dag, en del lite mindre. 
Man hade sett många djur i skogen, rådjur, ekorrar, rävar, älgar, hackspettar och andra fåglar, 
en elev hade även sett en vit älg, som bodde i skogen hemma hos denne.
 
Mer än hälften av eleverna tyckte att man pratade om skogen väldigt lite i skolan, det var 
faktiskt bara två elever som ansåg att man pratade ofta om skogen i skolan, en av dom 
berättade då att man pratade mycket om svampar. Alla eleverna berättade glatt om att man 
besökte skogen med klassen och att detta var mycket roligt och bra. Man kunde då bygga 
större kojor och leka med sina kompisar. Hälften av eleverna ville inte lära sig något speciellt 
om skogen, en ville lära sig väldigt mycket men kunde inte komma på något för tillfället, sen 
var det olika svampsorter och hur man tog hand om skogen. En elev mådde lite dåligt för att 
ha borrat i träd och brutit av kvistar på friska träd när denne var fyra år. Den elev som inte 
kunde bygga kojor ville väldigt gärna lära sig detta.

4.2 Jämförelse mellan skolorna
Enligt de svar som uppkommit under dessa intervjuer kan man besvara de två frågorna i 
frågeställningen. Om vi tittar lite närmare på fråga 1 Har barn olika tankar om skogen, 
beroende på var dom bor? Enligt svaren i denna intervjuundersökning så kan man svara ja på 
denna fråga. Eleverna som bor i storstaden tycker mycket om skogen och det gör även dom 
barn som bor på landsbygden. Men när barnen ska prata om skogen så syns det tydliga 
skillnader. I storstaden så tänker barnen på ting som finns i skogen, såsom löv, träd och djur. 
Detta grundar sig i att barnen tycker väldigt mycket om och är intresserade av djur. På 
landsbygden så tänker barnen på saker som man kan göra i skogen, man kan leka och bygga 
kojor, dom tänker på detta för att det är det dom gör i skogen, det är roligt. Samtidigt som 
man kan se stora skillnader ser man även likheter, nästan alla barnen som varit med i intervjun 
tycker om skogen och har sett djur när dom varit där, att barnen på landsbygden tillbringar 
mer tid i skogen än vad barnen i storstaden gör har ju sina geografiska förklaringar. Men 
storstadsbarnen tycker ändå att det är väldigt roligt att vara i skogen.

Fråga 2 Påverkas barns tankar om skogen av skolan? Inte på någon av dom två skolorna så 
tyckte barnen att man pratade mycket om skogen i skolan. Däremot så besökte båda klasserna 
skogen under skoltid tillsammans med sina lärare, detta gjordes oftare på landsbygden än i 
storstaden. Alla elever tyckte att detta var roligt och verkar uppskatta dessa besök som skolan 
gör i skogen. Det var inte många elever som ville lära sig något speciellt om skogen men av 
dem som ville det, kunde man även här se skillnader. I storstaden så handlade det bara om 
djur, vad dom äter, vad händer när dom dör och vanlig fakta om olika djur. På landsbygden 
handlade det inte om djuren utan mer om hur man tar hand om skogen och hur man kan 
använda sig av det som skogen har att tillföra. Att skolan påverkar barnens tankar om skogen 
är i storstadsskolans fall väldigt tydligt. För det är i skolan som dom flesta av eleverna har sin 
kontakt med skogen. På landsbygden verkar skolan även spela in i barnens tankeverksamhet 
om skogen, men inte i lika stor grad som i storstaden. Dessa elever kommer i kontakt med 
skogen även utanför skolan i större utsträckning än storstadseleverna. Så båda frågorna 
besvaras bäst med ett ja.                                9



5 Diskussion 
Jag gick in i detta arbete med några förutfattade meningar, jag trodde att det skulle finnas en 
skillnad mellan barnen i storstaden och på landsbygden. Som framgick i resultatet så finns det 
en skillnad. Barnen på landsbygden tänker mer på skogen som en lekplats och naturlig del av 
deras vardagsliv, så är fallet inte för storstadsbarnen. Detta har nog sin naturliga förklaring i 
att barnen på landsbygden mer eller mindre bor i skogen och vistas där dagligen, vilket 
storstadsbarnen inte har någon möjlighet till. Så när eleverna ombads berätta vad dom tänker 
på när man säger skogen, blev det naturligtvis skillnader. För barnen som vistas i skogen 
dagligen så är de svar som storstadsbarnen gav så självklara att dom inte ens tänkte på det. 
Skogen består ju utav löv, träd, djur, svampar och bär men för landsbygdsbarnen så är skogen 
först och främst en lekplats. För barn som bor i storstan så finns inte denna självklarhet, 
eftersom man kanske bara vistats i skogen ett fåtal gånger under sitt liv. Dessa gånger har för 
de flesta varit i samband med en klassutflykt, då man plockat svamp, bär och tittat på djur. Då 
är det ju detta som blir en självklarhet för dom barnen. Hade det inte blivit någon skillnad alls 
på dom första frågorna så måste jag erkänna att jag blivit förvånad, eftersom en av mina 
tankar inför arbetet var att det finns skillnader beroende på var man bor, och var man bor 
spelar stor roll in på vad man upplevt.

En av dom förutfattade meningar jag hade som visade sig vara fel, var att barnen i storstaden 
inte skulle tycka lika mycket om skogen som barnen på landsbygden. Där hade jag helt fel, 
det verkar lite som att dom var en smula mer entusiastiska gentemot skogen, antagligen för att 
dom inte tar den för givet, som säkerligen många av landsbygdsbarnen gör. Detta var för mig 
personligen mycket glädjande, då jag själv älskar skogen och har svårt att förstå hur man inte 
kan göra det. Att många skolor på landsbygden ofta besökte skogen var något som jag ifrån 
början visste, det har jag själv upplevt, sett på vfu-perioder och hört i samtal med andra lärare 
eller lärarstuderande. Men jag var rädd att skolor mitt inne i en storstad inte gjorde detta på 
grund av att det var för långt att åka. Skolan som jag besökte i storstaden visade att jag hade 
fel, till min glädje igen. Denna skola gjorde många utflykter, däribland till skogen emellanåt. 
Det märktes att skolans utflykter till skogen präglade barnen ganska mycket. Jag hoppas att 
dom flesta skolor i storstaden gör sådana besök. Antagligen så är det resurser som saknas för 
att en del storstadsskolor ska kunna genomföra detta, barnen måste ju transporteras till skogen 
via buss eller liknande. För skolorna på landsbygden räcker det bara med en uppfriskande 
promenad.

 När man läser Lpo-94 och till exempel kursplanen för naturorienterade ämnen så kan man 
tydligt se att skolan ska främja elevernas kunskap om bland annat skogen, som är en del av 
närmiljön för vissa och en del av naturen för andra. Skolan har ett ansvar att försöka förankra 
undervisningen till skogen och ge sina elever en större helhetsbild utav de olika 
kunskapsområdena som undervisas och hur ger man en bättre och tydligare bild av skogen om 
inte via besök till den och att använda sig av den som ett klassrum. Det finns ju gränslöst 
många saker man kan göra och undervisa om ute i skogen, som ger eleverna en bättre bild av 
skogen som helhet. Så skolan ska ju spela en stor roll i barns tankar och åsikter om skogen 
och jag tycker att den gör det. I storstaden antagligen mer än på landsbygden för att i stan så 
är det skolan som står för den största kontakten med skogen, men på landsbygden så får man 
kontakten nästa dagligen även utanför skolan med vänner och familj. 
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Jag anser att de resultat som kommit fram i arbetet är tillförlitliga och hållbara, då man så 
tydligt kunde se de skillnader som fanns, men det skulle ha varit roligt att göra 
undersökningen större, intervjua fler skolor på fler platser i Sverige. I detta arbete så finns 
södra och mellersta Sverige representerat, skulle ha varit väldigt intressant att få med norra 
Sverige och som sagt utöka med flera skolor. Detta är något som jag skulle vilja fortsätta med 
och kanske blir det en större undersökning i framtiden. Men av dessa tjugo elever som har 
använts i arbetet så har man sett tydliga skillnader och likheter och jag tror inte att detta är en 
slump, för det finns väldigt logiska förklaringar till dessa likheter och skillnader. Var man bor 
spelar en stor roll för vad man upplever och det är genom upplevelser som man bildar sig dom 
flesta uppfattningar och känslor som man hyser till olika saker.

En annan sak som jag uppmärksammade under arbetets gång, speciellt i storstadsskolan var 
att det skulle vara intressant att ta reda på om det finns några skillnader mellan svenskfödda 
barn och barn som flyttat hit från andra länder. Att skogen betyder mycket för dom flesta i 
Sverige vet vi, men hur ser det ut i andra länder, där kanske inte skogen är lika viktig. Något 
som jag verkligen skulle vilja göra i framtiden är att bredda denna undersökning till hela 
Sverige och att kunna gå lite djupare in i frågorna om skogen, vem vet kanske ett 
forskningsprojekt för framtiden. För tillfället får man hålla ögonen öppna och läsa om ROSE, 
en undersökning som leds från Oslo universitet av professor Svein Sjöberg och som handlar 
om vad som är relevant när det gäller skolundervisning i naturvetenskap och teknologi. 
Undersökningen har gjorts i flera olika länder och det ska bli väldigt fascinerande att se vad 
slutresultatet blir.

I Stigbrand (1984) som tas upp i bakgrunden ser man också skillnader mellan storstadsbarnen 
och glesbygdsbarnen. Den rapporten har undersökt äldre barn och tittat mer på deras olika 
kunskaper och det språk dom använder när dom får se på de olika bilderna från skogen. Man 
kom fram till att landsbygdsbarnen pratade ett ”skogens språk” och hade mera insikt i vad 
som verkligen skedde i skogen. Jag tycker inte att detta är något konstigt, utan mer naturligt 
att de barn och vuxna som bor och vuxit upp i närheten av skogen utvecklar en annorlunda 
kontakt till den gentemot dom som bor mitt inne i stan. De blir mer medvetna om vad som 
händer och hur skogen påverkas av till exempel skogsavverkning, för dom får se det med 
egna ögon, dom får uppleva det. 
Det har varit väldigt intressant att göra denna undersökning och jag hoppas att fler lärare och 
lärarstudenter kan tänka sig att se lite närmare på detta ämne, för skogen är som sagt viktig för 
oss, var vi än bor. Den här undersökningen har bekräftat mina tankar om att skogen är viktig i 
undervisningen och att man med glädje bör använda sig av utomhusdidaktik. Man kan gå 
utanför klassrummets fyra väggar för att söka kunskap, inte bara i undervisningen om naturen 
och miljön, utan i de andra ämnena också. Jag rekommenderar tidningen Skogen i Skolan som 
nämns i arbetet. Den hjälper oss pedagoger att komma på bra och varierande övningar för 
våra elever i skogen.
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Bilaga 1

Hej

Mitt namn är Helen Gadevall och jag läser sista terminen på lärarutbildningen på 
Karlstad Universitet i Värmland. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete, och det 
handlar om skogen, och elevers tankar och känslor för skogen och dom djur som bor 
där. Eftersom jag själv bor på en mycket liten ort med mycket skog är jag väldigt 
intresserad av och höra vad barn i storstaden tycker om skogen.
Fick er skola som förslag av ………….. kommun, och vill nu besöka den och era 
elever/barn.
Jag kommer att intervjua eleverna och dessa intervjuer kommer att spelas in, detta för 
att underlätta för mig senare i arbetet. Inspelningarna spelas över så fort arbetet är 
färdigt. Inga kort kommer att tas. Frågorna jag ställer kommer att vara enkla, det enda 
jag vill veta är vad era barn/elever tycker om skogen, hur ofta dom är i skogen osv. 
Barnen kommer att vara anonyma i arbetet, likaså de skolor jag besöker, men jag vill 
ändå ha föräldrarnas/vårdnadshavarens underskrift som godkännande på att just ert 
barn får vara med i arbetet.  
Har ni några som helst frågor får ni gärna kontakta mig eller min handledare på 
Karlstad Universitet.

Helen Gadevall 0563-10346
Margaretha Kilstadius 054-700 15 32

 

Elevens namn

Förälder/ Vårdnadshavarens namn



Bilaga 2

Hej

Mitt namn är Helen Gadevall och jag läser sista terminen på lärarutbildningen på 
Karlstad Universitet. Jag håller nu på att skriva mitt examensarbete, och det handlar om 
skogen, och elevers tankar och känslor för skogen och dom djur som bor där. 
Jag har varit till ………… och intervjuat eleverna på en centralt belägen skola där, och vill 
nu intervjua eleverna på en lite mindre skola i anslutning till skogen.
Jag kommer att intervjua eleverna och dessa intervjuer kommer att spelas in, detta för 
att underlätta för mig senare i arbetet. Inspelningarna spelas över så fort arbetet är 
färdigt. Inga kort kommer att tas. Frågorna jag ställer kommer att vara enkla, det enda 
jag vill veta är vad era barn/elever tycker om skogen, hur ofta dom är i skogen osv. 
Barnen kommer att vara anonyma i arbetet, likaså de skolor jag besöker, men jag vill 
ändå ha föräldrarnas/vårdnadshavarens underskrift som godkännande på att just ert 
barn får vara med i arbetet.  
Har ni några som helst frågor får ni gärna kontakta mig eller min handledare på 
Karlstad Universitet.

Helen Gadevall 0563-10346
Margaretha Kilstadius 054-700 15 32

 

Elevens namn

Förälder/Vårdnadshavarens namn
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