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Sammanfattning 
Vår studie handlar om skogen som pedagogisk miljö. Syftet med vårt examensarbete är att ta 
reda på varför förskollärarna gör pedagogiska överväganden om att använda skogen i sin 
undervisning i förskolan. Vi har redogjort för tidigare forskning som visar på skäl till att gå 
till skogen och kopplat ihop de skälen med förskolans läroplan. Vår litteraturgenomgång 
redogör för mål utifrån förskolans läroplan, förskollärares pedagogiska överväganden samt 
skogen som pedagogisk miljö. 

Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie åt det narrativa hållet vilket innebär att använda sig av 
berättelser i sig som källa. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom de är 
flexibla och möjliggör till att få fylliga och detaljerade svar. Utifrån den tidigare forskningen 
utformade vi en intervjuguide med frågor som uppmuntrade respondenterna till att berätta om 
sina erfarenheter och upplevelser. I studien deltog fem förskollärare från fyra olika förskolor 
som alla har någon typ av inriktning mot utomhuspedagogik. 

Resultatet redovisar vi genom narrativa sammanfattningar av intervjuerna. Utifrån dessa har 
vi gjort en tematisk analys, för att hitta de skäl som respondenterna tycker finns för att 
använda skogen som en pedagogisk miljö i förskolan. Det insamlade teoretiska materialet 
används som ett tolkningsverktyg i analysen av resultaten. Resultatet visar på att 
förskollärarna i studien ser många positiva skäl till att använda skogen som en pedagogisk 
miljö. Förskollärarna i studien hade flera liknande upplevelser och tankar om skogen som 
pedagogisk miljö. Deras upplevelser och motiv till att använda sig av skogen som pedagogisk 
miljö stämde överens med de positiva skäl som den tidigare forskningen visat på, det tolkar 
vi som ett bevis på att forskningen är en aktiv del i utformandet av verksamheten.  

De motiv förskollärarna har till att bedriva undervisning i skogen som pedagogisk miljö har 
vi kategoriseras under följande rubriker: lärande och utveckling, rörelse och hälsa, 
delaktighet och inflytande och skogen som miljö. De skäl som förskollärarna uttryckte är 
motiv till deras användning av skogen som pedagogisk miljö, utgår alla ifrån att skogen är en 
miljö som är givande för barn på många olika sätt kopplat till förskolans läroplan. 

Nyckelord: Förskola, Pedagogisk miljö, Pedagogiska överväganden, Skogen, Förskolans 
läroplan.  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1. Inledning 

Vi har utifrån våra egna upplevelser och erfarenheter tron om att barn tillägnar sig många 

olika saker av vistelse i skogen. Vi har båda positiva minnen från skogsvistelse från vår 

barndom och under vår utbildning till förskollärare har vi läst några kurser om 

utomhuspedagogik som väckt ett intresse hos oss för skogen som en pedagogisk miljö. 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor, 

att verksamheten ska sträva efter att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur, 

miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp (Skolverket, 2016b). Förskolan ska 

hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre 

miljö både i nutid och i framtid (ibid.). Eftersom förskolans läroplan är det som styr 

förskolans verksamhet så har vi haft den som utgångspunkt i vårt sökande efter teoretiskt 

material. Vi ville fördjupa oss i den forskning som finns om skogen och dess koppling till 

samhället och till förskolan. I det här arbetet redogör vi för den forskning som finns kring 

skogen som pedagogisk miljö, för att ta reda på vilka skäl som finns för att gå till skogen med 

barn. Utifrån vårt intresse har vi valt att intervjua förskollärare för att få syn på vilka motiv de 

har till att bedriva undervisning i skogen, samt ta reda på vad de har för tankar och 

erfarenheter om skogen som en pedagogisk miljö.  

  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på varför förskollärarna gör pedagogiska 

överväganden om att använda skogen i sin undervisning i förskolan.  

●  Vad tycker förskollärarna i studien att det finns för skäl för att använda skogen som 

en pedagogisk miljö? 

●   Vilken syn har de på skogen som pedagogisk miljö? 
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3. Litteraturgenomgång 
  
I detta avsnitt kommer vi att beskriva tidigare forskning om skogen som pedagogisk miljö 

utifrån styrdokument, litteratur och artiklar, men även beröra förskollärares pedagogiska 

överväganden för att i diskussionsdelen kunna föra en diskussion kring förskollärarnas motiv. 

Sammanfattningsvis, som avslutning på litteraturgenomgången, kommer vi att redogöra för 

de skäl som forskningen visar på att vistelse i naturmiljö kan hjälpa barn att utvecklas, utifrån 

de strävansmål som finns i förskolans läroplan. 

3.1 Läroplan för förskolan 

Förskolans läroplan (lpfö 98/16) är det som styr förskolans verksamhet och den vilar på en 

demokratisk grund (Skolverket, 2016b). Enligt skollagen ska utbildningen i förskolan 

möjliggöra för barn att inhämta och utveckla kunskaper och värden, samt främja alla barns 

utveckling och lärande. Förskolan ska vara en plats som är rolig, trygg och lärorik för de barn 

som vistas i förskolan. Verksamheten ska bedrivas så att barn får möjlighet till att utveckla 

respekt för de mänskliga rättigheterna, samt de grundläggande demokratiska värderingarna 

som det svenska samhället har. Förskolan ska även arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor, 

såväl som att det ska finnas ett synligt ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro i 

förskolans verksamhet. Barnen i förskolan ska få möjlighet till att förvärva ett varsamt 

förhållningssätt till natur och miljö, och förstå sin egen medverkan i naturens kretslopp. 

Förskolan ska stötta barnen så att de utvecklar sin identitet och känner tilltro till sin egen 

förmåga. De vuxna ska vara förebilder och förskolan ska erbjuda en miljö som lockar och 

utmanar till lek och inspirerar barn till att utforska sin omvärld. Förskolan ska hjälpa barn att 

skapa sig en förståelse för hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en 

bättre miljö (Skolverket, 2016b). 

Exempel på mål utifrån lpfö 98/16 är bland annat att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera och ta ställning till olika etiska dilemman i 

deras vardag (Skolverket, 2016b). De ska få möjlighet till att utveckla sin nyfikenhet och lust 

och dessutom sin förmåga att lära och leka. Förskolan ska sträva efter att barnen i 

verksamheten ska få respekt för allt levande och värna och ta hand om sin närmiljö. 

Läroplanen tar även upp att förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla förståelse för 

naturvetenskap, språk, matematik, motorik, estetik etc. Dessa olika delar ur läroplanen 
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beskriver exempel på vad förskolan ska arbeta med för att lägga grunden för barns livslånga 

lärande, och är viktiga kriterier för hur verksamheten bedrivs (ibid.).  

3.2 Pedagogiska överväganden 

Pedagogik är ett vetenskapligt kunskapsområde som exempelvis berör processerna för hur 

människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang 

(Nilsson, 2005). Intresset ligger på hur individer lär och hur miljön som sådan kan stimulera 

detta lärande (ibid.). Lärande hos barn sker i samspel med omgivningen, både med människor 

och den omgivande miljön vilket innebär att de påverkas av vad de möts av i förskolan 

(Skolverket, 2016a). För att förskolan på bästa sätt ska kunna utforma verksamheten utifrån 

barnets behov är pedagogiska överväganden något som måste tas i beaktande vid beslut 

(ibid.). 

Pedagogiska överväganden innebär bland annat ett val utifrån teori som leder till praktiskt 

handlande (Andrén, 2008). Det pedagogiska övervägandet har att göra med hur pedagoger 

tänker och fattar beslut, för att kunna göra ett pedagogiskt övervägande så måste de se sig 

själva som aktörer. Andrén (2008) diskuterar det pedagogiska övervägandet i sin avhandling 

för att försöka minska klyftan mellan teori och praktik. Ett problem med pedagogiska 

överväganden är att de ofta är omedvetna. Andrén lyfter att reflektion ingår i 

övervägandeprocessen och att i den moderna människans tänkande finns ”att göra” och ” att 

tänka”. Detta innebär att allt som har med mening att göra, relaterar till någon form av mål 

eller nytta. Övervägandet byggs med hjälp av reflektion där teori och praktiska handlingar 

vägs mot varandra. De pedagogiska övervägandena inkluderar rationella, holistiska och 

intuitiva processer och utan dessa processer sker inga pedagogiska överväganden. Genom att 

använda begreppet pedagogiskt övervägande istället för begreppet reflektion läggs tonvikten 

på den framåtriktade handlingen samt att det är något som sker innan något genomförs 

(Andrén, 2008). 

3.3 Skogens betydelse för samhället ur ett nationellt och internationellt 
perspektiv 

Naturkontakt håller på att minska i världen (Brügge, Glantz, och Sandell, 2011; Fjørtoft, 

2004) men Sverige, Norge och Finland har i jämförelse med andra länder i västvärlden 
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tillgång till skog som majoriteten av befolkningen har möjlighet att vistas i (Rydberg, 2001). 

Internationellt finns det studier som visar på att det finns en oro över att dagens barn har en 

minskad naturkontakt i jämförelse med vad deras föräldrar haft (O'Brien, 2009). I Sverige 

finns skogen ofta i människors närmiljö och den finns tillgänglig för dagliga besök (Rydberg, 

2001). I och med att Sverige har allemansrätten (se Bengtsson, 2004), så är det många 

människor som har en relation till skogen (Rydberg, 2001), och den har en viktig betydelse 

för många människors livskvalitet (Naturskyddsföreningen, 2013). Virkesproduktionen bidrar 

till Sveriges ekonomi men skogens olika värden tycks ha ökat i och med att Sverige blivit ett 

välfärdssamhälle (Rydberg, 2001). Utöver virkesproduktion och att skogen genererar 

biologisk mångfald har skogen även fått sociala värden, värden som Rydberg (2001) hävdar 

innefattar värden som bidrar till många människors välfärd.  Skogen ger alltså människor i 

Sverige naturupplevelser vilket forskning visat ger ökad folkhälsa, som har betydelse för 

både samhället ur ett ekonomiskt perspektiv och för enskilda individer 

(Naturskyddsföreningen, 2013). Didonet (2008) hävdar att eftersom människan är en del av 

naturen påverkar allt som påverkar naturen även människan, därför har alla ett ansvar för vår 

gemensamma miljö.  

Att vara utomhus har ett friskvårdande värde och Johansson (2007) menar att dagens 

välfärdsmänniskor dagligen tar in starka intryck, som ibland måste stängas av för att kroppen 

ska orka med. I naturen är det tvärtom, där måste människan skärpa sina sinnen för att kunna 

ta in vad som sker runt omkring. Att bara ha teoretisk kunskap om naturen räcker inte för att 

vårda den, utan det behövs vistelse i skogen för att skapa känslomässiga band till den miljön 

(Johansson, 2007). En undersökning om människors syn på skog och natur gjord i Sverige 

visade att 80 procent av de som deltog, svarade att vistelse i skog och mark var nödvändigt 

för livskvaliteten (Naturskyddsföreningen, 2013). Många upplever naturen som något positivt 

och en av de vanligaste fritidsaktiviteterna är att vandra i skogen (ibid.).  

Halldén (2011) beskriver skogen som en viktig del i hennes minnen från barndomen. Skogen 

har i barnsagor beskrivits som hemlighetsfull och som en miljö där barn skapar sig en 

förståelse och hittar sin identitet. Skogen är den bild som många människor har när det talas 

om naturen (ibid.). Många vuxna som lever i storstäder har positiva minnen från 

naturupplevelse och mötet med växter, träd och olika djur. Detta är något Didonet (2008) 

lyfter som något som många tänker tillbaka på i vuxenålder. Även Johansson (2007) skriver 
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om människors minnen från barndomen. Bland annat är “Det luktar skog” ett begrepp som 

Johansson (2007) tar upp som något människor ofta nämner när de känner dofter som de 

förknippar med skogsvistelse. Dofter är något som sparas i en människas minne och även 

gamla människor kan komma ihåg naturupplevelser från barndomen. Johansson (2007) 

menar på att den som har haft roligt i skogen kan glädjas och komma ihåg dofter från skogen 

livet ut.  

Studier har visat på att i Norden poängteras vikten av att barn får möjlighet till naturkontakt 

(Halldén, 2011; Mårtensson et al., 2011). Både nationellt och internationellt lyfts det fram att 

barn är medborgare som kan bidra till att vi får en hållbar miljö och hållbara samhällen i 

världen (Didonet, 2008; Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide, 2011). Det finns 

studier som visar att om barn inte får vara i skogen när de är barn finns risken att de som 

vuxna inte kommer vara i den miljön, vilket innebär att de missar att ta del av de värden som 

skogen erbjuder (O'Brien, 2009). Om samhället vill att nästa generations vuxna ska få respekt 

för och ta hand om naturen måste utevistelse inkluderas i läroplaner i förskolor världen över 

(Didonet, 2008). Som exemplen ovan visar påverkar det som människor upplever som barn 

under barndomen, hur människor ser på saker under resten av livet (ibid.). Skogen har ett 

egenvärde i form av att människan kan komma ut i naturen och få känslomässiga upplevelser 

av att vistas i miljön och få vara en del av den (Brügge et al., 2011). 

3.4 Tidigare forskning om skogens betydelse för barns lärande och utveckling 

Barn är lekande och lärande individer och när de får möjlighet att ta egna initiativ och bidra i 

aktiviteter så träder det lekande barnet fram (Sommer et al., 2011). Barn behöver en lärare 

som hjälper dem att plocka fram barnens erfarenheter och utmana dem i riktning mot nya 

saker (ibid.). I skogen får barn möjlighet till att utvecklas på många olika sätt genom 

utevistelsen (Granberg, 2000; Fjørtoft, 2004). Vistelse i skogen kan ge barn konkreta 

upplevelser på exempelvis hur naturens kretslopp fungerar och uppleva naturen (Granberg, 

2000; Ärlemalm-Hagsér, 2006). I skogen finns möjlighet till att hämta kunskap och 

inspiration och vid vistelse i skogsmiljö ställs barn inför utmaningar där de måste använda sig 

av sin kreativitet och komma på lösningar på problem (Brügge et al., 2011). Änggård (2012) 

menar att den fysiska miljön i skogen har betydelse för lekens utformning. Enligt Granberg 

(2000) får olika platser i skogen sin betydelse utifrån vilka typer av lekar de används till och 
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förknippas med vissa typer av aktiviteter. Platsens betydelse påverkas av vilken typ av 

motoriska och utforskande aktiviteter som platsen lockar barnen till, exempelvis klätterträd, 

buskar som de kan gömma sig bakom, berg och stenar de kan åka rutschkana på (Änggård, 

2012). Studier har visat att lekaktiviteter ökar i miljöer som är komplexa och erbjuder 

möjligheter till olika lekar (Fjørtoft, 2004). Waite (2011) lyfter att det finns studier som visat 

på att barn är mer engagerad i utforskandet när de får utforska fritt i naturmiljö, såväl som att 

de får ta egna initiativ, i jämförelse med lärarledda aktiviteter. Ett större engagemang kan 

tyda på att en djupare inlärning pågår (ibid.). 

Vistelse i skogen kan enligt forskning ge barn fysisk träning, motorisk stimulans, sinnliga 

upplevelser och verka avkopplande (Brügge et al., 2011; Granberg, 2000; Änggård, 2012; 

Ärlemalm-Hagsér, 2006). Erfarenheterna kan förstärkas genom att leken sker i naturmiljö 

(Granberg, 2000; Änggård, 2012). När barn rör sig mycket i skogen får de känna på olika 

nivåskillnader och de får möjlighet att använda stora samt små rörelser med kroppen, vilket 

kan vara ansträngande och trötta ut kroppens alla muskler (Brügge et al., 2011; Granberg, 

2000; Fjørtoft, 2004; Dahlgren & Szczepanski, 1997). På så sätt skapas förutsättningar för att 

barnen ska utveckla koncentrationsförmåga, förmåga att kunna sitta still samt skapa 

möjligheter till att utveckla sin grovmotorik (Brügge et al., 2011; Granberg, 2000; Fjørtoft, 

2004). I skogen finns oftast mer terräng än vad det upplevs finnas på förskolans gård, vilket 

gör att det ger mer rörelseträning i skogen än på förskolans gård (Granberg, 2000). 

Ojämnheten i skogen utvecklar också leken samt väcker fantasin (Granberg, 2000; Maynard 

& Waters, 2007).  

Närkontakt med naturmiljön kan skapa autentiska lärandesituationer där barnen får möjlighet 

till direkta upplevelser (Dahlgren & Szczepanski, 1997; Maynard & Waters, 2007). Skogen 

stimulerar fantasi och berikar leken med sitt naturmaterial (Änggård, 2012; Maynard & 

Waters, 2007). Små barn får påverka sin omgivning när de samlar naturmaterial och de äldre 

bygger och konstruerar med det (Naturskyddsföreningen, 2011 refererar till Mårtensson et al. 

2011). Barn är känsliga för naturen, för dess djur, växter och blommor och de är intresserade 

av elementen eld, vatten, vind och jord (Didonet, 2008; Fjørtoft, 2004). De är enligt forskning 

emotionellt påverkade och intresserade av de olika fysikaliska fenomen som pågår i 

naturmiljön (Didonet, 2008). Eftersom skogen inte har några väggar skapas möjlighet till ett 

ostrukturerat och flexibelt lärande (Brügge et al., 2011). Under barns tidiga år är det störst 
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chans för dem att skapa känslomässiga band till den omgivande miljön, men då måste de få 

tillräckligt med tid till att upptäcka utomhus (Herbert, 2011). Trots att det finns studier som 

visar på att barn känner samhörighet med naturen och är fascinerade av de olika elementen är 

det få barn som får spendera sina dagar till att utforska i skogen (ibid.). Direktupplevd 

undervisning i skogen där barnen har möjlighet att uppleva och tolka med hjälp av alla sina 

sinnen förstärker barns inlärningsprocess (Brügge et al., 2011; Waite, 2011). 

Det finns ett flertal studier som visar att barn i förskolan som är ute mycket, är friskare än 

barn som är mer inomhus (Löfdahl, Segerblom, & Wagnsson, 2012; Maynard & Waters, 

2007). Löfdahl et al. (2012) hänvisar till en studie av Fjørtoft (2001) som visade att 

förskolebarn mellan åldrarna fem till sju år som vistades i skogen en till två timmar per dag 

under ett års tid, förbättrade sin balansförmåga, styrka i kroppen samt snabb- och smidighet i 

betydande omfattning, i jämförelse med barn som var utomhus på en traditionell förskolegård 

under samma tidsperiod. Barn som är ute mycket i skogen och leker fritt, visar en större 

utveckling i motoriken än barn som leker i inomhusmiljöer menar Brügge et al. (2011). 

Vistelse i skogen ger kroppen återhämtning, vila och tid för reflektion (Dahlgren et al., 2007). 

Utomhus får barnen större rörelsefrihet för pedagogerna och kan på så sätt utforska miljön på 

egen hand. Eftersom barnen kommunicerar mer med kroppen än med ord blir leken utomhus 

mer konkret (Dahlgren et alt., 2007).  

3.5 Skogens betydelse för barns identitet, sociala relationer och hållbar 
utveckling 

Björklund (2014) hävdar att människor bör förstå sina rättigheter och skyldigheter vilket 

innebär att ta ansvar för sina egna handlingar och ligger till grund för att skapa ett hållbart 

samhälle. Identitetsskapande är en social process och ett sätt att ge sig själv betydelse 

(Ackesjö, 2010; Waller, 2010), identitet skapas utefter människors tolkning av vad som är bra 

i omvärlden (Ackesjö, 2010). I kommunikation med andra tolkar människan sin värld och 

sätter sin egen prägel på den. Människan både formar och formas av sin omgivning och 

Ackesjö (2010) lyfter fram att människan kan ha flera identiteter. Det innebär att människor 

definierar sig på olika sätt beroende på vilken arena de är på. Barns syn på naturen påverkas 

av den kultur de lever i (Halldén, 2011) och kunskap om sin omgivning är inte tillräckligt för 

att skapa relationer till naturen och till människor i sin omvärld (Herbert, 2011), forskning har 
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visat på att barn måste bry sig tillräckligt för att kunna skapa relationer och känslomässiga 

band (Herbert, 2011). 

 

Genom att barn får vistas i naturen och får närkontakt till växter och djur, samt kan använda 

naturmaterial till konstruktion i lekar lär de sig på ett sätt där de engagerar kroppen, huvudet 

och hjärtat (Herbert, 2011). Genom att barn vistas i naturmiljö tidigt får de en relation till 

miljön som kan leda till miljöengagemang i framtiden (Björklund, 2014; Maynard & Waters, 

2007; Ärlemalm-Hagsér, 2006). Herbert (2011) hävdar att detta möjliggör till att barnen 

skapar sig en medvetenhet kring hur biologi, geografi, ekologi och sociala relationer till sin 

närmiljö är relaterade till varandra. Det kan i sin tur leda till att de växer upp och känner att 

de är ansvariga och trygga i att delta i samhället (ibid.).  

Tidig miljömedvetenhet kan bidra till att barn utvecklar ett intresse för att värna om 

naturmiljön på lång sikt (Granberg, 2000; Mårtensson et al., 2011). Att barn ska ha kontakt 

med naturen lyfts upp som viktigt för framtiden, för att världens framtida generationer ska bli 

ekologiskt medvetna och kunniga (Mårtensson et al., 2011). Förskolan ska bära ansvaret för 

att intresse och förståelse växer hos barn om hur natur, samhälle och människor påverkar 

varandra (Björklund, 2014). Johansson (2007) hävdar att barn när de får möjlighet att vårda 

andra levande varelser utvecklar sin identitet och genom positiva naturupplevelser kan barns 

nyfikenhet kring natur och djur öka. Hållbar utveckling är någonting viktigt att arbeta med i 

förskolan tillsammans med barn, så att barnen får en förståelse för att miljöfrågor inte bara 

styrs på politiskt nivå, utan att alla som är en del av samhället har ansvar för miljön 

(Björklund, 2014). Desamma hävdar Mårtensson et al. (2011) då de lyfter att det är viktigt för 

barn att få vistas ute i naturen och på så sätt bilda positiva relationer med sin omgivning (se 

även Granberg, 2000). 

Granberg (2000) anser att en av pedagogernas viktigaste uppgifter är att göra utevistelsen för 

barn i förskolan trevlig. Johansson (2007) förespråkar att barnen i förskolan ska få vara 

delaktiga i planeringen av verksamheten, såväl som att pedagogerna ska hjälpa barnen att 

utveckla ett vårdande förhållningssätt till sin omgivning. Genom att pedagogerna visar på 

praktiska exempel på miljövård i närmiljön får barn möjlighet till att tillägna sig kunskaper 
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om att alla levande varelser är viktiga och har samma värde (Johansson, 2007; Didonet, 2008; 

Maynard & Waters, 2007).  

Det uppstår färre konflikter i skogen, vilket kan ha att göra med att barn har större plats att 

vistas på och det finns möjlighet till att vara själva (Granberg 2000). Enligt 

Naturskyddsföreningen (2011) menar Änggård (2009) att skogens material inte är lika låst 

vid vissa könsspecifika egenskaper som exempelvis dockor eller bilar är. Fysiska lekar som 

djurlekar där djur och djurskötare är neutrala karaktärer kan föra samman könen i leken 

(Naturskyddsföreningen, 2011). Uteleken är generellt mer jämställd och mindre 

könsstereotyp (Naturskyddsföreningen, 2011; Fjørtoft, 2004). Fjørtoft (2004) lyfter att barn 

leker mer kraftfullt i skogen och utomhus. Lekarna och konstellationerna bland barnen kan 

skilja sig ifrån när de leker inomhus exempelvis, när det gäller grupperingar och kön (ibid.).  

I Ärlemalm-Hagsérs (2006) studie om pojkar och flickors lek i skogen såg det ut som att 

barnens lek i skogen var könsneutral, men när hon analyserade materialet kom hon fram till 

att det inte var så. Hon kunde urskilja en maktaspekt och menar att det kan vara svårt att 

analysera barns lek i skogen utifrån ett kön, eftersom det finns en komplexitet och dolda 

sociala, kulturella och historiska strukturer när det gäller manligt och kvinnligt i samhället. 

Barns förhållande till könsidentitet skapas i samspel med andra barn, förskollärare, föräldrar 

och samhället (Ärlemalm-Hagsér, 2006; Waller, 2010). Eftersom lek och lärande i skogen är 

en viktig del av förskolan lyfter Ärlemalm-Hagsér (2006) att förskollärare och forskare kan 

lära sig mer om hur könsstrukturer skapas, genom att lyssna till vad barn säger om pojkar och 

flickors lek och lärande i skogen. 

Barn måste få tid till att bearbeta sina intryck och fundera och reflektera över vad de har sett 

och upplevt (Dahlgren, 2007; Ärlemalm-Hagsér, 2006). I jämförelse med vistelse inomhus är 

barnen mer fria utomhus och kan springa omkring och samspela med miljön (Maynard, 2013; 

Waite, 2011;Ärlemalm-Hagsér, 2006). Det finns möjlighet till att springa, hoppa och brottas 

men det finns även plats för fantasilekar, leken är mer spontan och barnen tycks släppa mer 

på kontrollen över vad som händer (Dahlgren, 2007; Fjørtoft, 2004). 

3.6 Sammanfattning: Skäl till att bedriva pedagogisk verksamhet i skogen 
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Med utgångspunkt i den teori som samlats in, är det tydligt att det finns flera olika skäl till att 

bedriva pedagogisk verksamhet i skogen. Skogen har en betydande roll i det svenska 

samhället och forskningen visar att det även efterfrågas mer vistelse i naturmiljö i andra 

länder. Bland annat föreslås det att mer utevistelse ska inkluderas i fler länders läroplaner, 

eftersom forskning har visat på att relationen till sin omvärld blir starkare i och med konkreta 

upplevelser (Herbert, 2011; Johansson, 2007; Didonet, 2008; Maynard & Waters, 2007).  

Herbert (2011) lyfter att närkontakt till skogen och konkreta upplevelser engagerar kroppen, 

huvudet och hjärtat vilket kan möjliggöra till en medvetenhet och som kan leda till en känsla 

av ansvar och trygghet. Även Johansson (2007) berör detta när hon hävdar att barn utvecklar 

identitet, ökar sin nyfikenhet på sin omgivning av vistelse, omvårdnad av djur och natur. 

Dessa teorier kan kopplas ihop med strävansmålen i förskolans läroplan, om att förskolan ska 

sträva efter att barnen i verksamheten ska utveckla sin egen identitet (Skolverket, 2016b) 

likaså som att få möjlighet till att känna trygghet i den, samt få respekt för allt levande och 

värna och ta hand om sin närmiljö (ibid.). 

För att återkoppla till förskolans läroplan visar forskningen på konkreta exempel som kan 

kopplas till förskolans strävansmål. Utifrån målen om att förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin nyfikenhet och lust, liksom sin förmåga att lära och leka (Skolverket, 

2016b) tar Sommer et al. (2011) upp att barn är lekande och lärande individer. När de får 

möjlighet till att ta egna initiativ och bidra i aktiviteter. Detta visar Dahlgren (2007) och 

Maynard (2013) då de lyfter fram att barnen är mer fria utomhus, samt att forskning om 

utomhusmiljön ofta visar på möjligheter till fritt utforskande. Barn kan använda sig av hela 

kroppen och lekarna präglas ofta av spontanitet. Barnen tycks släppa mer på kontrollen över 

vad som händer och upptäcker nya saker (Dahlgren, 2007). Genom att barn vistas i naturen 

och får närkontakt till växter och djur lär sig barn på ett sätt där de engagerar kroppen, 

huvudet och hjärtat (Herbert, 2011).  Deras fantasi stimuleras och leken berikas med 

naturmaterial (Änggård, 2012) och de skapar sig en förståelse för naturvetenskap, språk, 

matematik, motorik, estetik etc. (Skolverket, 2016b) med hjälp av vistelse i skogen eftersom 

barnen får möjlighet till konkreta upplevelser (Änggård, 2012), exempelvis får de möjlighet 

till att lära sig hur naturens kretslopp fungerar, de får inspiration, ställs inför utmaningar och 

får träna på sina problemlösande och matematiska förmågor (Granberg, 2000 och Brügge et 

al., 2011). 
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Baserat på både nationell och internationell forskning finns det alltså flera olika skäl till att 

bedriva pedagogisk verksamhet i skogen. Eftersom vi lever i en värld där kontakten med 

naturen tycks minska (Brügge et al., 2011; Fjørtoft, 2004), lyfter flera verksamma forskare att 

utevistelse är något som är viktigt för barns lärande och utveckling. 

4. Metod 

I detta avsnitt beskriver vi vårt val av metod, urvalet vi gjort, etiska aspekter, genomförande 

och bearbetning av material. 

4.1 Val av metod 

Eftersom syftet med vår studie är att ta reda på varför förskollärarna gör pedagogiska 

överväganden om att använda skogen i sin undervisning i förskolan har vi har valt att göra en 

kvalitativ intervjustudie åt det narrativa hållet, vilket innebär att använda sig av berättelser i 

sig som källa (Johansson, 1999). Eftersom vi har urskilt olika teman i vårt teoretiska material, 

utgår deltagarnas narrativer (Bryman, 2011) utifrån dessa teman. Enligt Trost (2005) är 

kvalitativa intervjuer en metod som ger komplexa och innehållsrika svar. En kvalitativ 

intervju handlar om att få syn på exempelvis vad respondenten har för erfarenheter och 

synsätt (Bryman, 2011) vilket kan hjälpa oss att få svar på våra frågeställningar.  

För att kunna göra en narrativ analys av materialet är det av vikt att lägga upp intervjuandet 

på ett sådant sätt, att det inbjuder respondenten till att berätta som en form för att beskriva 

sina erfarenheter (Johansson, 1999; Kvale & Brinkmann, 2014).  Det finns olika former av 

kvalitativa intervjuer och vi har valt att använda oss av metoden semistrukturerade intervjuer 

eftersom de är flexibla och möjliggör till att få fylliga och detaljerade svar av de som blir 

intervjuade (Bryman, 2011). En intervjuguide används som utgångspunkt i semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att intervjuaren har en lista på teman som ska beröras under 

intervjun (Bryman, 2011). Ordningen på frågorna kan ändras och den intervjuade får 

möjlighet till att utveckla sina svar och uppfattningar (Dalen, 2015; Bryman, 2011). Vi valde 

att spela in intervjuerna och att föra anteckningar utifall att vi skulle få tekniska problem med 

ljudupptagningen. I slutet av varje intervju så läste vi upp det vi antecknat om vad 

respondenten sagt och i och med det så hade respondenterna möjlighet att tillägga något. 
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4.2 Narrativ metod 

Narrativ betyder berättelse och narrativ analys är ett tillvägagångssätt för analys och 

framtagning av data (Bryman, 2011). Traditionella kvalitativa forskningsintervjuer, där man 

exempelvis använder färdiga frågeformulär kan missa och stänga ute delar av 

respondenternas tankar och upplevelser (Johansson, 1999). Ett sätt att undvika detta är 

försöka få respondenterna själva att berätta om sina erfarenheter och sedan använda dessa 

narrativer till analysen. Enligt Johansson (1999) är respondentens narrativer alltid baserade 

på ett urval av personens samtliga erfarenheter. Urvalet sker i samspel mellan intervjuaren 

och hos respondenten själv. Dels ställer intervjuaren frågor och försöker styra respondentens 

urval. Urvalet beror även på respondentens samspel med sig själv och syftet för studien. En 

narrativ analys kan beskrivas som ett tillvägagångssätt vid analysen av kvalitativt material, 

som utgår ifrån historier som människor berättar för att beskriva händelser (ibid.). Vi har valt 

att göra narrativa sammanfattningar av intervjuerna i resultatdelen för att det ska bli lättare att 

läsa och tolka innehållet (Kvale & Brinkmann, 2014). I en narrativ analys ligger fokus på det 

som berättas under en intervju och om det inte skulle berättas några historier spontant under 

intervjun, så går det att konstruera en sammanhängande berättelse utifrån det respondenterna 

berättar (ibid.) 

 
4.3 Urval 

Vi har gjort ett målinriktat urval (Bryman, 2011) eftersom vi har valt att intervjua 

förskollärare som arbetar på förskolor som har en utomhuspedagogisk inriktning. Målinriktat 

urval innebär att välja ut personer som har en kunskap om forskningsfrågorna (ibid.). 

Förskollärarna som deltog i intervjuerna arbetar på förskolor som har valt att i sin 

pedagogiska verksamhet vistas i skogen kontinuerligt. Vi har även gjort ett 

bekvämlighetsurval, eftersom vi har haft någon form av anknytning till förskolorna som 

respondenterna arbetar på. Bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011) innebär att forskaren 

väljer personer som är lättillgängliga. I studien deltar fem förskollärare från fyra olika 

förskolor i två olika kommuner.  

"12



4.4 Forskningsetiska aspekter 

Vi har informerat våra respondenter om undersökningens syfte och att deras medverkan är 

frivillig, samt kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, 2011). De deltagande 

förskollärarna fick bestämma över sin medverkan i vår undersökning och kunde välja att inte 

svara på alla frågor som ställdes under intervjun. All den empiri vi samlat in från deltagarna i 

undersökningen kommer endast att användas för denna undersökning. Konfidentialitet är en 

viktig del i studien, vilket innebär att respondenterna och förskolorna är anonymiserade 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vi skickade ut ett missiv innan vi genomförde intervjuerna, där vi 

informerade respondenterna om studiens syfte samt att förskolorna och alla deltagare 

kommer att vara anonyma i studien. Vid intervjutillfället berättade vi ännu en gång om 

studiens syfte och att vi ville ta del av respondenternas syn och erfarenheter om skogen som 

miljö. Vi frågade om vi fick spela in intervjun och att syftet med ljudinspelningen var att vi 

skulle kunna gå tillbaka och bearbeta materialet. 

4.5 Genomförande 

Vi började med att söka relevant litteratur till vårt val av ämne, för att få en stadig bakgrund 

på forskningsområdet innan vi genomförde intervjuerna. Vi sökte litteratur i bland annat 

databaserna “Eric” och “Discovery”. Vi har även sökt på google, använt oss av litteratur från 

biblioteken i Västerås och Uppsala samt kurslitteratur vi haft tidigare under utbildningen. 

Sökorden vi har använt oss av är både på svenska och engelska, till exempel: preschool, 

health, forest, outdoor, learning, förskola, utomhus, hälsa, skogen, preschool health, 

preschool outdoor, outdoor learning, förskola utomhus, hälsa utomhus, skogen förskola. 

Vi förberedde en intervjuguide (se bilaga 2) med intervjufrågor med låg grad av 

standardisering, vilket menas att frågorna exempelvis är utformade så att den intervjuade har 

möjlighet att styra ordningsföljden (Trost, 2005). Frågorna formulerades utefter 

respondenternas språkbruk och de togs i den ordning som passade. Eventuella följdfrågor 

formuleras beroende på tidigare svar (Trost, 2005).  

Kriterierna som vi utgick ifrån när vi kontaktade förskolor, var att de skulle ha en 

utomhuspedagogisk inriktning och använder sig av skogen som en pedagogisk miljö i sin 

undervisning. Förskolorna kontaktades via mail eller telefon. Det resulterade i att fem 
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förskollärare från fyra olika förskolor var villiga att delta i studien. Vi hade en första kontakt 

med förskollärarna när vi hade läst in oss på forskningsområdet och vi skickade ut ett missiv 

(se bilaga 1), där vi informerade om studiens syfte och innehåll innan vi genomförde 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser, vi valde att komma 

till dem för att öka chanserna till att respondenterna skulle känna sig trygga under 

intervjuerna. Intervjuerna pågick mellan 25 och 45 minuter och det var inga störande moment 

under intervjuerna. Vid intervjutillfällena berättade vi om studiens syfte och att vi ville ta del 

av förskollärarnas syn och erfarenheter om skogen som pedagogisk miljö. Vi frågade om vi 

fick spela in intervjun med hjälp av mobiltelefon, och att syftet med ljudinspelningen var att 

vi skulle kunna lyssna igenom intervjun samt bearbeta materialet. Samtliga deltagare 

accepterade att vi spelade in intervjun. Vi valde att en av oss fokuserar på att ställa frågor och 

samtalar med respondenten medan den andra antecknar på datorn för att kunna återberätta 

vad vi pratat om under intervjun.  

Under intervjuerna ställde vi frågor som uppmuntrade förskollärarna att berätta om sin syn på 

skogen som pedagogisk miljö och om sina egna erfarenheter och upplevelser. Frågorna vi 

förberett var till hjälp för att få igång ett samtal, men det som en narrativ analys bygger på är 

att respondenterna berättar och tar lyssnaren tillbaka och återberättar (Johansson, 1999). Våra 

följdfrågor användes bara när förskollärarna inte nämnt något om studiens teoretiska teman i 

sin berättelse, då använde vi dem för att leda in samtalet på ett tema. 

Vi avslutade varje intervju genom att läsa upp sammanfattningen av våra anteckningar från 

intervjun för att möjliggöra för respondenterna att lägga till något mer och för att de skulle få 

möjlighet att höra hur vi tolkat det som de sagt. Detta kallas av Bryman (2011) för 

respondentvalidering vilket i vår studie innebär att vi redogjort för respondenterna vad vi 

uppfattat att de sagt under intervjun.  
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4.6 Bearbetning av material 

 När vi genomfört intervjuerna lyssnade vi igenom sammanfattningen av intervjuerna och 

transkriberade den delen av intervjun. Detta gjorde vi för att spara tid eftersom 

transkriberingsprocessen tar lång tid (Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) bör intervjuer 

spelas in och transkriberas för att forskarna ska kunna göra noggranna analyser av det 

respondenterna sagt, och det går att göra upprepade genomgångar av inspelningarna.  Under 

två av fem intervjuer fick vi tekniska problem med datorn som vi gjorde anteckningar på, 

vilket innebar att alla anteckningar inte kom med. Därför transkriberade vi både 

sammanfattningen och de delar vi saknade anteckningar om i dessa två intervjuer, i 

jämförelse med de andra tre där vi transkriberade den sammanfattning vi läst upp för 

respondenterna. 

I vår bearbetning av det insamlade intervjumaterialet har vi gjort en narrativ analys (Bryman, 

2011). Vi bad medvetet våra respondenter att berätta om sin syn på skogen som pedagogisk 

miljö, såväl om sina egna erfarenheter för att kunna utforma resultatet som narrativa 

berättelser. Utifrån de narrativa sammanfattningarna som vi redovisar i resultatdelen har vi 

gjort en tematisk analys (Bryman, 2011) för att hitta de skäl som deltagarna tycker finns för 

att använda skogen som en pedagogisk miljö i förskolan. Detta innebär att vi i vår 

bearbetning av intervjuerna sökt efter teman i materialet och haft våra frågeställningar till 

hjälp vid kodning av innehållet. För att söka efter teman i materialet letar man efter 

repetitioner, likheter och skillnader och språkliga kopplingar (ibid.). Som tolkningsverktyg i 

analysen av vårt insamlade material har vi använt oss av förskolans läroplan, samt vår 

insamlade teori om skogen pedagogisk miljö. Till exempel letade vi efter likheter mellan vårt 

teoretiska material och resultatet från intervjuerna. Vi har även tittat på likheter mellan våra 

respondenter, för att kunna redogöra för vilka skäl förskollärarna i studien tycker är motiv för 

att bedriva pedagogisk verksamhet i skogen. 
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5. Resultat  

Här nedan presenteras det resultat som framkommit efter bearbetning av intervjuerna. För att 

tydliggöra resultatet har vi valt att sammanfatta och redovisa varje intervju som en narrativ 

sammanfattning.  

5.1 Förskollärare A 

Förskollärare A har arbetat som förskollärare i 36 år och har gått förskollärarutbildning samt 

läst specialpedagogik. Hon beskriver att hon har bott på landet sedan hon var liten. A har haft 

skogen inpå knuten där hon bodde, samt egna hästar. Hon förknippar skogen med lugn och ro 

och anser att det är härligt att vara där. Hon beskriver att i verksamheten hon jobbar i, går de 

ut med de barn som är tre till sex år till skogen regelbundet varje vecka. 

I undervisningen använder hon sig mycket av att möta materialen som finns i skogen. 

Exempelvis använder de motsatsord som exempelvis lång/kort och tung/lätt och barnen får 

möta naturen och på så sätt blir det konkret för dem. A anser att barnen får uppleva med sina 

sinnen i skogen som att lukta, känna och höra, men även att de får röra sig motoriskt. Hon 

upplever att skogen ger barnen ett lugn och att de får en inre frid av vistelsen i skogen och de 

får frihet till att utforska och röra sig. Av att vara i skogen upplever A att barnen får 

upplevelser, möjligheter till lek, rörelse och de lär sig mycket konkret. A lyfter att det blir 

tydligt och förståeligt för barnen när de vistas är i skogen. Hon beskriver även att hon tycker 

att i skogen blir det inte mycket skillnader mellan könen utan det blir mer fokus på barnet i 

sig. 

Hon beskriver att hon tycker att det är viktigt att även de små barnen får komma ut i skogen. 

Det blir konkret och barnen får upplevelser men hon lyfter även att de som pedagoger är 

aktiva i vad barnen vill och ser. De fångar upp barnens intressen och spinner vidare på det, de 

möter barnen och är närvarande i det som sker. A beskriver att hon tycker att skogen som rum 

är jättehärligt. 
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5.2 Förskollärare B 

Förskollärare B har arbetat som förskollärare i 26 år, hon gick förskollärarlinjen som de då 

hette men har även gått Ur- och skurs grundutbildning samt ledarutbildning inom 

Friluftsfrämjandet. B förklarar att hon inte haft någon större kontakt med skogen när hon var 

liten utan att hon själv har byggt upp ett eget intresse för skogen. B beskriver att hennes 

intresse för skogen väcktes när hon började arbeta på en Ur- och skurförskola.  

De är skogen varje dag med barnen och i undervisningen i skogen tittar de exempelvis på 

djuren men följer även skogens förändringar under de olika årstiderna. Hon menar att de som 

arbetar med barnen inte är några experter utan att de tillsammans med barnen söker fakta i 

litteratur eller på Google om det barnen undrar över. Hon berättar att de lär barnen om hållbar 

utveckling, exempelvis pratar de om att inte kasta skräp i skogen eftersom det inte är någon 

som plockar upp det och att det inte är bra för djuren när det ligger glas eller skräp i naturen. 

B förklarar att de använder sig mycket av naturmaterial för att få in återvinning i 

verksamheten.  

B anser att barnen behöver komma ut i skogen och få ta del av den friska luften och röra på 

sig. De bör få använda sig av sina sinnen och framför allt använda sin fantasi eftersom hon 

anser att den försvinner mer och mer hos dagens barn. Hon tycker att det är viktigt att barnen 

får vara utomhus på förskolan då hon anser att barnen idag är utomhus mindre och sitter mer 

vid datorn. B tycker att barnen får träna mycket grovmotorik när de vistats i skogen, de 

klättrar på stenar och i träd. Barnen får även frisk luft vilket hon anser är viktigt och även att 

barnen får använda sin kreativitet och fantasi. Eftersom det inte finns några färdiga leksaker i 

skogen får barnen träna på att använda sin fantasi och hitta på egna leksaker.  

I skogen får barnen ha ett aktivt inflytande och delaktighet i vad de ska göra. Ibland 

introducerar hon genom att prata om någonting när de är i skogen, men det är mer för att 

väcka deras intresse kring något specifikt berättar B. Hon anser att den fria leken är viktig. 

Hon tycker att skogen är en könsneutral miljö, för att det finns inte några pojk- eller 

flicklekar. Det finns inte heller några utklädningskläder eller leksaker och att barnen får vara 

vilka de vill. Hon ger exempel på att ta med en boll, barnen får sparka bollen ute i skogen. Då 

behöver barnen inte vara duktiga på bollkontroll eftersom bollen kan gå hur som helst, den 
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kan åka in i ett träd eller en sten och studsa vidare, det blir mer fokus på att ha roligt med 

bollen istället för fokus på prestation. 

B menar att skogen kan stärka självkänslan hos barnen, för att de klarar av olika utmaningar 

som att klättra upp på olika stenar eller i träd.  Hon tycker att det stärker självkänslan hos 

barnen när de lyckas komma upp på den stora stenen som de inte har klarat innan.  

Pedagogerna hjälper inte barnen att komma upp på stenar eller i träd barnen blir stolta över 

sig själva när det klarar av de på egenhand. B menar att barnen behöver det enkla som att 

komma ut i skogen och kunna äta det som finns där, exempelvis blåbär eller harsyra, men 

även att använda kroppen och röra på sig för då kan de lära sig. Hon tycker även att hon sett 

att både barn och vuxna blir friskare ju mer de är ute.  

5.3 Förskollärare C 

C har gått förskollärarprogrammet och tog examen 2002 och har arbetat som förskollärare 

sedan dess. På de ställen som C har arbetat på har hon varit mycket i utegrupper. I samband 

med det har hon gått olika kurser i naturskola. Hon är uppvuxen bredvid skogen och hon tror 

att det kan vara en bidragande faktor till hennes intresse för att vistas i skogen. Sedan hon var 

liten har hon varit ute i skogen och lekt mycket. Hon tycker att skogen är en plats med mindre 

stress där både pedagoger och barn kan pusta ut, vilket hon anser behövs hos barnen i dag 

eftersom vi lever i en sådan teknisk värld. Hon tycker att skogen är en könsneutral plats där 

alla barn har samma förutsättningar, hon säger att alla barn får såga och tälja oavsett kön i 

skogen. 

I hennes undervisning arbetar hon aktivt med barns delaktighet, hon ger exempel på att 

barnen får vara med och bestämma till vilken skog de ska gå, om det finns möjlighet. Då 

använder hon sig av någon form av röstning eller att något enskilt barn får välja. Hon anser 

att hon lyssnar in barnen aktivt för att veta vad barnen är intresserade av och bygga upp 

dagen efter deras intressen. Barnen får även vara delaktiga i att välja vad för typ av aktiviteter 

som ska ingå i skogen. Hon anser att leken är en viktig källa och att leken utvecklas i skogen, 

hon tycker att de ska lägga tid på att de ska finnas där för barnen och att få in pedagogik i 

skogsmiljön.  
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Motoriken är något som tränas och är viktig när barnen vistas i skogen, barnen rör sig mer i 

skogen utan att tänka på det, vilket är bra tycker C. Hon anser att det är viktigt att komma ut i 

skogen och speciellt med barnen i förskolan, eftersom det finns de barn som inte har den 

möjligheten att besöka skogen i sin hemmiljö. Hon tar upp att när de små barnen börjar är 

gården den trygga platsen för dem men när de har gått ett tag på förskolan går hon med 

barnen en liten bit bort från gården, där det finns en gräsplätt med lite skog. Hon beskriver att 

de lite successivt börjat gå dit med de små barnen för att de ska få vidga sina vyer och vara 

kreativa i skogsmiljön. C anser att det är viktigt att de får uppleva skogen på nära håll.  

C berättar att på förskolan hon jobbar på arbetar det med Grön Flagg, vilket innebär att de har 

olika mål varje termin, denna termin har de till exempel naturupplevelser. Då arbetar de för 

att barnen ska tycka att det är roligt att besöka skogen, det ska vara ett positivt minne för dem 

menar hon.   

5.4 Förskollärare D 

D har gått förskollärarprogrammet och har arbetat som förskollärare i ca 17 år. Hon har 

arbetat på bland annat på en Ur- och skurförskola och har därför gått ledarutbildning i 

Friluftsfrämjandet och gått kurser för att kunna ha knopp, knytte och mulle aktiviteter som är 

en del av Ur- och skurförskolors pedagogiska verksamhet. D tycker att hon har haft en lång 

relation till skogen, som liten var de ute mycket i skogen och plockade bär och svamp och 

åkte skidor. Hon har haft hundar och därför varit ute mycket, idag när hon har egna barn är de 

gärna ute tillsammans exempelvis åker mycket skridskor och längdskidor hela familjen. D 

tycker att skogen och naturen gör att många finner ett sorts lugn i själen bland annat för att 

det inte finns några datorer, Ipads eller telefoner som stör.  

I hennes undervisning tycker D att skogen ger otroligt mycket. Barnen får ett helt annat 

utrymme i den miljön. Skogsvistelse främjar barnens fantasi och kreativitet och det går att få 

in mycket av läroplanen även när de vistas i skogen. Barnen lär sig empati då de får lära sig 

att visa respekt mot växter och djur i skogen. Naturvetenskap, skapande, språk, teknik, hon 

tycker att det går att få in allt i vistelse i naturen. Barnen får ett annat lugn när de vistas i 
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skogen och det bildas även många olika gruppkonstellationer. Alla är lika i skogen, de har 

samma förutsättningar. 

Motoriken är också något som D upplever att barnen utvecklar mycket i skogen. D tar upp 

som exempel att man skulle kunna säga att de har idrott/gymnastik varje gång de är i skogen. 

Barnen utmanar sig själva hela tiden genom att klättra, krypa, gå i olika terränger. Matematik 

får de in genom att till exempel samla olika naturmaterial. En stor, en liten pinne, lika många 

kottar som du är lång, göra mönster med naturmaterial, bygg din egen bokstav med pinnar 

med mera. Tillsammans med barnen kan de plocka bär och visa att man kan göra sylt och på 

så sätt bli processen från bär till sylt synlig för dem. D tycker även att ljudvolymen blir en 

helt annan i skogen, barnen kan välja om de vill röra mycket på sig eller bara ligga och 

undersöka småkryp under en sten. Hon upplever också att de som vuxna är mer tillsammans 

med barnen. D lyfter att vuxna blir medupptäckande, medagerande, medupplevande och 

medundersökande i skogen och hon tycker att skogsvistelse bidrar med möjlighet att få 

barnen att visa respekt mot allt levande. 

5.5 Förskollärare E 

E har jobbat som förskollärare i ungefär nio år. Hon gick förskollärarutbildningen och hade 

tidigare arbetat som barnskötare i 10-12 år. E har utöver förskollärarutbildningen även gått en 

kurs i utomhuspedagogik. E beskriver sin relation till skogen som innerlig, och att hon vistas 

i skogen varje dag, exempelvis för att ta en promenad eller för en springtur. Under 

barndomen vistades hon mycket nära skogen, då hennes familj hade en liten stuga utan el och 

vatten med skogen direkt utanför. Intresset för hästar kan även ha bidragit till E:s positiva 

relation till skogen, tidigare red hon gärna ut tillsammans med hästen och upptäckte nya 

skogsstigar och vägar. E har ett stort djurintresse som bidragit till att hon längtar ut till skogen 

och exempelvis få lyssna på fågelsång. Dofter i skogen är något hon minns från sin barndom. 

Hon tycker att hon kan få en harmonisk känsla i kroppen bara av att tänka på en doft som hon 

känner igen från barndomen. Hon tycker att dofter har betytt mycket för henne själv även nu i 

vuxen ålder. Just lugnet och doftminnen är något som hon hoppas på att dagens barn också 

får med sig. 
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I sin undervisning som förskollärare är E mycket i skogen och delar upplevelser med barnen. 

Hon är gärna medsökande i det hon ser att barnen intresserar sig för, hon tycker att det är 

spännande att lyfta upp det som barnen fastnar för. E anser att det blir mycket matematik i 

skogen, och hon försöker att eftersträva att varje tillfälle i skogen ska innehålla matematik. E 

upplever att det kanske finns lite dåligt med tid idag för att få tillfällen till att samtala med 

barn.  Därför tycker hon att det är väldigt viktigt att få till förtroliga samtal med barnen i 

skogen och få en stund med varje barn. Hon tycker att konversationer i skogen kan leda till 

väldigt fina samtal om liv och död, vad barnen gjorde igår eller om vad som helst. Hon tycker 

att sådana pratstunder är lättare i skogen, eftersom barnen ofta leker bra och att barnen gärna 

visar exempelvis småkryp som de hittar. Tillsammans kan de titta närmare på dem i luppar 

eller låta dem krypa över en vit duk för att se dem mer tydligt. 

E upplever att det i dagens samhälle har ett högt tempo och att det ofta är stora barngrupper 

på många förskolor. Det finns mycket som stör barnens uppmärksamhet och det är mycket 

intryck att ta in. I skogen tycker E det finns möjlighet för barnen att bara vara och det finns 

tid till att reflektera, fokusera och få barnen att blunda och lyssna, vad är det de hör? E känner 

att skogen är en väldigt bra lärmiljö, exempelvis tycker hon att vistelse i skogen kan hjälpa 

till att få barn som ofta hamnar i konflikt eller har svårt att acceptera varandra att faktiskt 

acceptera varandra. Det tror hon kan bero på att det inte är mycket som stör runt omkring 

såsom exempelvis leksaker.  

E tycker själv om att röra sig och tycker det är bra om barn skapar sig en vana att röra sig. 

Hon menar att barnen ofta inte tänker på att de blir trötta i benen utan de promenerar dit 

eftersom de vet att de kommer att få en rolig dag i skogen. När de är i skogen hoppar de 

exempelvis från stenar och det är generellt mycket i rörelse. Utifrån pojkar och flickors kön 

tycker E att skogens miljö är till fördel, eftersom det är svårt att komma ifrån att leksakerna 

inomhus skickar ut signaler för vem som ska använda dem även på en förskola. Hon tycker 

att det är jätteviktigt att arbeta med att alla barn ska få möjlighet att testa sådant som de 

egentligen inte hade valt själva. När de går till skogen får alla prova att såga och använda 

riktiga knivar och de introducerar saker på ett lekfullt sätt. Hon upplever också att flickor och 

pojkar leker mer tillsammans i skogens miljö i jämförelse med vad de gör inomhus.  
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I skogen tycker E att det går lättare att hjälpa barn som behöver träna extra på saker, 

exempelvis motorik. I skogen upplever E att det blir lättare att hinna träffa barnen enskilt och 

samtala och på så vis stimulera språket. Det blir lättare att lyfta fram och göra barnen mer 

synliga, exempelvis dem som inte hörs och syns mycket eller de barn som är utåtagerande. I 

skogen är det lättare att framhäva när barnen gör något positivt, eftersom hela gruppen är 

överblickbar och det blir mer märkbart i skogen när barngruppen är mer samlad än inomhus. 

E tycker att viktiga skäl till att bedriva pedagogisk verksamhet i skogen är att det finns en 

harmoni och ett lugn i skogen, och att barnen lär av varandra. Värdegrunden måste finnas 

med hela tiden i verksamheten, och hon upplever att eftersom det är mycket fokus på jag i 

dagens samhälle. Hon tycker att kamratskap, lära sig om ödmjukhet för varandra, öva sociala 

relationer, vara försiktiga med det som finns i skogen och lära barnen att njuta av den miljön 

är några av de skäl som finns för pedagogisk verksamhet i skogen. 

6. Analys av resultat 

Vi kommer i följande resultatanalys redogöra för de skäl som deltagarna tycker finns för att 

använda skogen som pedagogisk miljö, samt förtydliga de likheter som vi sett mellan 

förskollärarnas narrativer. Vi har kategoriserat resultaten i kategorier utifrån den tolkning vi 

gjort av resultatet, med hjälp av förskolans läroplan och utifrån den tidigare forskningen om 

skogen som pedagogisk miljö. 

  

6.1 Lärande och utveckling 

Fyra av fem förskollärare anser att skogen är en bra miljö för att fånga upp lärandet hos barn. 

De nämner bland annat att de får in mycket matematik i skogen, eftersom barnen exempelvis 

mäter pinnar med varandra, de använder sig även av motsatsord som lång-kort, stor-liten. En 

av förskollärarna upplever att det blir många givande samtal med barnen i skogen, vilket 

leder till att barnen även utvecklar sitt språk. Tre av fem förskollärare lyfter fram att de ofta 

skapar ute i skogen tillsammans med barnen, vilket då innebär att barnen får använda sin 

fantasi och kreativitet, som är en viktig del i barnens utveckling. Exempelvis får barnen 

använda sig av naturmaterial som finns i skogen som kottar, pinnar, löv och stenar. Två av 

fem förskollärare lyfter fram att den fria leken är något som de tycker är en viktig del av 

barnens utveckling. De menar även att det är viktigt att den fria leken får vara en stor del i 
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skogen, vilket även Brügge et al. (2011) lyfter fram när de menar att barn som leker fritt i 

skogen utvecklar motoriken mer än barn som vistas inomhus. Samtliga skäl är kopplade till 

förskolans läroplan, då det finns mål som tar upp att förskolan ska sträva efter att barn ska 

utveckla förståelse för naturvetenskap, språk, matematik, motorik, estetik etcetera 

(Skolverket, 2016b). 

6.2 Rörelse och hälsa 

Samtliga förskollärare var eniga om att barnen rör sig utan att de tänker på det när de befinner 

sig i skogen. Förskollärarna lyfte fram att det blir mer utmaning för utvecklingen av 

motoriken med tanke på skogens utformning med stenar, rötter, träd, gropar och kullar.  

Brügge et al. (2011), Granberg (2000), Änggård (2012), Ärlemalm-Hagsér (2006) och 

Dahlgren & Szczepanski (1997) talar även för att vistelse i skogen är utvecklande för 

motoriken, ger en bra träning och ger barnen sinnliga upplevelser. Förskollärarna lyfte att 

barnen tränar grovmotoriken hela tiden när de vistas i skogen eftersom marken är ojämn. De 

får träna mycket på balansen i den ojämna terrängen och de klättrar på stenar, i träd och de 

kryper även på marknivå för att se smådjur. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att det 

inte finns någon annan plats som ger de möjligheter till ett motoriskt utvecklade, som 

skogens miljö gör. Förskollärarnas resonemang om variationen i skogens miljö, visar på att 

den erbjuder en miljö som lockar och utmanar till lek och inspirerar barn till att utforska sin 

omvärld (Skolverket, 2016b).  

6.3 Delaktighet och inflytande  

Samtliga förskollärare beskrev det som att de medvetet låter barnen vara delaktiga och ha 

inflytande när de är i skogen. Exempel på inflytande är när barnen få välja till vilken skog de 

ska gå till, eller får påverka vad de ska göra i skogen. Förskollärarna nämner även att de 

lyssnar in barnen och deras intressen, sedan skräddarsyr de dagen efter vad barnen finner 

intressant, vilket de upplever som viktigt så att barnen finner det intressant att lära sig. Likaså 

menar Sommer et al., (2011) att barn är lekande och lärande individer. När de får möjlighet 

till att ta egna initiativ och bidra i aktiviteter så träder det lekande barnet fram. Även 

läroplanen lyfter fram att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

upptäcka, reflektera och ta ställning till olika etiska dilemman i deras vardag, samt att de ska 
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få möjlighet till att utveckla sin nyfikenhet och lust och sin förmåga att lära och leka 

(Skolverket, 2016b) 

6.4 Skogen som miljö  

Alla förskollärare vi intervjuade tyckte att skogen är en könsneutral miljö, mest för att det 

inte finns några färdiga leksaker eller utklädningskläder i skogen som generaliserar genus. De 

säger även att barnen får vara vilka de vill i skogens miljö, förskollärarna menar att alla barn 

blir synliga och i likhet med vad Naturskyddsföreningen, (2011) och Fjørtoft, (2004) påstår 

om att utelek i skogen är mer jämställd och mindre könsstereotyp. Fyra av fem förskollärare 

nämner att skogens miljö ger ett sorts lugn i kroppen och att både personalen och barnen 

visar en märkbart mindre stress när de vistas i skogen, miljön ses som en lugn miljö där de 

kan pusta ut. 

Två av fem förskollärare nämner att det ger barnen en förståelse om hållbar utveckling och 

återvinning, som exempelvis att inte kasta skräp i skogen för att djuren inte mår bra av det, 

och att de använder sig av naturmaterial för en förståelse för återvinning. Björklund (2014) 

menar även hon att det är viktigt att arbeta tillsammans med barnen om hållbar utveckling, så 

att barnen får en förståelse att de kan påverka samhället eftersom människan är delaktig i 

samhället och att hållbar utveckling inte styrs av högre makter (ibid.). Tre av fem 

förskollärare menar att det är viktigt att vara i skogen tillsammans med barnen, eftersom allt 

blir konkret och barnen skapar en relation till miljön vilket leder till att de skapar respekt mot 

natur och allt levande. Detta är i likhet med det som Skolverket (2016b) lyfter, att förskolan 

ska sträva efter att barnen i verksamheten ska få respekt för allt levande och värna och ta 

hand om sin närmiljö. 

Två av fem förskollärare nämner att dofter har betytt mycket för dem i deras relation till 

skogen, de beskriver att dofter har en koppling till deras barndom och de vill ge barnen 

samma möjlighet att få en sådan koppling till skogen. Betydelsen av dofter går att koppla 

ihop med det som Halldén (2011), Didonet (2008) och Johansson (2007), lyfte i sina 

respektive forskningar om att barndomsminnen och dofter är något som är betydelsefullt för 

människor. Minnen om skogen som en positiv miljö kan bidra till livskvalité (ibid.). Vilket 

läroplanen menar att barnen i förskolan ska få möjlighet till genom att exempelvis, förvärva 

"24



ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin egen medverkan i naturens 

kretslopp (Skolverket, 2016b).  

7. Diskussion 

Vi kommer att föra en diskussion kring respondenternas motiv till att använda skogen som en 

pedagogisk miljö och sätta de i relation till förskollärares pedagogiska överväganden för att 

diskutera resultatet. 

Studiens resultat har visat på flera positiva skäl till att bedriva verksamhet i skogen som 

pedagogisk miljö. Det mesta av det som förskollärarna i studien nämner som skäl till att 

använda skogen som pedagogisk miljö, går att sätta i relation till förskolans läroplan. Utifrån 

resultaten tolkar vi det som att förskollärarna har gjort pedagogiska överväganden, i valet av 

att använda skogen som en pedagogisk miljö. Deras pedagogiska överväganden kan dels bero 

på deras egna positiva relationer till skogen, samt deras erfarenheter och teoretiska 

utbildningar. Det blir tydligt i intervjuerna att de har reflekterat över hur skogens miljö bidrar 

till barnens lärande och utveckling. Samtliga förskollärare i studien uttryckte att deras egen 

relation till skogen är positiv, vilket vi kopplar ihop med det teoretiska material om skogens 

betydelse för samhället. Resultatet tycker vi visar på att positiva minnen har betydelse, samt 

att det kan ha påverkat våra förskollärare i deras pedagogiska övervägande om att använda 

skogen som en pedagogisk miljö. 

Vi tycker att det är mycket intressant att det framkom att förskollärarna i studien hade flera 

liknande upplevelser och tankar om skogen som pedagogisk miljö. Deras upplevelser och 

motiv till att använda sig av miljön, stämde överens med de positiva skäl som den tidigare 

forskningen visat på. Det tolkar vi som ett bevis på att forskningen är en aktiv del i 

utformandet av verksamheten, och att förskollärarna har gjort pedagogiska övervägandet 

utifrån teori som leder till praktiskt handlande (Andrén, 2008). 

Vi anser att resultatet har visat på att skogen är en bra pedagogisk miljö utifrån 

förskollärarnas upplevelser och den forskning som finns om skogen. Vi har lärt oss mycket 

om hur och varför skogen är en bra pedagogisk miljö, såväl hur förskollärare upplever att 

barn lär sig och utvecklas av vistelse där. Trots att vi har intervjuat olika förskollärare som 
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har olika lång arbetslivserfarenhet, arbetar i olika kommuner, på olika förskolor och med 

olika sätt att arbeta på är intresset och det pedagogiska övervägandet om att kontinuerligt 

använda skogen som pedagogisk miljö tydligt. Relationen till skogen och de positiva skälen 

till att använda skogen som pedagogisk miljö är mycket lika, trots att förskollärarna har olika 

bakgrunder och erfarenheter. 

Förskollärarna menar att det är viktigt att barnen får komma ut i skogen regelbundet för att 

uppleva miljön konkret, för att skapa en förståelse för naturen och dess sätt att vårda den på. 

Vi tolkar det som att förskollärarna tycker att det är viktigt att materialet blir konkret för 

barnen vilket är ett skäl till att de använder skogen som en pedagogisk miljö. De nämner även 

att de tycker att det är viktigt att barnen får skapa en relation till djur och natur, för att få 

respekt mot allt levande. Det visar på att det finns förutsättningar i skogen som pedagogisk 

miljö till att barn kan bilda en positiv relation till naturen och allt levande, vilket i sin tur kan 

öka intresset för ett hållbart levnadssätt.  

Vi tycker att det är intressant att utifrån kön så visar en del av den tidigare forskningen att det 

kan vara svårt att analysera barns lek i skogen utifrån kön, eftersom det finns exempelvis 

dolda sociala, kulturella och historiska strukturer när det gäller manligt och kvinnligt i 

samhället (Ärlemalm-Hagsér, 2006). Förskollärarna i studien har en annan upplevelse, de 

lyfte fram att de anser att skogen är en könsneutral miljö, exempelvis genom att det inte finns 

något färdigt lekmaterial i skogen som är kopplat till kön. Det vi tolkar som ett motiv till 

användandet av skogen som pedagogisk miljö.  

7.1 Metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning  

Valet av att utföra kvalitativa intervjuer (Trost, 2005) tycker vi fungerade bra som metod för 

insamling av empirin. Genom att göra intervjuer istället för exempelvis en enkätundersökning 

möjliggjorde att vi kunde samtala med respondenterna och ställa följdfrågor (Bryman, 2011), 

vilket underlättade för oss att få svar på våra frågeställningar. Om vi hade haft fler deltagare i 

studien hade vi nog valt att redovisa resultatet på ett annat sätt. Men eftersom vi hade fem 

deltagare som ställt upp och delat med sig av sina upplevelser och erfarenheter, ansåg vi att 

det fanns utrymme för att synliggöra varje förskollärares upplevelser och erfarenheter. Vi 

ville att deras syn på skogen som pedagogisk miljö skulle få ta en stor plats i arbetet, 
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eftersom det är de som har bidragit med empirin till studien. Att göra narrativa 

sammanfattningar (Johansson, 1999) upplevde vi som ett tydligt sätt att strukturera upp 

innehållet från intervjuerna, samt att det blir lättare för läsaren att få en helhetsbild av 

resultatet. Det som vi upplevde som svårast var att utforma intervjuguiden (Bryman, 2011) på 

ett sätt att frågorna blev öppna men samtidigt uppmuntrar respondenterna till att berätta. 

Vi skulle ha kunnat fråga förskollärarna i studien om de tycker att det finns en negativ aspekt 

på skogen som pedagogisk miljö. Eftersom vi valde att intervjua förskollärare som arbetar på 

förskolor som valt att bedriva mycket av sin verksamhet i skogen, ville vi fokusera på det 

positiva, för att få reda på konkreta skäl som de tycker finns för att använda skogen som en 

pedagogisk miljö i förskolan. Eftersom vi har valt att bara undersöka de skäl som finns till att 

bedriva pedagogisk verksamhet i skogen, vore det intressant att undersöka den kritiska och 

negativa aspekten på skogen som pedagogisk miljö. De förskolor som inte har gjort det 

pedagogiska övervägandet att kontinuerligt vistas i skogen, vad finns det för motiv till det? 

Vilka problem tar den tidigare forskningen upp om vistelse i skogen och hur diskuteras och 

kritiseras skogen som pedagogisk miljö bland förskollärare? Det vore intressant att titta ur 

olika perspektiv på skogen som pedagogisk miljö för att kunna jämföra för- och nackdelar. 

8. Slutsats 

Resultatet visar att förskollärarna i studien ser skogen som en bra pedagogisk miljö för barns 

holistiska lärande. Förskollärarna i studien hade mycket liknande upplevelser och tankar om 

skogen som pedagogisk miljö. Deras upplevelser och motiv till att använda sig av skogens 

miljö stämde överens med de positiva skäl som den tidigare forskningen visat på. Det tolkar 

vi som ett bevis på att forskningen är en aktiv del i förskollärarnas pedagogiska 

överväganden om att bedriva verksamhet i skogen. De skäl som förskollärarna uttryckte är 

motiv till deras användning av skogen som pedagogisk miljö utgår alla från att skogen är en 

miljö som är givande för barn på många olika sätt. 
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Bilaga 1 
Missiv 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Isabelle Renström och Sandra Högberg. Vi läser vår sista termin 
på förskollärarprogrammet distans på Högskolan i Gävle, och är i full gång med vårt 
examensarbete i pedagogik. 

Syftet med denna studie är att ta reda på mer om skogen som pedagogisk miljö. Vi har 
fördjupat oss i forskning och litteratur i ämnet men vill även ta hjälp av er verksamma 
förskollärare.  För att få reda på varför ni väljer att gå till skogen och ta del av er syn på hur 
ni upplever att vistelse i skogen påverkar era barn, så vill vi utföra muntliga intervjuer. Vi har 
förberett några frågor och hoppas att de kommer att ge oss en givande diskussion om vårt 
ämne. Uppskattad tid för intervjuerna är 25-45 minuter och vi hoppas att ni har möjlighet och 
vill delta. 

Vi kommer att göra anteckningar samt göra en ljudinspelning för att sedan kunna bearbeta 
materialet. Materialet är helt konfidentiellt och i vår uppsats så kommer det inte att gå att 
urskilja varken person eller förskola. Medverkande på intervjuerna är helt frivilligt och kan 
när som helst avbrytas.  

Har ni några frågor eller funderingar, var vänlig kontakta oss eller handledaren på följande 
mailadresser för mer information:  

Isabelle Renström xxxxxxx@student.hig.se 
Sandra Högberg xxxxxxx@student.hig.se 

Handledare: 
Calle Carling  
xxxxxxx@hig.se 

Med vänliga hälsningar,  
Isabelle och Sandra  

mailto:ofk11irm@student.hig.se
http://student.hig.se


Bilaga 2 
Intervjuguide 

● Vad gick du för utbildning på högskolan? 

● Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

● Vad har du för erfarenheter kring utomhuspedagogik? 

● Kan du berätta om din egen relation till skogen? (Nutid/barndom?) 

● Kan du beskriva hur du använder dig av skogen i din undervisning? 

● Kan du berätta varför du använder dig av skogen? 

● Vad tycker du barn får ut av vistelse i skogen? 

Eventuella följdfrågor 
● Forskning har visat att barns utveckling och lärande stimuleras av vistelse i 

skogen, hur ser du på det? 

● Enligt förskolans läroplan ska förskolan stötta barnen så att de utvecklar sin 
identitet. Hur ser du att skogen möjliggör för detta? 

● Hur ser du på skogen som en miljö för att stimulera barnen att utveckla 
förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar? 

● Hur tycker du möjligheterna för barn att få känna delaktighet och ha inflytande 
i skogen är? 

● Det finns forskare som menar på att det är en mer könsneutral miljö i skogen 
men det finns även forskare som menar på att det inte är så. Hur upplever du 
skogens miljö ur ett genusperspektiv? 

● Om du skulle säga några viktiga skäl du tycker finns för att bedriva pedagogisk 
verksamhet i skogen, vad skulle du säga då? 

● Reflektion/övriga frågor


