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använder skogen som en lärandemiljö för barnen. Studiens frågeställningar är: 
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 Vilka är barnens och lärarnas uppfattningar av om vad barnen lär sig i skogen? 
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medvetna om barnens lärande. I skogen säger lärarna och barnen att det sker ett naturligt lärande genom att 

barnen kan se och uppleva det som finns där. På så sätt använder barnen sin kropp och sina sinnen för att 

lära sig i skogen. Barnen lär sig faktakunskaper om naturen, att respektera allt levande och utvecklar sina 

sociala förmågor samt sin motorik. Barnen kan även utveckla sina matematik- och språkkunskaper när de är 

i skogen. Många lärare använder även skogen för att barnen ska få skapa med hjälp av naturmaterial. 
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1 Inledning 

Att höra fåglarna kvittra, plocka blåbär och få se ett och annat djur springa fritt i skogen är några upple-

velser som människan kan få i naturen. Vi tycker att det är en underbar upplevelse att vistas i skogen och 

något som vi önskar att varje människa kunde få uppleva. I Sverige finns det väldigt mycket skog och den 

har alltid funnits med i många svenskars liv. Det finns mycket kunskap att inhämta i skogen men frågan är 

vad den verkligen används till på förskolor och fritidshem i Sverige. Vi tror att lärare skulle kunna ta till-

vara på mycket mer av skogens tillgångar. Sverige är unikt på så sätt att det är ett av få länder i världen 

som har en allemansrätt och den ger alla människor tillåtelse att vistas fritt i skog och natur så länge de 

inte förstör och skadar det som finns där (Bengtsson, 2004). Ett barn som vi intervjuade sa att hon har lärt 

sig att:  

”Alla har naturen, inte bara vi” 

Det här uttalandet tycker vi symboliserar mycket av vad skogen och naturen kan innebära och därför valde 

vi att använda citatet som titel på denna studie.  

Vi som har gjort denna studie har alltid rört oss mycket i skogen genom exempelvis scouting och andra 

friluftsaktiviteter. Våra upplevelser av naturen är positiva. Därför har vårt intresse väckts för att djupare 

undersöka vad vilka uppfattningar barn och lärare har av vad barn lär sig i skogen. Studien genomfördes 

på både förskola och fritidshem där vi snart blir yrkesverksamma. Vi har intervjuat både barn och lärare1.  

Under vår utbildning vid Högskolan i Jönköping har vi fått en större förståelse för utemiljöns möjligheter 

och vi har pratat mycket om att barn kan lära sig överallt och i allt som de gör. I och med att barns lärande 

sker överallt vill vi ta tillvara på det även i skogen. Vi har båda två sett att skogen kan vara ett stort läran-

deområde och att barnen kan lära sig mer än vad många tror. Vi har bland annat under våra VFU:er (verk-

samhetsförlagd utbildning) upplevt att många lärare går till skogen med barnen utan att tänka att de lär sig 

något speciellt, men det tror vi att de gör. Även Sandell och Öhman (2010) ser positivt med att vara ut-

omhus. Det är en bra metod för flera olika syften, såsom kroppslig och mental hälsa, samspel i grupp, na-

turvetenskap och miljömedvetenhet. Dessutom ser de att utomhusvistelsen och kontakten med naturen 

har ett egenvärde i sig som barn inte kan få i bullriga och industriella samhällen. 

Inför våra kommande yrkesroller anser vi att skogsvistelsen är en viktig del i arbetet med barns lärande 

och utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Vi valde detta ämne för att få en större förståelse om 

varför det är bra att vara i skogen och vad barnen kan lära sig där. 

                                                      

1 När vi använder ordet lärare i studien menar vi lärare med inriktning mot förskola och lärare med inriktning mot 

fritidshem/fritidsverksamhet. 



 

2 

 

2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka lärares och barns uppfattningar av hur förskola och fritidshem 

använder skogen som en lärandemiljö för barnen. 

Frågeställningar 

 Vad uppfattar barnen och lärarna att barnen gör när de är i skogen?  

 Vilka är barnens och lärarnas uppfattningar om vad barnen lär sig i skogen? 

 Vad har lärarna för syfte med att gå till skogen? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel presenterar vi både tidigare forskning och nutida forskning inom utomhuspedagogik och vi 

går även in på vilka lärandemöjligheter skogen har. Vi ger en definition av utomhuspedagogik och nämner 

även några kritiska röster. 

3.1 Utomhuspedagogikens rötter  

Hammerman, Hammerman och Hammerman (2001) förklarar att John Amos Comenius (1592-1670) var 

en förespråkare för sinneslärande. Han tyckte att barnen borde uppleva det studerade objektet innan de 

läste om det i litteraturen. Comenius tanke var att användandet av sinnena (syn, hörsel, känsel, lukt och 

smak) var barnens väg för att komma i kontakt med den naturliga världen. I förberedelse inför senare stu-

dier i naturvetenskap ansåg han att barnen måste komma i kontakt med materia såsom vatten, jord, eld, 

regn, växter och stenar. Lindberg, Mitt och Åman (1991) skriver att Comenius även talade för fysisk akti-

vitet för att han ansåg att det var viktigt för barnens hälsa och själ att röra på sig. Hammerman et al. (2001) 

beskriver vidare Jean Jacques Rousseau (1712-1778) som tog vid Comenius tanke och förespråkade att 

utbildning borde handla mer om sinnen och förnuft, mindre om litteratur och språkvetenskap. Lindberg 

et al. (1991) skriver att Rousseau även talade för den fysiska aktivitetens betydelse för barnens utveckling. 

Hammerman et al. (2001) skriver om Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) som i sin tur tog vid Rous-

seaus tanke om lärande genom direkta erfarenheter. Pestalozzi uppmanade lärare att undervisa sina elever 

ute i naturen istället för i klassrummet. Lindberg et al. (1991) nämner att Pestalozzi även talade för en bok-

lig bildning, vilket han ansåg var nödvändigt för att barn skulle kunna fungera i samhället. Författaren 

skriver fortsättningsvis att Pestalozzis tankar sedan arbetades vidare av Friedrich Fröbel (1782-1852). Egi-

dius (2003) skriver att Fröbel startade den första förskolan år 1840. Den kallades för kindergarten, det vill 

säga barnträdgården, och låg i Bad Blankenberg i Sydtyskland. Lindberg et al. (1991) skriver att det ses 

tydligt att Fröbels tankar om naturen har påverkats och inspirerats av Comenius, Rousseau och Pestalozzi. 

Fröbel tyckte att barn i tidig ålder skulle få börja uppskatta naturen och det ansåg han att läraren bäst lärde 

barnen genom att vistas i naturen och han talade för regelbundna promenader. Fröbel ansåg att lärare och 

elever tillsammans skulle gå ut i naturen minst en gång i veckan och att lärarens uppgift inte var att lära ut 

kunskap utan att väcka en känsla för naturen hos barnen. Lindberg et al. (1991) skriver att Fröbel även 

uppmärksammade rörelsens betydelse i undervisningen och att han ansåg att rörelselekar var en bra metod 

att använda. Fröbel ansåg att barnen genom att använda flera sinnen samtidigt kunde lära sig både bättre 

och snabbare.  

Szczepanski (2008) skriver om förespråkaren John Dewey (1859-1952) som drev tesen att ”fältstudier och 

det verkliga livet var naturliga utgångspunkter för lärande och kunskapsbildning” (s. 18). Han ansåg att 

barnen skulle söka kunskap i verkligheten, utanför klassrummets fyra väggar. För Dewey var uterummet 

en viktig kunskapsbildande miljö och han ville skapa en växelverkan mellan teori och praktik i verkliga 
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situationer. Han ville ta in utemiljön i klassrummet och det som görs i klassrummet ville han ta ut. Dewey 

kallade sin teori om barns lärande för ”Learning by doing” vilket Szczepanski (2008) översätter till ”att lära 

genom praktiskt arbete” (s. 27). Hartman (1995) skriver att Dewey inte menade att hantverk skulle ersätta 

läroboksstudier, men att barns uppmärksamhet och intresse hölls uppe genom praktiskt arbete. Författa-

ren påpekar att Dewey ansåg att rörelse, kropp och själ var viktiga att ha med som kunskapskällor. Barnen 

fick inte bara undervisning genom läraren och boken, utan enligt Dewey kunde inget ersätta barnens egna 

erfarenheter. Ericsson (2009) skriver att Dewey ansåg att förstahandskontakt med verkligheten har stor 

betydelse för lärandet. Det är genom den direkta upplevelsen som barnen får ”fortlöpande träning i ob-

servationsförmåga, i påhittighet, i konstruktiv fantasi och logiskt tänkande” (Ericsson, 2009, s. 17).  

3.2 Nutida forskning 

Anders Szczepanski är forskare i ämnet utomhuspedagogik och han har använt sig av bland annat Deweys 

tankar om utomhuspedagogik (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Szczepanski (2008) har forskat om hur 

lärandet och undervisningen utomhus uppfattas av lärare. I den forskningen framkom det att några lärare 

ansåg att utomhusmiljön var en bra plats för barn med speciella behov. Vissa lärare såg utomhusmiljön 

som ett komplement till inomhusmiljön medan andra kopplade utomhuslärandet med friluftslivsoriente-

rande aktiviteter och inte såg sig ha någon större nytta av utomhuslärandet. Även Lars Owe Dahlgren har 

forskat på utomhuspedagogik och har använt sig av Deweys tankar som grund i sina forskningar. Deweys 

teori om växelverkan mellan teori och praktik eller som det även kallas boklig bildning och sinnlig erfa-

renhet har Dahlgren och Szczepanski arbetat vidare med (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Dahlgren 

(2007) säger att Dewey är den teoretiker som kan ha präglat vår tids föreställningar om lärande, undervis-

ning, utbildning och fostran mest av alla. Samtidigt säger Dahlgren att skolan i Sverige har mer bokligt 

lärande och att erfarenheten, iakttagelsen och handlingen har trängts undan. Han påpekar att det optimala 

lärandet kan utvecklas i ett växelspel mellan sinnlig erfarenhet och boklig bildning.   

Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings universitet har i sin forskningsgrupp gjort en 

definition av vad de anser att utomhuspedagogik är. Deras definition lyder som följer:    

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 

och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är 

dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl. a. innebär: 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur-, och kulturlandskap, 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, 

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.   (Szczepanski, 2007, s.11) 

Seyfried och Neiβl (2002) beskriver ett projekt som pågick mellan åren 1999–2002 och innefattade fem 

europeiska länder, däribland Sverige. De ville med det projektet visa nationella och europeiska perspektiv 

på utomhuspedagogik samt öka medvetenheten om dessa perspektiv och utveckla en djupare förståelse. 

De startade i dessa länder kurser på universiteten och högskolorna för lärare och annan skolpersonal. 

Seyfried och Neiβl beskriver resultatet från projektet genom en enkätundersökning som gjordes med 179 
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lärare från de fem olika länderna. I undersökningen ville de få fram lärarnas åsikter och attityder till utom-

husundervisning. Undersökningen visar att de deltagande lärarna överlag är väldigt positiva till utomhus-

utbildning, för att det ger barnen nya lärandeupplevelser. Den visar också på kognitiv, social och känslo-

mässig utveckling för barnen och många av lärarna i undersökningen tyckte att utomhusvistelsen passar 

för alla barn samt är bra för gruppdynamiken. De flesta lärarna ser också att det är positivt att vara utom-

hus för barn med behov av särskilt stöd. Många av lärarna vill slutligen veta mer om utomhuspedagogik 

för att kunna använda sig av det. 

3.3 Lärande om skogen  

Hammerman et al. (2001) menar att barnen kan lära sig mycket om olika arter och att de kan utforska dem 

mycket själva genom att läraren ställer rätt frågor. Barnen kan bland annat få jämföra och gruppera olika 

växter för att upptäcka mer om dem. Förskolläraren Järlebring intervjuas av Claesdotter (2008) och hon 

säger att det är viktigt att benämna växter, djur och insekter för att göra barnen mer uppmärksamma och 

det gör skogsupplevelsen ännu mer intressant. Harrison (2010) betonar vikten av meningsfulla samman-

hang och att ge meningsfulla svar på barnens frågor såsom varför och hur något kan vara på ett visst sätt. 

Claesdotter (2008) intervjuar förskolläraren Lundh som säger att alla skogsupplevelser väcker tankar hos 

barnen som leder till många bra samtal och utveckling av deras språk. Skogsvistelsen ger också mycket tid 

till att prata om exempelvis att ”uppföra sig hänsynsfullt i naturen och värna om allt som lever” (s. 61).  

Brodin och Lindstrand (2008) menar att barn utforskar sin omgivning genom leken och att utomhusmil-

jön ger stora och annorlunda möjligheter, där barnens utforskande sker efter deras förutsättningar. I utele-

ken kan barnen själva pröva sina förmågor och nya idéer. Sandell och Öhman (2010) skriver att barnen 

blir som forskare genom att de får undersöka och observera i skogen. De kan namnge arter, undersöka 

vad djuren äter och har för fiender samt hur de är anpassade till miljön. Enligt Hammerman et al. (2001) 

är skogen bra för att se årstidernas skiftningar; barnen kan då upptäcka hur växter och djur ändrar färg, 

var djuren bor på vintern, se djurspår och väderförändringar med mera.   

Det är enligt Nordahl och Misund (1998) bra att gå till samma plats i skogen upprepade gånger för att 

barnen då kan lära sig nya begrepp och repetera tidigare begrepp. Genom att gå till samma ställe kan de se 

skillnader i naturen och författarna ger exempel på att vattnet i bäcken kan ha frusit den här veckan och då 

kan frågan ställas varför. Att gå till samma plats ger enligt Ericsson (2009) även en trygghet för barnen. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010) står det att (och liknande står i Lpfö98): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Skolverket, 2010, s. 12). 

Skolans läroplan (Lgr11) säger ungefär liknande som i den nuvarande läroplanen (Lpo94): 
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Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

• har fått kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling (Skolverket, 

2011, s. 11). 

Bengtsson (2004) skriver att vi i Sverige har en lag som kallas för allemansrätten och den ger en unik möj-

lighet till att vistas i skog och natur. Vi får vandra, cykla och bada med mera på annans mark utan att fråga 

om lov, men däremot inte på någon annans tomt. Allemansrätten ger oss många rättigheter men även 

skyldigheter när vi är ute. Det innebär att ”inte störa inte förstöra, det är den grundläggande tanken i alle-

mansrätten” (Bengtsson, 2004, s. 6) vilket betyder att vi ska visa respekt för allt levande och inte störa dju-

ren. Det är tillåtet att plocka vilda växter men inte att förstöra växterna såsom att bryta levande kvistar. 

Alla som vistas i naturen har därför skyldighet att ta hänsyn till allt i omgivningen, det vill säga växter, djur 

och andra människor (Bengtsson, 2004). 

Genom att vara ute i naturen menar Harrison (2010) att vi skapar relationer mellan oss själva och platsen. 

Barnen får en större medvetenhet om naturen och djuren som lever där. Relationerna med naturen gör i 

sin tur att vi bryr oss om naturen och får ett större miljöengagemang. Genom barns möten med djur kan 

de enligt Sandell och Öhman (2010) utveckla en förståelse och omsorg för allt levande och genom att re-

gelbundet befinna sig i skogen integreras den som en naturlig del av människors liv. Direkta möten med 

naturen bidrar till att utveckla positiva attityder till naturen. Författarna har sett att barn som får ta hand 

om små djur ger känslomässiga uttryck för dem. De utvecklar en omsorg och respekt för djuren samt ser 

till deras behov och på så sätt utvecklar barnen moraliska tankar gentemot naturen och djuren. Claesdotter 

(2008) intervjuar Lundh och även hon säger att barnen utvecklar empati för djuren och för varandra när 

de är i skogen. Dahlgren som är professor inom pedagogik intervjuas av Björkman (2008) och han säger 

att barnen lär sig om sammanhang i naturen och människans plats i den stora helheten. Han menar att det 

representeras av samspelet mellan miljön, växter, djur och människors verksamhet.  

Szczepanski (2002) skriver att barnen utöver att få artkunskap i skogen även får en medvetenhet om eko-

systemet och dess problem. Genom direkta naturexperiment utvecklar barnen en miljömedvetenhet och 

sympatiska attityder. Harrison (2010) skriver att miljöarbete gör att barnen kan förstå globala frågor och 

processer samt hur vårt handlande kan påverka ekosystemen i naturen. Genom att befinna sig på plats kan 

barnen inse att vi har en stor inverkan på miljön. Claesdotter (2005b) intervjuar Szczepanski som uttrycker 

att skogen väcker känslor som får oss att bry oss om miljön, natur- och kulturlandskapet samt vår egen 

historia. Brügge och Szczepanski (2007) skriver att ”i naturen kan vi hämta kunskap, känsla och inspirat-

ion. Naturkänsla blir till ett engagemang och en möjlighet att utvecklas” (s. 25).  

Förskolans läroplan (Lpfö98 reviderad 2010) säger att (liknande står i Lpfö98):  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra (Skolverket, 2010, s. 12). 

I skolans läroplan (Lgr11) står det samma som i Lpo94, nämligen: 



 

7 

 

Skolans mål är att varje elev 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (Skolverket, 

2011, s.9).   

3.4 Socialt samspel 

Brügge och Szczepanski (2007) menar att det i skogen ofta ställs andra krav på barnen och det gör att bar-

nens samarbete tränas och därmed deras sociala kompetens. Genom att vistas i en mindre grupp i skogen 

kommer gruppen nära varandra och barnen lär sig att visa hänsyn samt att hjälpa varandra. Claesdotter 

(2005a) menar att barnen har större utrymme i skogen vilket gör att lärarna är längre ifrån dem. Det i sin 

tur leder till att de kan lösa fler konflikter själva och därmed ökar barnens självständighet. Claesdotter me-

nar vidare att grupplekar ger väldigt mycket till barnen, såsom social träning och en vi-känsla. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (2009) utvecklar barnen ”empati och medkänsla och visar respekt för varandras 

speciella behov” (s. 85) när de leker i grupp. 

I en intervju med Lundh som Claesdotter (2008) har gjort säger hon att barnen blir sociala när de får leka 

under längre stunder utan att bli avbrutna. Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att det är viktigt att bar-

nen är trygga för att de ska kunna leka, leken ska vara fri från prestationer och inte kunna störas för lätt. 

Ericsson (2009) betonar att det är viktigt för barnets trygghet att få vara med i leken på sina egna villkor 

och att inte ha konkurrens- och prestationslekar då en del barn är otrygga i sådana lekar. 

Nordahl och Misund (1998) framhåller att det även sker ett samspel mellan barn och vuxna i skogen. De 

blir mer jämlika i skogen och kan utforska miljön tillsammans. Genom att vuxna och barn kan fundera 

gemensamt kan barnens nyfikenhet och språk stimuleras. En ömsesidighet mellan dem gör att barnen kan 

ställa frågor och diskutera tillsammans med de vuxna. 

I förskolans uppdrag står det bland annat att (både Lpfö98 och Lpfö98 reviderad 2010): 

Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra (Skolverket, 2010, s. 9). 

Skolans uppdrag (Lgr11) innefattar att (liknande står i Lpo94):  

Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra (Skolverket, 2011, s. 6). 

3.5 Utveckling av motoriken 

Björkman (2005) skriver att barnen genom naturvistelse får ett naturligt tillfälle att röra på sig och då ut-

vecklar sin motorik och fysik. Om vi hämmar barnens motorik så hämmas även deras kreativa tänkande. 

Brügge och Szczepanski (2007) menar att barnen och lärarna genom att vara i naturen får fysisk träning 

och de tränar även sin koordinationsförmåga och sitt balanssinne när de är i skogen. Eriksson, Furå och 

Pettersson (2007) anser att utomhusundervisningen främjar barnens motorik utan att de upplever det som 

träning och i leken övas motoriken på ett roligt sätt. Genom lekar och andra spännande aktiviteter övas till 
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exempel barnens styrka, smidighet och kondition. Brodin och Lindstrand (2008) skriver att barnen kan 

röra sig mer när de är utomhus vilket ger mer livliga och fria lekar till skillnad mot inomhusleken där 

mycket är förutbestämt och planerat. Eriksson et al. (2007) förklarar att skogen erbjuder många utmaning-

ar och naturliga rörelsesituationer då det exempelvis finns stenar och stockar som barnen kan klättra på. 

Szczepanski (2007) konstaterar att rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer och han menar att ”barn som 

har tillgång till en grön varierad omväxlande utomhusmiljö är friskare, leker mer variationsrikt, utvecklar 

bättre koncentrationsförmåga” (s. 23) än de barn som endast har tillgång till iordningställda lekplatser utan 

naturområden. 

Claesdotter (2008) intervjuar Järlebring som säger att barnen själva lär sig vad de klarar av och att barnen 

gör allt på sin nivå. De utvecklar ständigt sin uthållighet, smidighet och styrka samt att anpassa utmaning-

arna till sig själv. Även Nordahl och Misund (1998) menar att alla barn ges utmaningar i skogen oavsett 

vilken utvecklingsnivå de ligger på. Barnen kan ha olika färdigheter men alla har någonting att göra utifrån 

sina förutsättningar. De utmanas på sin nivå, de upplever att de kan och behöver inte känna prestations-

ångest.  

I förskolans läroplan (Lpfö98 reviderad 2010) står det på samma sätt som i den nuvarande läroplanen 
(Lpfö98): 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten 

av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 2010, s. 12). 

I Skolans uppdrag (Lgr11) står det att (samma benämning finns i Lpo94): 

Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skolda-

gen (Skolverket, 2011, s. 6). 

3.6 Lärande genom sinnena 

Higgins och Nicol (2002) menar att vi förstår världen genom våra sinnen, till exempel syn, smak och kän-

sel och enligt Eriksson et al. (2007) innehåller skogen en oändlig variation för alla sinnen. Den erbjuder 

spänning, stimulans för motoriken och olika estetiska upplevelser såsom färg, form och material. Barnen 

får genom att exempelvis laga och äta mat uppleva smak och lukt. Enligt Grahn (2007) presenterar sig 

naturen för barnen genom deras sinnesintryck. Dessa i sin tur tolkas känslomässigt vilket innebär att upp-

levelserna av syn och doft med mera ger barnen en känsla av exempelvis trygghet och frihet. Bartunek et 

al. (2002b) menar att när barnen använder sinnena kan de lära sig mer om ett objekt än vad de kan genom 

logiskt tänkande. Även Brügge och Szczepanski (2007) skriver att barnen använder alla sina sinnen när de 

vistas i skogen och genom dem kan de upptäcka och lära sig mycket.  

Hammerman et al. (2001) menar att det finns lärotillfällen överallt i skogen och att det gäller att kunna 

frångå sin planering ibland. På vägen till skogsplatsen kan barnen stanna upp och titta på intressanta före-

mål. Det är enligt Eriksson et al. (2007) ofta barnens sinnesupplevelser som avgör vad som är intressant 

just där de är och det gör det svårt för lärarna att planera. Men det är i sådana meningsfulla situationer 
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som barnen lär sig väldigt mycket. Järlebring som intervjuas av Claesdotter (2008) säger att vägen till 

skogsplatsen därmed inte bara blir en transport utan ger barnen många lärandetillfällen. Barn och vuxna 

kan exempelvis lyssna på olika ljud eller titta på myror. Det är viktigt att barnen får tid i skogen och att 

som lärare inte ha bråttom där.  

3.7 Ett holistiskt synsätt 

Dahlgren säger i en intervju av Björkman (2008) att: ”Vi har diskuterat om utomhuslärande erbjuder ett 

föremål för lärande, en plats eller ett sätt att lära och kommit fram till att det rör sig om alla tre aspekter-

na” (s. 73). Men framförallt menar han att det är ett sätt att lära sig på och att vi människor i skogen möter 

landskapet i sin helhet. Många författare, bland annat Szczepanski (2007) menar att barnen får en helhets-

upplevelse i skogen. Pedagogiken utomhus förenar handling, tanke och känsla, dessutom möts praktik och 

teori på ett bra och förståeligt sätt. Dahlgren (2007) skriver att genom att förlägga undervisningen i natur-

miljöer utvecklar barnen sina kunskaper och färdigheter i sammanhang som de ska tillämpas i. Sandell och 

Öhman (2010) betonar särskilt att det är det direkta mötet med naturen som gör att barn kan utvecklas 

och de skriver att det kan ge viktiga perspektiv till miljödiskussioner. Barnen ges gripbara erfarenheter i 

skogen kring växter, djur och andra människor och det är ett viktigt komplement till läroböcker. Dahlgren 

(2007) skriver att även kunskaper om olika arter lärs in i helheter, det vill säga att istället för att bara lära 

sig om varje enskild individ kan barnen lära sig om samband och samspelet mellan olika organismer i sko-

gen.  

Enligt Bartunek et al. (2002b) lär sig barnen i skogen med hjärtat, handen och huvudet. Med hjärtat får 

barnen en känsla för naturen, med handen sker en praktisk inlärning och slutligen sker en kognitiv inlär-

ning med huvudet. Higgins och Nicol (2002) anser att en god inlärning innehåller olika sorters inlärning 

vilket skogen erbjuder. Inlärningen sker genom upplevelser vilket ger barnen riktiga svar och de menar 

vidare att barnen lär sig bäst när de själva får uppleva. Eriksson et al. (2007) framhåller vikten av för- och 

efterarbete kring det som görs i skogen. På så sätt får barnen veta vad som kan hända och kan prata eller 

arbeta vidare med det som de har upplevt efteråt. Det menar författarna ökar barnens lärande och förstå-

else. Brügge och Szczepanski (2007) uttrycker att mycket av det vi idag gör inomhus också kan göras ut-

omhus och skogen kan därmed bli som en lärobok för alla ämnen. Även Bartunek et al. (2002a) menar att 

inomhusutbildningen kan integreras med det som görs utomhus. De ser också utomhusundervisningen ur 

ett holistiskt synsätt, det vill säga som en helhet.  

3.8 Kritiska röster om utomhusvistelse 

Flera forskningsresultat visar att det är bra att vara ute med barnen och att de kan lära sig mycket utom-

hus. Det finns dock forskare som har börjat reflektera kring vad som är negativt med utomhusvistelsen. 

Det de är kritiska mot är tanken att utomhusvistelsen enbart skulle vara bra och nyttig för alla människor. 

Eliasson (2010) intervjuar forskare Halldén som vill ha ett mer reflekterat förhållningssätt. Hon skulle vilja 

ha en större diskussion kring naturen och vad det ger barnen. Allt i naturen är inte bra och alla barn mår 
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inte bra där. Hon nämner exempelvis fästingar och översvämningar som finns i naturen. Halldén menar 

inte att det är dåligt att vara ute i skogen utan ifrågasätter att det inte reflekteras i tillräckligt stor utsträck-

ning kring utevistelsen. Det borde diskuteras och problematiseras mer kring vad som menas med naturbe-

greppet och vad som verkligen är bra med naturen. Det tas sällan upp vad det kan finnas för nackdelar 

och svårigheter med att vistas ute och hur de ska hanteras i så fall. För att utomhusvistelsen ska ge barnen 

något tycker Halldén att utomhuspedagogiken bör utvecklas och det kräver att lärarna har ett kritiskt för-

hållningssätt. Hon efterlyser speciella kvaliteter när barnen är ute och anser att det inte räcker att bara vara 

ute. Med det menar hon att lärare behöver ha en tanke om vad som ska ske och läras in även utomhus. 

Villanueva Gran (2011) funderar på om det går att bevisa att barn lär sig mera ute än inne. Hon intervjuar 

Szczepanski som säger att utevistelsen är bra för hälsan, men att ”när det däremot kommer till själva lä-

randet, och om det verkligen blir annorlunda eller till och med bättre i utemiljö, är det väldigt komplext 

och svårt att bevisa” (s. 31). Han menar att det kanske inte är utemiljön i sig som gör att barnen lär sig 

mer, utan att det kan bero på förväntningar och att det påverkar gruppen positivt. På så sätt kan det bli ett 

bättre lugn och en större koncentration som leder till lärande, men frågan är vad som leder till vad. Vil-

lanueva Gran (2011) intervjuar även Karlsson som är undervisningsråd på Skolverket. Hon betonar lärar-

nas förhållningssätt för att barnen ska lära sig och att det är viktigt att utmana och stimulera barnen. De 

ska vara med barnen och det bör finnas en medvetenhet, för lärandet sker hela tiden både inne och ute. 

Barnen kan alltså tillägna sig mycket kunskap utomhus, men lärarnas syn och handlande har betydelse för 

om det ska ske något lärande.  
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4 Metod 

I detta kapitel  presenterar vi inledningsvis den fenomenografiska ansatsen och datainsamlingsmetoden.     

Vidare beskrivs urvalet och genomförandet samt analysmodellen. Därefter diskuterar vi studiens trovär-

dighet och forskningsaspekter  

Studiens metodologiska ansats är fenomenografisk vilket enligt Alexandersson (1994) handlar ”om att 

identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar” (s. 122). Forskaren tittar därmed på 

hur andra människor uppfattar olika företeelser och aspekter i världen. Kihlström (2007) menar att männi-

skor kan ha olika uppfattningar om samma fenomen och att det ofta beror på att de har olika erfarenheter 

av det. Alexandersson (1994) uttrycker vidare att frågorna inte heller ska kunna bedömas som rätt och fel 

utan alla svar anses som rätt utifrån den personens uppfattning. Det säger även Kihlström (2007) och hon 

menar att något inte behöver vara falskt bara för att det andra är sant, utan båda svaren kan vara sanna. 

Därför är just syftet med en fenomenografisk studie att se människors varierade erfarenheter om ett visst 

fenomen. Alexandersson (1994) säger att det vanligaste sättet för att samla in data inom den här forsk-

ningsansatsen är genom intervjuer och den intervjumetod som används mest är den semi-strukturerade. 

Enligt författaren är en gemensam nämnare hos de flesta forskare med fenomenografin som forsknings-

ansats att spela in sina intervjuer för att sedan kunna skriva ut dem ordagrant med talspråk. Detta arbets-

sätt använde vi i vår studie, det vill säga semi-strukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades. 

4.1 Urval och genomförande 

Studien genomfördes på två fritidshem och två förskolor. Vi valde att göra intervjuerna på skolor respek-

tive förskolor där vi till viss del har varit förut och därmed kände vi igen vissa av respondenterna och de 

kände igen oss. Intervjuerna utfördes på skolor där de brukar gå till skogen, men i olika stor utsträckning 

och de ligger i varierande miljö, såsom närmare skogen eller staden. Vår ursprungliga tanke var att inter-

vjua åtta lärare, men en av dem drog sig ur innan intervjun. Vi valde att inte ersätta intervjun, då vi be-

dömde att vi hade tillräckligt med information från de andra lärarna. Sammanlagt intervjuades sju lärare, 

där fyra stycken var lärare på förskola och tre på fritidshem. Vi intervjuade också sex förskolebarn och sex 

fritidshemsbarn mellan 5-8 år, både flickor och pojkar. De barn och lärare som fanns lättillgängliga på re-

spektive plats intervjuades, vilket enligt Bryman (2002) kallas för bekvämlighetsurval.  

Studiens syfte är att undersöka lärares och barns uppfattningar av hur förskola och fritidshem använder 

skogen som en lärandemiljö för barnen. För att besvara syftet valde vi att använda en kvalitativ metod 

med intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett sö-

kande efter respondenternas egna erfarenheter med deras egna ord. Intervjuaren vill få respondenternas 

upplevelser om ett valt tema utifrån deras synvinkel. Intervjuerna i vår studie lades upp efter den semi-

strukturerade modellen som enligt Bryman (2002) innebär att frågorna läggs upp efter specifika teman. 

Frågorna behöver inte ställas i en bestämd ordning utan väljs utifrån vad respondenten svarar. På så sätt 
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kan respondenten berätta om det som den finner viktigt och intressant. Våra intervjufrågor (se bilaga 1 

och 2) var därför öppna och enkla samt följdes upp med följdfrågor. Genom att vi ställde följdfrågor efter 

att respondenterna berättade om något kunde de utveckla sina tankar och på så sätt fick vi mer material 

för att använda i resultatet. 

Lärarna intervjuades enskilt medan barnen intervjuades i par. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

menar att intervjuer i par ger barnen trygghet och för att intervjun kan formas mer som ett samtal. Barnen 

kunde även känna sig tryggare i och med att vi kände dem och det blev därmed lättare att ha ett samtal. 

Bryman (2002) ger exempel på aspekter som intervjuaren bör tänka på vid en intervju och några av dem är 

att ha intervjun i en lugn och ostörd miljö, att vara väl förberedd och att kunna frågorna utantill. Vi ge-

nomförde intervjuerna i ett enskilt rum där respondenterna inte blev distraherade av barnen eller kolle-

gorna. Under intervjun tänkte vi också på att ha ögonkontakt med respondenten och skapa en god kon-

takt och relation med personen vilket Bryman anser är viktigt. Även Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) betonar dessa som viktiga och menar att det är särskilt viktigt vid intervjuer med barn. De tar även 

upp att det i barnintervjuer är bra att tänka på tidpunkten för intervjun då exempelvis ett hungrigt barn 

lättare blir okoncentrerat. Det är även viktigt att intervjun inte blir för lång då barn kan ha svårt att kon-

centrera sig en längre tid. Dessa aspekter tänkte vi på när vi genomförde våra intervjuer.  

Vi spelade in våra intervjuer och Bryman (2002) säger att det är viktigt för att få med detaljerad informat-

ion som annars försvinner om intervjuaren bara skulle anteckna. Intervjuaren blir även mera lyhörd på 

svaren och kan ställa följdfrågor. Genom att spela in intervjuerna undvek vi onödiga avbrott för att be-

höva anteckna vad respondenten sa, istället kunde vi koncentrera oss på samtalet. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att ljudbandspelaren ”ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 

intervjun” (s. 194). Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet. Bryman (2002) uttrycker att 

det möjliggör en djupare analys och att intervjuaren kan gå igenom respondentens svar flera gånger. Tran-

skriberingen gjorde att vi fick med allt som sades under intervjuerna och vi kunde läsa igenom dem flera 

gånger. På så sätt kunde vi upptäcka uttalanden som vi inte tänkte på under intervjun samt koppla ihop de 

som handlade om samma sak. Vi kunde även citera och referera från intervjuerna i resultatet.   

4.2 Analys 

Vi analyserade vårt material genom en fenomenografisk analysmodell som beskrivs av Alexandersson 

(1994). Analysmodellen är uppdelad i fyra faser, där den första handlar om att läsa det transkriberade 

materialet upprepade gånger. Här söks efter väsentliga uttalanden i syftet att finna mönster i form av skill-

nader och likheter. Vi läste alla transkriberingarna tillsammans och markerade de ord och meningar som vi 

upplevde relevanta för vårt syfte. Vid kanten av dessa meningar antecknade vi vad respondenterna talade 

om för att få en helhet och en struktur på materialet. Alexandersson säger att mönster då börjar att visa sig 

i form av likheter och skillnader i de olika uttalandena. Kihlström (2007) skriver också att mönster i svaren 

hittas genom att läsa igenom intervjuerna flera gånger. Genom att läsa transkriberingarna flera gånger upp-
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täckte vi många nya uttalanden och ord som respondenterna hade sagt, men som vi inte hade sett första 

gången vi läste. I den andra analysfasen skriver Alexandersson (1994) att forskarna arbetar vidare med de 

mönster som sågs i fas ett och går vidare med att ställa uttalandena mot varandra. De jämförs med 

varandra och det kan då komma upp flera skillnader eller likheter än de som har setts tidigare. Vi jämförde 

de olika uttalandena med varandra och som Alexandersson sagt såg vi fler likheter och skillnader dem 

emellan än vad vi gjorde tidigare. På så sätt fick vi en fördjupad analys av materialet och förstod mer av 

vad respondenterna hade sagt. Alla de meningar och ord som vi markerade i första fasen gjorde vi tanke-

kartor av. Där grupperade vi ihop uttalanden som vi tyckte stämde överens med varandra.  

I fas tre kategoriseras olikheterna och likheterna i olika beskrivningskategorier och varje kategori samman-

fattas sedan med några korta meningar (Alexandersson, 1994). Vi tittade på tankekartorna och flyttade 

meningar och ord mellan dem samt tog bort några tankekartor då de passade in i de andra kartorna och 

dessa tankekartor blev beskrivningskategorierna. Våra kategorier utgår från lärarnas och barnens uppfatt-

ningar av vad barnen gör och lär sig i skogen. Beskrivningskategorierna är; kunskap om natur och miljö; 

motorisk utveckling; social utveckling; språklig och matematisk utveckling samt skapande för-

måga. Kategorierna bearbetades väl och vi grupperade även innehållet i varje kategori för att strukturera 

dem inför resultatet. Varje kategori fick en färg och när vi åter läste igenom transkriberingarna strök vi 

under användbara citat till resultatet i kategoriernas färger. I fas fyra har undersökningen fått en struktur 

eller ett utfallsrum som det även kallas (Alexandersson, 1994). I utfallsrummet finns huvudresultatet från 

undersökningen. Under denna fas analyseras på vilket sätt de olika kategorierna förhåller sig till varandra. 

Kategorierna kan ses som jämbördiga och lika viktiga. Vi läste igenom kategorierna och granskade dem 

för att se om de var relevanta för syftet samt att allting inom kategorin hörde dit. Kihlström (2007) beto-

nar att det är beskrivningskategorierna som bildar resultatet.  

4.3 Trovärdighet 

För att vara trovärdigt, giltigt och noggrant inom fenomenografin gäller det enligt Alexandersson (1994) 

att beskrivningskategorierna företräder respondenternas uppfattningar. Det är viktigt att beskrivningskate-

gorierna känns igen i datamaterialet och att forskaren har analyserat intervjuerna på ett pålitligt sätt. Vi 

läste igenom transkriberingarna många gånger för att förstå vad respondenterna verkligen svarade och 

resultatet utgår från respondenternas uppfattningar. Alexandersson skriver att resultatet ska spegla inter-

vjuerna och inte bara konstrueras av forskaren. Ett exempel är att använda sig av citat från intervjuerna i 

resultatet vilket möjliggör att ”följa forskarens ställningstaganden och värdera rimligheten i dessa” (s. 129). 

Citaten gör även resultatet mer konkret och berikat. I resultatet använde vi många citat för att understryka 

respondenternas svar. Trovärdigheten berör även enligt Alexandersson hur urvalet av respondenterna har 

skett. Vi valde att göra intervjuerna på olika skolor där de brukar gå till skogen.  
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4.4 Forskningsetiska aspekter 

I studien tog vi hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att responden-

terna ska informeras om undersökningen och dess syfte samt att datamaterialet endast kommer användas 

för denna undersökning. De ska också få veta att deras deltagande i undersökningen är frivilligt och att de 

har rätt att dra sig ur om de vill. Vi berättade för respondenterna om studiens syfte och att vi studerar vid 

Högskolan i Jönköping där vi skriver vårt examensarbete. De intervjuade informerades om att deras svar 

endast skulle komma att användas i den här studien. 

 Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva får bestämma om de vill bli intervjuade. När det gäller barn 

under 15 år är det även viktigt att få målsmans godkännande för att de ska få deltaga. Före intervjuerna 

med barnen begärde vi skriftligt samtycke från deras målsman genom ett informationsblad där de fick fylla 

i om de godkände att vi intervjuade deras barn (se bilaga 3). Även rektorn informerades om att barnen 

skulle intervjuas och fick se informationsbladet för att godkänna det. Konfidentialitetskravet innebär att 

respondenterna inte ska kunna identifieras och materialet ska förvaras säkert så att ingen utomstående får 

tillgång till det. Alla våra respondenter fick fingerade namn i resultatet för att ingen ska veta vem det är 

som har svarat. I studien nämns inte heller skolornas eller orternas namn. Nyttjandekravet betyder att 

materialet som har kommit in inte får användas till annat än forskningens ändamål. Personuppgifter får 

heller inte lämnas ut (Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjun frågade vi om det var okej för respondenten 

att bandspelaren användes och berättade att den används för att få med allt vad som sägs. Vi sade också 

att endast vi skulle lyssna på materialet och att det sedan skulle raderas. Det fick också veta att transkribe-

ringarna endast var avsedda för denna studien och att obehöriga inte skulle få tillgång till materialet. 
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5 Resultat 

Studiens syfte är att undersöka lärares och barns uppfattningar av hur förskola och fritidshem använder 

skogen som en lärandemiljö för barnen. I detta kapitel presenteras resultatet utifrån de kategorier som vi 

fick fram genom analysen. Barnens och lärarnas uppfattningar av vad barnen lär sig och gör i skogen besk-

rivs i följande kategorier: 

 kunskap om natur och miljö  

 motorisk utveckling 

 social utveckling 

 språklig och matematisk utveckling 

 skapande förmåga.  

I resultatet används citat som barn eller lärare har sagt under intervjuerna och det görs för att förtydliga 

deras uppfattningar. Vi har även gett alla respondenter fingerade namn.  

Vi har gett lärarna följande namn: Lena, Lotta, Anna, Kristina, Eva, Johanna och Sara. 

Barnens namn: Anton, Karl, Jakob, Edvin, Moa, Maja, Ebba, Ellen, Klara, Rebecka, Alma och Linnea. 

5.1 Kunskap om natur och miljö 

Ett av många mål som lärarna har med sin skogsvistelse är att barnen ska få lära sig om naturen. De börjar 

redan i förskolan med att lära ut om allemansrätten och läraren Lena berättar: 

Vi försöker ju förmedla budskapet: inte störa, inte förstöra. 

Barnen säger att de i skogen har lärt sig att inte bryta av grenar och växter, inte skräpa ner för då kan dju-

ren skadas och inte skrika för då skräms djuren som finns i skogen. Moa berättar att det är fel att döda 

djur och Maja säger att hon har lärt sig: 

Att man inte ska plocka blåsippor, för de är fridlysta. 

Det är enligt läraren Lotta viktigt att barnen respekterar allt levande i skogen, det innebär bland annat att 

inte skrika. Människan lever ihop med allting som finns i skogen och har bara skogen till låns för det är 

andra som har den som boplats. Barnet Ebba uttrycker att hon har lärt sig: 

Att alla har naturen, inte bara vi. 

Läraren Anna ger exempel på hur de arbetar med allemansrätten på förskolan. De har haft tipsfrågor och 

lärarna har själva spelat drama för att barnen ska förstå vad vi människor får och inte får göra i naturen. 

Barnen har även fått rita något som hör till allemansrätten när de har kommit tillbaka till förskolan.   

Flera av lärarna påpekar att det inte finns några specifika läroplansmål för skogen, men många av de be-

fintliga målen kan uppnås i skogen. Lotta visar tydligt tre mål från läroplanen som hon arbetar med i sko-

gen. Dessa tre mål är att visa respekt och omsorg för miljön, att barnen ska tillägna sig naturvetenskapliga 

begrepp och ”känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå grundläggande ekologiska samman-
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hang”. Lärarna vill att barnen ska förstå sin egen roll i skogen och hur deras handlingar påverkar naturen 

samt att de ska tänka miljövänligt. De vill ge barnen kunskap om kretsloppets gång och hur barnen kan 

påverka kretsloppet. Genom att vara i skogen blir barnen miljömedvetna och läraren Sara säger att de 

samlar skräp vilket kan göra att barnen förhoppningsvis inte slänger skräp i naturen när de blir äldre.  

Lotta förklarar att hon tycker att det är viktigt att barnen inte bara får teoretisk kunskap i skogen utan ett 

mål är att de får se det som de pratar om i verkligheten. Läraren Eva säger att: 

Det kommer mycket naturligt lärande då mycket av det man ser kan man prata om. 

Barnen säger att de lär sig om olika djurarter när de är i skogen. De lär sig om fåglarnas liv samt om vilka 

som flyttar på vintern och vilka som inte gör det. Maja berättar hur fåglarna fick sina namn: 

Blåmesen nuddade himlen så att hans huvud blev blått. Och kungsfågeln han, de gjorde en täv-

ling om vem som kom högst, och han fick en liten guldkrona, för det är  ju som en gul rand. 

Förutom djurarter säger barnen att de lär sig namn på olika insekter, växter, träd och blommor. Några 

barn nämner att de tycker att det är roligt att leka ”gissa bajset”. Då letar de efter bajs och får sedan gissa 

från vilket djur det kommer ifrån. Barnet Ellen berättar att de har hittat bajs från hare, rådjur och älg. En 

annan sak som barnen berättar att de får lära sig är vad de ska göra om de går vilse. Anton och Jakob ger 

exempel på att bygga en koja eller att krama ett träd. Även läraren Lena betonar att det är viktigt att bar-

nen lär sig att ”Hitta Vilse” och ge dem kunskap om vad de ska göra om de går vilse. Det är viktigt då 

barnen ofta leker i skogen. 

Barnens eget utforskande är viktigt både för lärarna och för barnen. Lärarna vill att barnen ska få söka 

efter sin egen kunskap i skogen genom eget utforskande då barnen lär sig mera när de själva är nyfikna på 

svaret. Därför utgår lärandet i skogen mycket från barnen själva och vad de finner intressant, spännande 

och meningsfullt och det är genom det som barnen lär sig bäst. Lärarnas planering påverkas av barnens 

intressen och om barnen upptäcker något spännande under vägen är det viktigt att lärarna kan lämna sin 

planering. Till barnens eget sökande ger lärarna dem material såsom artböcker, uppsamlingsburkar och 

luppar. När barnen utforskar på egen hand styr inte lärarna dem utan de är i bakgrunden och hjälper bara 

till vid behov. Lärarna har ibland med sig uppdragskort där barnen får ett uppdrag som de ska göra på 

egen hand eller i grupp. Ibland har lärarna anordnade tipspromenader åt barnen då de ska ta sig runt en 

bestämd slinga och svara på frågor. Läraren Lotta berättar om när hon har tipspromenad: 

Då ger jag dom ingen penna, för hur kan de med fantasin eller hur kan ni fantisera ut hur man kan 

fylla i fältet ändå? Mycket handlar om fantasin.  

Många gånger tar lärarna, framförallt förskollärarna, med sig material från skogen för att använda och 

fortsätta med det på förskolan. Sara ger exempel på att de har tagit med sig vatten från skogen för att 

bland annat undersöka dess renlighet inomhus. Vidare nämner flera av lärarna att de har en naturruta som 
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de går till för att se vad som växer och händer i skogen. Det är en av anledningarna till att de går till 

samma plats i skogen. Läraren Eva förklarar deras naturruta: 

Vi går till en naturruta som förskoleklassen har uppe i skogen. Där de kollar vad som har hänt 

sedan sist man var där. Man följer utvecklingen liksom under våren nu då. 

Läraren Anna betonar att det är viktigt att läraren själv är intresserad av vad som händer i skogen och är 

nyfiken på vad barnen kan. Läraren ska vara medupptäckare med barnen och vara tillsammans med dem 

när de är i skogen. Barnen ska själva få utforska men läraren kan fungera som en inspiratör och väcka in-

tresset hos barnen. Lotta berättar att det är viktigt att läraren har en känsla för naturen samt ett intresse för 

att det ska fungera. Hon säger att det på hennes skola tyvärr inte är så många lärare som är intresserade 

och om hon är frånvarande ställs skogsvistelsen ofta in till nästa gång. Lotta berättar om att hon är i sko-

gen med barnen när hon har skolsamverkan men att hon inte har någon dialog eller samplanering med 

klasslärarna. Det medför att hon inte har ren naturkunskap utifrån läroplanen under sin samverkanstid, 

utan istället lägger Lotta tyngden på de sociala målen. 

5.2 Motorisk utveckling 

Att vistas i skogen säger lärarna ger barnen mycket motorisk träning, särskilt grovmotorik. Det är an-

norlunda att gå i skogen för att terrängen är ojämn och där lär sig barnen att gå, springa och balansera. 

Sara säger att det finns barn som har ett större behov av att träna sin motorik av olika anledningar och då 

är skogen en bra plats för dem att vara på. Även Lotta pratar om att vissa barn inte passar in i den fyrkan-

tiga strukturen som finns i skolan och de behöver få möjligheten att använda sin rörelseenergi och få 

springa runt fritt utan att bli tillsagda att gå lugnt. Flera barn och lärare säger också att barnen får möjlighet 

till att klättra i skogen, många barn tycker om att klättra och i skogen får de utlopp för det. Exempelvis 

säger läraren Sara: 

Alltså olika natur, man får klättra, man får krypa, man får ramla och får hålla på. 

Lärarna utmanar även barnens motorik genom olika uppdrag som de ska genomföra. Några sådana upp-

drag kan vara att lära sig att slå kullerbytta samt att ta små och stora steg, som barnet Moa berättar om. 

Barnen utvecklar dessutom sin motorik när de får uppdrag som att leta efter småkryp, då används deras 

kryprörelser. 

Många av lärarna säger att när barnen kommer till skogen börjar de att leka och i deras lekar använder de 

mycket rörelse. Kristina förklarar att barnens lekar förändras beroende på årstid och att de på vintern ex-

empelvis åker mycket kana. Lärarna, framförallt de som arbetar på fritidshem, berättar att barnen har 

mycket fri lek för att de utvecklar mycket motorik av att springa fritt i skogen och Johanna berättar att: 

Vi stör inte dem för att vi tycker att de leker så bra själva, så det blir inget styrt alls förutom vid 

mellanmålet då. De är helt fria, de leker precis vad de vill. 
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Barnen säger att när de är i skogen leker de krig, indianer, Star wars, robotar, ”mamma, pappa, barn” samt 

djuraffär. De leker även en del klassiska lekar som datten och lekar där barnen ska jaga varandra. När de 

jagar varandra säger barnet Edvin att: 

Man lär sig att springa runt i skogen.  

Barnen pratar också om ett nedvält träd som de leker mycket på och genom det kan barnen träna upp sitt 

balanssinne. Maja berättar att de har ett berg i skogen och beskriver vad de leker där på följande vis: 

Ibland leker vi bara att vi ramlar ner för ett berg. Allvarligt, vi är uppe på ett berg och har rep 

som vi klättrar på. 

Lärarna säger att en anledning till att de går ut i skogen är för att barnen får mycket motorisk träning när 

de är där och att de samtidigt får frisk luft. De nämner att det står i läroplanen att barnen ska träna sin mo-

torik, hälsa och att de ska få lära sig genom lek och dessa läroplansmål finns ständigt med i verksamheten. 

5.3 Social utveckling 

En viktig del och kunskap som barnen tillägnar sig rör social utveckling och det säger lärarna att de arbetar 

medvetet med i skogen. Det gäller både att växa som människa och att bete sig respektfullt mot andra 

människor. Barnen lär sig att samspela med varandra och det sker både i den fria leken och under lärar-

ledda aktiviteter. Alma berättar att de leker mycket tillsammans och Rebecka fyller i att de ibland har olika 

kunskaper. På så sätt kan dessa barn hjälpa varandra och dela med sig av olika kunskaper. Barnet Linnea 

säger att de lär sig att samarbeta och ger exempel på att: 

Vi är två och två och ibland så letar vi efter saker. 

Lärarna säger att barnen har mycket att lära av varandra genom att gå ihop i olika grupper. Flera av lärarna 

säger att barnen kan inspirera varandra och Lotta säger att: 

Den ena har god fantasi medan den andre behöver pushas, då kan de lära det av varandra. 

Enligt Lotta är de sociala målen viktigare än naturmålen. Hon menar att det är viktigt att barnen lär sig hur 

de ska uppföra sig mot varandra och respektera de andra barnen. Inget barn ska behöva leka ensamt utan 

det är viktigt att de kan leka med varandra och att alla får vara med. Alla barn i gruppen ska komma till 

tals. Det säger även läraren Lena som berättar att de arbetar med barnen i mindre grupper: 

För att alla ska få komma lite till sin rätt. Att alla får synas. Så små grupper, det är prioriterat.  

Lärarna anser att det är viktigt att barnen kan samarbeta och vara med alla barn. När de leker och får upp-

drag till exempel ska de kunna arbeta med olika barn. Barnet Rebecka säger att de lär sig vänskap i leken. 

Läraren Johanna berättar om några barn som bar pinnar tillsammans. De bars en lång väg och barnen 

samtalade om hur de skulle bygga kojan som pinnarna skulle användas till. Hon såg att barnen använde sin 
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fantasi och fortsatte länge utan att ge upp. I det som Johanna berättar om framträder även ett samarbete 

då de hjälps åt och har ett gemensamt mål. 

Både barnen och lärarna berättar att barnen genom både organiserade och egna lekar lär sig ett givande 

och tagande. Pussel och spel utvecklar en förmåga att vänta på sin tur. Barnet Moa säger att de har tagit 

med sig ett djurmemory till skogen och att de genom spel får lära sig: 

Att man inte får ta när det är den andras tur. 

Barnen utvecklar också en självständighet när de är i skogen. Lärarna betonar att barnen ska ta eget ansvar 

och på så sätt utvecklar barnen kunskap om vad som krävs för att klara sig själv. Barnen ska kunna klä sig 

rätt och packa sin ryggsäck samt gå ut i alla väder. Även barnet Klara säger att de har med sig egen 

ryggsäck med fika. Enligt lärarna är det även viktigt kunna att gå på toaletten innan skogen, titta så att det 

är fritt från bilar innan de går över vägen samt inte gå i vattnet för att undvika att bli blöta och kalla. Lotta 

menar att barn är beroende av rutiner och regler, genom att veta vad som gäller blir barnen trygga och mår 

bra. Lärarna vill ge barnen verktyg till att klara så mycket som möjligt själva och Lena säger: 

Men hur kan du göra för att själv kunna, kan du be någon kamrat, hur kan din kropp vara det egna verkty-

get? 

Lärarna arbetar också med barns självkänsla och att de ska känna sig betydelsefulla, Lena uttrycker det:  

Samspelsformerna, att förstå vad jag kan tillföra i gruppen. För att det ska kunna bilda en helhet 

så är min närvaro viktig, mitt deltagande, jag är viktig. 

Det är viktigt att arbeta med barnens trygghet och en sak är att som tidigare nämnt att ha rutiner. Vissa 

barn kan också känna sig rädda i skogen och det är viktigt att arbeta med. Läraren Anna berättar att barn 

kan tycka att det är skrämmande med skogen och farliga djur. Men hon säger att det är viktigt att avdrama-

tisera det genom att barnen får en vana i skogen från tidig ålder och berätta att det inte finns några farliga 

djur. På så sätt kan barnen övervinna sin rädsla och utveckla självkänsla. För läraren Johanna är målet med 

skogen att få vara ute och uppleva skogen och hon säger också att:  

Jag går inte till skogen för att nå målen, utan jag går till skogen för att de ska få glädjen av att gå 

till skogen. 

Johanna berättar vidare att det finns många barn med annan kulturell bakgrund på hennes skola som 

kommer från länder där skogen anses farlig. Därmed har det blivit en kulturkrock där både föräldrar och 

barn är rädda och ovana att gå till skogen. Hon ser det som en uppgift att visa att den svenska skogen inte 

är farlig och att det inte finns några farliga spindlar eller skorpioner. Johanna säger att: 

Det är en sådan möjlighet för dem som har skogen så nära att få vara där, att få vistas. 

Att gå till samma plats i skogen ger också trygghet för både föräldrar och barn, enligt läraren Sara. Alla vet 

var de är någonstans och de känner igen sig. En annan sak som är bra med att gå till samma plats är enligt 
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läraren Kristina att barnen kan leka samma sak flera gånger. De har sett att barnen fortsätter med samma 

lek när de kommer tillbaka till skogen igen. Hon menar också att läraren kan tillföra något för att utveckla 

upplevelsen och ger exempel på att de har tagit med en fågelbok. Kristina uttrycker att barnen lär sig att 

leka i skogen. De leker mer över gränser såsom att leka med barn som de inte brukar leka med, leka många 

barn tillsammans och hitta andra lekar. Kristina säger: 

Att de leker så oavbrutet och säger aldrig jag har ingenting att göra som de kan göra här. Och då 

känner man att barnen lär sig kanske att ta tillvara på det som finns i skogen och leka med. 

Anna tar upp målet om demokrati som finns i läroplanen. Hon beskriver att barnen ska få vara med och 

bestämma och att läraren ska utgå från deras intressen samt vara ”lyhörd för deras intressen”. Läraren 

Kristina ger exempel på demokratin där barnen var med och röstade fram ett namn till deras skogsplats. 

Flera av lärarna nämner att de har platsbrist i skolans lokaler och att skogen då blir som en extra lokal vil-

ket från början var anledningen till skogsvistelsen. Därmed kan de stora barngrupperna delas för att arbeta 

i mindre grupper. Från början var tanken med skogen alltså inte naturinriktad utan för att dela gruppen 

och ge de barn som är kvar mer ensamtid. Lotta säger att hon vill minimera samlingarna i skogen för hon 

menar att det är stressande och blir jobbigt för barnen och därför prioriterar hon att ha mycket fri lek. 

Anna tycker att skogen kan ge barnen mycket, att de där kan hämta kraft och inte behöver stressa. Därför 

är ett mål att barnen bara ska få vara i skogen samt uppleva att det är lustfyllt. 

5.4 Språklig och matematisk utveckling 

I skogen arbetar de med matematik och språk och det talar framförallt förskollärarna om. Barnen kan lära 

sig mycket och det sker på ett naturligt sätt genom användning av naturmaterial och barnens tankar. Några 

av lärarna använder arbetskort med både matematik och språk. Läraren Anna berättar att de använder na-

turens resurser för att exempelvis sortera i olika grupper. Flera av lärarna säger att pinnar och kottar är bra 

material att använda vid gruppsortering. Barnen kan exempelvis sortera pinnar i storleksordning. Läraren 

Lena säger:  

Sortering, det gör vi ju med kottar och stenar och liten och stor.  

Det går även att räkna mycket i skogen och läraren Sara exemplifierar att de har räknat plankor på en bro 

som finns i deras skog. På så sätt används det som barnen intresserar sig av i skogen och barnens lärande 

blir naturligt. Läraren Kristina ger exempel på att samla kottar och räkna dem samt se hur många de har 

tillsammans. Lena säger att barnen kan lära sig många räknebegrepp och tal genom att spela spel och lägga 

pussel. Lärarna tar ibland med sig olika spel och pussel såsom djurmemory som barnen kan spela. 

När det gäller språk utgår lärarna mycket från barnens tankar och vad de ser. Skogen gör barnen nyfikna 

vilket sätter igång många tankeprocesser hos dem. Läraren Anna exemplifierar deras arbete med språk:  
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Att vi ber barnen berätta, om vi hittar saker ute i naturen och man ställer frågor som vuxen och 

får dem och tänka till.  
 

Vidare menar Anna att barnen på så sätt utvecklar sitt språk. De kan även ta med uppslagsböcker med 

olika arter som finns i skogen och på så sätt kan de samtala om vad de hittar. Innan de går hem från sko-

gen har de reflektion om vad de har upplevt under dagen och vad som har varit roligt.  

Barnen lär sig mycket nya begrepp i skogen, det sker naturligt genom att barnen ser eller hör att det hän-

der något. Läraren Eva ger exempel på att barnen kan lära sig ordet porlar när de ser att vattnet gör det. 

Sara berättar att de använder skogen för barn som har behov av att utveckla sitt språk och då går de i en 

liten grupp och pratar mycket med varandra om vad de ser. Genom att bara vara några få barn öppnar de 

sig och börjar prata mer. Det finns mycket att prata om i skogen och lärarna kan ta med sig bilder på 

material och djur  i skogen som de kan leta efter tillsammans. Läraren Sara säger att de kan gå ut specifikt 

till skogen ibland för att exempelvis lyssna på ljud som finns i skogen och skriva ner det tillsammans, på så 

sätt arbetar de med sinnena. 

Läraren Anna berättar att de kan ge barnen uppdrag, exempelvis att samla kottar för att lägga ut den första 

bokstaven i sitt namn. Lotta ger också exemplet med att bygga bokstäver med naturmaterial. Lärarna be-

skriver olika aktiviteter som alla är språkutvecklande för barnen och barnet Karl säger att de har fått lyssna 

på en saga. Läraren Anna säger också att de berättar sagor fritt i skogen och att de då använder natur-

material samt att det blir levandegjort. Hon exemplifierar sagoberättandet: 

Att man använder och gör lite sagor. Jag vet Bockarna Bruse, kan man använda pinnar och lite 

sådant där och hittat något bra ställe som passar för att det ska bli någon bra bro och troll. Lite 

Rödluvan har vi gjort. Så man hittar någon pinne som ser ut som en varg. Man får ha rätt mycket 

fantasi själv. Så räcker det att man kanske tar en halsduk runt någonting eller att man har med sig 

lite attiraljer ut, lite blått tyg som ska vara vattnet så att de lever sig in i det. 

Sedan har barnen ibland lekt vidare med de material och på så sätt kan de bearbeta och reflektera över 

sagan. Hon beskriver även att de har haft lite drama med barnen i skogen, med bara lite material blir det 

en härlig scen ute i naturen. 

5.5 Skapande förmåga 

Barnen och lärarna berättar att det går att skapa mycket i skogen och barnen använder mycket natur-

material för att skapa till sin lek. Läraren Lotta säger att: 

Mycket är med fantasi och kreativitet, tänker jag, som är i skogen, då en pinne kan vara allt från 

en penna till indianbågar. 

På så sätt blir skapandet naturligt då barnen skapar för att använda det. Anna berättar att de arbetar med 

målet i läroplanen som rör konstruktion. Barnet Ellen berättar att det finns mycket material i skogen som 

de kan göra användbara grejer och på så sätt kan barnen tillverka egna leksaker. Alma säger att hon har lärt 

sig: 
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Att man inte behöver använda sakerna som är inne, utan att man kan använda pinnar och stenar. 

Läraren Kristina berättar att deras barn har samlat pinnar och gjort fiskespön av dem. Sedan har de lekt att 

de har fiskat och den leken har kommit tillbaka under flera veckor. Både barn och lärare berättar att de har 

gjort kojor och läraren Anna säger att barnen har använt sig av sågar ibland. Barnen berättar även att de 

har täljt pinnar för att bland annat göra spjut och knivar. De leker sedan indianer och krigare med mera. 

Anton berättar att de har gjort pilbågar och förklarar samt visar hur de gjorde: 

Jo, vi tar ju pinnar och så snöre rakt över, så gör man ju pilbåge så. Så kan man ta en pinne och 

så drar man så, och så sträcker man, så åker den iväg.  

Barnen skapar alltså mycket spontant för att leka med det, men det ges även exempel på mer styrda aktivi-

teter. Läraren Sara berättar att de kan ge uppdrag till barnen att samla pinnar med mera. Sedan bygger de 

med dem, antingen i skogen eller på förskolan. Läraren Anna säger att de ibland tar med sig penslar och 

papper till skogen som barnen får måla med och ger exempel på att de har målat av silvriga svampar. 

De flesta barn och lärare berättar att de brukar fika i skogen. Några berättar även att de lagar mat där bar-

nen hjälper till ibland. Läraren Anna berättar att de följer året och under hösten kan de därmed plocka 

blåbär och lingon. Av bären har de även kokat sylt direkt på stormkök i skogen. Hon säger att: 

Det är ju en smakupplevelse i sig, att man tar tillvara på skogens resurser. 

En del av barnen berättar att de har en skolskog som de går till och Lotta, som arbetar på den skolan, be-

rättar att skolskogen ger dem större möjligheter till att använda skogen. De får bland annat bygga mer, 

såsom eldstad och kojor samt bryta av mer grenar än vad allemansrätten tillåter. Hon betonar dock att 

barnen endast får bryta av grenar när hon är med dem. 

5.6 Resultatsammanfattning 

Lärarna säger att skogen har blivit som ett extra rum där barnen kan lära sig mycket. Att ha naturrelaterade 

ämnen såsom artkunskap och allemansrätten ute i naturen berättar både barn och lärare om och det ger 

barnen ett verkligare lärande då barnen får använda sina sinnen för att lära. Barnen ser det de pratar om 

och kan lära sig mer genom att själva uppleva skogen. När barnen är i skogen använder de naturmaterialet 

för att skapa till sina lekar men även till språk och matematik. Lärarna säger att de utvecklar barnens ma-

tematik genom att exempelvis sortera och räkna. De säger även att barns språk utvecklas genom att bland 

annat använda sagor och drama. Det uppstår mycket samtal i skogen som handlar om vad barnen gör och 

ser och deras intresse och nyfikenhet styr ofta vad de gör i skogen. Vidare förklarar lärarna att de arbetar 

mycket med barnens sociala utveckling, såsom hur de ska vara mot andra samt att utveckla självständighet. 

Det är viktigt att barnen kan samarbeta med alla barn och de lär sig mycket av varandra då de har olika 

kunskaper. 
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6 Diskussion 

I det här avsnittet diskuterar vi metoden och hur vi upplevde att genomförandet och analysen gick. Vi dis-

kuterar även vad vi kommit fram till i resultatet och jämför det med bakgrunden. Kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjufrågor (Bryman, 2002) och vi anser 

det var en bra metod att använda för att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte. Vi upplevde att 

följdfrågorna gjorde att vi fick ut mer av respondenternas svar genom att vi kunde be dem att utveckla det 

de hade sagt. När vi analyserade dök det upp funderingar som vi hade velat få besvarade, men dessa följd-

frågor är svåra att komma på under intervjun. Vi skulle kunnat gå tillbaka och ställa följdfrågorna igen, 

men det gjorde vi inte då vi upplevde att det inte behövdes för denna studie. Under intervjuerna spelade vi 

in det som sades och det tyckte vi var bra för att vi kunde följa med i intervjun mycket bättre och behövde 

inte skriva ner allt som respondenten sa. Efteråt kunde vi lyssna på materialet igen och reflektera över vad 

som sagts. 

Vi kände oss förberedda inför intervjuerna men det går alltid att vara mer förberedd. I efterhand har vi 

tänkt att det skulle ha varit bra att göra en pilotintervju innan vi började med de riktiga intervjuerna. Ge-

nom att testa intervjufrågorna i en pilotintervju hade vi eventuellt vetat mer om vilka följdfrågor som 

skulle behövas. 

Den fenomenografiska ansatsen som vi valde passade för vår studie och analys då vi var ute efter att få 

beskrivningar på respondenternas uppfattningar. Den fenomenografiska analysmodellen (Alexandersson, 

1994) gav oss en genomarbetad analys och kategorisering. För att bearbeta intervjuerna och kategorisera 

svaren gjorde vi tankekartor och varje kategori fick en egen färg. Vi strök under transkriberingarna i kate-

goriernas olika färger för att använda till citat. Detta förenklade vår analys och färgerna gjorde att det blev 

lätt att hitta vad som hörde till vilken kategori och vilka citat som vi kunde använda till de olika kategori-

erna. Det positiva med tankekartorna var att vi verkligen fick bearbeta transkriberingarna på djupet genom 

att tolka vad varje mening innebar. Analysen tog tid men blev grundligt genomarbetat. När vi sedan skulle 

skriva resultatet visste vi vad vi skulle skriva och det gick relativt fort eftersom vi hade gjort ett bra förar-

bete. 

Från början hade vi tänkt att intervjua åtta lärare, men det blev sju stycken för att en drog sig ur. Hon var 

den sista att intervjua och vi hade en fundering om vi skulle ersätta henne med någon annan. Vi kom fram 

till att inte göra det då vi redan hade mycket intervjumaterial. Så väl olikheter och likheter framkom i in-

tervjuerna vilket styrkte deras uttalanden och visar på betydelsefulla aspekter. Att intervjua barnen i par 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) fungerade då barnen blev trygga och intervjun utformades 



 

24 

 

som ett samtal. Barnen kunde hjälpa varandra och prata lite sinsemellan vilket, hos några barn, gav oss 

informationsrika svar. Vissa barn hade svårt att koncentrera sig då det kanske blev för lekfullt och av-

slappnat att vara i par. Vi funderar på om vissa barn hade varit bättre att intervjua enskilt samtidigt som 

det kan bero på deras ålder. 

Vi har följt de forskningsetiska principerna som har utformats av Vetenskapsrådet (2002) och de har upp-

fyllts genom att vi bland annat berättade om studiens syfte innan intervjuerna och använde fingerade 

namn i resultatet. En sak som vi har tänkt på var att det var svårt att få in informationsbladen från föräld-

rarna i tid och därför kan det vara bra att prata med dem så de fyller i bladet direkt.  

Vi har funderat på om våra egna positiva erfarenheter av att vistas i skogen har påverkat vårt sett att tolka 

och se på datamaterialet. Vi har främst sett positiva aspekter på skogen som lärande miljö både i litteratu-

ren och i intervjuerna. Samtidigt har vi även tagit med de negativa aspekter som kommit fram från inter-

vjuerna och som har framträtt i viss litteratur (se bakgrundskapitlet) . Vi har försökt att eftersträva att vara 

så sakliga som möjligt och vi har titta på de uttalandena så som de har utryckt under intervjuerna. Har 

även medvetet reflekterat över egna upplevelser och diskuterar risken med att bli färgade av valet av citat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka lärares och barns uppfattningar av hur förskola och fritidshem an-

vänder skogen som en lärandemiljö för barnen. Det fick vi svar på i resultatet vilket presenteras i detta 

avsnitt.  

Både lärarna och barnen var positiva till att vistas i skogen och de berättar att barnen kan lära sig mycket 

där. Alla beskriver att de går till skogen och att barnen både lär sig och trivs i skogen. Lärarna säger att 

barnen kan utveckla sin motorik, sin sociala kompetens och sin skapande förmåga. De lär sig även om 

naturen samt matematik och språk.  

Rörelseutrymme 

Lärarna säger att barnen har stora utrymmen för att röra sig och leka på i skogen. Leken är viktig för både 

barnen och lärarna och i leken utvecklas deras motorik. Vi tänker att leken ofta innebär rörelse för barnen 

och till skillnad från inomhusleken är utomhusleken mycket mer rörelsefull då barnen sällan sitter stilla i 

skogen. Brodin och Lindstrand (2008) skriver om detta och menar att utomhusleken blir mer livlig och fri 

för barnen. Vi anser att leken är bra för att de bland annat får mycket rörelse och det är positivt för deras 

hälsa och motorik. 

Skogen har enligt lärarna större utrymmen vilket ger plats för större och flera rörelselekar och på så sätt lär 

sig barnen väldigt mycket genom leken. I skogens varierande terräng ska barnen hantera ojämnheterna 

och därmed utvecklar de bland annat sitt balanssinne. Detta nämner även Brügge och Szczepanski (2007) 

när de säger att barnen får fysisk träning i skogen såsom koordination och balans. Eriksson et al. (2007) 
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säger att barnens motorik utvecklas på ett roligt sätt utan att barnen ser det som ett lärande. Detta tycker 

vi stämmer överens med respondenternas uppfattningar då många uttrycker att det är roligt och spän-

nande i skogen. 

Lärares förhållningssätt 

 Genom att barnen får leka mycket fritt och utforska på egen hand sker för dem ett omedvetet lärande. 

Lärarna däremot är medvetna om vad som händer och kan utmana barnen efter deras intressen. Vi tänker 

att ju mer medvetna lärarna är om vad barnen gör och deras lärande desto mer kan barnen lära sig. Om 

lärarna utmanar barnen kan de lära sig mycket. Det är även viktigt att läraren själv är intresserad av att vara 

i skogen och tror att barnen kan lära sig något där. Villanueva Gran (2011) intervjuar Karlsson som säger 

att lärarnas syn och deras handlande har stor betydelse för om det ska ske något lärande. Vi ser därför att 

det är viktigt för barnens lärande att lärarna är positiva till utomhusvistelse och föregår med gott exempel. 

Personalsamarbete 

En lärare säger att dialogen och planeringen mellan henne och klasslärarna inte är så bra och de verkar inte 

tycka att skogen är så viktig. Det medför att hon inte kan sammankoppla lärandet i skogen med klass-

rummet. Vi tror att om dessa lärare skulle ha ett bättre samarbete skulle det kunna bli en större helhet och 

förståelse för barnen, vilket i sin tur ökar deras lärande. En anledning till att läraren går till skogen med 

barnen är att det är platsbrist i skolan och att barnen ska delas in i mindre grupper. Där ser vi att något 

negativt har blivit till något positivt och skulle kunna växa till något ännu bättre om samarbetet skulle öka. 

Det är positivt för alla barnen, både i skolan och i skogen. Efter intervjun med den läraren har vi börjat 

fundera på vad det finns för syn på lärandet där, för det verkar som att det finns lärare som inte ser att det 

kan ske ett stort lärande i skogen. Vi hoppas att vårt arbete kan presentera och inspirera fler lärare till att 

se vilka möjligheter som finns. Även om inte lärarna tycker att det är så roligt att gå till skogen tror vi dock 

att det kan bidra till barnens utveckling och lärande. Eftersom vi har förstått att barnen tycker att det är 

roligt att gå till skogen kanske lärare skulle gå dit med barnen även om de inte själva uppskattar det. Lika-

väl som de exempelvis måste diska och städa för att det ska fungera i verksamheten kanske vissa får offra 

sig att gå till skogen för att barnen ska få en variationsrik upplevelse.  

Även om vi inte är ute efter att se skillnader mellan förskolan och fritidshemmet har vi ändå sett vissa. En 

av dessa är att förskolan oftare tar in material från skogen och arbetar vidare med det inomhus. På så sätt 

kan vi se att barnen får en djupare förståelse och kunskap om naturen och hur den kan användas. Detta 

säger även Eriksson et al. (2007) och de betonar både för- och efterarbete. De menar att det är viktigt att 

arbeta vidare med det som hände i skogen för att öka barnens lärande.  
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Naturmaterialets bidrag 

En lärare berättar att när de är i skogen säger barnen aldrig att de inte har något att göra vilket de ibland 

uttrycker på förskolan. Hur det kommer sig att barnen kan ha mer att göra i skogen trots att det inte finns 

något färdigt material? Vi tror att skogen är speciell för barnen och ger nya upplevelser varje gång. Skogen 

förändras hela tiden vilket blir som en ny plats vid varje tillfälle och det leder till nya lekar och mycket ut-

forskande. På så sätt tror vi att barnen alltid har något nytt att göra där till skillnad från inomhusmiljön 

som ofta ser liknande ut. Brodin och Lindstrand (2008) menar att utomhusmiljön ger stora och an-

norlunda möjligheter och att leken hjälper barnen att utforska sin omgivning. Flera av barnen berättar att 

de använder det som finns i skogen och skapar leksaker av det. En pinne kan exempelvis bli en pilbåge 

eller ett fiskespö och här ser vi ett tydligt exempel på hur barnen använder sin fantasi och kreativitet i sko-

gen. Vi tycker att det är viktigt med barns fantasi och vi tror att de kan utveckla mycket i skogen just för 

att det inte finns något färdigt material. Då används mycket av deras fantasi för att exempelvis fundera ut 

vad de ska leka och vad de kan använda till leken. Vi har förstått att naturmaterialet präglar mycket av 

verksamheten i skogen och är en viktig del där. Utöver att skapa med det får barnen även mycket kunskap 

om det som växer i skogen och hur de kan använda det.  

Lärarna berättar även att de använder mycket naturmaterial för att arbeta med barnens matematik- och 

språkutveckling. Det ges exempel på att de kan räkna och sortera kottar samt lägga bokstäver med pinnar. 

Vi tänker att matematiken kan bli konkret i skogen genom att barnen ser materialet och på så sätt passar 

det bättre för många barns inlärning. En annan positiv sak är att utgå från vad barnen gör och vad som 

intresserar  dem. Det kan uppstå många bra samtal som utvecklar barns språk. Enligt oss är det positivt att 

arbeta med barnens språk i skogen där det blir naturligt för dem och lärarna kan utgå från deras upplevel-

ser. Vi har genom intervjuerna förstått att barn kan utveckla sitt språk och matematik i skogen, men det är 

inte alla lärare som säger det i intervjuerna. Därmed ser vi att det är viktigt att läraren tänker på att barnen 

kan lära sig i varje situation och är medveten om vad som händer. Det betonar även Karlsson som inter-

vjuas av Villanueva Gran (2011). Hon säger att lärarnas förhållningssätt är viktigt för vad barnen lär sig 

och att det finns en medvetenhet där barnen utmanas och stimuleras av lärarna. Alltså menar vi att barnen 

kan lära sig mycket matematik och språk om läraren är med barnen och utmanar dem.  

Uppleva med sinnena 

Lärarna berättar att barnen genom att befinna sig i skogen kan uppleva och se det som finns i skogen i 

verkligheten. I skogen får barnen möjlighet att lära sig om naturen med sina sinnen. De upplever naturen 

på riktigt och får då en annan kunskap än vad de skulle få enbart från böcker. Barnen får till exempel lukta 

på blommor, höra fåglar sjunga samt känna på växter och de får en annan förståelse för småkrypens bety-

delse i skogen samt att småkrypen är viktiga för naturen. Enligt Higgins och Nicol (2002) förstår barnen 

världen med hjälp av sina sinnen. Vi har känt till att det sker ett lärande genom användandet av sinnena då 

barnen befinner sig i skogen och de ser det i verkligheten istället för på bild. Det stämmer väl överens med 
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Bartunek et al. (2002b) som menar att barn kan lära sig mer om ett objekt med sina sinnen än ett logiskt 

tänkande gör. 

Vi har insett att barn kan lära sig väldigt mycket i skogen, men både barn och lärare har lite svårt att sätta 

ord på vad de har lärt sig. Att lära sig är kanske sammankopplat med skolan och att läraren undervisar i 

klassrummet, men det gäller inte i skogen. I skogen lär sig barnen hela tiden utan att de tänker på det och 

därför kanske lärarna har svårt att specifikt berätta om barnens lärande. Ett sätt för att få barnen att reflek-

tera kring sitt eget lärande tänker vi kan vara att läraren ställer frågor. Därigenom kan barnen få syn på vad 

de har gjort under dagen och vad de har lärt sig. 

Det är viktigt att läraren är med barnen när de utforskar naturen. På så sätt kan läraren se barnens lärande 

och kan utmana dem genom att exempelvis ställa frågor och ge uppdrag för att de ska utveckla ännu mer 

kunskap. Några lärare säger att läraren ska vara medupptäckande och vara nyfiken på vad barnen gör. Lä-

rarna har många tankar om vad barnen kan lära sig och lärandet kan utvecklas genom leken eller genom 

olika uppdrag. Vi upplever att det är ett bra lärandesätt och tycker att det är viktigt att utgå från vad som 

intresserar barnen. Där kan leken vara ett hjälpmedel till att nå målet.  

Lärande om naturen 

Både barnen och lärarna berättar att skogen ger barnen mycket faktakunskaper om naturen, såsom arter 

och hur djuren lever. Hammerman et al. (2001) menar att de kan se hur årstiderna förändrar sig och ger 

exempel på att det går att se hur växter och djur ändrar färg, att se djurspår och var djuren bor på vintern. 

Flera lärare säger att barnen lär sig om hur naturen förändrar sig utifrån årstiderna och att årstiderna styr 

barnens aktiviteter. Många lärare säger att allemansrätten präglar skogsvistelsen och många av barnen be-

rättar om vad de ska tänka på i skogen. Då berättar de om mycket som står i allemansrätten även om de 

inte nämner ordet, till exempel att inte bryta av grenar. En lärare beskriver just det som allemansrätten 

utgår ifrån, nämligen ”inte störa, inte förstöra”. Enligt oss är det viktigt att barnen får kunskap om alle-

mansrätten för att förstå vad de har för rättigheter och skyldigheter. Därmed tänker vi att barnen får en 

förberedelse för att själva gå ut i skogen och veta vad som gäller där. Barnen utvecklar även en respekt för 

att inte förstöra i naturen och störa djuren. Barnen utvecklar en miljömedvetenhet i skogen såsom deras 

egen roll i naturen och att visa respekt för det som lever där. En lärare berättar att de samlar skräp vilket 

hon hoppas ska leda till att de inte slänger skräp i naturen när de blir äldre. Harrison (2010) skriver att 

barnen skapar en relation mellan sig själv och skogen när de befinner sig där. Det gör att de bryr sig om 

naturen och utvecklar en miljömedvetenhet. 

Trygghet 

När vi frågade barnen vad de lär sig i skogen nämnde de främst olika arter och allemansrätten. Det visar 

att de tänker mer på faktakunskaper medan lärarna tänker att barnen kan lära sig mycket annat utöver fak-

takunskaper såsom motorik och social kompetens. För lärarna är det även viktigt att barnen trivs och kän-
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ner sig trygga i skogen. För att få barna att känna sig trygga kan man som lärare gå med dem till samma 

plats i skogen så att barnen ska känna igen sig. Även Ericsson (2009) påpekar att barnen blir trygga genom 

att gå till samma plats. Lärarna säger även att det är viktigt att barnen inte upplever skogen som skräm-

mande och farlig. En lärare betonar att särskilt barn som har en annan kulturell bakgrund kan se skogen 

som skrämmande. Ofta kommer rädslan från att deras föräldrar tycker att skogen är farlig och därmed 

aldrig befinner sig där. Därför tror vi att lärarna behöver arbeta bort både barnens och föräldrarnas rädsla 

för skogen. En lärare säger att det är viktigt att förklara att det inte finns några farliga spindlar och skorpi-

oner här i Sverige. Vi tänker även att lärare skulle kunna bjuda med föräldrarna till skogen för att visa vad 

de gör. Det är dock viktigt, enligt oss, att som lärare respektera att de är rädda och inte bara säga att det 

inte är farligt. Vi tror istället att genom att få uppleva och få egna erfarenheter från skogen kan både för-

äldrar och barn arbeta bort sin rädsla. Detta är att förändra och det är därför viktigt att läraren ger dem 

den tid de behöver. 

Rutiner ger även dem barnen trygghet och en lärare säger att barn är beroende av regler och rutiner för att 

må bra. Det är viktigt för att det ska fungera i skogen och för att barnen ska klara sig själva. Rutiner ser vi 

som något positivt för att utveckla barns självständighet. Exempel på detta kan vara att packa sin egen 

ryggsäck och att inte gå i vattnet för att de då blir blöta och kalla. Det är några exempel som barn säger att 

de lär sig även om det inte är lärarnas huvudsakliga syfte. 

Social utveckling 

Många av lärarna säger att ett stort mål är att arbeta med barnens sociala utveckling. De vill att barnen ska 

lära sig att samarbeta och lära sig av varandra. Det är viktigt att respektera varandra och förstå hur de ska 

bete sig mot andra människor. Brügge och Szczepanski (2007) säger att barnen samarbetar mycket i sko-

gen och att de lär sig att hjälpa varandra samt att visa hänsyn. Vi anser att den sociala utvecklingen är ett 

viktigt mål och något som ska genomsyra alla aktiviteter i verksamheten på förskola och fritidshem. Både 

förskolans och grundskolans läroplan innefattar sociala mål (Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). Barnen 

utvecklas socialt genom leken och det framgår i flera intervjuer där de bland annat säger att barnen ska 

kunna leka med alla och att ingen ska behöva vara ensam. Ett barn säger att de lär sig vänskap genom le-

ken. 

slutord 

Studien har besvarat vårat syfte som var att undersöka lärares och barns uppfattningar av hur förskola och 

fritidshem använder skogen som en lärandemiljö för barnen. Vi har fått fram att lärarna och barnen an-

vänder skogen på flera sätt. Skogen används som ett extra klassrum ibland men oftast används den som en 

plats dit barnen kan gå och leka fritt och få utlopp för sin fantasi. Det finns inga färdigbyggda leksaker i 

skogen så barnen få skapa sin egna leksaker och lekar vilket är bra för barnen utveckling. Många av lärare 

använder även skogen för att barnen ska få skapa med hjälp av naturmaterial. 
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6.3 Vidare forskning 

När vi skrev resultatet uppkom några frågor som skulle vara intressanta att få veta mer om och passa för 

vidare forskning. I ett par intervjuer nämnde lärarna att det inte blir några konflikter i skogen och det har 

även vi upplevt under vår utbildning. Vi har funderat på hur det kommer sig och det skulle kunna ingå i 

ett arbete om konflikter. Frågan är alltså: 

 Hur kommer det sig att det inte uppstår så många konflikter i skogen? 

En annan tanke som vi fick under studiens gång är att barnen leker mycket mer tillsammans i skogen. 

Barnen leker i större grupper och både flickor och pojkar leker tillsammans. Det är inte så utpräglat vad 

som flickor respektive pojkar ska leka utan allting passar för alla barn i skogen. Flickorna i intervjuerna 

säger exempelvis att de leker indianer och krig i skogen. På förskolan och fritidshemmet känns det som att 

flickor och pojkar oftare leker var för sig och har mer speciellt utpräglade lekar utifrån kön. Därmed fick 

vi följande frågor: 

 Hur kommer det sig att flickors och pojkars lek inte skiljer sig åt så mycket i skogen? 

 Hur ska vi göra för att alla barn ska kunna leka med allt inomhus, oberoende av kön? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till barnen 

Berätta vad ni gör när ni är i skogen! 

Vart går ni? 

- Olika skogar? 

Skolskog? Vad kallar ni platsen dit ni går?  

Vad lär ni er i skogen? 

Vad ska ni tänka på när ni är i skogen? 

- Hur beter man sig? 

Hur känner du dig i skogen? 

- Hur är det att gå till skogen? 

- Roligt; vad är det som är roligt? 

Koppla till vad de gör; vad lär du dig då? 

 

Följdfrågor:  

Utv., berätta mer! 

Vad menar du då? 



 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärarna 

Kan du berätta om när ni går till skogen? 

Vad gör ni i skogen?  

- Barnen? 

- Vuxna? 

Har ni någon tanke när ni går till skogen? 

- Vad är det? 

Vad har ni för mål med skogsvistelsen? 

- Egna mål? 

- Läroplanen? 

Vad lär sig barnen i skogen? 

- Vad kan de utveckla /få ut av skogen? 

Går ni till samma ställe i skogen? 

- Hur kommer det sig? /anledning? 

Hur ofta går ni till skogen? 

- Hur kommer det sig? 

Vad har ni för tanke med att vara (så mycket) i skogen? 

Skolskog? 



 

 

Bilaga 3 

Informationsblad till föräldrarna 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på Högskolan i Jönköping. Vi heter Marie Andersson och Sofia 

Haglund och arbetar nu med vårt examensarbete. Det handlar om barns lärande i skogen och om 

de vuxnas syn på vistelsen i skogen. 

För att skriva arbetet ska vi intervjua både barn och förskollärare/fritidspedagoger och behöver 

därför din tillåtelse att intervjua ditt barn. Det är jag, Marie Andersson/Sofia Haglund, som har 

min praktik här som kommer intervjua barnen. Intervjuerna kommer utföras med barnen parvis 

för att det ska bli som ett samtal och ge barnen trygghet.  

Intervjuerna spelas in för att vi ska få med allt som barnen säger, men det är bara vi som kommer 

lyssna på det och sedan spela över det. Barnens namn kommer vara anonyma i vårt arbete. 

Tack på förhand! 

MVH  

Marie Andersson och Sofia Haglund 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi behöver nu din namnteckning för att få ditt medgivande att intervjua ditt barn: 

 

______________________________________________________ 

barnets namn 

 

□ Jag som vårdnadshavare tillåter att mitt barn intervjuas: 

______________________________________________________ 

namnteckning 

 

________________________________ 

datum 


