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Abstract
In this essay I have tried to find out how the day care teachers and primary 
school teachers work in order to inspire children to spend time in nature. I also 
wanted to know how these teachers view nature pedagogy and how they use it 
in their work. 
In order to examine this I have interviewed six teachers working in both day 
care and primary school (year 0-9). The persons interviewed are child minders, 
day care teachers, recreation instructors and teachers. I have also read 
literature and research within my field. 
There are many similarities between the views of different teachers when it 
comes to the basic view of pedagogy and the work with and in nature. Nature 
pedagogy is something that they all view as an important pedagogical 
component. The primary school teachers have experienced a greater need to 
teach how to spend time in nature. The main issue is that the children spend 
more time indoors as they get older. Another reason can be that the children 
have not had many previous nature experiences. 

Nyckelord: Naturens lugn, Naturen som klassrum, Naturupplevelser, 
Utomhuspedagogik.
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Inledning 
Jag som har genomfört denna studie heter Anna Gavelin och har ett stort 
intresse för natur och friluftsliv och tycker att utomhusvistelsen är viktig för 
alla människor, stora som små.
Mitt stora fritidsintresse är scouterna, där jag har varit aktiv medlem i 20 år. 
Där har jag lärt mig att vara ute i naturen, fått både kunskaper och 
naturupplevelser och mycket gemenskap med scoutkamrater och ledarna. 
Under de senaste sex/sju åren har jag varit ledare, vilket har gett mig 
möjligheten att sprida kunskapen och glädjen vidare av att vistas ute i naturen 
och att med enkla medel aktivera sig och att må bra i naturen. Scouterna har 
inte bara bidragit till att jag känner mig trygg i naturen. De har också haft 
positiv betydelse för mig som person, jag mår bra och har fått ökad självkänsla.

Hur kommer jag som förskollärare att kunna vidareförmedla och väcka barns 
intresse för naturupplevelser? Hur arbetar man med detta idag, både i 
förskolan och i skolan? Detta vill jag undersöka! Min övergripande fråga 
handlar om hur man kan väcka barns intresse för naturen.
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Syfte och problemställning
Syftet med min uppsats är att ta reda på hur pedagoger inom förskola och skola, 
använder naturen och eller skogen som läromedel i sitt arbete. Jag vill undersöka hur 
de arbetar med att inspirera barnen/eleverna, vilket syfte de har med naturarbetet och 
på vilket sätt naturen är viktig för barnens/elevernas lärande. Jag vill också ta reda på 
pedagogernas syn på begreppet utomhuspedagogik. 

Min problemställning blir då: Vilka skillnader och likheter finns det i pedagogernas 
arbetssätt, i relation till syftet ovan, mellan, pedagogerna i dessa förskolor och skolor
Hur uppfattar pedagogerna begreppet utomhuspedagogik?
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Bakgrund
I detta kapitel kommer jag att ta upp den litteratur som jag har studerat, samt 
kort om läroplanerna. Jag har valt att ta ut de jag tycker är intressant och som 
behandlar min problemformulering och mitt syfte. Efter varje avsnitt finns det 
en kort sammanfattning för att läsaren lättare ska få en överblick.

Upptäck naturens spännande värld
Att arbeta utomhus som ledare med barn betyder att man måste vara mer 
flexibel och att det man har planerat inte alltid blir som man har tänkt sig, 
vilket Brügge m.fl. (2009) tar upp. Inomhus har du ett begränsat område inom 
fyra väggar, som det är lätt att överblicka. Planerna kan bli annorlunda ute,
men barnen får ändå en lärorik stund.
Både Ottosson (2005) och Persson Gode (2011) lyfter fram att det är lätt att få 
barn intresserade av naturen, genom enkla experiment och utforskande. Ju 
äldre vi blir desto mer börjar vi reflektera på vad vi ser och vad vi har för 
kunskap. Oavsett ålder samlar vi på erfarenheter och upplevelser och 
undersöker naturen runt omkring oss och på så sätt lär vi oss och får ny 
kunskap. Johansson och Franzén (2000) skriver också hur viktigt det är att barn 
får utforska naturen. Genom att barnen får upptäcka naturens spännande 
värld kan de förstå hur naturen fungerar. Om den vilda naturen som barnens 
lekplats lyfter också Johansson (2004) fram. Att få lära sig att vistas i den kan 
väcka ett intresse för friluftsliv som varar livet ut enligt honom.
Brodins och Lindstrands (2006), rapport, är en del av ett Europeiskt 
Sokratesprojekt. Sverige är ett av de fem deltagarländerna och handlar om 
lärande och inkludering i utomhusmiljö för barn och unga vuxna. Rapport 1, 
som jag har läst, handlar om barn, både med och utan funktionsnedsättning, 
upp till 18 år.
Lärande i utomhusmiljö betyder generellt att vi lär med våra olika sinnen i 
samverkan med andra personer i annan miljö än klassisk inlärningsmiljö. Det 
ger också en verklig livserfarenhet och kunskap om naturen och vår miljö.
Rapporten redovisar att barn fram till skolåldern både ofta och gärna leker 
utomhus. De flesta barn är också under den här tiden i förskolemiljö. När
barnen börjar skolan fortsätter de ofta att naturligt aktivera sig i olika 
utemiljöer. Leken har stor betydelse. De undersöker, utforskar och lär sig också 
genom pedagogerna i skolan. Däremot så ersätts leken så småningom av mer 
organiserade kamratlekar och sporter ju äldre barnen blir. Även 
inomhusaktiviteter tar större utrymme.
Organiserade utomhusaktiviterer i föreningar finns i de flesta länder, 
exempelvis scoutrörelsen. Den är en frivillig verksamhet där alla kan delta 
oberoende av bakgrund. 
Enligt Granberg (2000) så får barnen som är ute i naturen både kunskaper 
genom teoretiska och praktiska aktiviteter. Naturen är som en levande lärobok. 
I naturen kan barnen/eleverna upptäcka olika naturmaterial, som senare kan 
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bidra till nya upptäckter i naturen. När barn leker och bygger i bäckar och 
sjösätter barkbåtar i rinnande vatten får de kunskap om vattnets kraft. Genom 
sina fysiska praktiska erfarenheter lägger de grunden för både kunskaper inom 
fysik, kemi och matematik. Genom att regelbundet vara ute naturen oavsett 
årstid och väder ger vi barnet spänning säger Nordlund m.fl.(2004). Vi ger 
dem nya upplevelser och funderingar. Barnen får på sikt fördjupande 
kunskaper om naturen och människans påverkan. De skriver vidare att om 
barnen har förståelse för naturen och känner sig trygga så vågar de gömma sig 
i buskarna eller stenarna med sina kamrater eller ensamma. För att både 
kortare och längre utflykter ska bygga upp ett naturintresse är det viktigt att 
man mår bra och har rätt utrustning. En ytterligare upplevelse är att äta gott 
ute i naturen enligt Ottosson (2005) Både känslan och dofterna blir starkare av 
miljön och det väcker upp tidigare positiva erfarenheter. Att äta i naturen kan 
göra den enklaste matsäcken supergod. Frisk i naturen är en nordisk studie
(http://utenavet.se/pdfHtmWord/argumenationsfolder_nastsista.pdf)
som visar att det är viktigt att fånga upp ungdomarna innan de kommer in i 
tonåren. För när de är i tonåren är det svårt att få dem intresserade av 
aktiviteter i naturen och även miljöfrågor. Studien beskriver att genom den 
Svenska allemansrätten har vi tillgång till naturen som oftast finns ganska nära 
oss så det är ofta bara att promenera ut. De vi behöver är kunskap, trygghet 
och färdigheter hur man får och kan göra i naturen. 
Studien visar att med utomhuspedagogik tillgodoses kroppens behov av 
rörelse och hjärnans tankearbete stimuleras av de olika intrycken. 
Utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till lärandet i klassrummet och 
kan tydliggöra läroplanernas mål i de flesta ämnen och teman. 
Vi i Sverige har inte heller naturen så långt borta, vare sig vi bor på landet eller 
i stan enligt Ottosson (2002). Vi har vilda djur som grannar utan att vi har 
vetskap om det. De söker sig till oss för att vi har boplats eller mat.

Att det är viktigt att tränas i att upptäcka naturens värld är författarna överens 
om. Det är också viktigt att träna tidigt för att hinna skapa kompetens innan 
tonåren. Om ungdomarna får upp ett intresse i tid så kan det lägga grunden 
för ett aktivt friluftsliv hela livet. Lärande i naturen är också en verklig 
livserfarenhet och kunskap om naturen och vår miljö. Som pedagog får man 
också träna sig i att vara mer flexibel eftersom naturen skapar kreativitet hos 
barnen. Genom utomhuslärande får vi också använda och utveckla alla våra 
sinnen.

Skogen en plats att ”bara vara” och hämta energi
Ottosson (2006) beskriver i sin bok om Lennart Svahn som har byggt en 
vildmarksby långt inne i Värmlands djupa skogar. Han byggde vildmarksbyn 
Eden för människor med utmattningsdepression. Lennart byggde byn för att 
skapa en plats dit människor skulle kunna komma och känna sig trygga och 
för att de skulle må bra. I vildmarksbyn finns det inga krav, utan man får ta 
det lugnt och samtala i naturen och man får vara den man är. Dahlgren m.fl.

http://utenavet.se/pdfHtmWord/argumenationsfolder_nastsista.pdf
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(2007) tar också upp att om barn får möjlighet att vistas i naturen utvecklas de 
till starka och friska barn med mycket kunskap om naturen.
Även Ottosson (2005) tar upp naturens betydelse för oss människor. Genom att 
vara i naturen känner du dig avslappnad och trygg. Det blir lättare att 
koncentrera sig i skolan/arbetet, både blodtrycket och pulsen blir lägre och 
jämnare. Din hjärna får lättare att sortera informationen eftersom bullret från 
samhället inte hörs i skogen.

Att vara i naturen kan sammanfattas som en viktig plats att bygga upp hälsan, 
att få både energi och kunskap. Naturen ger oss en tyst avlastning på vårt 
bullriga samhälle.

Naturen som klassrum
KomUt! är en naturskola i min kommun med ett arbetssätt att man lär in ute. 
Den finns som en både praktisk och teoretisk resurs för lärare och elever under 
hela förskoleklass- och skolperioden.  De anser att ”naturen är väldens bästa 
klassrum” och att alla barn föds med nyfikenhet av att lära och leka i naturen. 
På hemsidan berättar de att barn och ungdomar behöver vägledning eftersom 
naturen är främmande för vissa barn. De berättar vidare att:

Lustfylld lek och undervisning i naturen leder till upplevelser -
nyfikenhet - utforskning och förståelse. Bäst lär man sig när man 
använder hela kroppen: Alla sinnen, hjärna och hjärta, hand och fot.
(Naturskolan KomUt! 2006)

Friluftslivets stora betydelse för oss och även för vårt lärande tar Brügge m.fl 
(2009) också upp. Inlärning genom upplevelser, utforskning och reflektion ger 
insikt och kompetens.
Persson Gode (2011) och Brügge m.fl. (2009) tar upp i sin bok att i naturen kan 
barnen utforska och lära sig nya erfarenheter med hjälp av sina fem sinnen. De 
kan titta, lyssna, lukta och känna på föremål som finns i naturen och på så sätt 
få reda på vad som finns i naturens omgivning. Att lämna klassrummet och 
arbeta i utemiljö kan också innebära att situationen kan bli okontrollerbar, 
enligt Lundegård m.fl. (2004). Eleverna kan styras av andras nyfikenhet, frågor 
dyker upp hos eleverna som är formade från tidigare erfarenheter och det kan 
bli oroligt.
Att arbeta i naturen kan förändra gruppen tar också Ericsson (2002) upp. Hon 
menar att genom att det invanda mönstret bryts så sker förändringar i 
barngruppen. Ytorna i naturen är stora och på grund av det blir det mindre 
konflikter i gruppen och gruppen blir tajtare.

Enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner – Godé (2010) delar barn inte upp 
lek och arbete utan de sysselsätter sig med det som de tycker är intressant att 
utforska. Det som stimulerar deras nyfikenhet och utmanar dem är det 
viktigaste.
Brügge m.fl. (2009) anser att utomhuspedagogik ska vara ett naturligt verktyg 
till den traditionella verksamheten. Utomhuspedagog är ett förhållningssätt 
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som syftar till att lärandet sker i samband med upplevelser och reflektion. Att 
lära sig läsa och skriva i utomhusmiljö är också möjligt. Pedagogen och 
utbildaren Nancy Sigurdotters pedagogiska arbete i utomhusmiljö beskrivs 
hos Ottosson (2005). Hon brukar ta med sig en ”ordsäck” ut i skogen. I säcken 
samlar de material som de senare tillsammans sätter ord på. På så sätt får 
kroppen vara aktiv och hjärnan tar upp kunskapen lättare än om de bara satt 
stilla.
Skogen i skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och 
skogsföretag i Sverige.
(http://skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/lar_med_sis.pd
f)
De har som syfte att öka kunskapen hos elever och lärare om den svenska 
skogen och skogsnäringen genom verklighetsstudier. Skolan får tillgång till 
material, arbetsmetoder och faktakunskaper för att arbeta med skogen i 
undervisningen. Samarbetet sker genom olika kontaktpersoner och lärare.
Persson Gode (2008) påpekar att det är viktigt att vi kommer ihåg att barn kan 
lära sig av varandra genom att visa eller berätta. Samma tema tar också 
Ottosson (2005) upp, att man inte måste veta allt för att vistas i naturen, man 
behöver inte kunna alla svar. Genom lite nyfikenhet och upptäcker så blir det 
obekanta bekant. Vi är alla experter och genom att öppna våra sinnen så ger vi 
skogen en chans och på så sätt lär vi oss något nytt. Släng kraven på kunskap i 
väggen och låt stunden leva sitt liv.

Som sammanfattning på ”naturen som klassrum” är de olika författarna och 
organisationerna överens om att utelärande är ett naturligt verktyg i 
undervisningen. Vi lär genom att uppleva, upptäcka, reflektera och att 
använda alla våra sinnen. Vi lär också naturligt av varandra. Det som också 
påpekas är att vägledning i naturen är viktigt eftersom många inte har tidigare 
erfarenheter. 

Utomhuspedagogik
Både utemiljön och upplevelsen är centrala för inlärningen inom 
utomhuspedagogiken, enligt Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU. 
Det är ett komplement till den teoretiska traditionella pedagogiken. I utemiljön 
finns verklighetsknutet material för de flesta ämnesområden. 
Detta är NCU:s definition av utomhuspedagogik:

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 
växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer.
Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 
utbildningsområde som bl.a. innebär:

- att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap
- att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas
- att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.

(http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv)

http://skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/lar_med_sis.pdf
http://skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/pages/lar_med_sis.pdf
http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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Sveriges naturskolor är en förening med aktiviteter i alla Sveriges län med 
varumärket ”att lära in ute”. 

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna 
upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir 
engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då 
kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också 
samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet. 
Genom utomhuspedagogiken knuten till skolans styrdokument får 
eleverna en rik och inspirerande lärmiljö. Där flera elever hittar sitt eget 
sätt att lära och nå sina kunskapsmål. (http://www.naturskola.se/)

Szczepanski och Dahlgren (2011) beskriver i sin artikel utomhuspedagogikens 
historiska utveckling. Den växte fram i USA och i Tyskland för mer än hundra 
år sedan när människorna mer och mer flyttade från landsbygden till städerna. 
Man skapade möjligheter för praktiskt lärande i naturen för att levandegöra 
den teoretiska kunskapen, som prövades genom egen erfarenhet. Teori och 
praktik lärdes i naturen bland annat på lägerskolor. Den amerikanske 
pedagogen John Dewey (1859 - 1952), hävdade också att upplevelsen ute i 
naturen har betydelse för inlärningen. Enligt Dewey blir inlärningen dels av en 
direkt erfarenhet genom det du gör och sedan genom bearbetning och 
reflektion hoplänkad med den teoretiska kunskapen.

I sitt examensarbete tar Abrahamsson och Lundmark (2006) upp att 
utomhuspedagogiken är ett komplement till undervisningen i klassrummet. 
Det är ett planerat lärande som sker genom upplevelser utomhus i vår 
naturliga miljö. Pedagogiken är ett samarbete mellan den praktiska 
upplevelsen och erfarenheten i verkligheten som samverkar med den 
teoretiska kunskapen från klassrummet. De säger också att:

Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras 
av det flöde av ljud, ljus, former och färger som naturen bjuder på. (s. 4)

Läroplanerna
Lpfö98, reviderad 2010, säger att förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg, 
lärorik och den ska lägga grunden fortsatt lärande. Förskolan ska uppmuntra
barnens nyfikenhet och deras lust att lära och i Lgr11 vidareutvecklar man det. 
I undervisningen ska skolan arbeta med att ta till vara varje elevs tidigare 
erfarenheter och arbeta vidare med att stimulera deras nyfikenhet och lust att 
lära.
Gemensamt för dessa läroplaner är uppdraget att ta vara på barnens/elevernas 
nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. 

http://www.naturskola.se/
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Metod och teoretiska glasögon
Jag har genomfört intervjuer med 6 pedagoger som jobbar inom förskolan och 
skolans verksamheter. Jag har vid de olika intervjutillfällena spelat in intervjun 
med diktafon så jag kunde vara aktiv och för att jag inte skulle missa viktig 
information. Efter intervjun lyssnade jag igenom och skev ner svaren. 
Jag vill ge tydlig information till alla respondenter i min studie och därför 
hantera undersökningssituationen på ett respektfullt sätt. I min studie har jag 
tagit hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom 
Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Vetenskapsrådet) Pedagogerna 
är anonyma i mitt arbete. Jag har gett dem påhittade namn så att man kan 
urskilja personerna men inte spåra vilka de är. 
I resultatet använder jag inte yrkesroller men däremot beskriver jag de olika 
verksamheterna på följande sätt; Pedagog 1 (fsk) och Pedagog 2 (skol). Detta 
gör jag för att förtydliga variationerna inom de båda verksamheterna.

Intervjuer
Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod (Backman 2006) där jag intervjuade 
6 pedagoger om deras tankar och idéer om hur man kan inspirera barn att vara 
ute i skogen/naturen och hur de uppfattade begreppet utomhuspedagogik.
Enligt Backman (2006) innebär en kvalitativ metod verbala formuleringar 
skrivna/talade och en kvalitativ metod innehåller inga siffror eller tal.
Backman (2006) tar upp att genom att använda sig av intervjuer och det 
verbala språket använder man en kvalitativ metod. Jag samlar mina data 
genom att göra flera intervjuer, vilket stödjer Backmans redogörelse för hur 
kvalitativa data ska inhämtas.

Urval
I ett tidigt stadium frågade jag pedagogerna muntligt och skriftligt om de ville 
delta i min studie, om hur man kan inspirera barn att vara ute i naturen. Jag 
informerade också rektorerna på de olika förskolorna och skolorna. Jag valde 
ut mina pedagoger utifrån mina kontakter inom förskolan och skolan. Jag 
valde ut 3 pedagoger inom förskolan och 3 pedagoger inom skolverksamheten. 
Jag mailade intervjuformuläret (se Bilaga 1) till pedagogerna i god tid innan 
själva intervjun. På så sätt fick pedagogerna möjlighet att fundera och 
förbereda sig innan själva intervjun genomfördes. Pedagogerna har arbetat 
mellan 10-32 år inom förskole- och skolverksamheten. Detta hoppas jag ger 
olika beskrivningar på hur de arbetar med att inspirera barn att vara i naturen. 
I mitt urval ingår barnskötare och förskolelärare inom förskolan och 
fritidspedagoger och lärare inom olika ämnen i skolan, vilket också breddar 
innehållet i respondenternas svar. Alla respondenter är kvinnor.
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Genomförande av datainsamling
Jag började med att skriva ett e-mail till alla mina pedagoger inklusive deras 
chefer (Bilaga 2) I brevet förklarade jag mitt syfte och lite kort vad min studie 
handlar om. Jag informerade också om att jag kommer att spela in intervjun 
med hjälp av min diktafon och att det bara var för eget bruk. Jag bifogade 
också alla intervjufrågor så att de i lugn och ro kunde läsa igenom och 
förbereda sig i god tid innan själva intervjun. Jag informerade att de kunde få 
ta del av mitt slutliga arbete när allt är klart och alla i min studie ville det.
Under 5 av mina 6 intervjuer spelade jag in med min diktafon, för att kunna 
vara mer aktiv under själva intervjun och att för att kunna ställa följdfrågor. En 
av mina pedagoger hade endast möjlighet att svara skriftligt vilket gjorde det 
lite svårare att ställa direkta följdfrågor.
Efter varje intervju lyssnade jag av materialet och skrev ner exakt vad 
pedagogerna sa och gav dem påhittade namn för att pedagogerna skulle vara 
anonyma. När jag hade lyssnat klart på materialet raderade jag allt.
Intervjufrågorna sammanställde jag individuellt. De svar som var relativt lika 
redovisade jag mer samlat.  Jag delade upp svaren från förskolan och skolan så 
att man skulle få en helhet och för att man lättare skulle se skillnader och 
likheter mellan förskolan och skolan.

Teoretiska glasögon
I både Elfström m.fl (2010), Lillemyr (2002) och Säljö (2000) tar de upp om Lev 
S Vygotsky (1896-1934) och den sociala utvecklingsteorin.  I ett sociokulturellt 
perspektiv lär vi av varandra och i ett sammanhang, vi får kunskap och vi 
delar den med andra.  Enligt författarna menar Vygotsky att människor är 
beroende av miljön och varandras omgivningar. I det sociokulturella 
perspektivet är språket ett verktyg som Vygotsky kallade det psykologiska 
redskapet. Kommunikationen och språket är centrala delar och dessa olika 
verktyg använder vi för att förstå omvärlden. Han menade att vi delar 
kunskapen mellan oss genom språket och tolkar och förstår och får på så sätt 
ny kunskap, som man sedan gör till sin egen. Genom lekar och samspel tränas 
barnet att kommunicera och tolka sin omgivning, för att på så sätt öka sin 
kompetens.
Om du ska lära dig något nytt som du inte kan, kan du lära dig genom
någon annans kunskaper. Ett exempel kan vara att barn får till uppgift
att bygga vindskydd i naturen. Jag som pedagog visar hur det kan
utföras och sedan får barnen göra uppgiften tillsammans. De som redan
har grundkunskaper för att klara uppgiften kan då hjälpa och visa de
andra, som får prova att göra det. Den nyinlärda kunskapen blir på så
sätt den egna och du har tagit ett ytterligare steg i din utveckling. Inlärning 
genom samspel skapar vidare utveckling till den proximala utvecklingzonen.
Med hjälp av kunskapen om det sociokulturella perspektivet har jag granskat
mina intervjuer med pedagogerna. Jag har granskat hur pedagogerna planerat
och utfört aktiviteter för att inspirera barnens/elevernas intresse för naturen ur 
detta pedagogiska perspektiv.
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Resultat 
I det här avsnittet kommer du att få ta del av mitt resultat om pedagogernas 
åsikter och tankar kring de idéer de har för att inspirera barn till att vara ute 
och lära mer i naturen, samt hur de uppfattar själva begreppet 
utomhuspedagogik. Resultatet är strukturerat utifrån de djupare 
intervjufrågorna.

Vad betyder utomhuspedagogik för dig?
Pedagogers tankar från förskolan
Pedagogerna från förskolan är överens om att pedagogiken är densamma 
inomhus som utomhus. Det är bara miljön som skiljer. Pedagog 5 (fsk) säger 
också att tillsammans med barnen upptäckter de olika saker i naturen och lär 
dem att förstå att vi ska vara rädd om naturen och djuren, hela miljön. 

Pedagogers tankar från skolan
Pedagogerna i skolan diskuterar möjligheten att arbeta mer praktiskt utomhus 
med det som blir mer teoretiskt inomhus. De jobbar mer med ämnen, 
exempelvis matte, med samarbets- och värderingsövningar. En av 
pedagogerna, Pedagog 6 (skol), anser att arbetet utomhus i första hand är ett 
alternativt klassrum. Eleverna får möjlighet att jobba med hela kroppen istället 
för att jobba bara med handen och pennan.

Sammanfattning:
Gemensamt för pedagogerna är att de tycker att pedagogik utomhus inte 
skiljer sig från den pedagogik som de använder inomhus, men naturen är ett 
rum med större praktiska möjligheter. Pedagog 5 (fsk) anser också att det är 
viktigt att man lär barnen att man ska vara rädd om naturen. Pedagogerna i 
skolan har ett större fokus på naturen som en kompletterande pedagogisk 
miljö.

På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för 
barns lärande?
Pedagogernas tankar från förskolan
Pedagogerna i förskolan är alla överens om att skogen/naturen är jätteviktig 
för barnens utveckling. Med hjälp av barnens naturliga nyfikenhet finns det 
stora möjligheter att locka barnen till upplevelser och lärande. Pedagog 1 (fsk) 
säger att barnen tycker att det är så spännande att gå till skogen. Arbetet med 
målen i läroplanen sker helt naturligt. Barnen får uppleva och lära med alla 
sinnen. Pedagog 5 (fsk) tar också upp hur unikt vi har här i Sverige med 
tillgången till skogen/naturen. Hon använder också skogen som ”lärande i 
sagans värld”, där de kopplar ihop lek, nyfikenhet med naturvetenskap.
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Pedagogernas tankar från skolan
Pedagogerna i skolan använder också skogen som alternativt klassrum. Två av 
pedagogerna pekar också på att upplevelser, strapatser, problemlösningar i 
skogen är viktiga. Då får eleverna använda alla sina sinnen de gör att eleverna 
mår bättre, vilket ger positiv effekt i skolarbetet. Eleverna blir mindre stressade 
när de har fått aktivera sig i skog/natur. Pedagog 2 (skol), berättar också om 
det viktiga pedagogiska samarbete som hon har genom ”Skogen i skolan” och 
”Kom ut”, naturprojekt som de har tillgång till i kommunen. Hon berättar att 
de har både ämnes- och värderingsövningar tillsammans med dem.
Pedagog 6 (skol) tar upp att skolan har stor nytta av att eleverna har erfarenhet 
att vara ute i naturen:

Har man en vana att vara ute mycket så har man en annan förförståelse i 
ganska många saker, man har koll på hur det är när det är kallt och man 
kan få en helt annan diskussion när man jobbar med värme på fysiken, 
varför det är viktigt med en dunjacka och varför man inte får bli blöt om 
händerna.

Hon tar också upp att förkunskaperna är så olika hos eleverna idag, och 
kunskapen av att vistas i naturen. Många barn kommer också från andra delar 
av världen och har inte haft möjlighet att gå i naturen.

Sammanfattning
Gemensamma åsikter hos pedagogerna är skogen/naturen är viktig för att 
väcka elevernas nyfikenhet och att ge dem upplevelser och upptäckter. 
Eleverna får möjlighet använda alla sina sinnen, utmana sig själv och i 
samverkan med andra. Kunskap som man har fått lära sig praktiskt är också 
lättare att förstå och att komma ihåg. Att vara ute i skogen/naturen ger också 
mer energi och mindre stress.

Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med 
skogen/naturen i din/er verksamhet?
Pedagogernas tankar från förskolan
Förskolepedagogernas syfte är i första hand att ge barnen en naturupplevelse 
och genom det ge dem en ökad kunskap om naturen. Barnen får lära sig både 
vad som finns i naturen och hur vi ska vara i naturen. De vill också lära barnen 
hur vi ska uppträda och vara aktsam i naturen och för att det ska bli en hållbar 
utveckling.

Pedagogernas tankar från skolan
Pedagogerna i skolan har som främsta syfte att eleverna ska bli vana att vistas 
ute i naturen. De vill att eleverna ska känna sig trygga i naturen och att det ska 
vara roligt. De jobbar aktivt med samarbetsövningar och olika 
ämnesaktiviteter för att lära eleverna att det är en härlig miljö att vara i. De 
jobbar också med hur man får uppträda i naturen, med allemansrätten. 
Pedagog 6 (skol) påpekar också hur viktigt det är att låta eleverna ”bara vara” 
att de får tid för återhämtning och reflektion, kanske bara sitta runt en eld. Hon 
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säger också att elever som är oroliga i den vanliga skolmiljön kan vara på ett 
helt annat sätt i naturen, de bli mycket lugnare.
Sammanfattning
Pedagogerna har liknande syfte och det är att de arbetar med olika aktiviteter i 
naturen/skogen för att ge eleverna naturupplevelser De vill medverka till att 
inspirera barnen/eleverna till olika upplevelser, till att uppleva att 
skogen/naturen är en trygg plats att vara i, att de mår bra där. De jobbar alla 
också med syftet att öka kunskapen om naturen och en hållbar framtid.

Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara mer 
ute i naturen?
Pedagogernas tankar från förskolan
Pedagogerna i förskolan är alla överens om att det är jätteviktigt att ”bara 
vara” i naturen. Där är det lugnt och fridfullt och ett ställe som man kan 
komma tillbaka till, även om man är barn. De säger också att det är viktigt att 
vi pedagoger har ett positivt förhållningssätt till att vara ute i naturen. 
Pedagog 1 (fsk) säger också att skogen är en så naturlig del av vår vardag 
eftersom den ligger direkt intill förskolan. För barnen är det självklart att de 
har både planerade och oplanerade aktiviteter i skogen.

Pedagogernas tankar från skolan
Pedagogerna i skolan anser alla att det är viktigt att det inte alltid finns krav på 
speciella aktiviteter när de är ute i naturen. Det är viktigt att få leka och ha kul. 
Pedagog 6 (skol), som jobbar med äldre grundskoleelever, påpekar att det är 
viktigt att hon som pedagog ger eleverna verktyg för att lära sig hur man mår 
bra i naturen. Pedagog 2 (skol) säger också att de äldre eleverna ofta kan vara 
som inspiratörer för de yngre. Pedagog 4 (skol) säger att om vi kan jobba för 
att vistelsen i naturen blir en gemensam kanske lite spännande, ”läskig”, 
upplevelse då har vi något roligt att tänka tillbaka på. 

Sammanfattning
Alla pedagogerna tycker att det är viktigt att inspirera barnen/eleverna till att 
vara i naturen genom att kraven inte ska vara för höga. Att leka och ha kul, 
utan krav på speciella aktiviteter hjälper till att lära barnen/eleverna, att må bra 
och vilja återvända till naturen själv. Ett positivt förhållningssätt är också 
viktigt från oss vuxna. Pedagog 6 (skol) lyfter också fram hur viktigt det är att 
pedagogen ger eleverna verktygen för hur man kan må bra i naturen.

Ge exempel på hur du/ni använder skogen i er 
verksamhet? Exempel får gärna vara ämnesinriktade.
Pedagogernas tankar från förskolan
Förskolepedagogerna jobbar ofta med matte på olika sätt i skogen. Pedagog 3 
(fsk) beskriver det så här:

Vi sätter på oss våra matematikglasögon när vi är ute genom att söka 
olika naturmaterial som är lång/kort, stor/liten och olika former/siffror.
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Hon jobbar också med naturkunskap och barnen har skapat en ”uteservering” 
på förskolegården med material som de har hittat. När vi bygger kojor kan vi 
använda mycket matematik enligt Pedagog 1 (fsk). Hon skapar också sagor 
med barnen från naturen, där barnen har befolkat bäcken med troll som är så 
spännande. Pedagog 5 (fsk) berättar att barnen har rätt att få lära sig de 
naturvetenskapliga grunderna: 

Vi letar djurspår och undersöker en myrstack som vi kan följa hela året 
om. Vi lyssnar på fågelkvitter och jämför barr, kottar och tittar på de olika 
träden. Vi tittar på olika svampar och pratar med barnen om de tror att 
man kan äta dem och vi tittar på hur de ser ut.

Hon säger att det är viktigt att ta vara på barnens intresse och nyfikenhet för 
att stimulera till lärande.

Pedagogernas tankar från skolan
Personalen i skolan jobbar med väldigt många olika skolämnen i skogen. De 
jobbar också med den sociala träningen och förmågan att ta ansvar. Pedagog 2 
(skol) berättar så här: 

Vi jobbar mycket med Svenska, Engelska, Matematik, No och sen brukar 
de bli lite So också. Vi har gjort olika frågelappar på Engelska med olika 
träd som de ska hitta. Vi har också arbetat tematisk med olika sorters 
energi som t.ex. elkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme. Vi har haft 
olika personen som har kommit till vår skola och berättat om de olika 
energierna och vi har sett olika filmer. Kroppen kan ju också ge kraft så vi 
har jobbat med OS lekar genom alla årskurser här på skolan. Vi avslutade 
det med att en grupp från årskurs 1-9 tävlade mot politiker och 
företagare, lekarna handlade om olika samarbetsövningar.

Pedagog 6 (skol) påpekade också att det inte alltid behöver vara utomhus som 
vi använder skogen i verksamheten. Hon tar ofta in och använder 
naturmaterial i sin undervisning. Det som eleverna får arbeta konkret med är 
lättare att lära sig och naturen är en självklar del i hennes undervisning.

Sammanfattning:
Alla pedagoger berättade att skogen är en naturlig del i verksamheten. 
Förskolepedagogerna jobbade med matematik, språk, naturkunskap och 
kreativiteten tillsammans med barnen. Pedagogerna i skolan kunde arbeta 
med de flesta ämnen, både skriftligt och muntligt. Eleverna jobbade också mer 
med uppdrag och i samarbete, ganska naturligt eftersom de ska klara mer och 
kraven är större.
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Diskussion och Analys
I detta avsnitt kommer jag först att skiva en metoddiskussion, där jag 
analyserar metoden som jag använde. Därefter fortsätter jag diskutera och 
analysera resultatet kopplat till bakgrunden och mina egna kunskaper och 
erfarenheter. 
Jag avslutar med förslag på vidare forskning.

Metoddiskussion
Pedagogernas svar visar på en gemensam pedagogisk grundsyn när det gäller 
inspirationsarbetet med naturen. 
Eftersom de representerar olika yrkesutbildningar från förskolan och skolan 
anser jag att både trovärdigheten (validiteten) och tillförlitligheten 
(reliabiliteten) därför är hög. (Johansson 2002) Däremot så är jag medveten om 
att jag har en liten grupp respondenter och att det innebär att resultatet inte 
kan generaliseras för alla pedagogers uppfattningar inom förskola/skola på 
detta område.  Det visar dessa sex individers uppfattningar om de frågor som 
jag har ställt. 

Jag anser att jag valde en bra metod som gav mig möjlighet att få kunskap om 
respondenterna olika idéer och tankar om hur de jobbade med att inspirera 
barnen/eleverna att vara i naturen. Genom intervjuerna fick jag en bred syn på 
hur de arbetade jämfört med ett resultat från en enkätundersökning.
Grundfrågorna i mina intervjuer använde jag både för att skapa ett intresse för 
personen och en trygg start och även för att kunna sortera resultatet i de olika 
yrkeskategorierna. 
Att använda diktafonen som verktyg anser jag var ett bra beslut. Då kunde jag 
få med allt vad pedagogerna sa och missade ingen viktig information. 
Pedagogen som inte hade möjlighet att träffa mig, kunde jag ha föreslaget en 
telefonintervju istället. Däremot accepterade jag ett skriftligt svar eftersom 
hennes medverkan var viktig i min studie.
Jag använde mig av de sociokulturella perspektivet när jag analyserade
resultatet då jag ansåg att det var lämpligt, eftersom pedagogerna ofta 
arbetade praktiskt och i grupp med många. När jag bearbetade min 
litteraturbakgrund såg jag också stort fokus på det sociokulturella perspektivet 
som en röd tråd i barns lärande.

Diskussion och analys av studien
Szczepanski & Dahlgren, (2011) beskriver i sin artikel utomhuspedagogikens 
historiska utveckling för mer än hundra år sedan. I både USA och Tyskland 
skapade man möjligheter för praktiskt lärande i naturen för att levandegöra 
den teoretiska kunskapen, som prövades genom egen erfarenhet. Detta var 
bland annat en effekt av att människor flyttat från landsbygden till städerna. 
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Pedagogerna är överens om att pedagogik utomhus inte skiljer sig från den 
pedagogik som de använder inomhus, men skogen ger mer praktiska 
möjligheter. Dewey ansåg att upplevelser ute i naturen har betydelse för 
inlärningen. (Szczepanski & Dahlgren, 2011) Både Lpfö 98 reviderad 2010 och 
Lgr11 tar upp att pedagogerna ska stimulera barnens/elevernas lust att lära 
och utveckla sina kunskaper. Brügge m.fl. (2009) tar också upp att 
utomhuspedagogiken är ett naturligt verktyg och att utomhuspedagogik är ett 
förhållningssätt där lärandet sker i samband med upplevelser och reflektion. 
Jag ser att pedagogerna använder naturen mycket i sina verksamheter, som en 
naturlig del av veckans arbete. 
Enligt Vygotsky (Elfström m.fl. (2010), Lillemyr (2002) och Säljö (2000) är 
kommunikationen och språket centrala delar som verktyg för att förstå 
omvärlden. I det sociokulturella perspektivet lär vi bäst i ett samspel med 
andra, barn emellan och mellan vuxna och barn. Det centrala begreppet, den 
proximala utvecklingszonen, innebär att jag som pedagog visar för barnen, 
som sedan praktiskt får utveckla detta till egen kunskap med stöd av andra 
barn eller vuxna. Pedagog 5 (fsk) anser att man ska lära barnen att vara rädd 
om miljön i skogen. Pedagogerna i skolan använder skogen som en 
kompletterande pedagogisk miljö.
Utomhuspedagogik för mig är att vara ute och både uppleva och lära om 
naturen och har roligt i en fantastisk värld. I scouterna har jag lärt mig hur 
man ska klara sig i skogen och hur man gör upp eld. Scouterna har gett mig så 
mycket bra som jag kan använda mig av när jag blir förskolelärare. Jag tycker 
att naturen är viktig, att man vet hur man ska uppträda och att man ska vara 
rädd om den. Jag vill föra över den kunskapen till barnen och det gör jag bäst 
genom att visa i rätt miljö. Då får barnen träna sin kommunikationsförmåga 
och utveckla ny kunskap och göra den till sin egen.

Pedagogerna i skolan och förskolan använder också naturen som en plats att 
”bara vara”. Barnen ska få uppleva att naturen också är en lugn, kravlös och 
avspänd miljö. Pedagog 1 (fsk) sa att hon vill att barnen ska uppleva samma 
känsla som hon har från barndomen när hon besöker naturen. Pedagog 6 (skol) 
påpekar också hur viktigt det är att låta eleverna ”bara vara” att de får tid för 
återhämtning och reflektion, kanske bara sitta runt en eld. Hon säger också att 
elever som är oroliga i den vanliga skolmiljön kan vara på ett helt annat sätt i 
naturen, de bli mycket lugnare. Att tillsammans med barnen/eleverna uppleva 
naturen precis som den är ger oftast en spännande och positiv upplevelse som 
stärker alla. Naturupplevelse, gemenskap och ha roligt, kanske till och med 
sova över ute ger en speciell känsla. Att lära sig om kroppens behov av lämplig 
klädsel vid utomhusaktiviteter blir också naturligt. Pedagog 6 (skol) tar upp att 
skolan har stor nytta av att eleverna har erfarenhet att vara ute i naturen:

Har man en vana att vara ute mycket så har man en annan förförståelse i 
ganska många saker, man har koll på hur det är när det är kallt och man 
kan få en helt annan diskussion när man jobbar med värme på fysiken, 
varför det är viktigt med en dunjacka och varför man inte får bli blöt om 
händerna.
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Hon tar också upp att förkunskaperna om att vistas i naturen är så olika hos 
eleverna idag. Många barn kommer också från andra delar av världen och har 
kanske inte alls tidigare erfarenhet av att vara i naturen. Både Ottosson (2005) 
och Persson Gode (2011) lyfter fram att det är lätt att få barn intresserade av 
naturen, genom enkla experiment och utforskande. Ju äldre vi blir desto mer 
börjar vi reflektera på vad vi ser och vad vi har för kunskap. Oavsett ålder 
samlar vi på erfarenheter och upplevelser och undersöker naturen runt 
omkring oss och på så sätt lär vi oss och får ny kunskap. Nationellt centrum för 
utomhuspedagogik, NCU säger att:

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i 
växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. (http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv)

Johansson och Franzén (2000) skriver också hur viktigt det är att barn får 
utforska naturen. Låter man barnen leka och utforska naturen ger vi barnen 
möjlighet att lära sig något nytt eller bara träna sig att vara i skogen. Johansson 
(2004) anser att om man låter barnen leka i den vilda naturen och göra den till 
sin egen lekplats kan det väcka barnens intresse för friluftslivet.  
Gemensamma åsikter hos pedagogerna är att skogen/naturen är viktig för att 
väcka elevernas nyfikenhet och att ge dem upplevelser och upptäckter. 
Eleverna får möjlighet att använda alla sina sinnen, utmana sig själva och i 
samverkan med andra. Som blivande pedagog kommer jag att få vara delaktig 
i och vidareutveckla detta viktiga arbete. Att få vara inspiratör och vägleda 
barnen från tidig ålder ger absolut effekt för framtiden.
Brodin och Lindstrand (2006) tar upp i sin rapport att lärande i utomhusmiljö 
generellt betyder att vi lär med våra olika sinnen i samverkan med andra 
personer i annan miljö än klassisk inlärningsmiljö. Enligt Vygotskys 
socialteorier lär vi oss genom att se, göra och observera. Ottosson (2005) 
beskriver en av pedagogen Sigurdsdotters metoder att arbeta med språket i 
naturen. Hon brukar ta med sig en ”ordsäck” ut i skogen. I säcken samlar de 
material som de senare tillsammans sätter ord på. På så sätt får kroppen vara 
aktiv och hjärnan tar upp kunskapen lättare än om de bara satt stilla. 
Pedagogerna i förskolan och skolan arbetar med olika ämnen i naturen, till 
exempel matte. Pedagog 3 (fsk) beskriver att de sätter på sig 
matematikglasögon när de är i skogen och letar olika naturmaterial, efter 
lång/kort, stor/liten och siffror/former. På så sätt får barnen/eleverna söka 
kunskap med hjälp av varandra och vissa barn har kanske större kompetens än 
andra. De lär sig genom att tolka kunskaperna de får av sina kamrater genom 
samspelet och formar därefter den till sin egen. 
I sitt examensarbete skriver (Abrahamsson & Lundmark, 2006, s.4) att:

Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras 
av det flöde av ljud, ljus, former och färger som naturen bjuder på.

Det finns så mycket ute i naturen som kan inspirera barnen till mer kunskap 
och gör du de med hela kroppen tycker att du att det är roligt och du tar in den 
nya kunskapen lättare.

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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Pedagog 2 (skol), berättar också om det viktiga pedagogiska samarbete som 
hon har genom ”Skogen i skolan” och ”Kom ut”, naturprojekt som de har 
tillgång till i kommunen. Hon berättar att de har både ämnes- och 
värderingsövningar tillsammans med dem. Eftersom eleverna och 
pedagogerna får lära sig av varandras kunskaper och personal från både 
”Skogen i skolan” och ”Kom ut” får de en stor kunskapsbank dit de kan blicka 
tillbaka och minnas hur vissa saker gick till. Alla pedagogerna jobbar också 
med syftet att öka kunskapen om naturen och en hållbar framtid i sina 
verksamheter. 
Genom det praktiska och pedagogiska stöd som både ”Skogen i skolan” och 
”KomUt!” ger får både pedagogerna och eleverna en värdefull hållbar kunskap 
om naturen. De får ta del av varandras kunskaper i ett sociokulturellt 
perspektiv genom att göra aktiviteterna tillsammans och att uppleva nya 
spännande saker. Både förskolan och skolan tycker att skogen är en naturlig 
del i deras verksamhet. Sveriges naturskolors budskap är: 

Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna 
upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir 
engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då 
kunskapen förankras i verkligheten. (http://www.naturskola.se/)

De berättar att:

Lustfylld lek och undervisning i naturen leder till upplevelser -
nyfikenhet - utforskning och förståelse. Bäst lär man sig när man 
använder hela kroppen: Alla sinnen, hjärna och hjärta, hand och fot.
(Naturskolan KomUt! 2006)

Enligt Granberg (2000) så får barnen som är ute i naturen både kunskaper 
genom teoretiska och praktiska aktiviteter. Naturen är som en levande lärobok. 
När barn leker och bygger i bäckar och sjösätter barkbåtar i rinnande vatten får 
de kunskap om vattnets kraft. Genom sina fysiska praktiska erfarenheter 
lägger de grunden för både kunskaper inom fysik, kemi och matematik. Jag 
tycker att det är roligt att leka tillsammans med barnen vid bäcken, leken tar 
aldrig slut. De upptäcker nya saker och de blir nyfikna och frågar varför inte 
vattnet rinner lika fort om det ligger pinnar och kottar i vägen. Genom att leka 
tränar de sin kompetens inom naturkunskap som de senare har nytta av.
Både Pedagog 1 (fsk) och Pedagog 5 (fsk) arbetar med sagor ute i naturen och 
de kopplar de ihop lek, nyfikenhet och naturvetenskap. Vygotsky ansåg att vi 
lär i alla sammanhang och vi lär speciellt i samspel med andra. Både jag och 
pedagogerna anser att om man får lära sig praktiskt är det också lättare att 
förstå och komma ihåg. Pedagog 6 (skol) påpekade också att det inte alltid 
behöver vara utomhus som man använder skogen i verksamheten. Hon tar 
ofta in och använder naturmaterial i sin undervisning. Det som eleverna får 
arbeta konkret med är lättare att lära sig och naturen är en självklar del i 
hennes undervisning. Barnen/eleverna tolkar och förstår bättre om de får 
arbeta med hela kroppen.

http://www.naturskola.se/


19

Gemensamt för alla pedagoger var att skogen/naturen är viktig för att väcka 
barnens/elevernas nyfikenhet genom verkliga upplevelser och upptäcker. 
Persson Gode (2011) och Brügge m.fl. (2009) tar upp att genom att titta, lyssna, 
lukta och känna på material som redan finns i naturen lär barnen sig nya 
erfarenheter. I rapporten tar Brodin och Lindstrand (2006) också upp att vi lär 
av våra sinnen och lärandet sker i samband med andra. Genom att lärandet 
sker i samband med andra barn och vuxna sker lärandet enligt den proximala 
utvecklingszonen. Persson Gode (2008) påpekar att det är viktigt att vi 
kommer ihåg att barn kan lära sig av varandra genom att visa eller berätta. 
Därför är det viktigt att jag som blivande förskolelärare tänker på det och tar 
tillvara på barnen kunskaper. 
Ottosson (2005) säger att genom lite nyfikenhet och upptäckter så blir det 
obekanta bekant. Jag själv lär mig bäst genom praktiska studier och det är 
många som har samma behov. Därför vill jag förmedla min kunskap till 
barnen så praktiskt som möjligt. 
Jag har mycket kunskap om naturen men jag kan inte så mycket teoretiskt 
ännu om växterna och djuren, men jag njuter ändå i naturen. Som 
förskolelärare kommer jag tillsammans med barnen att upptäcka spännande 
djur, växter, svampar och bär. Många tror att man behöver veta allt när man 
går ut i skogen för man kan ju få en fråga och då måste man ju veta svaret. Jag 
tycker att det är inspirerande att leta reda på svaret med barnen och då lär vi ju 
oss också tillsammans. För att vi ska komma ihåg hur växten, djuret, bäret eller 
svampen ser ut kan vi fotografera. Ottosson (2005) påpekar att man kan slänga 
alla krav på kunskap i väggen och låta stunden leva sitt liv. Både Ottosson 
(2005) och Persson Gode (2011) berättar att oavsett ålder samlar vi på 
erfarenheter och upplevelser och undersöker naturen runt omkring oss och på 
så sätt lär vi oss och får ny kunskap.
Pedagogerna i min studie vill inspirera barnen/eleverna till olika 
naturupplevelser. Pedagogerna vill också att de ska uppleva skogen/naturen 
som en trygg plats att vara och må bra i, att få ny energi i. Dahlgren m.fl. (2007) 
tar bland annat upp att om barnen får vistas mycket ute i naturen utvecklas de 
till friska och starka individer. Pedagog 6 (skol) säger också att eleverna som är 
oroliga i den vanliga skolmiljön kan bli på ett helt annat sätt i naturen. Jag 
brukar gå till skogen för att hämta ny energi och bara ta det lugnt. När jag är 
tillsammans med barngruppen i skogen ser jag ofta en stor skillnad på både 
hur och vad de leker och med vilka de leker tillsammans med.
Ottosson (2005) beskriver att genom att vara i naturen känner du dig både 
trygg och avslappnad. Ottosson (2006) beskriver i sin bok om Lennart Svahn 
som har byggt en vildmarksby långt inne i Värmlands djupa skogar. Han 
byggde vildmarksbyn Eden för människor med utmattningsdepression. Svahn 
byggde byn för att skapa en plats dit människor skulle kunna komma och 
känna sig trygga och för att de skulle må bra.
Pedagog 6 (skol) påpekar också hur viktigt det är att låta eleverna ”bara vara” 
att de får tid för återhämtning och reflektion, kanske bara sitta runt en eld. Hon 
säger också att elever som är oroliga i den vanliga skolmiljön kan vara på ett 
helt annat sätt i naturen, de bli mycket lugnare. Även Ottosson (2005) tar upp 
naturens betydelse för oss människor. Genom att vara i naturen känner du dig 



20

avslappnad och trygg. Det blir lättare att koncentrera sig i skolan/arbetet, både 
blodtrycket och pulsen blir lägre och jämnare. Din hjärna får lättare att sortera 
informationen eftersom bullret från samhället inte hörs i skogen.
Nordlund m.fl. (2004) skriver att om barnen har förståelse för naturen och 
känner sig trygga så vågar de gömma sig i buskarna eller stenarna med sina 
kamrater eller ensamma. För att både kortare och längre utflykter ska bygga 
upp ett naturintresse är det viktigt att man mår bra och har rätt utrustning. 
Pedagogerna är överens om att man ska locka ut barnen i naturen och att det 
ska vara roligt. Det behöver inte alltid finnas krav på speciella aktiviteter. 
Pedagogerna vill att barnen/eleverna ska känna att naturen är fridfull, lugn och 
en plats man vill komma tillbaka till även om man är ett litet barn. 

Slutord
I min studie ville jag ta reda på hur pedagogerna inspirerar barnen till att vilja 
vara mer ute i naturen. Jag tycker att jag har fått svar på mina frågor, jag ser att 
pedagogerna vill göra roliga och utvecklande aktiviteter tillsammans med 
eleverna/barnen. Pedagogerna vill att naturupplevelsen ska vara positiv och 
rofull, med tid för både reflektion i studierna och upplevelsen och att inhämta 
energi. Jag tror att genom enkla medel kan man få vem som helst att bli 
intresserad av naturen och upptäcka den mer.
Både Ottosson (2005) och Persson Gode (2011) lyfter fram att det är lätt att få 
barn intresserade av naturen, genom enkla experiment och utforskande. Ju 
äldre vi blir desto mer börjar vi reflektera på vad vi ser och vad vi har för 
kunskap. Oavsett ålder samlar vi på erfarenheter och upplevelser och 
undersöker naturen runt omkring oss och på så sätt lär vi oss och får ny 
kunskap. Pedagog 5 (fsk) säger också att tillsammans med barnen upptäckter 
de olika saker i naturen och lär dem att förstå att vi ska vara rädd om naturen 
och djuren och miljön. Franzén (2000) skriver också hur viktigt det är att barn 
får utforska naturen. Genom att bara vara i naturen och utforska den och se 
vad som finns där blir barnen nyfiken och vill lära sig mera. 

Jag ser inte direkt någon skillnad mellan pedagogerna i förskolan eller i skolan 
hur de arbetar med att inspirerar barnen/eleverna att vara mera ute. Den enda 
skillnaden jag ser är att det pedagogiska uppdraget är annorlunda med äldre 
elever. Personalen i grundskolan jobbar mer praktiskt mot ämnen än i 
förskolan. Grundskolan använder skogen för olika gruppstärkande övningar 
och samarbetsövningar. Jag ser att både förskolan och skolan genomför sina 
aktiviteter i grupp. Däremot vet jag inte hur medvetna alla är om det 
pedagogiska perspektivet i sitt arbete. De beskriver ett arbete enligt det 
sociokulturella perspektivet, att lärandet sker i samspel med andra och att man 
får ta del av varandras kunskaper genom att förmedla den genom 
kommunikation. 
Jag tror att förskolan är mer ute i skogen både i planerad verksamhet och 
oplanerad. Fördelen med att barn/elever får uppleva skogens lugn är att det 
blir lugnare, mindre stressade och får bättre koncentration i skolan. Ottosson 
(2005) lyfter upp naturens betydelse för oss människor. Genom att vara i 



21

naturen känner du dig avslappnad och trygg. Det blir lättare att koncentrera 
sig i skolan/arbetet, både blodtrycket och pulsen blir lägre och jämnare. 

Jag tycker också att besöken i naturen ska vara en naturlig del av vardagen. 
Utomhusundervisning ska vara ett viktigt och naturligt komplement i alla 
skolformer. Effekten är då att elever får en fördjupad kunskap inom områden 
som tränas med alla sinnen. En annan effekt kan också bli att vi får fler 
personer som upptäcker naturen som fritidsintresse för att må bra.

Förslag till vidare forskning
Det skulle vara intressant att forska om hur pedagoger arbetar med skogen i 
sin verksamhet på en förskola som är granne med skogen/naturen och jämföra 
med en förskola som ligger i en stor stad. Undersöka om det finns någon 
skillnad i deras sätt att arbeta och i så fall hur den skillnaden ser ut?
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BILAGA 1: Intervjufrågor

Grundfrågor

Vilken utbildning har du?

Hur länge har du jobbat som lärare?

Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen?

Vilken åldersgrupp arbetar du med?

Djupare intervju frågor

Vad betyder utomhuspedagogik för dig?

På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för barns lärande?

Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med skogen/naturen i din/er 
verksamhet?

Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara mer ute i naturen?

Ge exempel på hur du/ni använder skogen i er verksamhet?
Exempel får gärna vara ämnesinriktade.



BILAGA 2: Brev till pedagoger och rektor

Hej!!!

Jag heter Anna Gavelin och läser förskolelärarutbildningen på 
Mittuniversitetet i Härnösand.
Jag skriver nu mitt examensarbete om: Hur pedagoger tänker/vilka idéer de 
har när det ska väcka intresse för naturen hos barn/elever.

Jag har själv tagit kontakt med en i er personalgrupp för att genomföra en 
intervju med henne. I och med det här brevet vill jag informera dig och jag 
hoppas du inte har något emot det. Jag kommer att spela in intervjun för mig 
själv och självklart kommer personen vara anonym i mitt examensarbete.

Om de finns intresse kan jag skicka en kopia på det slutliga arbetet till er så ni 
kan få ta del av all information.

Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar 
Anna Gavelin



Bilaga 3 Intervju med Pedagog 1 
(fsk)

Grundfrågor:
Vilken utbildning har du? Barnskötare och sedan fortsatte hon utbilda sig till 
förskolelärare.
Hur länge har du jobbat som lärare? 1980-1998 Barnskötare och därefter som 
förskolelärare.
Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? Har jobbat här sedan 1992.
Vilken åldersgrupp arbetar du med? 1 1/2- 3 år

Djupare frågor:
1. Vad betyder utomhuspedagogik för dig?
Jag bedriver planerad verksamhet utomhus. Jag ser ingen skillnad på 
utomhuspedagogik och inomhuspedagogik. Det enda som är skillnad är 
miljön. Vi är utomhus. Det är syftet som förändrar min pedagogik och hur jag 
lägger upp det. Det är syftet som styr hur jag planerar upp min pedagogik. 
Mitt sätt att bedriva pedagogisk verksamhet skiljer sig inte. Det är syftet som 
styr hur jag lägger upp min pedagogik. De får utforska lika mycket inomhus 
som utomhus. Jag ser egentligen ingen skillnad att vara inomhus än att vara 
utomhus, möjligtvis kläder och material som är annorlunda och på det viset 
kanske de blir en annan pedagogik.

2. På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för barns lärande?
Jag tycker att skogen är en miljö där barnen får utforska mycket. Om man som 
pedagog följer med barnen om du utforskar med dem så kommer du att 
uppleva att det är hur mycket som helst att lära sig det finns mängder. De 
beror ju också på vilket syfte du har när du går till skogen. Om det är en 
oplanerad skogsutflykt eller en planerad skogsutflykt så kommer du att 
upptäcka när barnen sätter igång och leker och utforskar så händer det otroligt 
mycket. De ser så mycket som vi kanske inte tänker på. Det finns bara hur 
mycket som helst. Skogen i sig inspirerar barnen, de får en kick att vara där. 
Det dom lär, det finns inget förbestämt material de kan se saker de upptäcker 
svampar och andra saker och det är mycket fantasi. Man upptäcker fåglar och 
djur. Det finns ju hur mycket som helst. Jag tycker att skogen är viktig för 
barns lärande, det är ju en källa som vi har. Vår förskola ligger precis i 
skogskanten, så vi är jättemycket ute i skogen. De är där själv, de går till 
skogen och vi följer med och de är i skogen på en gång. Det är en jättestor 
inspirationskälla. Det jag tänker på är att barn aldrig tröttnar att gå i skogen. 
De orkar gå hur länge som helst för det händer alltid någonting nytt. Är man 
på tårna som pedagog och hänger med barnen kan man få så mycket som 



helst. Man kanske också fortsätter i det här arbetet. Det stannar ju inte bara vid 
en skogsutflykt utan det kan fortsätta när du kommer hem på förskolan.
Något vi har funderat på mycket vid vår förskola är om du går till skogen och 
bara tänker efter så kan du hitta hur mycket mål från läroplanen som du har 
gjort på vägen.
Det gäller att hänga med även om man har planerat en sak kan de ju ändras 
fort om barnen hittar något som är mer spännande.
Ibland går vi längst vägen och då blir de oftast less fortare men i skogen kan 
du gå hur långt som helst. Att gå ut i skogen är det bästa av allting. Just att det 
är så spännande.
Därför tycker jag det är viktigt skogen och naturen. Det lockar barn till att 
upptäcka och att utforska och när den lockelsen finns så lär man sig också då 
blir man nyfiken. Tycker man det är roligt så tar man in det lättare och då får 
man inlärning på köpet.

3. Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med skogen/naturen i din/er 
verksamhet?
Här tänker jag så här eftersom jag vet att du jobbar i scouterna och då tänker 
hon nog natur och miljö. Man vill lära barn att vara miljömedveten, vara rädd 
om skogen och naturen. Det följer ju också med att vara i skogen och vara med 
barnen. Det här är något vi ska vara aktsam om, man hanterar inte skogen hur 
som helst, man kan inte gå och bryta pinnar hur som helst, man ska ta med sig 
skräpet. Att vara rädd om den här naturen så tänkte jag också. Eftersom 
skogen ligger så nära är syftet att använda den för den ligger så nära så det blir 
en annan sorts miljö tillhanda. Jag är ganska färgad för vi har skogen så nära i 
vår verksamhet som ett extra tillskott. När man jobbar med naturen vill man ju 
också att barnen ska veta att man ska vara aktsam med naturen och skogen. 
Man är rädd om den och djuren som finns där. Visst är det spännande med 
spindeln men man behöver inte trampa ihjäl den. Man ska vara rädd om det 
som finns där, den biten försöker vi också att föra in när vi går ut i skogen. 
Man slänger inte saker hur som helst utan man tar med sig det hem och man 
är rädd om det som växer där, det är ju oxå vårat syfte när vi jobbar. Vi 
använder skogen som ett extra rum.

4. Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara mer ute i naturen?
Genom att leka och genomföra planerade aktiviteter och oplanerade och vi är i 
skogen varje dag. Det är för att skogen är så nära den är bara 2-3 meter från 
husväggen så därför är vi där varje dag och på så sätt inspirerar vi barnen att 
vara där. Bara genom att vara där får barnen en positiv upplevelse och vi ger 
dem någonting att bära med sig. Det kan man ju tänka tillbaka på en själv när 
man var liten. Man gillade att var i skogen och det är ju sånt man bär med sig. 
Bara vara där. Bara gå i skogen, lyssna och bara vara. Skogen som miljö är ju 
lugnande, fridfull och det är ju sånt man vill att barnen ska känna när vi är i 
skogen. Till skogen ska man bara kunna gå och vara. Det är ju någonting man 
bär med sig och det vill jag ju också att barnen ska uppleva och ta med sig i 
livet. Du kan sitta på en sten och i princip bara se dig omkring eller ströva. Det 



är ju det man vill att barn ska bära med sig, för det är ju något vi själva har fått 
i vår barndom och det bär vi med oss och det vill man föra vidare. Ta in energi 
och vila hjärnan. Barn tröttnar aldrig på att vara ute i naturen och det gör vi 
vuxna inte heller. Jag vill föra över till barnen att i skogen kan man ta det 
lugnt, det är rogivande, det är ett ställe man kan hämta kraft ifrån fast man är 
liten.
Vi går till skogen med alla barnen även de minsta även om vi kanske inte går 
lika långt. Vi har byggt en trapp upp för en ganska brant slänt från 
förskolelgården där barnen kan gå uppför själva och sen kommer de upp i 
skogen. Precis där uppe har vi byggt en koja och sen har vi hela skogskanten. 
Där får barnen vara själva, bara man ser var de är, de finns inget staket där, vi 
har bara staket ut mot vägen men inte mot skogen där finns det bara skog och 
inget staket. Vi har bestämt olika gränser i skogen dit de inte får gå, även om 
det händer ibland att det gör det ändå. När vi går med barnen kommer vi upp 
till en stor skog som heter gammelskogen. Den heter det för det som faller ner 
får ligga kvar där och det finns gammelmossa.
Genom att bara vara i skogen inspirerar vi ju barnen att komma tillbaka till 
skogen. Man vill att barnen ska förstå att skogen är något viktigt. De ligger i 
den svenska naturen. Vi ska verkligen vara rädda om allemansrätten.

5. Ge exempel på hur du/ni använder skogen/naturen i er verksamhet?
Exempel får gärna vara ämnesinriktade.
Vi använder skogen till att träna både språk och matematik. Vi har 
matematikryggsäckar beroende på vilken ålderskategori det är. Jag som jobbar 
på småbarnsavdelningen har lite enklare material i vår matematikryggsäck. 
Aktivitetskort som vi kan använda, vi har t.ex. med oss en duk när vi ska 
sortera. Barnen ska t.ex. hitta kottar i skogen, sen sorterar vi tillsammans lika 
stora, mindre, större och matematiska saker. Vi tittar på matematiska begrepp 
ute i skogen, långa pinnar, korta pinnar, lika lång som jag. Vi har stora 
svampar och vi har små svampar, det finns stenar, det finns hur mycket som 
helst och på samma gång får vi med språk.
Vi bygger kojor, vi konstruerar tillsammans och då har vi också matematik.
Vi har också skapande aktiviteter, vi har ju mycket material där uppe. Vi 
släpar med oss limflaskor och penslar upp i skogen, pappskivor, eller så tar vi 
med oss material tillbaka till förskolan. Vi kanske gör trolldegsfigurer. Det 
finns ingenting roligare än att plocka pinnar. Nu har vi ett gemensamt tema vi 
jobbar med bockarna Bruse. Vi jobbar i olika nivåer och vi på 
småbarnsavdelningen jobbar med trolldeg som vi sen ska bygga ut som sedan 
barnen ska få leka med. De har fått samla pinnar som de sedan får trycka ner i 
degen, en del ser mer ut som igelkottar. Barnen på syskonavdelningen har 
jobbat med drama uppe i skogen och då har personalen spelat upp Bockarna 
Bruse för barnen där uppe. Hur det ska utvecklas vidare det vet jag inte ännu. 
De har också gjort bockar.
Det blir mycket skogsutflykter.



När jag precis hade börjat på förskolan hittade några barn en trärot uppe i 
skogen, jag tror de sa att det vet en get. Om man tittade riktigt noga kunde 
man se att den hade ben. Det var 3 flickor och 1 pojke som var i den gruppen 
och de lekte med den här roten. De byggde sängar åt den och samlade gräs. De 
utvecklades så otroligt att en kväll när jag skulle stänga så upptäckte 2 flickor 
att de hade glömt geten där uppe. Så jag fick lova flickorna att jag skulle hämta 
geten innan jag skulle låsa på förskolan. Jag ska ta hand om geten innan jag går 
hem, så jag gjorde ju det jag hämtade den där geten och satte den inne. Sen 
fortsatte det där. De skötte om den där geten. De hade delat ansvar om den och 
det skapade en sån gemenskap. När det blev helg bestämde de sig att ta med 
sig geten hem, så det hade delad vårdnad om den. Där ser man hur skogen 
kunde inspirera, genom geten. De bestämde själv vilken som skulle ta med sig 
geten hem under helgen, det var ett sånt samarbete runt den här geten. Dessa 
barn var fyra och skulle fylla fem och var kvar på förskolan tills de skulle fylla 
sex år. Jag har aldrig glömd den där geten. Jag är så fascinerad över den där 
geten, hur de delade upp uppgifterna och vem som skulle ta hem geten över 
helgen. De ville inte att geten skulle vara ensam på dagis utan den fick följa 
med någon hem. Det var ingenting vi arbetade tillsammans med dem utan det 
var någonting de gjorde själva och vi fick bara bistå. Där ser man hur fantasin 
kan erbjuda och det kan lära sig enormt mycket.

Vi jobbar mycket med sagor också för i den här skogen finns det många. 
Barnen säger att det bor ett troll i bäcken och den idén tog vi fasta på. En från 
personalen klädde ut sig till ett blått troll och var där uppe vid bäcken. Och 
när de kommer på saker så kan man spinna vidare och ha lite drama.
Vi har haft två troll där uppe. En som hette Sigrid och en hette Selma och de 
har gett barnen uppdrag genom att få post i postlådan vi har uppe i skogen 
och där kan de komma brev från trollen.
När barnen har fri lek uppe i skogen blir det mycket mamma, pappa, barn.
Vi har en koja, en kåta och borta vid bäcken har vi en stor gran och där leker de 
mycket mamma, pappa, barn, lagar mat och har "krig" med pinnar. De får inte 
springa med pinnarna ner på gården utan de får ha de i skogen.



BILAGA 4 Intervju med Pedagog 2 
(skol)

Grundfrågor
Vilken utbildning har du? Fritidspedagog 1974-2000, Pedagog- lärare 1-7 
2000-2012
Hur länge har du jobbat som lärare? 12 år
Hur länge har du jobbat på den arbetsplatsen? Hon har jobbat här 9 år
Vilken åldersgrupp arbetar du med? 10-12 år

Djupare frågor
1. Vad betyder utomhuspedagogik för dig?
Utearbete med matte, värderingar, samarbete, plantera gran och skola dem, 
Skogen i skolan och Kom ut.
Det är att vara ute att jobba med matte och värderingsövningar, 
samarbetsövningar. Sen har vi också planterat träd. Årskurs 1 planterar träden 
och sen får de sköta träden och när de kommer i årskurs 5-9 då lämnar man 
över träden till de mindre. Så planteras det bara träd till de som fattas. De 
sätter granplant som de får av SCA. I årskurs 4-5 pratar man mycket om 
skogen och om skötseln av träden och från frön och hela vägen upp till 
industrin. Vi samarbetar med Skogen i skolan och mittuniversitetet

2. På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för barns lärande?
Vara med från början till slut. Skogen i skolan.
Det är ju en grund… hjälp mig svårt att sätta ord på det. Skogen är ju en 
basindustri och är ju viktig här uppe sedan lång tid. Den är viktig för att vi ska 
leva och må bra, om inte skogen och naturen mår bra så mår ju inte vi bra. 
Barnen måste ju få vara med från början till slut, för att de ska kunna få 
kunskap. Vi har mycket hjälp av de som jobbar med ”Skogen i skolan” som 
kommer ut och hjälper oss och lär oss väldigt mycket. Vi har mycket samarbete 
med ”Kom ut” också och de kommer ut både på hösten och på våren. De 
hjälper oss med både värderingar och olika matematikövningar. T.ex. hur 
elden ska skötas och allt sånt där som också är viktigt för skogen. Kunskap om 
träden hur det ser ut och krama träden, alla ska få säga vad de ser och vad de 
tycker. Och då upptäcker de väldigt mycket. De kan ju hitta en insekt vi hjälps 
åt att ta reda på vad det är för insekt och vi tar kort och jobbar vidare med det. 
De jobbas mer med skogen upp till årskurs 4 än vad de äldre eleverna gör. 

3. Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med skogen/naturen i din/er 
verksamhet?



Vi arbetar med samarbetsövningar ute 1 gång per år och då är syftet att få ihop 
gruppen och att kunna samarbete. Då kanske det är årskurs 6 eller årskurs 9 
elever som har satt ihop programmen och alla är det på aktiviteterna.  De äldre 
eleverna tränar på att leda en grupp. Då ska de använda det som finns i 
naturen som man tittar på och man kan ta med rep. Eleverna planerar och 
genomför aktiviteterna, lärarna är inte med och bestämmer. Ibland kanske det 
är pussel som de ska lösa i grupp. Det kanske är en bild på ett träd och då ska 
de förklara vad det är för träd och berätta om det. Eleverna får vägledning i sin 
planering vad de skulle kunna göra för aktiviteter, men de äldre eleverna har 
ju själv varit med om det så de vet ju ungefär vad de ska göra. De har det för 
hela skolan. Aktiviteterna behöver inte handla om att de ska titta på något utan 
det kan vara att vi bara är ute i skogen. Ibland är den halvdag och ibland är det 
en heldag. När eleverna ordnar friluftsdagen är det halvdag. Syftet är att det 
ska vara ute i våran storskog för att lära sig att vara i skogen. Vad skogen kan 
användas till mer än bara titta på. Man kan leka där, man kan åka skidor där, 
man kan åka pulka där, man kan ha matematik, svenska och man kan lära sig 
att handskas med elden och sköta om skogen. Det är där uppe vi planterar 
våra granplant. Vår skog ligger 1-2 km från skolgården. De äldre barnen går 
lite längre när de har aktiviteter, kanske upp mot 1 mil, då har de aktiviteter på 
vägen så som att fotografera olika saker och då känns ju inte den där milen så 
lång, när man är aktiv nästan hela tiden.
Vi jobbar mycket med naturen i perioder. När eleverna har idrott vistas det 
väldigt mycket i storskogen.

4. Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara med ute i naturen?
Vi inspirerar barnen genom att vara ute mycket och att de får göra olika saker 
där. Man behöver inte gå till skogen bara för att man ska titta på träd utan man 
kan gå till skogen även för andra saker. Det får inte bli att de tror att man bara 
kan gå dit för att plocka svamp eller bär utan de kan gå dit om de bara vill leka 
också. De äldre barnen inspirerar de yngre barnen mycket och det är jätte kul.

5. Ge exempel på hur du/ni använder skogen i er verksamhet?
Exempel får gärna vara ämnesinriktade.
Vi jobbar väldigt mycket med matematiken och svenskan, No blir det också. 
Man kan prata om gammal skog och nya träd. (So)
Det blir mycket matematik, svenska och engelska. Vi har gjort olika 
frågelappar på engelska med olika träd. Vi använder oss av 
utomhuspedagogik kort.
Vi har jobbat tematisk med olika sorters energi elkraft, vattenkraft, sol, 
bergvärme. Vi har haft olika personer som har kommit och berättat och vi har 
sett på olika filmer. Kroppen kan ju också ge kraft, så vi har jobbat med OS 
lekar genom hela skolan. Det avslutades med att en grupp elever från årskurs 
1 upp till årskurs 9 fick tävla på temakvällen mot politiker och företagare, 
politikerna vann. Lekarna handlade om olika samarbetsövningar.
Här kom också ”Skogen i skolan” och berättade om vedeldning. Vi eldar mer 
med de yngre barnen än med de äldre barnen.



När ”Kom ut” kommer på hösten och på våren då eldar vi och på våra 
friluftsdagar. De yngre har mer att lära att vara försiktigt och sånt.



BILAGA 5: Intervju med Pedagog 3 
(fsk)

Grundfrågor

Vilken utbildning har du? Förskollärarutbildning
Hur länge har du jobbat som lärare? 31 år
Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? Hon har arbetat i 25 år
Vilken åldersgrupp arbetar du med? 1-5 år

Djupare intervju frågor

Vad betyder utomhuspedagogik för dig?
Att man erbjuder vår traditionella ”inomhuspedagogik” utomhus., Måla, 
teater m.m. kan utövas ute och samtidigt får vi frisk luft och håller oss friskare

På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för barns lärande?
I skogen kan man jobba utifrån läroplanen helt naturligt.
I naturen kan barnen uppleva och lära med alla sina sinnen. Vi kan lukta 
smaka lyssna känna och titta(se)

Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med skogen/naturen i din/er 
verksamhet?
Att erbjuda barnen en annan utemiljö/naturupplevelse. Ta till vara på skogen 
som ett pedagogiskt rum med alla dess möjligheter.

Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara mer ute i naturen? 
Att vi som personal visar på ett positivt förhållningssätt till att vara ute mycket 
på förskolans gård och i naturen.
Att vara bra förebilder

Ge exempel på hur du/ni använder skogen i er verksamhet? Exempel får 
gärna vara ämnesinriktade.
Naturkunskap: Vi följer de olika årstiderna. Vi hämtar naturmaterial som vi 
bl.a. har använt i vår ”uterestaurang”
Matematik: vi använder och letar naturmaterial som liten-stor, lång-kort osv. 
vi letar former siffror m.m. Vi sätter alltså på oss våra matteglasögon



BILAGA 6: Intervju med Pedagog 4 
(skol)

Grundfrågor
Vilken utbildning har du? Fritidspedagog
Hur länge har du jobbat som lärare? Sen hösten 1997
Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? Sen 1 år
Vilken åldersgrupp arbetar du med? Jag har elever mellan Förskoleklass –
Årskurs 3 på fritids.

Djupare intervju frågor
1. Vad betyder utomhuspedagogik för dig?
För mig är utomhuspedagogik att man flyttar ut och gör det praktiskt. Det 
man kan göra inomhus mer teoretisk kan man göra mer praktiskt utomhus. 
Som fritidspedagog arbetar man väldigt socialt, möjligheten att få nya rum och 
nya miljöer och göra gruppkonstruktioner. Det är även tekniker hur man kan 
använda det som finns i naturen, göra eld, laga mat, bygga kojor, räkna kottar. 
Det är dels arbetssätt och materiel och miljöer.  

2. På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för barns lärande?
Idag har vi haft utomhusmatematik. Vi har räknat barr som är ett enkelt sätt 
för barn att ta tillvara på vad som finns där ute i skogen. Problemlösning i 
matematiken, där ute finns ju materialet som de behöver. Både med syn och 
med det taktila och även då mentalt försöka lösa problemet och på många 
olika sätt. Ett komplement till allt.
Vi skulle räkna en stackars myra som första dagen plockade 4 stycken barr och 
sen plockade han 2 stycken barr varje dag och hur många barr plockade han 
den fjärde dagen?
Om jag tänker på fritidsdelen då kan de bygga kojor, leka och få uttrycka sin 
fantasi i tid och rum. Man tappar lite av den här stressen som vi har. Därför 
tror jag att det är viktigt för skogen för barns lärande. 

3. Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med skogen/naturen i din/er 
verksamhet?
När jag jobbade på förskoleklassen då var det att komma ut i naturen att jobba 
ihop gruppen. Att använda naturen som resurs för att få en trygg grupp. Vi 
ska kunna ha roligt tillsammans leka lekar och undersöka och se vad som 
händer. Det kan jag tänka som fritidspedagog när jag jobbar på fritids är att 
skogen är ett extra rum där man kan jobba med barnen för att få ihop grupper 
och för att de ska kunna stressa av ifrån vardagen. Kunna få leka fritt och för 
att kunna rasa av sig utan förmanas - du får inte springa, ta det lugnt, sitt ner 



och gör någonting, rörelsebehovet. Även det här med social träning, givande 
och tagande i lekar, när man bygger eller om man leker affär i skogen eller vad 
man nu leker. Kommunicerar hur leken ska gå till så tänker jag. Det är 
ingenting jag sitter och pratar med barnen om, även om man skulle kunna.

4. Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara mer ute i naturen?
När jag jobbade i förskoleklassen hade jag planerat in en speciell stund för att 
komma ut i naturen och för att ge barnen en upplevelse. Ibland hade jag lekar 
och ibland planerade jag att vi bara skulle ta oss dit och ibland hade vi fika 
med oss. Vi gjorde olika saker som de kunde komma ihåg. Små spännande 
saker, kanske lite små läskiga saker och man minns det för att de var just lite 
läskigt.
När jag tänker tillbaka till en annan skola jag har jobbat på så jobbade vi jätte 
mycket med teman t.ex. pirater. Jag kommer aldrig att glömma det, när vi 
sprang i skogen och lekte att vi var pirater. Jag tror att barnen kommer ihåg det 
fortfarande. Vi gömde skatter.
Återigen är naturen ett extra rum, där får man vara lite högljudd och man får 
springa omkring och då stör man ju ingen heller. Jag tycker att det är viktigt att 
man visar för barnen att skogen är en tillgång att leka och sånt. Det är som ett 
extra rum och där ute kan man leka lite mer fantasifullt. Man får positiva 
upplevelser bara att vara ute i skogen. Det är så naturligt att vara ute i skogen 
för dessa barn för de har skogen så nära. Leken kommer så naturligt för 
barnen, för det finns så mycket att göra för dem där ute. Om man får något 
barn som inte tycker om att vara ute i skogen får man ta och planera in såna 
aktiviteter. Man måste inte gå ut i skogen när det är regnigt utan det är bättre 
att man tar en dag när det är fint och trevligt för att få den där trevliga 
upplevelsen för att sen tycka att det är kul. Sen kan man visa vad man kan 
göra ute i skogen. Om man jobbar på fritids och i skolan tror jag att det är 
viktigt att man planerar in att arbeta praktiskt ute i skogen. Sen är man väldigt 
individuell som människa så man kan ju aldrig tvinga någon att tycka om att 
vara ute. Men man måste visa dem alla olika lekar man kan leka och visa på.

5. Ge exempel på hur du/ni använder skogen i er verksamhet?
Exempel får gärna vara ämnesinriktade.
Den används mycket i skolan att jobba ihop grupper, att gå på utflykter där 
äldre tar hand om yngre. Om man tänker på hela skolan då jobbar vi mycket 
med social träning, ansvarstagande och vän tagande. I den klass jag jobbar i 
som resurs så jobbar vi med skogen som ett extra klassrum som vi kan 
använda oss av praktisk där man t.ex. kan räkna matematik och de gör 
frågeslingor. Eftersom jag har haft bild i gruppen använder jag ofta mig av hur 
skogen ser ut. Vilka färger den har. Det är som ett extra klassrum. Och sen 
tänker jag på fritids så har vi de här barnen som föredrar att vara i skogen att 
leka än att spela boll. Skogen är ett naturligt ställe att vara på för dessa barn, vi 
har aldrig behövt planera in att nu måste vi gå till skogen för vi inte har någon 
skog nära oss. Jag tycker att det är väldigt många barn som är i skogen som 
bygger kojor eller har fri lek. Skogen och skolan blir som ett naturligt 



instrument. Jag vet inte vad jag skulle göra om jag skulle jobba på en skola som 
inte har nära till skogen. Den fria leken är väldigt viktig och det är viktigt att 
den får vara just fri. Skogen är också väldigt bra för motoriken, lärandet och 
den sociala träningen (hur vi pratar med varandra och hur vi löser problem).



BILAGA 7: Intervju med Pedagog 5 
(fsk)

Grundfrågor

Vilken utbildning har du? Barnskötare 1994 och vidarutbildning för 
barnskötare 2 år 50%
Hur länge har du jobbat som lärare? 1994
Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? Jag har jobbat här 13 år.
Vilken åldersgrupp arbetar du med? 4-5 åringar

Djupare intervju frågor

1. Vad betyder utomhuspedagogik för dig?
Utomhuspedagogiken är en viktig del i barnens utveckling. Vi är tillsammans 
med barnen gör upptäckter i naturen och förstår att vi ska vara rädda om 
miljön, djur och natur. Vi är alla beroende av varandra, djuren och naturen och 
djuren behöver naturen. 

2. På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för barns lärande?
Vår skog och natur - det är ju alltså en gulgruva här i Sverige både för 
utveckling och lärande. Vi har lärande i sagans värld, då har vi bakat in skogen 
i den här sagan. Vi har troll och vi skriver brev till trollet i skogen och barnen 
blir till sig. Vi samtalar mycket med barnen, de har mycket tankar och 
funderingar om naturvetenskap. Vi kopplar ihop leken och nyfikenhet med 
naturvetenskap. Vi har små troll som bor i skogen och vi skriver brev till dem. 
Ett barn som vi har tycker att det är så spännande och lite läskigt att det barnet 
har inte kunnat sova på nätterna för hon har legat och tänkt på dessa små troll. 
Vi knäpper kort på trollen och visar barnen hur de ser ut, vi hade tänkt ställa 
ut de i skogen men vi bestämde oss för att bara knäppa kort. Det är ofta barnen 
kommer på morgonen och säger att de har skrivit brev till ”Tuss” som de ena 
trollet heter. Det andra trollet heter ”Tuva” och det är ett hittebarn som de 
hittade på en äng och hon är brun och ser inte ut som alla andra. Vi har 
Lärande i Sagans värld över hela förskolan,  men den andra avdelningen läser 
mer böcker.  De kan få in mycket färg och antal och lära sig utifrån böckerna 
på så sätt på den lilla avdelningen.

3. Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med skogen/naturen i din/er 
verksamhet?



Tanken är att barnen ska känna sig trygga i sin utveckling och sin förståelse. Vi 
har upptäckt saker i skogen som vi kan arbeta vidare med. Vi här på förskolan 
ska ju lägga grunden för barnens nyfikenhet. Vårt mål är att vi blir en del av 
naturen och det ska kännas naturligt och självklart. Det är viktigt att det blir en 
hållbar utveckling som vi fyller i barnens ryggsäckar som de kommer ihåg 
länge länge. Att vi ska värna om miljön. Vi fick också ett brev från trollen att 
de hade varit någon där uppe och skräpat ner. Vi gick upp till skogen och 
städade och gjorde fint där. När vi kom tillbaka på förskolan pratade vi med 
barnen om att man inte får skräpa ner och ett barn tyckte att vi skulle sätta upp 
en skylt där de står att man inte får slänga skräp i skogen.

4. Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara mer ute i naturen? 
Och Ge exempel på hur du/ni använder skogen i er verksamhet?
Exempel får gärna vara ämnesinriktade.
Vi arbetar ute i skogen minst 1-2 dagar i veckan.
Vi har temat Lärande i sagans värld just nu. Det är en förmån för oss som
arbetar på den här förskolan att få vara med och påverka barnens utveckling. 
Jag tycker att det är barnens rätt att få grunderna om naturvetenskap som 
väcker intresse och lust för lärande. Att barnen får lära sig att vi ska vara rädda 
om får miljö är jätteviktigt. Som på vår förskola har vi skogen direkt utanför 
knuten och det försöker vi ta tillvara om och försöker besöka skogen så ofta vi 
kan. Vi gör allt möjligt där uppe, vi letar djurspår, undersöker en myrstack 
som vi har som vi kan följa året om. Vi lyssnar på fågelkvitter, vi jämför barr 
och kottar och vi tittar på träd. Vi har en lönn som vi kollar på hela året och vi 
pratar om vad som händer och vi frågar barnen vad de tror som händer med 
trädet t.ex. nu på hösten. 
Vi brukar titta på olika svampar och prata om man kan äta den här svampen. 
Vi undersöker den och vänder på svampen för att se hur den ser ut underifrån.
Vi har fortlöpande dokumentationer ofta med hjälp av videokamera. Ibland 
kan vi filma eller använda papper och penna och utifrån dessa diskuterar vi 
tillsammans med barnen och i arbetslaget. Utifrån dokumentationerna kan vi 
se vad barnen har lärt sig och utifrån det går vi vidare. Alla barn är olika och 
de lär sig på olika sett. De har olika erfarenheter och olika intressen hemifrån 
och de märker vi här, att vissa barn kanske aldrig är ute i skogen och vissa är 
otroligt mycket i skogen och vet allt. Barnens utveckling är en process som vi 
måste stimulera. Det som styr barnet är intresse och nyfikenheten, barnen på 
vår förskola är fulla av nyfikenhet, vi ska leka fram lärandet.
Naturvetenskap i skolan (ämnet) finns det många barn som tycker att det är 
jättetråkigt. Därför är det vår uppgift att skapa ett intresse för barnen, om 
barnen inte förstår då är det ju också svårt att tycka om ämnet sedan längre 
fram. Det ska vara kul och spännande att utvecklas och lära sig. 
Naturvetenskap innehåller ju så mycket kemi, fysik, biologi och teknik. Vi ska 
ju lägga grunden och vi kan ju plocka ”gobitarna” från alla ämnen och få 
barnen intresserade och nyfikna på ett roligt sätt.
Man kan göra så mycket ute i naturen. Man kan göra allt i naturen, det är bara 
att flytta ut.



BILAGA 8: Intervju med Pedagog 6 
(skol)

Grundfrågor

Vilken utbildning har du? Kemiexamen och Matematik/No årskurs 4-9.
Hur länge har du jobbat som lärare? 10-12 år
Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 4 år
Vilken åldersgrupp arbetar du med? Årskurs 7-9.

Djupare intervju frågor

1. Vad betyder utomhuspedagogik för dig?
Det är en svår fråga. Det är ju ett alternativt klassrum i första hand. Jag tänker 
ju inte att man ska lära sig något annat än det som står i kursplanen. Så har jag 
nog alltid sett det. Den ger ju också en annan möjlighet till de här större 
övningarna, man får ju jobba med hela kroppen istället för att bara jobba med 
handen och pennan. 

2. På vilket sätt tycker du att skogen/naturen är viktig för barns lärande?
Det jag tycker är jätte viktigt när de är små är att de är mycket ute. Det har vi 
igen när de kommer till skolan t.ex. att träna balansen och var har jag slutet på 
benen. Sen vet man ju att många barn som är mycket i skogen har lättare att 
koncentrera sig. När jag gick i skolan kommer jag ihåg att jag skrev ett arbete 
om invandrare. Invandrarbarn har ju inte gått lika mycket i skogen som 
svenska barn, då har man upptäckt att de barnen har andra förutsättningar i 
konstruktion. Har man en vana att vara ute mycket så har man en annan 
förförståelse i ganska många saker. Man har t.ex. koll på hur det är när det är 
kallt och man kan få en helt annan diskussion när man jobbar med värme på 
fysiken, varför det är viktigt med en dunjacka och varför man inte får bli blöt 
om händerna. Eller blöta handskar eller blöta strumpor då kan man diskutera 
de utifrån ett fysiskt perspektiv. Det kan man inte med barn som inte har koll 
som inte har den erfarenheten. Det märker man stor skillnad just med barn 
som har varit mycket ute. Sen den biologiska aspekten de där med arter och 
växter. Att blåbärsris ser ut på ett sätt och att lingonris ser ut på ett sätt att de 
har en mental bild av det. Det är ju inte så solklart, även om man tycker att det 
är det. Ibland behöver man ta med sig årskurs 7,8 och 9 ut i skogen bara för att 
kolla på hur ett blåbärsris ser ut. Barn som har varit ute mycket i skogen de har 
ett försprång på många såna där grejor, för man vill ju kunna peka på 
vardagliga saker. Det finns ju en anledning varför blåbärsriset är grönt hela 
vägen, elever vaddå grönt hela vägen, de har grön stam och tappar bladen, 



elev tappar de bladen? Ok, då får man börja på en helt annan nivå! Är det 
årskurs 7-9 så är det inte bara att man säger till dem att de ska sätta på sig 
skorna så går vi ut. Jag brukar visa bilder och såna saker, årskurs 7 kan man 
locka ut på ett annat sätt än vad de gör med 8-9.
I mitt ämne som är matematik är det ju mycket man kan göra ute, men ju 
större de blir desto större blir glappet mellan den som är ”svag” och den som 
är ”duktig”. Då tycker jag att det är svårt att hitta uppgifter som man kan göra 
gemensamt, som fungerar för alla. Det är lättare i klassrummet för då kan jag 
säga till vissa att de ska jobba praktisk och vissa jobba teoretisk. Men går jag ut 
så måste alla jobba praktiskt, och det kan jag känna att det är jätte jätte svårt. 
Däremot tycker jag att det är bra att man kan instruera avsnitt utomhus, t.ex. I 
matematiken så kan man gå ut och titta hur fort bilarna kör från en sträcka till 
en annan. 

3. Vad är tanken/syftet när du/ni arbetar med skogen/naturen i din/er 
verksamhet?
Man jobbar ju på fritiden och i skolans värld. Med de elever som jag jobbar 
med nu årskurs 7-9 är det viktigt att göra uppgifter som är bedömningsbara 
och som jag kan sätta betyg på. Det är ju det som styr verksamheten så j*velst. 
Det är så tråkigt, det är så otroligt inrutat, oftast blir det på höst och vår för att 
det är ju tonåringar… Låga skor och jättedåliga kläder… 
Tidigare har jag jobbat med de yngre åldrarna. Bland annat har jag haft elevens 
val och jag har alltid varit ute, och självklart en inriktning emot 
naturvetenskap pga. att skolan är inriktad på det. Någonting
naturvetenskapligt utomhus. Det har varit lite blandat rent friluftsliv och 
kemiexperiment, djur och natur. All elevensval på den här skolan ligger 
årskurs 4-7, så då är de ganska motiverande till att göra de här sakerna. 
Orsaken till att det bara är årskurs 4-7 är att det är väldigt nyfiken och de är ju 
fortfarande barn och då kan man göra många andra saker.
Barn som är yngre har oftast ett mer öppet sinne de är oftast mer kreativa, och 
det är nästan som att det försvinner när man blir mer realistisk och sånt.
Sen i scoutvärlden eller när man är som skidtränare, orenteringstränare så är 
det åter igen. Det viktigaste är på något sätt att bara vara ute och att bara vara. 
Tid för återhämtning och reflektion, sitta där runt den där elden, det är ju så 
otroligt. Även den stökigaste killen kan ju bli hur lugn som helst och peta lite 
och jag tror att de behöver de. Samma är det i orienteringen genom att bara 
vara ute och röra sig i skogen, det är ju jätte viktigt och de tycker ju att det är 
så roligt. Nu på skidträningen när de bara går i årskurs 1-2 som jag har i min 
grupp. Bara en enkel grej som vi kallar för ”skogsrally” - springa en bana i 
skogen sista minuterna innan vi slutar. Det här varvet är väl 150 meter och för 
varje varv, får de en kula som vi lägger i en burk. Vi räknar hur många varv de 
har sprungit på den här tiden och de tycker det är jätte rolig. När vi har samlat 
ihop 350 poäng och då ska vi ha mysmåndag.

4. Hur arbetar ni för att inspirera barn/elever till att vara mer ute i naturen?
Förutom att tvinga de ibland.



Vi har friluftliv för årskurs 8-9 och de brukar fråga måste vi göra såna där 
aktiviteter då man måste krypa under trådar och byta plats och vara i grupper, 
såna där gruppstärkande övningar. De skulle hellre bara vilja vara. Tonåringar 
ska man locka ut och sen ska man se till att de mår bra, Det går gärna vara en 
strapats så de blir lite arga och att det tycker att det är jobbigt men sen ska de 
få känna att man ska må bra. De ska inte vara hungriga och de ska få möjlighet 
att vara torra och de ska få mysa och att de ska vara varma och att de ska få 
möjlighet att sova. Jag tycker att det är jätteviktigt att visa dem att man bara 
kan vara. Ge dem verktygen så de vet hur man ska må bra ute. Det är ju inte 
meningen att de ska vara ute och frysa och vara hungriga, då är det ju inget 
roligt. Att kunna vara ute och inte frysa det är ju en teknik och man som 
pedagog eller ledare berättar ju inte att man fryser, utan man fryser med 
värdighet. Det är bättre att man tar med sig aktiviteter så man kan erbjuda de 
olika sakerna istället för att det ska vara tvång. Det är ju samma sak om man 
ska ha ute engelska eller ute matematik det måste vara okej, spöregnar det ute 
då ska man som pedagog tänka om och vara ärlig emot eleverna/barnen.
Du som är scout du kan väl en massa gruppstärkande övningar får jag ofta 
som fråga. Jag kan två som är jätte bra brukar jag säga. Laga mat när du är 
rysligt hungrig, det är en jätte bra gruppövning eller gå långt och bli arg på 
ledarna är också en jätte bra gruppstärkande övning. Man får en gemensam 
fiende. Det som är väldigt viktigt är att ha gemensamma minnen, men 
gemensamma minnen får inte vara för slätstrukna, det måste ha en pik på 
något, det är ju inte så lätt att skapa. Men jag tror ändå att utomhusaktiviteter 
gör det större utsträckning än klassrumsaktiviteter. Istället för att gå ut när det 
är så där kallt och regnig ute, istället bygger en koja inne och läser en saga. Då 
får de ett gemensamt minne, det var ju dåligt väder så därför gjorde vi detta 
istället, det tror jag kan var väldigt gruppstärkande. Att knäppa kort och sätta 
upp tror jag är bra för det här tillfällena är ju unika.

5. Ge exempel på hur du/ni använder skogen i er verksamhet?
Exempel får gärna vara ämnesinriktade.
Friluftslivet är ju en väldigt konkret grej.
Sen är det ju roligt om man kan göra friluftsdagarna lite mer extra, som i våras 
så körde vi en sån där långtur på skidor. Då kunde man göra lite 
friluftslivsinslag, såsom att elda och grilla korv.
På elevens val får det göra många olika saker. Jag såg nu att det skulle vara 
militärfys, jag vet inte om de ska ut och lyfta traktordäck eller sånt där. Det är 
inte jag som ska hålla i den, jag har ju matematik nu.
Min kollega brukar gå ofta och ha ordkunskap utomhus, genom att titta och 
diskutera. Hitta substantiv och verb även om är äldre, då minns de lättare.
I matematiken i årskurs 8-9 har jag inte så mycket matematik utomhus. Jag 
använder naturens resurser i min undervisning. Eftersom jag är en sån där 
naturmänniska så ligger det nära till hands när jag har mina ämnen matematik 
och No. På morgonen har vi nyhetsgenomgång och om jag hittar något som är 
riktat till mitt ämne så tar jag ju gärna upp det och pratar om det och på så sätt 
får jag med naturvetenskapen i min lektion.



Jag vill ju att mina elever ska kunna gå härifrån och tycka att matematik är ett 
intressant ämne, det är jätteviktigt för mig och då är det ju också att man vill ta 
konkreta exempel. Allt från att göra det här att hämta in från nyheter som t.ex. 
om pappersbruk att man får in cylinder och att man kan räkna utifrån det. Så 
det blir konkret och att det är spännande.


