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Abstrakt
Syftet  med den här studien har  varit  att  undersöka vad pedagoger har  för
uppfattning  om  att  jobba  i  naturen  i  förskolan.  Detta  har  gjorts  genom  8
intervjuer där pedagoger har, med hjälp av diskussionsområden, fått berätta
om hur de tänker och känner kring att arbeta i naturen. Tidigare forskning på
området har visat att det är hälsofrämjande för både barn och vuxna att vistats
i naturen. Pedagoger är för visso också oftast positiva till skogspedagogik men
pedagogerna  avstår  ändå  från  att  jobba  i  skog  och  annan  natur  av  olika
anledningar. Exempel på anledningar som nämns i tidigare forskning är att det
är svårt, jobbigt och att pedagogerna känner en viss oro för barnens säkerhet.
Resultatet  från  min  studie  visar,  precis  som  tidigare  forskning,  att
pedagogerna  är  övervägande  positiva till  att  arbeta  i  naturen  med barnen,
skillnaden i  mitt  resultat är dock att nästan samtliga pedagoger som deltog
nämnde  personalbristen  som  en  något  avgörande  till  varför  man  inte  kan
arbeta mer med barnen i skogen. Att ta barnen till skogen är helt enkelt inte
alltid  möjligt  då  det  inte  anses  gå  att  genomföra  på  ett  säkert  och
kvalitetsmässigt bra sätt för barn och pedagoger. Vidare låter pedagogerna i
studien oss förstå att  de söker lugnet som skogen erbjuder.  Skog och mark
anses som en något bättre arbetsmiljö än den förskolans egna område erbjuder.

Nyckelord:  Förskola,  natur,  skogspedagogik,  skogsförskola,  pedagogers
uppfattningar.
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Inledning 
Redan  tidigt  i  förskolans  historia  diskuterades  vikten  av  att  låta  barnen
uppleva och utforska olika naturmiljöer.  Genom historien har hälsa,  hållbar
utveckling,  förståelse  för  kretslopp  och  den  natur  som  vi  alla  delar  stått
centralt(Björklund & Elm, 2003). Förskolan i naturen är således inget nytt och
inget som upplevs som något riktigt kontroversiell i 2000-talets Sverige. Trots
detta kan pedagogerna vara av annan åsikt. 

Ett exempel skulle kunna vara en kall morgon när frosten ligger som ett täcke
över gräset, när träden gnistrar av svaga solstrålar som letar sig fram genom
den dimma som sakta lättar från marken. Ett barn utbrister ”Fröken, Fröken
ska vi gå till skogen efter frukost?” Ibrahim, 4 år, tittar ut genom fönstret och
pekar mot skogsdungen strax  bortanför  förskolans  lekplats.  ”Näh vi  jobbar
inne idag, det är så kallt ute” säger fröken och skakar på huvudet. 

Scenen är fingerad men ändock en scen som känns igen av många som någon
gång varit på en förskola. Scenen är ett vanligt exempel på vad som kan höras
vid frukostbordet när barn och pedagoger tillsammans diskuterar vad som ska
göras  under  dagen.  Ofta  handlar  det  om  vad  som  för  några  barn  och
pedagoger ser ut som ett underbart väder att vara ute och leka i men som för
andra barn och, men kanske oftast, frusna pedagoger inte alls ser lika lockande
att gå ut i. Copland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Sherman (2012) menar att
det många gånger är pedagogernas åsikter som går vinnande ur diskussion
trots att vi i läroplanen för förskolan (skolverket, 2010)kan läsa

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i
lek  och  lärande  såväl  inomhus  som  utomhus.  Utomhusvistelsen  bör  ge
möjlighet till  lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

              (s.6 )

Tidigare forskning på området visar allt som oftast på fördelarna med att vara
ute i naturen men att det stora hindret till varför verksamheterna inte lägger
mer  tid  i  naturmiljön  är  p.g.a.  pedagogernas  ovilja  att  vara  med  barnen  i
naturen  av  olika  anledningar  (Copland  et  al.  2012). Detta  arbete  kommer
därför att fokusera på just pedagogerna, på deras tankar och känslor kring att
arbeta med barnen i oplanerad naturmiljö. Med natur och naturmiljö menas
här  skogsområden och övrig natur där människan inte har haft en avgörande
roll  i  områdets  utseende  och  utformning.  Skog  och  natur  används  således
synonymt i denna uppsats.

Copland et al. (2012) menar att pedagoger förvisso är medvetna om de positiva
effekterna av att flytta ut den pedagogiska verksamheten men att pedagogerna
i många fall  inte alls  kände sig särskilt  trygga eller inspirerade att  göra så.
Anledningar  till  detta  kan  vara  t.ex. vädret,  så  som regn,  kyla,  värme och
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dimma. Men också insekter, allergier/astma,  kaos, oljud, skitigt/svettigt/blött
och oroliga föräldrar men framförallt oroade sig pedagogerna för säkerheten,
naturen  är  inte  barnanpassad,  och  det  är  svårt  för  pedagogerna  att  hålla
uppsikt över alla barn på stora ytor.

Liksom all typ av pedagogik är således inte pedagogiken i naturen problemfri.
Pedagoger  som  arbetar  ute  kommer  ovillkorligen  att  stöta  på  nya  och
oförutsägbara utmaningar, utmaningar som kanske ofta bara går att lösa med
hjälp  av  praktiska  erfarenheter.  Här  kommer  vi  kanske  lite  till  problemets
kärna och det  är detta jag vill  ta  reda på mer om. Vad känner,  tycker  och
tänker pedagoger om att arbeta pedagogiskt i naturmiljö, Vilka uppfattningar
har pedagogerna? Jag anser att det är angeläget att studera vidare om detta då
det  står  i  de  olika  styrdokumenten  sedan  barnstugeutredningen  1968  att
pedagoger bör arbeta i naturmiljöer (Björklund & Elm 2003). Trots det visar
alltså forskning på att utevistelsen, eller framför allt skogsvistelsen, inte alls är
så självklar för många pedagoger.

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska förskolans verksamhet
värna  om  miljö  och  naturvårdsfrågor  men  även  ”medverka  till  att  barnen
tillägnar sig  ett  varsamt förhållningssätt  till  natur  och miljö  och förstår  sin
delaktighet i naturens kretslopp” (s.7) Frågan är hur detta görs om förskolan,
enligt pedagogerna, inte har möjlighet att besöka naturen? 

Copland et al.(2012) menar att pedagogers åsikter ofta går före barnens även
då  barnens  åsikter  är  fullt  realistiska.  I  de  allmänna  råden  för  förskolan
(Skolverket, 2013) kan vi läsa: 

Barnets  inställning  ska  så  långt  det  är  möjligt  klarläggas  och  barn  ska  ha
möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Grundläggande för barns bästa är
att inhämta och beakta barnens åsikter. (s.7) 

Vidare kan vi också läsa att de allmänna råden menar att ”Utemiljön har stor
betydelse  för  barns  upplevelser  av  naturen  såsom  växter,  djur  och
årstidsväxlingar”(s.27)

I läroplanen (Skolverket 2010) kan vi också läsa att barnen i förskolan bör ha
rätten  att  leka  och  delta i  planerade  aktiviteter  i  oplanerad  naturmiljö.
Skolinspektionen (2007) konstaterar i sin rapport att ”många förskolegårdar är
förvånansvärt  tråkiga  och  oinspirerande  ur  lärandesynpunkt”(s.29) och  att
”Många förskolor ser utevistelsen mest som ett  tillfälle för barnen att  träna
motorik och ”få frisk luft”,  vilket  ju är viktigt  i  sig och en del  i  förskolans
uppdrag, men det sker oreflekterat.” (s.29). I samma rapport konstaterades det
att många förskolor trots, eller kanske tack vare, detta har börjat komma ut i
skog eller närliggande parkområde, ett par gånger i veckan, där engagemanget
för det  pedagogiska arbetet  är  betydligt  högre.  Med pedagogisk arbete och
naturpedagogik åsyftas det arbete som utförs i utbildningssyfte med barn.

2



I denna C-uppsats fokuserar jag på pedagoger och naturmiljö.  Att arbeta med
barn i naturen kan vara en fantastisk upplevelse för både barn och pedagoger
och naturen kan vara en outtömlig källa av tillgångar för kunskap av olika
slag(Blanchet-Cohen  &  Elliot,  2011;  O’Brien  &  Murray,  2006).  I  läroplanen
(Skolverket 2010) läser vi meningar om att pedagoger ska främja ”respekten för
vår gemensamma miljö” (s.4)och utveckla ”intresse och förståelse för naturens
olika  kretslopp  och  för  hur  människor,  natur  och  samhälle  påverkar
varandra,”(s.10). Tyvärr har naturligtvis även naturen sina nackdelar i arbetet
med barn, nackdelar som ibland överglänser fördelarna och som följaktligen
leder  till  att  vistelsen  i  naturen  uteblir.  Tidigare  forskning  visar  på  att
anledningen till att naturvistelsen uteblir i förstahand beror på pedagogernas
inställning (Copland  et  al.,  2012;   Blanchet-Cohen  &  Elliot,  2011). Min
problemställning för denna studie är därför Vad har pedagoger för  uppfattning
och känslor kring att arbeta i naturmiljö? 
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Bakgrund
Jag kommer i det här avsnittet att redovisa för den litteratur och forskning jag
har använt mig av i arbetet med studien. Jag har valt att dela upp detta avsnitt
efter  tre  rubriker  som  jag  anser  vara  relevant  för  studiens  senare  resultat:
Pedagogens  roll  i  naturen,  pedagogik  i  naturen  för  fysisk  och  psykisk  hälsa  och
naturen + pedagogiken = sant? 

Pedagogens roll i naturen
Vad pedagogens roll egentligen innebär diskuteras ofta i olika sammanhang. I
en kvalitativ studie från 2012 sökte  Copland et al. svar på vad som kan vara
fördelar och vad som kan bli hinder för barn och pedagoger angående en rörlig
och aktiv utevistelse. Detta p.g.a. den kraftigt ökade fetman hos barn, framför
allt amerikanska barn. Copland et al. konstaterar att 56% av USAs 3-5åringar
går  på  någon  typ  av  förskola  och  att  förskolans  verksamhet  därför  borde
kunna motverka det allt vanligare hälsoproblem som fetma innebär. Studien
gjordes genom 9 fokusgrupper och 13 en till enintervjuer, sammanlagt deltog
49 förskolepedagoger i  Ohio,  USA.   Copland et  al.  menar i  sin  rapport  att
barnens  utveckling och  rörlighet utomhus  beror  mycket  på  pedagogers
involvering. Att pedagogers egna inställning är av största betydelse för hur
barnen  uppfattar  och  utnyttjar  tiden  i  utemiljön.  Vidare  skriver  de,  att
pedagoger ofta visar oro eller känner sig, av annan anledning, obekväm med
att  ha  barngruppen  utomhus.  Pedagogers  negativa  inställning  gör  att  de
riskerar  att  agera  mer  som  grindvakter till  lekplatsen  än  som  pedagoger.
Pedagogerna tar dagligen beslut om, om, när och hur länge barnen ska få vara
ute på skolgården och i naturen med risk för att barnens åsikter, som ofta vill
vara ute mer och längre än pedagogerna, blir åsidosatta.  

Blanchet-Cohen & Elliot har i sin studie från 2011 forskat på vad små barn och
pedagoger  i  förskolan  har  för  perspektiv  på  involvering  och
inlärningsmöjligheter  i  utomhusmiljö.  Studien utfördes i  Kanada på 4 olika
förskolor  och  genomfördes  med  hjälp  av  deltagande  observationer  och
interaktiva aktiviteter med barn samt fokusgrupper och diskussionsgrupper
med pedagoger. Precis som Copland et al.(2012) poängterar Blanchet-Cohen &
Elliot att pedagogers roll är att ta hand om och utveckla barnens relation till
naturen  men  menar  samtidigt  att  bra  utomhuspedagogik  även  kräver
vårdnadshavarnas intresse. D.v.s. att pedagogerna behöver hjälp från barnens
hem för att utomhusupplevelserna ska vara ultimata, för att upplevelserna ska
leda till livslångt lärande och goda vanor. Både Copland et al. och  Blanchet-
Cohen & Elliot menar alltså att pedagogers inställning är en av de viktigaste
aspekterna till huruvida pedagogiken i utomhusmiljön och naturen kan anses
lärande  och  till  viss  del  även  fysiskt  hälsosam.  Även  Sandseter  (2012)
argumenterar  för  detta  i  sin  studie.  Thomas  (2010)  har  även  han  studerat
pedagogers inställning till naturen och kommit fram till att pedagogers roll är
av  största  vikt  för  en  bra  naturupplevelse,  han  konstaterar  dock  att
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pedagogerna  kan  ha  svårt  att  finna  sin  roll  i  naturen.  Han  menar  att  en
svårighet för pedagogerna är att veta om de ska agera som medforskare, lärare
eller ledare, skillnaderna för hur en pedagog ska agera under de olika rollerna
är stor.  Vidare  menar Thomas att  det  är  viktigt  att  pedagogerna vet  redan
innan utevistelsen vilken typ av roll pedagogen vill ha.

2006  gjorde  O’Brien  &  Murray en  fallstudie på  uppdrag  av  The  Forestry
Commission, England, om hur barn och pedagoger uppfattade upplevelserna
av  skogen  som  lärmiljö.  Intresset  var  att  ta  reda  på  vilka  aktiviteter  som
engagerade barn i skogen och vilken inverkan dessa aktiviteter hade på barn i
olika åldrar som deltog i så kallad ”Forest school”. Studien bestod av två delar
där den första delen ägde rum i Wales och den andra delen i England. Deras
studie  visade  på  att  både  barn  och  pedagogers  inställning  till  naturen  var
ganska negativ efter det första lärtillfället. O’Brien & Murray uppfattade att
anledningen  till  den  negativa  inställningen  förvisso  kunde  bero  på  många
olika orsaker men det centrala verkade ändå vara att både barn och pedagoger
var ovana att vara ute i naturen, barnen hade således svårt att känna sig trygg
och pedagogerna kände sig obekväma i den obekanta lärmiljön. Att vara ute
innebar också att barnen kunde bli blöta, leriga och psykiskt obekväma p.g.a.
att föräldrarna inte förstått  hur viktigt det är att barnen har, för vädret och
aktiviteterna, passande kläder. Ett annat problem ansågs vara logistiken, hur
pedagogerna på bästa sätt skulle lösa ev. transport till och från skogen, mat,
toalett  o.s.v. Detta  är  alltså  likt  det  som  Blanchet-Cohen  &  Elliot (2011)
konstaterat  men  trots  dessa  negativa  aspekter  är  de  flesta  av  pedagoger  i
grunden positiva till lärande i naturen.

I en studie som Lindemann-Matthies & Knecht (2011) gjorde i Schweiz  får vi
en bekräftelse på att pedagoger ofta talar för pedagogik i naturen dock utan att
egentligen själv använda sig av den sortens pedagogik. Studien utfördes med
hjälp av 257st lågstadielärare och syftet med studien var att undersöka fördelar
och utmaningar som kan uppstå med naturpedagogik. Av de 257 pedagogerna
valdes 15 ut för ingående intervjuer och observationer medan övriga deltagare
svarade på enkätfrågor.  Deras studie visade att trots att 71% av de tillfrågade
pedagogerna  var  för  pedagogik  i  naturen  så  svarade  majoriteten  att  dem
endast  tar  ut  barngruppen  i  naturen  ca  5  gånger  om år.  Till  skillnad från
Copland et.al (2012) och  O’Brien & Murray (2006) visar Lindemann-Matthies
& Knecht  (2011) studie på att de allra flesta pedagoger inte alls var speciellt
bekymrade över vädret, kläder, bristen på barns vana att vara i naturen eller
att  barnens  säkerhet  skulle  vara  något  bekymmer.  De flesta  pedagogerna  i
studien  tyckte  inte  heller  att  det  var  något  extra  jobba  att  flytta  ut
undervisningen  till  naturen.  Det  som  de  istället  uppmärksammade  var  att
pedagogerna ansåg att det var svårare att fånga barnens uppmärksamhet och
behålla disciplinen i naturen. Detta kanske p.g.a. att barnen just var ovana vid
att vara ute i naturen och således heller inte visste vilka regler som gällde. 

Pedagogik i naturen för fysisk och psykisk hälsa
Gemensamt  för  tidigare  forskning  på  området  verkar  vara  att  det  anses
hälsofrämjande för både barn och vuxna att vara ute i naturen både kortsiktigt
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och långsiktigt även om de långsiktiga effekterna är svårare att  mäta än de
kortsiktiga  (Copland et  al,  2012;  Fägerstam,  2012;  O’Brien  & Murray,  2006;
Sandseter,  2012;  Szczepanski,  Malmer,  Nelson  &  Dahlgren,  2006; Fjørtoft,
2001). Ett exempel är Fägerstam (2012). Uppdelat på fyra delar ville Fägerstam
i sin studie undersöka 1) vad lärarna i studien hade för erfarenhet av hur barn
upplever naturen 2)  vad naturen har för potential och vad som inverkar på
studenters  prestation i  biologi 3) vad attityden mot  utomhuspedagogik  var
efter att delvist blivit undervisade i naturen 4) vad lärare har för perspektiv på
utomhuspedagogikens potential 5) om åsikterna blivit annorlunda efter ett år
med  utomhuspedagogik  och  vilka faktorer  som  påverkar elevernas
prestationer i  aritmetik och självbehärskning efter  att  ha  blivit delvis
undervisad utomhus. Studien är väldigt omfattande och de olika delarna har
utförts i  Sverige respektive Australien.  I  avhandlingen menar Fägerstam att
pedagogik i naturen inte bara har många hälsofrämjande effekter utan även
många  positiva  effekter  på  barnens  lärande.  Hon  menar  att  barn  som
exponeras  för  planerade  lektioner  i  naturmiljö  är  mer  nyfikna,  visar  bättre
sociala färdigheter och är mer positiv till lärande än de barn som sällan eller
aldrig vistas i naturen med sina pedagoger. Något som även Szczepanski et
al(2006) menar. Maynard, Waters & Clement (2013) gjorde en liknande studie
men där fokus istället låg på de dem kallar för underpresterande barn d.v.s
barn som inte presterade efter normen i klassrummet. Precis som Fägerstams
studie  konstaterade  Maynard,  Waters  &  Clement  att  över  hälften  av  de
underpresterande barnen i  studien presterade annorlunda i  naturmiljö  än i
klassrummet, barnen ansågs vara mer positiva och ansträngde sig mer. Även
den  norska  forskaren  Fjørtoft  (2001)  har  gjort  liknande  studier  på  fysiska
effekter av naturvistelse hos barn. Fjørtoft menar att det finns en betydande
relationen mellan barns motoriska utveckling och den variation av miljö som
barn tilläts leka i. Att barn som leker i skogen klarade sig mycket bättre på
grovmotoriska tester än barn som bara lekte på en traditionell skolgård.

Szczepanski et al. (2006) menar  att utomhus pedagogik är hälsofrämjande ur
flera olika perspektiv men de menar även att variationen på utomhusmiljön
och  pedagogernas  inställning  har  en  avgörande  faktor  för  exakt  hur
hälsofrämjande utevistelsen är. Szczepanski et al. skriver 

Det råder inga tvivel om att rörelse och fysisk aktivitet är friskfaktorer och att
barn  som  har  tillgång  till  en  grön  varierad,  omväxlande  utomhusmiljö  är
friskare,  leker  mer  variationsrikt,  utvecklar  bättre  koncentrationsförmåga  än
barn i artificiella, mindre stimulerande utomhusmiljöer. (s.93). 

I studien från 2006 ville Szczepanski et al. ta reda på vad pedagoger har för
känslor  kring  att  ha  lektioner  i  naturen  och  med  hjälp  av  en
interventionsstudie vill de mäta om pedagoger som jobbar mer i naturen har
bättre  sinnesstämning  än  de  som  mestadels  förlägger  sina  lektioner  i
klassrummet.  Detta  gjordes  genom  att  låta  2  grupper  av  pedagoger,  1
interventionsgrupp  och  1  kontrollgrupp,  svara  på  olika  enkätfrågor.
Interventionsgruppen  blev  även  ingående  intervjuad  före  och  efter
interventionen medan kontrollgruppen endast blev intervjuad en gång under
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studien men även de svarade på enkätfrågorna före och efter interventionen.
Resultatet visade att de flesta pedagoger såg positiva fördelar med att vara i
naturen  men  interventionsgruppen  såg  efter  interventionen  tydligare
sammanhang och blev mer medvetna om exakt vad det var som var bra för
barnen och hur det hjälpte barnen att utvecklas på ett annat sätt än om samma
lektion skulle ha hållits inne i klassrummet. Dock hade sinnesstämningen hos
de båda grupperna sjunkit under studiens gång något som Szczepanski et al.
finner  svårt  att  förklara  men  interventionsgruppens  sinnestämning  hade
sjunkit något mindre än kontrollgruppens.

Sandseter (2012) har genom åren gjort flera studier på det hon kallar för ”risky
play”  alltså  riskfylld  lek.  Sandseter  menar  att  barnen  aktivt  söker  den  så
kallade riskfyllda leken där barnen hela tiden ligger på gränsen för vad de kan
kontrollera.  Den  riskfyllda  leken  hjälper  barnen  att  utveckla  sin  motorik.
Framförallt utmanar den riskfyllda leken barnen till att hela tiden utmana sig
själva, att klara lite till och att själva lära sig gränsen för sin egen kapacitet
något som Sandseter menar är något nödvändigt för alla barn. I en studie från
2012,  där  Sandeters  syfte  var  att  ta  reda på vad Norska pedagoger har  för
inställning till den riskfyllda leken och hur de hanterar den, menar Sandseter
att skolgårdarna inte utmanar barnen fullt ut då de är byggda för att vara helt
utan  skaderisk  för  barnen.  Hon  menar  också  att  naturen  därför  kan  vara
betydligt mer inbjudande för barnen och barnen kan där involveras sig i den
riskfyllda leken på ett naturligt och relativt säkert sätt. Detta kräver dock mer
aktivitet från pedagogerna som inte kan falla in i en helt avståndstagande och
observerande  roll.  Studien  gjordes  på  två  norska  förskolor,  och  totalt  sju
pedagoger deltog. Det två förskolorna valdes ut till studien tack vare att deras
verksamhet förlägger stor del av dagarna (mellan 4-7 timmar/dag) i varierad
utomhusmiljö. Sandseter har i tidigare forskning kommit fram till att just lek i
varierade utomhusmiljöer är den bästa grunden för den riskfyllda leken. Med
hjälp av semistrukturerade intervjuer konstaterar hon att även pedagogerna
själva ansåg att  möjligheten till  riskfylld lek berodde på hur varierad miljö
barnen fick leka i men även att pedagogerna själva hade stor inverkan på leken
och huruvida  den utvecklades  till  så  kallad  riskfylld  lek.  Pedagogerna  var
förvånansvärt  positiva och samtliga deltagare  i  studien såg många positiva
aspekter av denna typ av lek. Vidare konstaterade att pedagogerna hade valt
att  inte  ha  några  särskilda  regler  för  risktagande  i  leken  men  att  några
outtalade regler ändå fanns t.ex. hur långt barnen fick gå själva eller hur högt
upp de fick hoppa ifrån. Trots detta såg pedagogerna att skaderisken var låg
och  att  de  allra  flesta  skador  som  uppstod,  uppstår  vid  oförutsägbara
händelser så som när barnen sprang på slätmark och snubblade.

Det  vi  kan  utläsa  från  tidigare  forskning  är  alltså  att  skaderisken  inte  alls
nödvändigtvis  måste  vara  större  utanför  skolgårdens  grindar  men  enligt
Copland et.al  (2012) och O’Brien  &  Murray (2006)  utgör  det  ändå  ett
orosmoment för många pedagoger som inte alls känner sig bekväma med att ta
med barngruppen utanför förskolans grindar. 
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Naturen + pedagogiken = Sant? 
Trots  att  pedagogiken i  naturen  anses  vara  bra  för  barnen ur  många olika
aspekter  så  uppmärksammas  alltså  pedagogernas  roll  ofta  som  en  stor
avgörande faktor för huruvida stunden i naturen blir lärande och positiv eller
ej (Copland et al., 2012; Lindemann-Matthies & Knecht, 2011; Sandseter, 2012;
Szczepanski et al., 2006). Pedagogik i naturen är långt ifrån problemfritt och
Lindemann-Matthies  &  Knecht  (2011)  studie  visar  även  att  dessa  hinder
mycket väl kan överväga fördelarna och tiden i skogen uteblir helt. Pedagogers
ovana och osäkerhet är,  enligt Lindemann-Matthies & Knecht,  stor och ofta
avgörande faktor för vad den pedagogiska stunden i naturen ska ge både barn
och pedagoger.

Inte bara utevistelse utan speciellt naturvistelsen har positiva effekter på barn
och vuxnas psykiska och fysiska hälsa.  Barn som får leka i  naturen är mer
uppmärksamma,  har  bättre  koncentrationsförmåga,  bättre  koordination,  är
lugnare och mindre konflikt-benägna i jämförelse med barn som vistas mycket
inne eller på skolgården (Fjørtoft, 2001; Fägerstam, 2012;  Ridgers, Knowles &
Sayers, 2012;  Szczepanski et  al.,   2006; Waters  &  Clement,  2013).  Men
samtidigt  visar  alltså  forskningen på att  det  inte  bara  är att  ta  ut  barnen i
skogen och tro att den pedagogiska stunden löser sig av sig själv. Pedagogik i
naturen kräver ofta mer av pedagogerna än vistelsen i förskolans egen miljö
eftersom pedagogerna måste vara mer uppmärksamma, mer flexibla och veta
vilken  roll  de  har  jämt  emot  barnen  (Coplandet  et  al.,  2012;  Lindemann-
Matthies & Knecht, 2011; Sandseter, 2012; Szczepanski et al., 2006).
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Syfte och Metod 
Målet med denna studie är att analysera 8 pedagogers tankar och åsikter om
att arbeta pedagogiskt i naturen för att ta reda på pedagogernas uppfattning.
Detta med förhoppningen om att denna studie ska kunna stödja pedagoger i
deras framtida arbete med barn i naturen. 

I studien har  jag använt  mig av kvalitativa studier med hermeneutisk ansats
(Bryman, 2011). Arbetet har skett genom att jag angivet ett antal urvalskriterier
(se  s.10)  för  hur  jag  skulle  hitta  intervjupersonerna  och  bad  sedan  två
förskolechefer att kontakta 4-5 pedagoger var. Jag samlade sedan in empirin
genom ostrukturerade intervjuer och har därefter bearbetat empirin genom att
dela in respondenternas uttalanden under passande rubriker för att på så vis
lättare få en överblick för de gemensamma nämnarna i intervjuerna. Med hjälp
av de gemensamma nämnarna som framträder i  intervjuerna har jag sedan
sökt svaret på vad pedagoger har för uppfattning och känslor kring att arbeta i
naturmiljö.

Hermeneutisk forskning.
Eftersom studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattning om förskolan
i  naturen  har  jag  valt  att  göra  detta  med  en  hermeneutisk  ansats.  I
hermeneutiken vill de tolka och förstå människan, leta efter vad människors
uttryck  kan  betyda,  och  således  inte  förklara  människan.  D.v.s.  inom
hermeneutiken  söker  forskaren  inte  efter  orsak  och  verkan  utan  forskaren
försöker enbart tolka.  Hermeneutiken handlar alltså om att leva sig in i och
förstå  någon  annans  upplevelse  även  om  man  själv  inte  har  samma
erfarenheter (Hyldgaard, 2006). 

Kvalitativa ostrukturerade intervjuer
Vid  kvalitativa  studier  är  det  den  sociala  verkligheten  som  analyseras
samtidigt  som forskaren  själv  befinner  sig  i  denna.  Empiriinsamlingen och
tolkningen sker växelvis och slutsatserna kan allt som oftast inte generaliseras
till andra fall än just de fall som forskaren studerat. Men resultatet kan ändå
generera till en hypotes vars giltighet kan prövas med kvantitativ metod. De
ostrukturerade  intervjuerna  innebär  att  forskaren  ger  informanterna  i
intervjuerna  en  eller  flera  diskussionsområden.  Ordningen på  dessa  avgörs
helt eller delvis av informantens svar och frågorna formuleras så att de skulle
kunna uppfattas på olika sätt. På detta vis är det sedan möjligt för forskaren att
utläsa  vad  informanterna  i  studien  har  för  uppfattning  om  speciella  ting
(Ahrne & Svensson, 2011).

Urvalskriterier
Totalt  har  8  personer  från  8  olika  förskolor  har  deltagit  i  studien.  4  av
personerna  som  deltog  är  verksamma  i  Norrlands  inland  där  den utvalda
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kommunen till stor del består av glesbygd, ca 2 invånare per kvadratkilometer.
De resterande 4 personer som deltagit i studien är verksamma i en av södra
Sveriges storstadsregioner, ca 340 invånare per kvadratkilometer. Jag valde att
sprida  ut  den empiriska  studie  på det  viset  för  att  studien  skulle  få  högre
trovärdighet. Jag ansåg att resultat kunde bli missvisande jämt emot syftet om
jag enbart valde att använda mig av personer från den ena eller andra orten.
Detta p.g.a. jag hade en tanke om att uppfattningen kring arbetet i naturen kan
skilja sig åt beroende på hur lättillgängligt naturen är för förskolorna. 

Den  första  kontakten  med  pedagogerna  skedde  genom  förskolechefer  på
respektive ort. Jag kontaktade förskolecheferna och berättade om min studie
och gav instruktioner om mina urvalskriterier. Urvalskriterierna jag angivit till
de två förskolecheferna var att  jag sökte 4-5 verksamma förskolepedagoger,
förskollärare  eller  barnskötare  med  en  längre  tids  arbetserfarenhet,  därav
benämningen  pedagog,  för  intervju  om  förskolan  i  skogen.  Pedagogerna
behövde  inte  nödvändigtvis  vara  starkt  engagerad  i  naturpedagogik  eller
arbeta med en viss åldersgrupp utan alla förskolepedagogers åsikter, oavsett
intresseområde, var välkommen  i studien. Med förskolepedagog avsågs alltså
samtliga pedagoger som arbetar med barn i förskolan, 1-6 år.  Jag överlät sedan
till cheferna att ta den första kontakten med pedagogerna för att sedan skicka
en lista till  mig med namn på de personer som kunde tänka sig att  delta i
studien.

Genomförande
Arbete delades upp så att jag först kontaktade förskolecheferna som valde ut 9
pedagoger  till  studien,  en  pedagog  valde  i  ett  senare  skede  att  avstå.
Informanterna meddelades  att  de  skulle  bli  intervjuad med tanke på deras
arbete i naturen/skogen med förskolan och ombads att fundera över sina egna
tankar  och känslor  kring  detta  ämne.  Under en  veckas  tid  intervjuade  och
transkriberade jag 8 intervjuer. Vid varje intervju började jag med att informera
om  studiens  syfte  och  vikten  av  deras  deltagande  för  studien.  Därpå
informerades  respondenterna  om  deras  rättighet  att  när  som  helst  avbryta
intervjun och be mig radera ev.  känsligt  material.  Pedagogerna ombads att
prata om förutbestämda ämnesområden (se bilaga 1), detta för att hålla en hög
reliabilitet  som möjligt  för  en  i  övrig  liten  studie  genom att  säkerställa  att
informanterna  talar  om  samma  ämne.  Intervjuerna  har  skett enskilt  och
diskussionsområdena hade jag innan intervjuerna bestämt genom att  studera
vad tidigare forskning har bearbetat.  Då studiens syfte var att ta reda på vad
pedagoger kan ha för uppfattning kring pedagogik i naturen kändes det svårt
att göra studien på något annat sätt än att låta pedagogerna själva berätta. Jag
valde att intervjua pedagogerna enskilt då jag inte ville att pedagogerna skulle
påverka varandra och för att  jag på ett lite enklare sätt sedan  skulle kunna
tolka och analysera mitt material. 

För att jag lättare skulle kunna se ett resultat har jag, som redan sagts, använt
mig  av diskussionsområden att  utgå  ifrån  när  jag  fört samtalen.  Samtalen
gjordes både  personligen  och  via  telefon  beroende  på  de  geografiska
avstånden. Med pedagogernas tillåtelse spelades samtalen in för att jag lättare
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skulle kunna koncentrera mig på själva samtalet istället för de anteckningar jag
annars skulle vara tvungen att föra. Utan inspelningarna skulle det även vara
lätt att viss information gått förlorad och intervjuerna skulle inte ha blivit lika
flytande p.g.a. att jag då kanske måste be pedagogerna upprepa sig för att få
ner allt så ordagrant som möjligt.  Intervjuerna har tagit mellan 30 till 50 min
beroende på vad pedagogerna valt att berätta och hur väl jag ansett att det de
berättat passat in i studiens syfte.

Databearbetning
Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades  i sin helhet med
undantag av de småprat som ofta uppstod i början och slutet av intervjuerna
samt att det längre händelsehistorierna sammanfattades. Därefter har jag noga
analysera och tolkat det insamlade materialet och jämfört  med resultat  från
tidigare  forskning  inom  samma  område.  Analysen  av  materialet  har  skett
genom att jag delat in materialet under olika ämnen som samtalet har berört.
Jag har  jämfört  svaren och noga  analyserat  och tolkat  mönster  och likheter
mellan pedagogernas  uttalanden. För en kvalitativ process är det viktigt att
synliggöra skillnader och likheter mellan respondenternas uttalanden (Ahrne
&  Svensson,  2011).  För  att  göra  detta  har  jag  noga  gått  igenom  mitt
transkriberade material flertalet gånger innan jag börjat arbetet med att dela
upp intervjuerna  under  kategorier.  Kategorierna  har  sedan hjälp  mig  finna
gemensamma nämnare i texterna, självklart har dessa gemensamma nämnare
kritiskt granskats innan jag accepterat dem som tillförlitliga för studien. För
analysen har jag tagit stöd från litteratur i ämnet.

Etiska överväganden
Enligt vetenskapsrådets(Vetenskapsrådet 2014) etiska riktlinjer  så informerade
jag  muntligt  de  medverkande  pedagogerna  om  det  pedagogiska  området
studien hade för avsikt att  bearbeta samt att  pedagogerna har möjlighet att
avstå eller inte svara på mina frågor. Vidare informerar jag dem om att de när
som helst har rätt att avbryta intervjun och be mig radera materialet med deras
medverkan.  Jag  förklarade  även  att  allt  material  som jag  samlar  in  endast
kommer att användas i studien och bad sedan om tillåtelse att använda mig av
ljudupptagning  vid  intervjun  men  att  det  självklart  inte  var  ett  krav  för
medverkan.  Skulle  den  medverkande  inte  samtycka  till  att  ljudinspelning
användes  hade  jag  istället  för  avsikt  att  föra  noggranna  anteckningar.  De
deltagandes  identiteter  skyddas  genom  att  pedagogernas  bostadsort,
förskolans namn och den ort förskolan är belägen i, inte nämnas i studien. Jag
har istället valt att benämna de deltagande informanterna med siffrorna 1-8.

Metoddiskussion
Den valda metoden användes p.g.a. att jag gjorde bedömningen att jag troligen
skulle få ut mest av min studie med hög reliabilitet och god validitet på detta
sätt.  Materialet jag fått  med mig anser jag är bra och av god reliabilitet då
förskollärarna själva fick uttrycka sina tankar och känslor men självklart hade
tillförlitligheten kunnat vara större om tiden funnits för att göra fler intervjuer
på fler platser i Sverige. Materialet hade då dock blivit så pass stort att det varit
omöjligt för mig att hinna bearbeta det. Samtidigt hade materialet då bättre
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kunnat tala om hur det generellt ser ut på våra svenska förskolor och då hade
även  validiteten på arbetet kunnat öka om man t.ex. gjort studien under en
längre tid (Gunnarsson, 2002). 

Den valda metoden har även en del nackdelar. Som exempel hade det,  vid
urvalet av informanter, kunnat varit bättre om jag fått en lista över de anställda
och sedan själv kunnat slumpa ut vilka som skulle delta i studien(Ahrne &
Svensson, 2011).  Precis som Ahrne & Svensson (2011) varnar lite för så tyckte
jag  mig  märka  att  förskolecheferna  hade  valt  ut  pedagoger  som  bäst
representerade deras verksamheter och flera av de pedagoger jag talade med
”skulle  kunna bo i  skogen med barnen”.  P.g.a.  att  naturpedagogik  idag är
något som anses eftersträvansvärt i förskolesammanhang är det svårt att veta
om cheferna valt ut just dessa pedagoger som brinner för naturpedagogiken.
Eller  om  det  generellt  är  så  att  pedagoger  idag  överlag  strävar  efter  en
verksamhet som till  stora delar är förlagd till  naturen. Detta kan tänkas ha
inverkat på slutresultatet på så vis att pedagogernas samlade inställning skulle
kunna uppfattas mer positiv än vad den i verkligheten faktiskt är. Men då mitt
resultat på flera områden återspeglar tidigare forskning är min uppfattning att
empirin trots detta håller en bra kvalitet.  

Lite tid och lite erfarenhet av liknande intervjuer har naturligtvis också haft en
stor inverkan på studiens reliabilitet då empirin inte var så utförligt som jag
kanske  hade  kunnat  önskat.   Exempelvis  hade  jag  kunnat  ha  lite  vidare
diskussionsområden,  särskilt  för  de  intervjuer  där  pedagogerna  inte  var  så
intresserad av att vara med barnen ute i naturen eller där pedagogerna ansåg
att möjligheten till  naturvistelse helt  enkelt  inte fanns.   Det  visade sig vara
svårt att få pedagogerna att prata ingående om de olika diskussionsområdena
om det var så att de inte alls var speciellt intresserade av ämnet. Skillnaderna
på hur mycket pedagogerna talade om det olika områdena var enorm. Medan
vissa pedagoger pratade på friskt i nästan 50 min utan att jag sagt mer än ”vad
tänker du om skogspedagogik” så fick jag i  nästa intervju använda all  min
fantasi  och  kreativitet  för  att  få  pedagogen  att  prata  om  de  9
diskussionsområdena i 30 min. Självklart hade detta kunnat bli lättare om man
t.ex. haft färdiga frågor att ställa men då hade det funnits en risk för att själva
syftet  med studien  försvunnit  lite  då  jag  ville  ta  reda  på  pedagogers  egna
tankar och känslor. Med färdiga mer strukturerade frågor hade risken varit
stor att jag vinklat pedagogerna uttalanden.

Det som var bra med den valda metoden var att pedagogerna kunde prata om
det  just  den  pedagogen  brann  för.  Samtalen  blev  personliga  och  flera  av
personerna jag talat med har i slutet av intervjun tackat mig för att jag gett dem
nya infallsvinkar trots att det är de själva som stått för samtalen. Jag vill tro att
de personliga samtalen har gjort att jag har kommit åt pedagogernas verkliga
känslor och inte bara det dem förväntas tycka och tänka.
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Resultat 
I  det här avsnittet  kommer jag att  redovisa för resultatet  av min empiriska
studie. Avsnittet är uppdelat med underrubriker där varje rubrik representerar
ett  område som respondenterna har berört  vid intervjuerna.  Rubrikerna  är
sådana som framställs efter de mönster jag tycker mig ha sett under analysen.
Varje  citat  följs  av  en  siffra  inom  parentes  där  siffrorna  1-4  representerar
pedagoger  som  är  verksamma  på  landsbygden  och  där  siffrorna  5-8
representerar pedagoger verksamma i storstadsregionen. I citaten förekommer
parenteser  med,  vad  jag  ansåg  vara  nödvändig,  förtydligande.  Det
förekommer  även  sammanfattningar  av  pedagogernas  uttalanden  då  deras
uttalanden har varit allt för svårtolkade när det lyfts ur sin helhet.

Positiv naturpedagogik
De pedagoger jag talat med under studien har överlag varit väldigt positiv till
allt  som rör naturpedagogik och de berättar mer än gärna om allt  de gör i
naturen tillsammans med barnen. Pedagogerna anser det vara barnens rätt att
vara i naturen och de ser oändligt med möjligheter för barns utveckling som de
inte alltid ser möjlighet till i inomhusmiljön.

ALLT tycker jag att man kan göra ute. Det borde vara mer naturligt att vi är ute.
Jag ser inte så mycket hinder.  (2)

 Man skulle kunna bo ute i skogen om det inte blev för blött och för kallt. Ja men
det går ju att göra så mycket där tycker jag! (…) Jag tycker att det är jättekul.  Jag
tycker att det är en jättebra källa till att lära sig saker ute i skogen. (1) 

Om vi använder det för rekreation och nöje och lite kunskap och så då tycker jag
att det är helt oslagbart. (6)

Underbart, tänker jag först och främst. Det är en outtömlig resurs i förskolan, vi
älskar skogen (…) Naturen är en fantastisk pedagog! (3)

Jag själv gillar ju det här med skog, det ger ju en annan känsla (5) 

Världens  bästa  skolsal,  en  enorm  källa  till  socialträning,  social  samvaro,
Samarbete att träna samarbete, en enorm källa till att träna motoriskt träning,
rörelse på alla sätt och vis. Bara att upplevelsen av naturen att bara få vara i
naturen,  det  är  så  harmoniskt  jag  är  ofta  i  skolskogen eller  har  varit  ofta  i
skolskogen. Åh de konflikter som uppstår i gruppen i skogen är minimal där
barnen har utrymme och plats att röra sig. Bästa tänkbara ställe att ha lektion i.
Jag har bara positiva erfarenheter av skogen! (4)

Respondenterna talar med brinnande entusiasm om alla aktiviteter som de gör
med barnen i skogen och hur mycket både barn och pedagoger lär sig. Bland
annat talar de om att arbeta efter teman så som älgjakt och Astrid Lindgren.
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Vid älgjakten får barnen lära sig allt från hur det levande djuret ser ut, låter
och lever till hur det i slutet hamnar på våra matbord. Pedagogerna menar att
barnen, på ett naturligt och enkelt sätt, får förståelse för varför vi ska värna om
vår natur och vart vår mat egentligen kommer ifrån med hjälp av teman. En av
respondenterna(5) talar om deras Astrid Lindgren tema där barnen fokusera
på sagornas värld men där de ändå tar in stor kunskap om naturen. Barnen har
fått prova på Ronjas vårskrik, leta efter vildvittror och baka ”bröd som mättar
hunger”. Båda temana har genomförts både inomhus och i skogen. Skogen har
dock varit en naturlig del av dessa teman då älgjakt har ett stort fokus på just
viltvård  och  sagorna  utspelar  sig  till  stora  delar  i  naturen.  Därför  har
pedagogerna  även valt  att  förlägga  stora  delar  av tematiden just  i  skogen.
Förutom teman i naturen har pedagogerna talat om vikten av att även göra de
vardagliga sakerna i  naturen.  Laga mat,  vila och läsa sagor är några av de
saker som pedagogerna nämnde.

Vi kan ju gå ut och tända upp en eld och göra gröt på morgonen och äta gröt
runt elden till frukost. (3)

Annars är det ju att laga mat ute det tycker ju jag alltid är roligt! Göra upp en
eld, elda och bara värma saft liksom, man behöver inte göra det så stort. Det är
jätteroligt men sedan kan man ju göra egen saft, man kan ju plocka tillexempel
svartvinbärsblad å så lägga de i vatten å så får dem göra så de känner att det blir
en smak. Det ska ju egentligen stå och dra men det blir ju ändå en smak och de
kan ju ändå se att ”ah man kan göra saft av det här. (2)

Läroplanen i naturen - Hinder eller möjlighet?
Flera av pedagogerna menade att även om det inte direkt står något konkret
om att vara i  naturen med barnen i  läroplanen så är det lätt  att  lägga upp
aktiviteterna så att de får stöd från läroplanen ur många olika perspektiv och
på så vis uppnå verksamhetens mål.

Jag tänkte på vad mycket  man kan använda skogen till  alltså det  är  ju hela
läroplanen. Man får ju in precis allt, motorikträning, matematik, teknik och bild
och drama och man får ju in så mycket i skogen. Årstider och miljöarbete åh jag
tycker att det är en jättebra start för barnen att lära sig vara i skogen och sedan
så allmänrätten och allting.  (1)

Man kan ju hitta allt i läroplanen, man kan ta vad som helst och man kan hitta
det i utemiljön. (2)

Men  till  exempel  det  här  med  hållbar  utveckling  och  även  själva  den  här
naturen, känslan för naturen. (5)

Att man gör teman utifrån vad barnen hittar i skogen för att sedan koppla det
till läroplanen. (3)

Alltså egentligen kan man ju få in det mesta i läroplanen när man är i skogen
alltså det står ju om att barn ska få sätta sig in i sammanhanget i och lära sig ta
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hand om naturen och hållbarhet alltså och jag tycker ju att ja man kan ta upp
vilket  ämne som helst  det  finns ju så mycket.  Former,  matematiska begrepp,
språk, teater det är liksom samarbete man gör övningar det här är demokrati.
Man kan plocka in så himla mycket just för att det inte finns några ramar. (3)

Pedagogerna menar att läroplanens olika mål passar väl in i arbetet i naturen 
och att det därför är lätt att nyttja naturens tillgångar. Sammantaget menade 
pedagogerna i det stora hela att det mesta som de gör mot läroplanen inne går 
även att göra ute men pedagogerna menade även att det kan bli ett problem att
se så enkel spårigt, att bara se möjligheter med naturen och inte allt runt 
omkring, de poängterar vikten av att ta vara på alla stunder på dagen lika 
mycket. 

Bara med påklädning, så får man ju in hur mycket som helst från läroplanen, det
de ska träna själv och om man pratar med dem och finns med där i hallen. (2)

När det är lång promenad till skogen så:  

Får ju som allt ingå för vi kan ju inte bara gå och sedan vara där en timme åh
sedan gå en timme hem igen utan då har man ju fått utnyttja vägen dit också, så
att säga. (6) 

Det pedagogerna här menar är att det gäller att ta tillvara på alla stunder som
ges på dagarna och att man inte bara ska utnyttja tiden i skogen utan även
tiden innan man kommer dit och efter att man kommit tillbaka till förskolan. 

Några  av  pedagogerna  från storstadsregionen påtalade  att  skogen har  sina
begränsningar och att det finns saker i läroplanen som de tyckte att de inte
kunde eller borde göra med barnen i naturen.

Det man inte kan göra det är ju att forska så mycket alltså man kan ju inte gå in 
på datorn,(…) själva reflektionen kan man ju inte göra ute. (…) jag har jobbat 
med en tjej som har utomhuspedagogik som ämne, hon menade ju på att man 
kan göra allt ute men jag tycker inte att man kan det faktiskt i naturen. (6)

Jag skulle kunna tänka mig en hel dag att vara ute i skogen men inte alla våra
aktivitet  skulle  vara  utomhus,  jag  vill  ha  det  här  traditionella  också  att  vi
kommer in och sätter oss på en stol och ja tvättar händerna och allt det här. (7)

De  pedagoger  som  nämnde  detta  var  de  som  hade  längst  till  skog  eller
liknande natur från förskolan sett.

Ett mindre antal av de tillfrågade pedagogerna hade dock gärna sett att skogen
nämndes mer tydligt i läroplanen och att det framgick mer tydligt att barnen
även behöver få utveckla sina sinnen d.v.s. lukta, känna, smaka och bara njuta
av lugnet som infinner sig i skogen jämfört med i staden.
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Det jag tycker mig sakna lite i dem där målen det är det här att man, som jag vill
med skogen, att barnen ska uppleva skogen, förstår du? Man ska känna lukter
man ska kunna leka i skogen, man ska bara kunna ha kul i skogen! Läroplanens
mål är liksom på nått sätt så väldigt kunskapsbundna tycker jag. Det här med att
man bara ska ”relaxa” i  mossan och krypa runt  och så  det  vill  jag också ge
barnen när vi är i skogen (…) läroplanen ger ju oss ganska stora möjligheter men
(…) hur får vi fram att vi ska främja barnens sinnen? Att vi ska uppskatta så där
hur det luktar i skogen, om man blir lugn av de och… Sinnena kommer liksom
inte med det är så mycket konkreta lärosatser. (6)

Pedagogerna menar att  det  kan vara svårare att  lära  barnen om saker som
hållbar utveckling och kretslopp när det inte finns någon möjlighet att vara i
skogen  med  barnen.  Hade  det,  i  läroplanen,  skrivits  ut  tydligare  att
förskolorna  ska  arbeta  i  naturen  hade  förskolecheferna  varit  tvungen  att
tillhandahålla  de  resurser  som  krävs  för  naturvistelsen.  Samtidigt  menar
pedagogerna att trots detta är inget omöjligt om man bara har lite fantasi. 

Jag kan ju göra små växthus inomhus, jag kan se odlingar, jag kan kompostera,
jag kan göra experiment för att se kretslopp, det finns mycket man kan göra inne
men  min  upplevelse  är  ju  ändå  att  barnen  lär  sig  bäst  när  man  får  jobba
praktiskt och i utemiljön där det sker liksom. Men med lite fantasi går det att
göra mycket. (4)

Men en ändring i  läroplanen som skulle  innebära att  det  inte längre är  en
rekommendation att barnen ska få vara ute i skogen utan att det i stället blir ett
krav  skulle  för  många  orsaka  problem,  målen  skulle  då  för  vissa  centralt
belägna förskolor blir omöjliga att uppnå.

Alltså  jag  tror  att  det  skulle  bli  svårt  för  många  att  nå  upp  till  det  (Min
anmärkning:  naturrelaterade  mål)  om det  står  i  läroplanen,  (…)  det  är  klart
skulle det stå i läroplanen så skulle det kunna bli ett problem för de i städerna
att uppnå det, så är det ju. Men det kanske ska skrivas in därför, det är väl de
som suttit nere i Stockholm som har skrivit läroplanen så det kanske vore bra
om de fick lite insyn från oss.(1)

Nu är det en stad här och det är nästan omöjligt  (Min anmärkning: att vara i
naturen), jag jobbar med små barn och för att vi ska ta oss till närmsta skog, de
är alltså, man måste åka buss dit (…) Att åka buss här ifrån här där jag jobbar nu
idag, det är omöjligt, jag skulle aldrig försöka det. (7)

Pedagogerna låter oss förstå att  deras känslor för läroplanen och skogen är
något splittrade. Pedagogerna som jobbar mycket i skogen ser det inte själva
som  ett  problem  om  läromålen  hade  varit  tydligare  inriktad  på  just
naturpedagogik  men de  kan ändå förstå  att  det  skulle  kunna  innebära  ett
problem för de förskolor som inte har skogen lika nära. Samtidigt menar de
allra flesta att läroplanen mål redan nu kan innebära ett problem för de som
inte har skogen nära eftersom det, speciellt med små barn, kan vara svårt att
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lägga en bra grund för hållbar utveckling. Återvinning är jättebra men vad
förstår en 2åring av att resterna samlas ihop efter lunch och skickas tillbaka till
köket istället för att slängas i soporna när de sedan inte ser vad som blir av
resterna? 

Vi kastar först här och så kommer det några gubbar och så… Men det är oklart,
barnen kan ju inte se hela den här processen man måste jobba mer medvetet och
tänka så här mycket mycket noga hur man ska göra (…) annars förstår dem
ingenting utan kanske blir  som papegojor,  att dem upprepar det en pedagog
säger (Min anmärkning:  utan att  förstå)  men så  klart,  det  är  mycket  mycket
bättre att man visar barnen och inte bara en gång utan att det är något som vi
gör. Vi samlar alla matrester i stora hinkar men vad är det som händer sedan?
Det är som mig, där man sorterar glas och plast, jag som är vuxen vet inte vad
som händer sedan. Förstår du vad jag menar? Det skulle vara spännande även
för mig att se vad är det som händer sedan? Hur kan vi återanvända det som vi
lämnar där på återvinningscentralen. (7)

Skogens utmaningar
Pedagogerna var rörande överens om att hur roligt det än är i naturen så sker
inte  naturpedagogiken  helt  problemfritt.  Följande  mönster  är  tydliga  vid
samtalen med pedagogerna.

Kläder
Pedagogerna menar att ett vanligt problem är att föräldrarna inte förstår, inte
har råd eller av annan anledning inte ser till att barnen har med sig passande
kläder för de utomhusaktiviteter som planerats. Detta gör att förskolan måste
ha möjlighet att låna ut kläder ”så långt lagret räcker”. Blir barnen blöta och
kalla är det svårt att ha roligt och utevistelsen blir inte rolig för varken barn
eller pedagoger.

det som kan vara problem med skogen är väl om barnen inte har med sig kläder
som är passande att ha i skogen och att de blir kall det är väl det som kan vara
problemet (1)

Man gör ju sitt  bästa för  att  låna ihop så dem kan vara… och vi har  ju lite
lånekläder då så det är det första man gör, provar låna ihop och ordna så att
man har kläder så man kan vara ute utan att frysa. Men finns det inte har vi ju
inget val, man kan ju inte gå ut och göra barnen sjuka.”(4)

Regn och blåst, tycker jag är lite jobbigt åh då beror det oftast på att barnen inte
har bra kläder (…) dem kanske inte har råd att ha kläder för allt. Dem kanske
har en uppsättning. Nog kan väl jag tycka att barnbidraget kanske skulle kunna
gå till det… men det är ju min åsikt. Det kanske inte funkar så för alla. Mycket
med  om  man  har  barn  från  en  annan  kultur,  svårt  att  kommunicera  med
föräldrarna, det här är kläder vi behöver för att gör det vi vill. (…) jag vill ju att
det ska finnas lånekläder eller att  föräldrarna har  möjlighet  att  skaffa,  till  en
billig peng i alla fall. För det är ju också så att visst kan man vara ute hela tiden
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när det är fint väder men det är ju många saker man missar om man inte är ute
när det är dåligt väder också. (2)

Att barnen hade dåliga kläder är för pedagogerna först och främst kopplat till
att barnen inte har kläder som tål regn och kyla. 

Personaltäthet i relation till barngruppen och långa avstånd
Personaltätheten på förskolorna anges också som ett stort problem för många
och det är det som oftast anges vara avgörande för om avdelningen kommer
iväg till  naturen eller  ej.  Fördelen för  pedagogerna på landet  var  att  deras
avdelningar är mindre och med en personaltäthet anpassad för att förskolorna
ska kunna slås ihop med t.ex. andra avdelningar, som de då måste promenera
till, eller fritids vilket då kräver att pedagogerna ska kunna hämta och lämna
barn på bussar utan att den pågående verksamheten stannar av för de barn
som  är  kvar  på  förskolan.  Detta  innebär  att  personaltätheten  i  regel  var
betydligt  högre  på  landsbygdsorterna,  ca  3  på  14  st  3-5åringar,  än  i
storstadsregionen, ca 3 på 21st 3-5åringar. Detta varierade så klart men i min
undersökning  var  dessa  siffror  det  ungefärliga  genomsnittet.  På  samtliga
förskolor i storstadsregionen var bristen på personal det största hindret. Stora
barngrupper med få personal kombination med små barn och lång färdsträcka
till skogen gör det helt omöjligt för vissa avdelningar att sig iväg till naturen
överhuvudtaget.

Det beror ju på hur många barn det är i gruppen naturligtvis men runt, 10 kan vi
säga (av 20). Och då åker vi ju 2 pedagoger och det blir som det blir. Logistiken
blir  ju  då  att  en  måste  vara  kvar  med  10  barn  så  då  måste  ju  de  andra
avdelningarna, om de nu inte hjälper till, måste ju finnas där om det är så att det
skulle vara något. Det är ju det som gör att det blir lite sårbart för oss när vi bor
så här till. Att man inte kan ta barnen och säga idag går vi ut. (6)

Det gäller ju att man ger barnen förutsättningar för att ha kul där och eftersom
vår skog ligger en bit bort så med blöjbarn och så är det inte alltid jättelätt när
man är, man har ju trots allt begränsat med personal och ganska många barn
ibland så är det då någon som måste byta eller kissa på sig så är det ju rent
praktiskt så att det kan vara lite knöligare än om man är helt nära förskolan. (3)

Att vi skulle vilja ha lite mer handlar ju om att vi inte räcker till som personal, vi
är för få.  Det är 16 barn på småbarnsavdelningen och de vill  ju också gå ut
mycket mer men jag menar gå man ut, alla kan ju inte gå på en gång. De är inte
mer än tre de heller på de 16 barnen och då som om de är tre och ska gå iväg så
kan de ha med sig tre tvillingvagnar då kan det sitta 6 barn i dem och de har 16.
Jag menar man kommer inte så långt. Så det handlar ju mycket om att vi skulle
behöva vara fler för då skulle vi kunna göra mycket mer. (6)

Nu är det en stad här och det är nästan omöjligt, jag jobbar med små barn och
för att vi ska ta oss till närmaste skog, det är alltså, man måste åka buss dit och
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det är omöjligt. Kanske någon dag de är jätte lite barn då kunde jag kanske ta de
äldsta men alltså det är… jag tänker inte ens på det. Det är 1-3åringar, men det
är väldigt få som fyllt tre, de flesta dem är små. (…) barnen är små och jag kan
inte tänka mig att jag åh mina kollegor ska klä på 15 barn som är runt två år, de
blir inte bra, alltså det är ingen kvalitet på en sådan aktivitet. Dels så blir man
som pedagog väldigt  stressad  i  en sådan situation  ifall  att  det  skulle  hända
något och sen det att det är för många barn att gå iväg med, ensam går inte
heller  att  ta  t.ex.  5  barn,  det  är  för  mycket  om man ska åka buss  t.ex.  eller
tunnelbana. Men har man skogen i närheten då kan man lösa det här problemet
på ett enkelt sätt. (7)

Har man många väldigt små barn kan det vara svårt. Jag ser bara nu när vi ska
vara ute och det har kommit snö och det är inte nertrampat. Det blir ju jobbigt
för de små. Och det är ju inte så roligt för dem att sitta i en vagn, de kan ju inte
röra sig på samma vis. Men naturligtvis tycker jag att man ska vara ute med
dem men det kan jag se som svårt om de inte är vana. (2)

Avdelningen är i skogen ca en gång varannan vecka men p.g.a. av avståndet och
bristen på personal är det inte möjligt att fara dit oftare. Det är inte praktiskt
möjligt  att  en  personal  far  dit  med  barnen  själv.  Men  hade  situationen  sett
annorlunda ut så finns det så mycket man kan göra i skogen, man kan läsa där
och ha matematik där och ja allt. (5)

Avstånden  i  sig  nämns  inte  direkt  som  en  avgörande  för  huruvida
naturvistelsen  blir  av  eller  ej  men  i  kombination  med  få  personal  menar
speciellt  pedagogerna  i  storstadsregionen  att  det  blir  ett  stort  och  ofta
avgörande hinder. 

Logistik
Något annat som nämns av flertalet pedagoger är just logistiken. Mat, vila och
toalettbesök är inte alltid så lätt att ordna, speciellt inte om vädret inte är det
bästa. Speciellt under vinterhalvåret är det inte varken lätt eller speciellt roligt
att uträtta sina behov eller byta blöja utomhus. För de som har nära till naturen
och bra  med personal  kunde detta  ändå lösas  ganska enkelt  genom att  en
pedagog går tillbaka med de barn som behöver uträtta sina behov eller byta
blöta och kalla kläder. Andra har löst det så att en pedagog har en bil stående
vid skogen de besöker och som då snabbt kan ta sig tillbaka med de barn som
behöver en toalett.  På en av förskolorna hade man löst det så att  man helt
enkelt låtit bygga ett utedass vid skogens samlingsplats. De övriga fick låna
toaletter av t.ex. närliggande idrottshallar eller helt enkelt gå tillbaka med hela
gruppen. De flesta av pedagogerna medger att detta med logistiken visserligen
kan  besvärligt  men  menar  samtidigt  att  ska  det  låta  sådana  saker  stoppa
utevistelsen kan de  aldrig  göra något  med barnen.  Pedagogerna får  istället
förbereda sig för alla tänkbara situationer så gått det går.
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Det (Min anmärkning: problemen) är inget som är ett hinder eller det får inte
stoppa oss, tar man med sådant kan man ju aldrig göra något. Och sedan har
man väl ofta med ja förbandslåda naturligtvis men så ha man ju med nå torra
strumpor och plastpåsar så man kan byta skor om det skulle vara så eller stoppa
fötterna i plast påsar med torra strumpor i alla fall. Så att man, medan man åker
hem, så att säga. Man får vara lite praktisk och det är som du säger man får
tänka sig för innan rätt mycket. (6)

Kollegornas inställning
Andra saker som är, eller som skulle kunna vara, ett problem är chefens och
kollegornas  inställning.  Pedagogerna  talade  om  huruvida  kollegorna  och
chefens inställning hade någon inverkan på den egna inställningen att vara i
skogen  något  som  de  allra  flesta  ändå  ansåg  att  det  hade.  Pedagogerna
nämnde att känslor smittar av sig och att positiva kollegor/chefer gör att hela
grejen känns mer positiv redan från början. Är chefen eller kollegorna istället
negativ kan jobbet bli väldigt tungdraget eftersom pedagogerna då känner att
de måste strida ”för skogen”. Är chefen dessutom i grunden negativt inställd
blir det även svårt att få de eventuella extra resurser pedagogerna skulle vilja
haft för att göra naturen till en aktivitet med hög kvalitet. 

Kollegorna har väldigt stor del i hur man jobbar där (Min anmärkning: i skogen)
för gillar inte kollegorna att gå då, det suckas och det stånkas, då tappar man ju
själv inspirationen för att gå dit. Om man har kollegor som verkligen brinner för
det då är det klart att då blir man ju mer peppad själv och då kan man ju gå dit
flera dagar i veckan bara för att alla tycker att det är så roligt det smittar ju av sig
på barnen också. (1)

Ja det är ju om inte personalgruppen är sams. Då blir det ju tungt för den som
vill, att driva igenom det och försöka vara den som är positiv. (2)

Ja, ja jag i alla fall (Min anmärkning: hade velat gå ut i skogen oftare) men det
här också vi är pedagoger och vi är olika. För mig de är, JAG skulle vilja göra
det, men att  nu här också vi går varannan vecka, och jag kämpade till  att  vi
hittade i alla fall en bra tid.  (5)

Alltså vi tycker ju om att vara i naturen allihop och då blir det väldigt lätt. Sedan
kan jag ju se att även om vi tycker om att vara i naturen och tycker om att vara
ute så har det ganska stor betydelse vilken inställning man har, vad vi tycker är
besvärligt och inte. För det kan jag känna ibland att vi är två stycken som inte
ser några hinder alls (…) medan några kan tycka ”Oh vad kallt och besvärligt”
så det absolut har det med inställning att göra! (3)

Det är svårt att driva en verksamhet själv så jobbar man med en som inte alls har
samma intressen och vilja då kan det ju bli lite tungrott så men sedan kan man ju
ha  olika  intressen,  man  kan  vara  olika  duktiga,  ha  olika  områden  man  är
intresserad av sedan kan man stötta varandra i olika verksamheter och på det
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viset se till att barnen får. Men har man ett direkt ointresse och inte heller kan
stötta sin kollega kan det ju bli väldigt jobbigt.(…) Vår rektor är ju ändå den som
sätter riktlinjerna för den verksamhet vi ändå ska ha, har man inte sin chefs
samtycke eller förståelse för den verksamhet man bedriver och en chef som inte
ser de fördelar med det man gör, de påverkar ju också en väldigt negativt när
man hela tiden måste slåss för sin verksamhet och visa på fördelarna med det
man gör med barnen. (4)

Även om pedagogerna var väl medvetna om svårigheterna som uppstod med
att vara i naturen var det ingen av dem som själv ansåg sig kunna vara en av
de pedagoger som inte ville gå till skogen med barnen. Alla hade dock träffat
på pedagoger som, visserligen var för naturen och naturpedagogik, men som
helst stannade på gården eller var kvar inne om det var möjligt. Flertalet av
pedagogerna menade att kollegornas inställning säkert kunde bero på att det
är jobbigt att gå till skogen, det kräver en extra ansträngning från pedagogerna
både genom planering och genom hela naturtillfället men att det också kunde
ha att  göra med att pedagogerna, vid natur tillfällena,  hamnar utanför sina
rutiner  och  sin  kunskapszon.  Vidare  menade  dem  att  det  kunde  kännas
enklare att arbeta inne eftersom det då är lättare att pricka av att man fått med
allt i läroplanen.

De (Min anmärkning:  kollegorna) kanske inte själv är van eller tycker om att
vara ute, eller så kanske dem är bekväm med att vara inne. De kanske tycker att
de har mer koll på att de får med allt som ska vara med när de är inne. (2) 

De kanske tycker att  det känns omständlig kanske med kissnödiga och blöta
barn. Näh jag vet inte eller så tycker de det är lättsamt att  bara vara ute på
gården så barnen får springa fritt. Så fröknarna kan stå stilla, prata och dricka
kaffe om man får säga så. (1)

Tid
Bristen på tid, samt att föräldrarna inte passar tiderna kan även det innebära
stora problem. Vid tidsbrist är naturaktiviteterna ett av de första aktiviteterna
som blir struken från listan eftersom naturaktiviteten i sig är så tid och resurs
krävande.

Det är ju att en del föräldrar är dåliga på att passa tiden så att vi måste vänta på
barnen och då blir ju tiden ännu kortare så det har vi ju haft, eller så nu har vi
sagt att vi går vi kan inte vänta så antingen får föräldrarna komma efter för dem
vet ju på ett ungefär var vi är eller så får barnet vara kvar här på förskolan. (6)

En av pedagogerna menar att det största problemet med naturen är att man
inte hinner göra allt man vill. 

Det är inte de att man inte kommer på några idéer utan hellre försöka begränsa
sig det är väl det som är svårt. (…) det är ju hellre svårare att stoppa sig själv för
att man inte hinner göra allt man vill. (1) 
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Naturpedagogik och föräldrasamverkan 
De  flesta  pedagogerna  hade  inte  funderat  på  att  ha  någon  särskild
föräldrasamverkan just kring naturen men efter en stunds berättande visade
det sig oftast att de hade mer samverkan med föräldrarna än vad det först gav
sken  av.  Exempelvis  kom  samverkan  naturligt  då  barnen  ofta  tycker  att
dagarna  i  naturen  är  något  man  vill  berätta  om  för  sina  föräldrar  därför
samtalar även pedagogerna en hel del med föräldrarna om just detta för att
föräldrarna ska bygga vidare på det hemma. 

  
Vi har startat upp Skogsprojektet då, då har vi ju (Min anmärkning: samverkan)
ja men då har man ju sammankopplat med föräldrarna varje dag när vi har varit
dit då blir det ju att föräldrarna också får vara en del av det varje dag. Och sedan
fick vi återkoppling till det på föräldramöten också att de tyckte att det var roligt
med  Skogsprojektet  och  att  de  pratar  mycket  om  det  hemma  också  och  de
erbjuder sig till och med att ta med material och grejer bara vi säger till vad vi
vill ha.  (1)

Innan vi började vårt hösttema så presenterade vi ju det temat och ville ha in
åsikter, föräldrarna har varit väldigt så där samarbetsvilliga och skaffat sådana
där orangefärgade band när vi skulle ut i skogen, och skickat med bärplockare.
Senast i går skickade vi sedan hem saft som vi hade gjort själv. Dem fick som
små saftflaskor då som de har varit med hela vägen och gjort. Fick ett sms i
morse av en mamma som ”åh gud vad roligt, vad duktiga ni är, vad kul med
egen saft!”. (2)

Man är ganska beroende om att ha bra samarbete med föräldrarna vi informerar
ju väldigt, väldigt ofta vad vi gör och dem är väldigt inkörda på att torsdagar är
vi ute i skogen men det är ju ändå ofta man måste påminna att man ska ha extra
ombyte, för det är trots allt så, fryser man eller blir man blöt ja då förstår jag
också att då är det inte roligt att vara ute i skogen. (3)

Att  föräldrasamverkan  är  viktigt  är  de  alla  överens  om. En  del  av
respondenterna konstaterar  att  utan ett  bra samarbete skulle  det  vara  både
svårt och ganska onödigt att vistas i naturen. Samarbetet är nödvändigt för att
barnen ska ha med sig passande kläder och för att det inte anses vara någon
större vits med att ha en aktivitet som  föräldrarna inte uppskattar att deras
barn  är  delaktiga  i.  Överlag  verkar  dock  de  flesta  föräldrar  uppskatta  att
barnen är ute i naturen även om en del rädslor finns för att pedagogerna inte
skulle  ha  tillräckligt  bra  koll  på  deras  barn  ”utanför  grindarna”.  Att  vissa
föräldrar visar oro eller rent av är rädda för sina barns säkerhet menar flera av
pedagogerna antagligen beror på föräldrarnas egna erfarenheter av naturen.
Exempelvis nämns föräldrar med utländskbakgrund som är uppvuxna med en
annan, kanske farligare natur än den svenska.

Pedagogers tankar om barn i naturen
Samtliga av det pedagoger jag talat med menar att barnens inställning överlag
är  positiv.  De  menar  att  barnen tycker  att  det  är  mer  spännande  och  mer
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inbjudande  för  fantasilekar  än  förskolans  egna  område.  Det  är  sällan  eller
aldrig  som ett  barn behöver övertalas  att  följa  med till  naturen och barnen
verkar gladare, mer avslappnade och mindre konfliktbenägen i skogen. 

Barnen om man ska tänka deras nivå så kan jag tänka mig att det är spännande
för dem att vara ute i skogen, än att vara ute på gården här annars det blir som
samma och samma eller gå ner på byn de blir som mer uppstrukturerat och stelt
det känns som mer fritt på något vis i skogen och inbjuder mer till fantasi och
utveckling tycker jag. (1)

Man ska aldrig säga aldrig, men det är väldigt få gånger som barnen sagt ”jag
vill inte gå med” och det tycker jag att då har man ju jobbat bra och att man är
intresserad. Man ska gärna gå upp och titta på alla de här krypen som finns i
stubbar och när de är ute i skogen ”titta här, titta här”. Vi får springa som några
skållade råttor och titta på allt och försöka berätta. Just den här nyfikenheten att
man ser att barnen vill så, det ger så mycket och vi tycker att det är jätteroligt
tycker vi. (6)

Väldigt positiva faktiskt dem tycker att det är jättekul alla gånger vi har varit
där (Min anmärkning: i skogen). De är väldigt positiva och väldigt glada dem
”åh vi ska till skogen”. (5)

Ibland stöter de dock på barn med rädslor för naturen, rädslor som dem menar
kommer av samma anledning som tidigare nämnts för föräldrarna, att speciellt
barn med utländskhärkomst kan ha en annan erfarenhet av naturen än de barn
som är uppvuxna i vår svenska natur. Eller att barnen helt enkelt är ovan att
vara i naturen och allt som är nytt kan vara lite skrämmande.

Jag gjorde ju praktik på ett ställe där det bara var barn från andra länder och vi
skulle gå ut i skogen bara för att träna att gå i skogen. En tjej var jätte, jätterädd
och det var jättemycket snö. Till slut så frågar hon mig ”Finns det tigrar här?”,
Åh  då  förstår  man!  De  kan  ju  liksom  inte  förstå  för  de  utgår  ju  ifrån  sina
erfarenheter. Man vet ju faktiskt inte heller, det skulle ju kunna vara så att dessa
barn har blivit skrämd för att det kan finnas andra faror t.ex. våldtäktsmän och
därför har någon i deras närhet sagt ”gå inte i skogen för då blir du uppäten av
tigrar”  alltså  man vet  ju  inte  och  vi  har  ju  ingen  aning  om vad de  har  för
erfarenheter. (2)

Barns fantasi i naturen
Barnens stora fantasi och vikten av fantasi för att skogen ska bli ett bra lärande
verktyg nämns ett flertal gånger under intervjuerna. Pedagogerna menar att
ofta visar barn en annan typ av fantasi ute, en mer gränslös fantasi som kan
svepa med både andra barn och pedagoger i oändliga lekar utan slut.

Man blir ju mer begränsad av materialen inne tycker jag, att vi har de leksaker
och de grejer  som finns  inne.  Nog för  att  våra barn tycker  jag använder sin
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fantasi jätte mycket både inne och ute men i skogen så är man på något sätt ändå
friare för det finns inga färdiga saker. (3)

Om de ska bygga en koja inne med kuddarna då är det ju just dem kuddarna
som finns och kanske någon filt. Ute så hittar de ju material, kanske inte från
början men gör man det till en vana då tycker jag att det blir mera… (2)

Jag tycker att de, vad ska man säga, de fantiserar mer gränslöst ute. Alltså de
”åh den där stenen” där inne var ett hajhav inne i ett berg. Då var det en liten
grotta så man fantiserar så. ”Ja men om man kommer dit där då ramlar man nog
ner, ända långt ner till jordens inre” Ja och hur är det då i jordens inre? Ja det
kan ju vara hur som helst, alltså det kan bli vad som helst av vad som helst. Ja
alltså friare, när man pratar om det här sedan när man frågar vad tyckte ni om
det här och vad var särskilt du kom ihåg  (Min anmärkning: från skogen)? Då
kan det komma vad de gjorde då som är liksom ”jaha var du med på samma
utflykt?” för det kan ju komma precis vad som helst. Men sedan när vi sitter
inne och pratar om naturen då är de ju väldigt bundna ja det var kallt eller ja så.
När de är ute så tycker jag att de gärna svävar ut mer. (6)

På torsdagsförmiddagar är vi ute i skogen och vi brukar dela upp oss i grupper,
så vi gick med 4-5åringarna, jag och min kollega, så tänkte vi att vi skulle gå på
en längre promenad och se vad som finns en bit bort för oftast så följer vi barnen
så de får bestämma lite grann demokratiskt vad vi ska göra. Så kommer vi upp
till  ett  ställe där vi inte varit  förut,  efter en sådan här traktorväg i skogen så
kommer vi  upp på en höjd,  så  ställer  sig  ett  barn och tittar  ”Men titta  vad
mycket leksaker”. Liksom, så här alldeles (Min anmärkning: drar efter andan)
man riktigt såg hur lyckan sken. Det fanns inte en enda leksak det var bara skog
men han såg så mycket att göra och det är ju det, då har man verkligen fantasi.
Han såg jättemycket leksaker fast det var skog som vilken skog som helst. (3)

Pedagogerna menar alltså att barnen har en förmåga att visa gränslös fantasi i
skogen  och  att  de  ofta  deltar  i  naturaktiviteterna  med  stor  entusiasm.  Det
händer sällan eller aldrig att något barn väljer att inte vara med i naturen

Rädslor i naturen
Ett återkommande ämne under intervjuerna är rädslor, Barns och föräldrarnas
rädslor  men kanske  framförallt  pedagogernas  egna  rädslor.  Ett  fåtal  av  de
pedagoger jag talade med medgav att de själva kunde känna sig osäkra med
att ta barnen utanför grindarna men samtliga pedagoger kunde ändå förstå att
personal på förskolan mycket väl kunde ha sådana rädslor. Rädslorna gällde
framförallt olycksrisken och risken för att något barn skulle komma bort när
ingen såg på. Samtidigt menar majoriteten att sådana rädslor inte var något
som kunde få hindra verksamheten utan att man då måste rannsaka sig själv
och arbeta med sina rädslor. Att barnen behöver få en tidig skogsvana nämns
också som något som kan leda till säkrare skogspedagogik, att barn som redan
i 2-3årsåldern fått vara i skogen även tidigt fått lära sig vad som gäller där och
således är mindre rymningsbenägna senare på förskolan. Att barnen skulle få
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bättre  kroppskontroll  och  således  även  skadar  sig  mindre  i  naturen  än  på
skolgården är också något som nämn. Även om rädslan för att tappa bort ett
barn finns där menar flera av pedagogerna att det är just det som är grejen, att
man måste utmana barnen, ge dem mer frihet och få chansen att ta ett eget
ansvar. Pedagogerna frågar sig hur barnen annars skulle kunna lära sig var
gränserna går? 
 

Det är väl den där rädslan att tappa bort någon när man är i skogen. Man vill ju
helst  räkna  dem  mest  hela  tiden.  Men  sedan  gäller  det  ju  att  ha  tilltro  till
kollegorna också att de också har koll på barnen.  Det är ju risk annars att man
tappar det pedagogiska och bara står och räknar barn hela tiden.  Man ska ju
kunna hinna utforska med dem också.  Busa och leka och så. (1)

Alltså det här som jag sa i början att jag kan inte tänka mig att ta och gå iväg
med alla de här 15 barnen, det handlar om barns säkerhet det är det de handlar
om och ingenting annat. Man måste känna sig trygg både… sedan så är jag och
mina kollegor här främst för barnens säkerhet. (7)

Jag vet att en av mina kollegor, nere på det där hygget var det en jättestor sten,
hög sten (…) hon tyckte ju inte att de skulle få klättra på den där stenen för dem,
ja som sagt ett hygge, mycket avsågade träd runt om. Så hade de ramlat ned
hade de kunnat göra sig väldigt illa  men så vi pratade om det en stund och
tillslut kom vi fram till att de visst kunde få klättra där så att de kunde lära sig
av sina egna handlingar.  Man måste ju se att det här kan vara farligt, absolut
man kan ju inte tro att det inte är farlig men jag kan inte säga att jag är rädd att
det ska hända någonting. (2)

De man inte kan, det kan man heller inte förstå. Det jag har erfarenhet av och
det jag kan det är jag ju trygg i och självklart kan jag förstå att en del, har man
inte kunskap är det klart att det tar stopp. Det har jag stor förståelse för men
däremot har jag ingen förståelse för att inte kunna utmana sig själv för barnens
skull, har jag inte kunskap så får jag skaffa mig kunskap för barnens skull. (3)

Ja rädslor, jag tror det är den här rädslan för, som jag upplever det, att även om
man är på gården så kanske en del är rädda att ”oj tänker om ett barn öppnar
grinden och går ut” det blir så dumt. Jag känner mera att deras rädsla, jag menar
våra barn, alltså vi måste ju utmana dem, det går ju inte annars. (5)

Jag har jobbat i snart 30 år och har aldrig haft en allvarlig skada eller olycka i
skogen.  Jag  har  aldrig  behövt  ringt  till  en  läkare  eller  att  ett  barn  haft  en
hjärnskada vilket händer ganska ofta på skolgården i denna ”skyddade miljö”.
Så jag kan inte se skogen som en farlig lekplats (4)

Resultatsammanfattning 
De pedagoger som deltagit i studien har alla varit positiva till naturpedagogik
även  om  deras  förutsättningar  för  att  faktiskt  kunna  arbeta  i  naturen  har
varierat. De flesta av pedagogerna som deltog önskade att de kunde vara mer i
skogen med barngruppen trots att naturpedagogiken inte är helt problemfri.
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Det problem som nämndes mest var trots allt antalet personal i jämförelse med
barngruppens storlek och inte naturen i sig självt. Anledningar som angivits
till  varför  man  väljer  att  vara  i  naturen  eller  varför  man  skulle  vilja  ha
möjlighet att vara i naturen är pedagogernas egna barndomsminnen, lugnare
stämning, oändlig variation och utmaningar som inte går att finna i förskolans
egna miljö men framförallt nämns barnen och pedagogernas glädje över att få
vara ute i naturen, att utforska och upptäcka saker tillsammans.
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Diskussion
I följande avsnitt jämför och analyserar jag studiens resultat mot den tidigare
forskning som gjorts  på  området.   Jag  ställer  även resultatet  mot  studiens
problemställning  Vad har pedagoger för uppfattning och känslor kring att arbeta i
naturmiljö? 

Avsnittet avslutas med några slutord där jag med egna ord beskriver mina
tankar om arbetets gång och de slutliga resultatet av studien. 

Resultat diskussion
Jag  har  valt  att  dela  upp  slutdiskussionen  under  fyra  underrubriker.
Uppfattningar  och  känslor,  Att  arbeta  i  naturen  och  Kläder,  väder  och  andra
svårigheter  där jag söker svar på vad pedagogerna har för uppfattningar och
känslor  kring  naturpedagogik  och slutligen  en  kort  Sammanfattning  där  jag
väljer att ta upp det mest centrala i min diskussion. 

Uppfattningar och känslor
Något  som har  blivit  väldigt  tydligt  under  studiens  gång är  att  pedagoger
överlag verkar vara positiv till arbetet i naturen. Även om de inte själva har
möjlighet  att  gå  till  skogen  så  ser  dem  otroligt  många  möjligheter  med
naturpedagogiken  något  som  även Lindemann-Matthies  &  Knecht  (2011)
reflekterar  över  i  sin  studie.  Pedagogerna  som  deltog  i  den  här  studien
arbetade  överlag  mycket  i  naturen  och  flertalet  besökte  skogen mellan  1-2
gånger  i  veckan.  Men  även  de  pedagoger  som  inte  besökte  naturen  med
barnen, och de som besökte naturen väldigt sällan med barnen, talade positivt
om pedagogisk verksamheten i naturen. Anledningarna till varför det ansågs
positivt är många. Några anledningar som nämnts under intervjuerna är  att
naturen  eller  framförallt  skogen  ger  en  annan  känsla,  ett  lugn,  som  inte
infinner  sig  i  förskolans  lokaler  och att  utrymmet  som naturen  ger  gör  att
barnen  får  större  möjligheter  till  att  utforska  på  egen  hand.  En  annan
anledning som nämns är att  pedagogerna helt  enkelt hade minnen från sin
egen barndom där naturen haft en dominerande roll och pedagogerna ville då
även  ge  dagens  barn  chans  att  ta  del  av  ”skogens  mystik”.  Pedagogerna
upplevde att barnen blev både lugnare och mindre konfliktbenägna i naturen
vilket även gjorde att pedagogerna upplevde en mer harmonisk arbetsmiljö. 

Szczepanski et al. (2006) och Fägerstam (2012) argumenterade i sin forskning
för  hur  psykiskt  och  fysiskt  hälsofrämjande  naturen  är  för  både  barn  och
vuxna något som pedagogerna i denna studie bekräftar. Pedagogerna uttalar
sig visserligen utifrån sin egen upplevelse men det var det som var syftet med
studien.  Pedagogerna talade mycket om den underbara känslan de får av att
vara  i  naturen  med barnen  och  hur  roligt  barn  och  pedagoger  har  när  de
utforskar tillsammans.
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Precis  som  Copland  et  al.  (2012)  konstaterar  i  sin  studie  så  verkar
pedagogernas  inställning  ha  en  avgörande  roll  för  den  pedagogiska
verksamheten  i  naturen.  Det  pedagoger  som  deltog  i  studie  talar  om  den
rädsla som de upplever att vissa pedagoger på förskolorna har för att släppa
barnen utanför  grindarna.  Vidare  poängterar  de att  det  inte  är  ovanligt  att
pedagoger även innanför grindarna är så rädda för att barn ska rymma att de
blir ståendes vid grinden och hela tiden räknar barnen. Denna rädsla hindrar
pedagogerna  i  många  fall  att  faktiskt  agera  pedagogiskt  och  istället  bli
övervakare för barnen. 

Flertalet  pedagoger  i  studien  kände sig  inte  speciellt  uppmuntrade  av sina
chefer när det gäller just naturpedagogik. Pedagogerna talade om chefer som
ansåg att förskolorna var i naturen jättemycket för att barngruppen fick var ute
i skogen ca 2 timmar i veckan, men pedagogerna själva uppfattade det som ett
absolut  minimum  och  hade  gärna  sett  att  det  funnits  mer  möjligheter  till
naturvistelse. Ett mindre antal av de tillfrågade pedagogerna menade att de
under sin tid som verksam pedagog känt att  de behövt eller idag behövde
bevisa för sin chef varför naturpedagogik skulle vara bra för barnen.  Detta
ledde, enligt pedagogerna, till att naturvistelsen inte alltid vart lika glädjefylld
eller  att  naturvistelsen  till  och  med  uteblivit.  Om  cheferna  varit  mer
tillmötesgående och stöttat pedagogerna i deras vilja att vara i naturen skulle
de kunna tänka sig att avdelningarna kanske haft tillgång till en extra resurs en
förmiddag  i  veckan  för  att  möjliggöra  tillfällen  i  naturen  även  för  t.ex.
småbarnsavdelningarna  som  annars  verkar  ha  svårt  att  komma  iväg  till
skogen. Chefernas inställning och sätt att stötta personalen på verkar därför
också  ha  en  stor  inverkan  på  vilka  möjligheter  pedagogerna  ser  för
naturvistelsen. 

Att arbeta i naturen
Pedagogerna menade att barnen ges möjlighet att använda sin fantasi på ett
annat sätt när de befann sig i naturen p.g.a. att barnen då inte hade möjlighet
att använda sig av färdiga leksaker. I naturen kan en pinne få agera allt från
baby till bomber och granater medan barnen inomhus och på skolgården blir
mer hämmade och inte lika benägna att tänka utanför ramarna. På skolgården
upplever  pedagogerna  att  barnen är  mer  beroende  av  pedagogerna  för  att
komma igång med leken och barnen ger ofta sken om att det är tråkigt att vara
ute eftersom det ändå upplevs som att det inte finns något att göra. 

Sandseter  (2012)  menar att  barnen söker den riskfyllda leken,  att  de  aktivt
söker  utmaningar  på  gränsen  till  vad  de  behärskar  och  att  skolgården  då
innebär en begränsning för barnens utveckling. Pedagogerna i den här studien
upplevde precis det, att barnen agerade mer fritt och fantiserade mer gränslöst
i naturen. De upplevde också att barnen fick bättre kroppskontroll av att leka i
den oplanerade naturmiljön, samt att barnen skadade sig mindre än på den
säkra skolgården, även det är något som Sandseter konstaterar i sin studie. 
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Kläder, väder och andra svårigheter
Ett hinder som ofta upplevdes av pedagogerna var att barnen inte hade med
sig bra och ändamålsenliga kläder vilket medförde att barnen snabbt blev blöta
och kalla. Detta poängterar även Blanchet-Cohen & Elliot (2011) och O’Brien &
Murray (2006). Likt  O’Brien & Murray menade pedagogerna i studien att det
var viktigt att förädlarna förstod hur viktigt det var med bra kläder. För att få
föräldrarna  att  förstå  detta  hade  flera  av  pedagogerna  provat  involvera
föräldrarna  i  sina  naturaktiviteter  på  olika  sätt  bl.a.  genom  noggrann
dokumentation, dagliga samtal samt genom att be föräldrar bidra med olika
grejer för att göra stunden i naturen fulländad. Som tack hade sedan barnen
tagit hem egengjord sylt och saft. 

Det som skilde pedagogerna i den här studien från O’Brien & Murrays studie
var att ingen av de tillfrågade svarade att det var jobbigt att barnen blev blöta
och skitiga. Att barnen skulle bli smutsiga nämndes överhuvudtaget inte av
någon av pedagogerna men att barnen blir blöta anses vara ett problem p.g.a.
att  de då snabbt  blir  kalla och naturaktiviteten måste  i  värsta  fall  avbrytas
eftersom det är för få pedagoger för att bara kunna ta med ett barn tillbaka till
förskolan.  Att barnen hade dåliga kläder är för pedagogerna först och främst
kopplat till att barnen inte har kläder som tål regn och kyla något som i denna
studie  verkar  vara  ett  större  problem  för  de  pedagoger  som  jobbar  på
landsbygden. Landsbygdspedagogerna i studien är verksam ganska långt norr
ut i landet vilket innebär att vinterhalvåret normalt både är längre och kallare
än i södra Sverige detta i sin tur borde ställa högre krav på barnens kläder. Om
detta är anledningen till att pedagogerna på landsbygden ansåg kläder var ett
större problem än pedagogerna i storstadsregionen är svårt att utläsa av denna
studie.  

Lindemann-Matthies & Knecht (2011) menade på att barnens ovana i naturen
var  det  största  hindret  för  naturpedagogiken  och kanske var  det  de  en av
pedagogerna i denna studie också ville få fram när denne talade om att man
borde lära barnen vara i skogen redan tidigt i livet eftersom de då lär sig vad
som gäller redan från början och att det då skulle vara lättare för den vuxne
även när barnet blev äldre.

Det som nästan alla pedagogerna i  studien nämner är dock just  bristen på
personal.  Pedagogerna  menade  att  p.g.a.  de  stora  barngrupperna  och  det
begränsade antalet pedagoger ofta gjorde det omöjligt att besöka skogen på ett,
för barnen, säkert sätt. Detta speciellt om barngruppen behövde färdas en bit
för  att  ta  sig  ut  i  naturen.  Naturligtvis  var  det  dock  stor  variation  mellan
förskolorna  för  vilken  gräns  pedagogerna  ansåg  att  det  inte  längre  var
praktiskt möjligt att åka till naturen med barngruppen. En av de pedagoger
som deltog i studien besökte skogen 2 gånger i veckan med barngruppen trots
att det tog ca 40 min att gå till skogen eller motsvarande med buss. En annan
pedagog poängterade att  det  är  omöjligt  för  deras  barngrupp att  ta  sig  till
skogen- deras bussresa skulle ta ca 15 min. Det som skilde dessa avdelningar
åt var att den ena gruppen bestod av 3-5åringar och den andra gruppen bestod
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av 1-3åringar. På båda avdelningarna arbetade 3 pedagoger men avdelningen
med de äldre barnen bestod av 21 barn och småbarnsavdelningen bestod av 16
barn. Det är svårt att säga exakt varför pedagogerna på småbarnsavdelningen
ansåg det vara helt omöjligt att besöka skogen. Men de menade på att det blev
för svårt att ta ut så många små barn så långt.

Sammanfattning
Pedagogerna  i  studien  ansåg  sig  själva  vara  väldigt  positiv  till
naturpedagogiken. Pedagogerna var alla överens om de positiva effekter som
naturpedagogiken ändå kan ge och de fantastiska lärtillfällen som kan uppstå i
skog och mark. Alla de pedagoger som deltog i studien önskade att de hade
mer möjlighet att vara i naturen med barnen. En avvikande åsikt var dock att
det  inte  får  bli  för  mycket  av det  goda,  att  lagom är  bäst.  Pedagogen som
uttalade detta menade att ingen kan leva utomhus och att det även är viktigt
för  barnen  att  få  lära  sig  hur  de  ska  bete  sig  i  inomhusmiljö.  Pedagogen
poängterar vikten av att få komma in och lära barnen att tvätta händerna eller
sitta stilla på en stol. Vilka uppoffringar och vilka ansträngningar pedagogerna
kunde tänkas göra för att möjliggöra tillfällen för att ta med barngruppen till
naturen skilde  sig  mycket  från de  olika förskolorna.  En  pedagog såg inget
större  problem med att  lämna en  ensam pedagog med 10 barn  när  övriga
barngruppen  besökte  skogen  medan  en  annan  pedagog  ansåg  att  det  var
besvärligt och rent omöjligt att få bra kvalitet på en aktivitet som krävde att tre
pedagoger skulle behöva klä på 16 barn. Men den senare var en avvikande
åsikt i studien då majoriteten ändå uttryckte att de skulle kunna gjort nästan
vad som helt för att möjliggöra en stund med barnen i skogen. De pedagoger
som ofta var i skogen menade på att visst skulle det kunna hända att ett barn
kom  bort  en  stund  men tanken  på  att  något  barn  skulle  komma  bort  och
utsättas  för  fara  var  inte  något  dessa  pedagoger  hade  ägnat  så  stor
uppmärksamhet.  Överlag svarade pedagogerna att  de inte alls  tänkte något
särskilt på att det skulle medföra någon ökad risk för barnen att vara i skogen.
De pedagoger som ändå tänkte på risken verkade vara medvetna om att de
ofta var ensamma om sin oro i personalgruppen och de har således anpassat
sig till att acceptera läget. De kan inte göra ett bra arbete med barnen om de
hela  tiden  agerar  grindvaktare  som  Copland et  al.  (2012)  skriver  om  i  sin
studie. 

Alla pedagogerna nämnde olika anledningar till varför de ansåg det så viktigt
att vara i naturen men underförstått var ändå att naturen många gånger ansågs
vara en bra, om inte bättre lärmiljö än förskolans egna lokaler, att variationen
är större och att stämningen blir lugnare för både barn och pedagoger. Så även
om en vistelse i naturen i det stora hela kräver mer uppmärksamhet och mer
aktivitet av pedagogerna än utevistelsen på skolgården så ansåg pedagogerna
att det var en annan känsla i naturen som således också gav pedagogerna en
lugnare och mer harmonisk arbetsmiljö.
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Slutord om arbetet
Det har varit både roligt och lärorikt att göra den här studien. När jag först la
fram  min  idé  för  denna  uppsats  så  var  min  handledare  minst  sagt  något
tvivelaktig. Hade jag någon bakgrund till studien att komma med? Jag ville tro
att jag hade det men insåg själv ganska snart att det här med att forska inom
utomhuspedagogik inte alls var så enkelt som jag först velat tro. Många av de
avhandlingar  som  jag  studerat  för  inspiration  refererade  alla  till  samma
forskare och forskaren själv refererade ofta och mycket till sin egen tidigare
forskning på området.  Detta  gjorde att  urvalet  av forskare  plötsligt  kändes
väldigt tunt och jag behövde söka mig utanför den här kretsen, från alla som
refererade  till  samma forskning.  Jag  menar  hur  skulle  jag  kunna  få  någon
trovärdighet i min studie om jag bara kan referera till forskning som mynnar
ut till en och samma forskare i grunden? 

För att hitta den forskning som jag idag har använt mig av i min studie har jag
fått  lov  att  sökt  mig  bort  från  norden  och  istället  kollat  mycket  på  USA,
Kanada och Australien. Detta i sig har då medfört andra hinder för att mitt
resonemang i studien ska kunna anses trovärdig. Dessa länder har inte samma
skolsystem som vi  har och de har andra typer av hinder för att  möjliggöra
pedagogik i skogen, som exempel avsaknad av allemansrätt och farligare natur
i  form  av  giftiga  växter  och  djur.  Ofta  har  de  också  i  grunden  en  annan
inställning till naturen än den vi har här i norden. Jag har därför fått vara noga
när jag valt forskning där fokus just ha legat på pedagogerna och inte på den
miljö som finns.

Om min slutsatser och forskning inom ämnet
I det stora hela är jag nöjd med mitt arbete och jag anser att mina slutsatser är
högst trovärdiga men en önskan från mig är ändå att mer forskning inom detta
område  sker  i  vår  nordiska  och  framförallt  svenska  natur.  Allt  som  oftast
poängteras det att  utomhuspedagogik är bra på mer en ett  sätt,  något som
även jag konstaterar i min studie.  Men det jag uppfattar när jag läst tidigare
forskning  är  att  pedagogernas  egna  känslor  och  rädslor  för  naturen  oftare
anses som ett hinder för något som annars verkar anses så positivt i 2000-talets
Sverige. Det finns en viss underton i tidigare forskning att pedagoger som av
en eller annan anledning är tveksam till skogspedagogiken i själva verket är
lata och inte vill utföra sitt jobb. Jag skulle istället vilja ta reda på vad som gör
att  dessa pedagoger  faktiskt  är  tveksamma och om det  finns något fog för
deras tveksamhet. 

Med detta sagt vill jag återigen bara poängtera att de pedagoger som deltog i
min studie var alla positiv till att arbeta i naturen med barnen i förskolan. Den
stora frågan var bara vilka möjligheter som förskolorna har att besöka skogen,
och vad är pedagogerna egentligen skyldiga att  uppoffra för att  möjliggöra
skogspedagogik  när  det  inte  står  i  styrdokumenten  att  barnen  ska  vara  i
naturen?

Jag skulle gärna se mer forskning och tydligare riktlinjer inom området.

31



Referenser
Ahrne, G. & Svensson, P. (2011) Handbok I kvalitativa metoder Malmö: Liber
Björklund, E & Elm, A (2003). ”De är bara å leta maskar”. I Johansson, E &

Pramling  Samuelsson,  I  (red.).  Förskolan –barns första  skola. (s.137-157).
Lund: Studentlitteratur.

Blanchet-Cohen,  N.  &  Elliot,  E.  (2011)  Young  Children  and  Educators
Engagement and Learning Outdoors: A Basis for Rights-Based Programming.
Early education and development, 22(5), 757–777. 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber
Copeland, K. A., Kendeigh, C. A., Saelens, B. E., Kalkwarf, H. J., & Sherman, S.

N. (2012) Physical activity in child-care centers: do teachers hold the key to the
playground?, Health education research, 27 (1), 81–100.

Fjørtoft,  I.  (2001)  The  Natural  Environment  as  a  Playground  for  Children:  The
Impact  of  Outdoor  Play  Activities  in  Pre-Primary  School  Children.  Early
childhood education journal, 29 (2), 111-117

Fägerstam, E. (2012) Space and Place Perspectives of outdoor teaching and learning,
Linköping  Studies  in  Behavioural  Science, Linköping  University,
Department of Behavioural Sciences and Learning,167

Gunnarsson, R.  (2002).  Validitet  och reliabilitet  hämtad: 2014-11-18,  tillgänglig
http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml

Lindemann-Matthies, P.  & Knecht, S.  (2011) Teachers’ Attitudes Toward Forest
Education, The journal of environmental education, 42 (3), 152-167

Maynard, T., Waters, J. & Clement, J. (2013) Child-initiated learning, the outdoor
environment and the ‘underachieving’ child. Early years, 33, ( 3), 212–225

O’Brien, L. & Murray, R. (2006)  A marvelous opportunity for children to learn: a
participatory  evaluation  of  Forest  School  in  England  and  Wales. Forest
research 

Ridgers, N. D., Knowles, Z. R., & Sayers J., 2012. Encouraging play in the natural
environment:  a  child-focused  case  study  of  Forest  School. Children`s
geographies, 10(1), 49–65

Sandseter, E. B. H. (2012) Restrictive Safety or Unsafe Freedom? Norwegian ECEC
Practitioners’  Perceptions  and  Practices  Concerning  Children’s  Risky  Play.
Child care in practice, 18 (1), 83-101 

Skolinspektionen,  Förskola,  före  skola  –  lärande  och  bärande, rapport  2012:7.
Stockholm: Skolinspektionen

Skolverket  (2010)  Läroplan  för  förskolan 98,  reviderad  2010.  Stockholm:
skolverket

Skolverket  (2013)  Allmänna  råd  med  kommentarer för  förskolan.  Stockholm:
skolverket

Szczepanski, Malmer, Nelson & Dahlgren(2006) Utomhuspedagogikens särart och
möjligheter  ur  ett  lärarperspektiv-  En  interventionsstudie  bland  lärare  i
grundskolan. Didaktisk tidskrift, 16(4), 89-106

32

http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml


Thomas, G.(2010)  Facilitator, Teacher, or Leader? Managing Conflicting Roles In
Outdoor Education. Journal of experiential education, 32(3), 239-254

Vetenskapsrådet.  (u.d.).  Forskningsetiska  principer  inom  humanistisks-
amhällsvetenskaplig  forskning.  Hämtad  2014-11-28 Tillgänglig:
www.codex.  vr  .se/texts/HSFR.pdf 

33

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


BILAGA  1: Diskussionsområden  för
pedagogintervjuer

 Förskolan i naturen/skogen, Allmänna tankar.
 Läroplanen och naturpedagogik
 Känslor kring att arbeta i naturen/skogen.
 Möjligheter och positivt tänkande med pedagogik i naturen
 Negativt med Pedagogik i naturen.
 Svårigheter som kan uppstå
 Kollegor/chefens inverkan
 Föräldrasamverkan och inverkan
 Skogs/naturområdets geografiska läge och utseende i jämförelse 

med förskolan.
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