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 Abstrakt 
Det finns många olika profiler på förskolor, något som gör att läroplanen 

realiseras på olika sätt. I denna studie har förskollärare från mer traditionella 

förskolor undersökts, detta med utgångspunkt i hur de realiserar målen och 

riktlinjerna från läroplanen i de naturorienterande ämnena. Studien har 

genomförts med hjälp av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

bildstöd. Detta gjordes genom intervjuer med sex förskollärare, intervjuerna 

genomfördes med informanter från 6 olika förskolor som alla ligger i samma 

kommun. Analysen har genomförts genom att kategorisera informanternas 

svar. Resultatet visar att förskollärarna vill arbeta mycket utomhus i skogen och 

att de har krav på sig att arbeta där. Den tolkning som har gjorts är att för att 

realisera de mål och riktlinjer som finns i läroplanen måste förskollärarna ut i 

skogen, det har även visat sig att förskollärarna har ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt på lärandet, något som setts vara avgörande för hur läroplanens mål och 

riktlinjer sedan realiseras.  

 

 

 

Nyckelord: Förskolan, Förskollärare, Lärande, Läroplansteori Samspel, 

Sociokulturellt lärande, Utomhuspedagogik. 
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 Inledning  
Idag finns det mängder av olika hälso- och läroinriktningar på förskolor och 

skolor runt om i Sverige. En snabb sökning på Google skapar träffar över hela 

landet med inriktningar så som yogaförskolor, uteförskolor, hälsoförskolor och 

många fler. En av de inriktningar som förskolor kan ha är utomhuspedagogik. 

Den utomhuspedagogiska inriktningen är något som sedan innefattar en mängd 

olika inriktningar. Några av dessa är äventyrspedagogik och naturpedagogik 

(Sandell & Öhman, 2013). Det utomhuspedagogiska begreppet  kan ibland i och 

med olika inriktningar vara lite svårtolkat (Szczepanski & Dahlgren 2011). 

 

Jag är själv uppvuxen på landsbygden i Västergötland.  Under min skolgång 

hade jag och mina kamrater alltid nära till naturen och det hände många gånger 

att undervisningen förlades utomhus. Ett tillfälle som jag särskilt kommer ihåg 

var när vi mätte höjden på olika träd. Detta genom att hålla en pinne i handen, 

backa från trädet och se till så att hela trädet täcktes av pinnen. Sedan luta den 

åt sidan för att låta en kompis gå lika långt åt sidan, därefter mäta avståndet från 

kompis till träd för att få reda på trädets höjd. Detta är något som jag är tveksam 

till att jag skulle ha fått lära mig på något annat sätt. Det var något som gav mig 

ett verktyg för framtiden. 

 

En av de organisationer som idag jobbar med just utomhuspedagogik på olika 

sätt är friluftsfrämjandet. De jobbar till stor del utanför skolan, men de jobbar 

även inom skolan. Detta genom att utbilda personal och på så sätt ge förskolan 

eller skolan en ”ur- och skur” stämpel. För att få denna stämpel  krävs att 

förskolan delvis jobbar aktivt med att vara ute och att personalen fortbildas i att 

arbeta med barnen i utomhusmiljön ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 

I förskolan finns idag krav på att arbeta med just natur och miljöfrågor,  

 
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska 

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

en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Skolverket, 2010, s. 7) 

 

Förskolor arbetar med detta på olika sätt. Vissa har som tidigare nämnts tydliga 

utomhusprofiler, så som exempelvis ur-och skur förskolor. Däremot så finns det 

många förskolor som inte har denna uttalade profil. Men de ska fortfarande 

arbeta med det som står i läroplanen för förskolan. Det som kommer belysas i 

denna studie är de förskolor som inte har en utomhusprofil och hur de 

förskollärarna som arbetar på dessa förskolor anser sig arbeta med det som står 

i läroplanen och hur de naturorienterande ämnena realiseras.  



  

 

2 
 

Hur anser sig förskollärare på de mer traditionella förskolorna arbeta med 

realisering av läroplanen kring de naturorienterande ämnena? 
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 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet kommer till en början läroplansteori beröras. Sedan 

kommer jag att belysa utomhuspedagogikens historia. Jag kommer även 

förklara begreppet utomhuspedagogik, som kan vara aningen komplext. För att 

gå vidare till vad pedagoger uppfattar kring att arbeta ute i skog och mark och 

där efter vad forskningen anser att barnen tillgodoser sig för kunskaper i den 

miljön. Här kommer framförallt litteratur från de Skandinaviska länderna 

användas just för att de skandinaviska ländernas skolsystem ser väldigt lika ut 

(Annerstedt, 2008). Inslag av litteratur från andra länder förekommer. Dessa 

särskilt utvalda för att passa in i denna undersökning, som utgår från Svenska 

förskollärare.  

Läroplansteori 

Läroplansteori är något som står på tre grundpelare. Dessa tre grundpelare 

beskrivs här nedan. 

Formulering och transformering av läroplanen 

I formulering av läroplanen, här fokuserar man på de urvalsprocesser och 

förhandlingar som leder fram till hur läroplanen formuleras. Detta sker på 

politisk nivå. Transformering av läroplanen handlar om verkligheten och hur 

läroplanen kan ses på olika sätt och även tolkas på olika sätt. Med andra ord hur 

kan det som står i läroplanen tolkas på olika sätt (Linde, 2012). 

Realisering av läroplanen 

Idag är det möjligt att tolka läroplanen på olika sätt kring vad och hur barnen 

ska lära sig. Vi har haft ett av västvärldens mest centraliserade skolsystem, alltså 

att det som ska läras är uppstyltat, på ett sätt som gör det svårt som lärare att ha 

något svängrum. Under 1990-talet decentraliserades skolsystemet och staten 

började förlita sig  på den kompetens och professionalitet som fanns i skolorna. 

Detta i sin tur gjorde att staten inte hade samma kontroll över hur elever 

uppfattar läroboken. Istället började man förlita sig på den kunskap och 

professionalism som lärarna besatt och eleverna fick mer utrymme. Den tidigare 

undervisning i skolan hade varit kateketiskt präglad, där eleverna skulle återge 

information på ett korrekt sätt, detta var lärarens syfte med undervisningen. 

(Linde, 2012)  

 
I modern undervisning med syfte att eleverna ska öva upp sin förmåga att utveckla 

sin förmåga att tänka kritiskt granskande, självständigt lösa problem, söka relevant 

kunskap, utveckla sin kreativitet etc. uppstår frågan om förhållandet mellan 

sändarens avsikter och mottagaren uppfattning som mycket mer problematisk. 

(Linde, 2012, s. 81) 

 

Linde (2012), menar att vad mottagaren uppfattar inte alltid är identiskt med 

vad avsändaren har avsett. Detta menar han i sin tur är något vi alla stött på i 

dagliga konflikter.  
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Realisering av läroplanen handlar alltså om hur man använder läroplanen i 

undervisning och andra pedagogiska aktiviteter, detta sker i lokalt på skolor och 

förskolor. Det är hur förskollärare realiserar läroplanen som ligger till fokus i 

denna studie. 

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogikens historia 

Utomhuspedagogiken i akademiska sammanhang går tillbaka till mitten av 

1860-talet. Rötterna till begreppet finns i Cornell University och Ohio state 

university. Där började man genomföra kurser med syfte att för den deltagande 

att öka kontakten med naturen (Szczepanski & Dahlgren 2011).  

 

Szczepanski och Dahlgren (2011) menar att begreppet utomhuspedagogik 

introducerades i akademiska sammanhang i Sverige först i början på 1990-talet. 

Detta skedde i det som senare blev Centrum för Miljö och utomhuspedagogik 

vid Linköpings universitet. Idag har utomhuspedagogiken en etablerad plats i 

skolor och förskolor runt om i Sverige  menar Szczepanski och Dahlgren (2011). 

Något som i sin tur har lett till att flera länder runt om i världen ser och har sett 

Sverige och även de andra Skandinaviska länderna som förebilder när det 

handlar om utomhuspedagogik (Bentsen & Jensen, 2012; Nah & Waller, 2015). 

 

Även John Dewey har haft en betydande roll för utomhuspedagogiken och kan 

ses som en förebild menar Szczepanski (2013). Dewey är ursprunget till 

”learning by doing” som i snäva drag innebär att lära genom att göra. Dewey 

menade att man skulle försöka nyttja praktik och teori bredvid varandra 

(Szczepanski, 2013). Även Arne Nikolaisen Jordet, en norsk forkare, som ses som 

en stor förebild när det kommer till udeskole i Danmark, pratar om teori och 

praktik tillsammans. Men Jordet nämner också det estetiska i arbetet och att 

detta ska gå hand i hand (Bentsen & Jensen, 2012). 

Begreppet utomhuspedagogik 

Att diskutera om begreppet utomhuspedagogik runt om i landet kan enligt 

Szczepanski och Dahlgren (2011) bli problematiskt. Begreppet är något som 

tolkas på olika sätt beroende på vem du frågar. Detta i sin tur kan göra att det 

är svårt att verkligen förstå vad olika forskare menar när de skriver om 

utomhuspedagogik (Szczepanski, 2014).  

 

Det är inte bara forskare som ser olika på begreppet utomhuspedagogik. Även 

pedagoger inom skolväsendet i Sverige har delade åsikter om vad 

utomhuspedagogik betyder. Szczepanski och Dahlgren (2011), har genom att 

fråga ett antal lärare om begreppet utomhuspedagogik kommit fram till att 

begreppet oftast associeras till olika objekt, platser, men också olika sätt att lära.  

 

Begreppet som sådant definieras av nationalencyklopedin som följer.  

 
Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. 

Termen introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk 
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reformpedagogiks bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på 

en växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt 

utövas den i form av tolkning, vägledning och reflektion i natur- och kulturlandskap, 

där eleven vistas större delen av undervisningstiden. 

Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, och genom 

att lärandet förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta de 

positiva effekterna för elevernas hälsa. (http://www.ne.se). 

 

Det är den definition som kommer att stå till grund för vidare användning av 

begreppet utomhuspedagogik i denna studie. Alltså undervisning som förläggs 

utomhus. 

Utomhuspedagogik i praktiken 

Klaar och Öhman (2014) menar att den utomhuspedagogiska tradition som finns 

i svenska förskolor kan ses  ha olika avsikter. Författarna förklarar dessa avsikter 

såhär: 

 

Personlig utveckling och välbefinnande.  

 
Swedish preschools are expected to support children´s development, and the 

curriculum stresses the importance of daily outdoor activities, contributing to 

development and well-being. (s. 233) 

 

Att bry sig om naturen. 

 
The educational tradition in Swedish preschools also highlights a view of nature that 

embraces wilderness as something that is vast, unspoiled, valuable and worth caring 

for. This is particularly evident when focusing on environmental issues of 

sustainability or climate change. (s. 234) 

  

Skapa kunskap om naturfenomen och naturens processer.  

 
An early policy document for all Swedish preschools entitled ’Pedagogical 

recommendations for day care centers and preschools’ (National Board of Health and 

Welfare 1987) describes how preschool education should focus on nature, culture and 

society, where the concept of nature is highlighted as responsibility for nature and 

knowledge about the human body, health, well-being, the lie circle, plants, animals, 

the environment, weather, seasons, natural phenomena and forces and technology 

for example. (s. 234) 

 

Dessa kategorier stämmer väl överens med det som Szczepanski och Dahlgren 

(2011) kom fram till när det tillfrågade en mängd olika lärare för olika åldrar om 

just utomhuspedagogik. Likaså menar de att en annan stor del med 

utomhuspedagogik i förskolan och skolan är den sociala biten. Flera lärare som 

har jobbat med utomhuspedagogik beskriver hur relationerna mellan barn 

stärks och även relationen mellan lärare och barn. De fortsätter också med att 

beskriva att skogen upplevs av lärare i  Sverige som en pedagogisk möjlighet 

och ett komplement till klassrummets lärmiljöer. Detta av både lärare i förskolan 

och i skolan. I skolans värld menar lärarna att utomhuspedagogiken inte ska 

utesluta den vanliga verksamheten utan att de snarare ska gå hand i hand med 

http://www.ne.se/
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varandra. De ska vara ett komplemt till varandra och till de olika 

verksamheterna (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Med andra ord blanda teori 

och praktik. 

 

Även Bentsen och Jensen (2012), menar att dessa kategorier styr det mesta av 

verksamheten utomhus. Författarna pekar också på fler kategorier som utövas i 

den utomhuspedagogiska verksamheten. Tyngdpunkten ligger i kunskapen om 

den lokala miljön, miljöutbildning samt utveckling av det sociala samspelet.  

 

Lärande i skogen 

I detta avsnitt kommer det forskare och förskollärare anser att barn lär sig med 

stöd av utomhuspedagogik att tas upp, även hur barnen tar till sig den 

kunskapen kommer att belysas.   

Autentiskt lärande 

Szczepanski och Dahlgren (2011), menar att utomhuspedagogik skapar ett 

autentiskt lärande för barn. Ett lärande som på så vis skapar en större förståelse 

för det aktuella ämnet. Dewey tryckte på att hur det praktiska arbetet kunde 

förstärka begreppsbildning. 

 
Att begreppsbildningen underlättades genom praktisk hantering av konkret material 

och genom erfarenheter av omgivningen (den fysiska miljön). I detta sammanhang 

blev kunskapens kärna ett vidareförande av olika verksamheter eller praktiker – 

handlandet utgör en kunskapsform som den teoretiska eller abstrakta 

påståendekunskapen inte kan förmedla. (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 23) 

 

Denna kunskapinhämtning eller detta lärande sker genom det som direkt 

översatt blir ”lära genom att göra”. Den undervisning som Dewey förespråkade 

skulle bestå av ”hands on”, ”minds on” och ”learning under the skin”. Detta 

skulle i sin tur leda till ett mer permanent lärande (Szczepanski & Dahlgren, 

2011).  

 

Bentsen och Jensen (2012), skriver också om ett mer autentiskt lärande utomhus 

och beskriver hur man lär sig i ”the real world”. Författarna menar att barnen 

lär sig om natur i naturen, om samhället genom att vara i samhället och om den 

lokala miljön i den lokala miljön . Det är i detta samspel det kan ske ett autentiskt 

lärande. 

 
In the outdoor classroom there is a presence of tacit knowledge which is very hard 

to describe, such as the stinging sensation from touching a stinging nettle, the taste 

of a sun-rip raspberry, or the smell of autumn in the wet grass. (Bentsen & Jensen, 

2012, s. 208) 

 

Motoriskt lärande 

Stora delar av det lärande som sker utomhus sker också i andra sammanhang. 

Däremot sker lärandet utomhus på ett mer fysiskt sätt. Detta i sin tur ger inte 
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bara barnen kunskap om skogen i skogen utan det övar också barnens motoriska 

förmåga på en mängd olika sätt menar Little och Wyver (2008).  

 
Movement is a central aspect of young children´s lives and learning that impacts on 

all facets of their development (Little & Wyver, 2008, s. 35). 

 

Även Szczepanski och Dahlgren (2011) framhåller kroppsrörelserna och även 

sinnenas betydelse för lärande. Om barnen inte får tillräckligt med motorisk 

träning finns det en risk att de blir mer stillasittande och inte vill exempelvis ut 

i skogen. Dock så söker barn i förskoleåldern oftast den motoriska utmaningen 

själv och det är en utmaning som de tycker om. Barnen i förskoleåldern är även 

väldigt medvetna om sina egna motoriska begränsningar (Little & Wyver, 2008  

Hållbar utveckling 

När det kommer till att vara ute i skogen så lär sig barn  framförallt om naturen 

och om hållbar utveckling. Forskning visar också på att barn som får tillbringa 

mycket tid i natur och lära där sedan även får en annan förståelse för naturen 

och dess kretslopp. Detta kan i sin tur kan leda till att de senare i livet bryr sig 

mer om naturen. Nedanför  visas ett exempel på hur det traditionellt sett ses på 

detta samspel och den förståelsen kring hållbar utveckling.  

Figur 1. Traditionellt sätt att se på hållbar utveckling (Sandell & Öhman, 2013, 

s39) 

Sandell och Öhman (2013) menar också att utomhuspedagogik länge har setts 

som ett viktigt verktyg för allmänhetens miljöhänsyn. Szczepanski och 

Dahlgren (2011) beskriver även vad den egentliga meningen med 

utomhuspedagogik är. 

 
Meningen med utomhuspedagogik är att utveckla kunskaper, färdigheter och 

attityder genom marknära relationer som leder till miljömedvetenhet och ett 

ansvarsfullt förhållande till den fysiska omgivningen. (Szczepanski & Dahlgren, 

2011, s. 26) 

 

Norðdahl och Johannesson (2014) menar att forskning från både Sverige, 

Finland, England, Australien och USA visar på hur förskollärare ofta har denna 

bild på utomhuspedagogik. Enligt dem är utomhuspedagogik något som skapar 

en miljömedvetenhet och en känsla om att ta hand om naturen. De menar dock 

http://www.tandfonline.com/author/Nor%C3%B0dahl%2C+Krist%C3%ADn
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att vi ska vara försiktiga med att lyssna på den hypotes som många förskollärare 

och forskare vill visa. Detta för att det finns få eller inga bevis på att det fungerar 

på det viset (Norðdahl & Johannesson, 2014). Forskningen baseras som tidigare 

nämnts ofta på förskolor och skolor som har en uttalad utomhusprofil. 

Sandseter och Little och Wyver (2012) menar att av den anledningen är, 

procentuellt, en större mängd män i dessa undersökningar än vad det är över 

lag på förskolor. De menar att det är fler män som arbetar på förskolor med en 

uttalad utomhusprofil. Enligt författarna ser män och kvinnor olika på hur att 

arbeta utomhus.  

 

Och Norðdahl och Johannesson (2014) är inte ensamma om att påpeka den 

bristfälliga forskningen kring effekten av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. 

Detta är snarare en bild som skapats av egna erfarenheter än av forskning (Nah 

& Waller, 2015; Szczepanski & Dahlgren, 2011).   

Ämnesdidaktiskt lärande 

Även om forskning tar upp hållbar utveckling, motorisk träning och det 

autentiska lärandet så är det inte bara om naturen som barnen lär sig utomhus. 

Szczepanski och Dahlgren (2011) menar bland annat att barnen även lär sig inom 

olika ämnen, framförallt de ämnen som är mer praktiska. Ett sånt exempel är 

matematik.  Det är även något som lärare och förskollärare tar upp som ett av 

de ämnen som skulle kunna förläggas helt och hållet utomhus (Szczepanski och 

Dahlgren, 2011).  

Socialkonstruktivistisk syn på kunskap 

John Dewey var inte helt olik Lev Vygotsky i sina tankar kring lärande och den 

sociala aspekten av lärandet. Dewey var förespråkare för det pragmatiska 

perspektivet på lärande medan Vygotsky förespråkade det sociokulturella 

perspektivet.  Dessa perspektiv skiljer sig på många punkter men båda 

perspektiven betonar hur lärandet sker i samspel mellan elever samt mellan 

elever och vuxna (Säljö, 2012). Det sociokulturella perspektiv som Vygotsky 

förespråkade är något som det fortfarande idag finns många spår av menar 

Szczepanski och Dahlgren (2011).  

 

Den socialkonstruktivistiska synen på lärande innebär att lärandet sker i 

samspel som tidigare nämnts. Det innebär också att skolan har en central 

funktion då det är där barnen kan tillägna sig kunskaper som inte är så lätta att 

tillägna sig i vardagen. Detta betyder i sin tur att kunskap inte är något som 

överförs mellan människor utan kunskap ses som något människor blir 

delaktiga igenom pedagogiska förlopp (Säljö, 2012). Detta är även något som 

Linde beskriver, alltså skolans centrala funktion i barns tillägnande av kunskap. 

 
Elever väger många gånger ihop traditionella föreställningar om naturen, som de har 

fått med sig hemifrån med den naturvetenskapliga världsbilden som förmedlas i 

skolan och skapar på det sättet nya hybridföreställningar. (Linde, 2012 s. 78) 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/author/Nor%C3%B0dahl%2C+Krist%C3%ADn


  

 

9 
 

Utmaningar i att arbeta i skogen 

Utomhuspedagogik är en pedagogik som utgår från vart lärandet sker, alltså 

utomhus. Det sätter verksamheten i lite andra banor när det kommer till att ta 

sig ut. Här kommer beskrivas kring vilka förutsättningar som behövs för att 

kunna arbeta utomhus. 

Risk 

Nah och Waller (2015) beskriver att hur pedagoger i Korea har svårt att riktigt 

förstå hur pedagoger i andra länder kan tillåta att barn klättrar i träd. Detta för 

att det finns en mängd risker med det. Forskning runt om i världen belyser ofta 

en mängd andra olika riskfaktorer kring att förlägga förskoleverksamheten 

utomhus. Däremot så är många utav dessa faktorer som tas upp runt om i 

världen något som svenska förskollärare bortser (Klaar & Öhman, 2014). Något 

som enligt Little och Wyver beskriver såhär:  

 
…teachers´ belief in children’s right to engage in activities that test their developing 

motor and critical thinking skills, thudding that ‘children generally know when 

they´ve gone far enough; they are careful because they don’t want to get hurt’. (Little 

& Wyver, 2008, s. 35) 

 

Andra hinder för att bedriva utomhuspedagogik kan vara att det finns en oro 

för hälsan men framför allt den egna oron och osäkerheten kring att vara ute och 

den situationen som där uppstår. Avsaknad av tid och planering är något som 

påverkar förutsättningarna för att komma ut och bedriva en bra och kvalitativ 

verksamhet utomhus (Szczepanski & Dahlgren, 2011).  
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 Syfte 
Syften med denna empiriska studie är att ta reda på hur förskollärare som 

arbetar på mer traditionella förskolor, anser sig arbeta med de mål och riktlinjer 

som finns i läroplanen kring ämnet natur.  

  

Frågeställningar 

Vilken kunskap anser förskollärarna att barn tillgodoser sig utomhus? 

Hur anser förskollärarna att barnen tar till sig den kunskapen? 

Vilka förutsättningar anser sig förskollärare ha för att jobba utomhus i skogen?  
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 Metod 
I metodkapitlet kommer de metodologiska överväganden som gjorts i studien 

att presenteras och även vad som ligger till grund för dessa överväganden och 

val. 

Metodval 

Kvalitativa intervjuer 

I och med studiens syfte är att ta reda på vad förskollärare tänker kring 

utemiljön som lärmiljö så grundar sig studien på kvalitativa intervjuer. För att 

få fram så mycket som möjligt från informanterna så har denna empiriska studie 

utgått från semistrukturerade intervjuer med ett fåtal öppna frågor som sedan 

har följts av följdfrågor beroende på vad informanterna har sagt. Den kvalitativa 

intervjun går ut på att få ut mycket information om lite och genom en 

semistrukturerad intervju finns en möjlighet att få en djupare förståelse för vad 

informanterna säger (Kvale & Brinkman, 2014). Detta med hjälp av öppna frågor 

där informanterna får stort utrymme till att prata. 

Bildstöd 

Som extra stöd i intervjuerna har ett så kallat bildstöd använts. Bilderna har då 

legat som grund till ett samtalsämne mellan informant och intervjuare. 

Förhoppningarna var att detta skulle kunna ge djupare svar kring hur de 

verkligen ser på utemiljön och då framförallt skogen och att jobba i den. Ahrne 

och Svensson (2011) skriver om just intervjuer med bildstöd. 
 

De människor som studeras aktiveras på olika sätt istället för att betraktas som 

passiva utlämnare av data eller information. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 174) 

 

Det finns ett par olika sätt att använda bilder som stöd i intervjuer och den 

metod som använts i denna studie kallas för forskaren samlar in ett antal bilder 

som informanten sedan får förklara och prata kring (Ahrne & Svensson, 2011). 

Detta innebär att forskaren letar reda på bilder som passar studiens syfte som 

denna sedan under intervjun visar för informanten. Att använda denna metod 

beslutades dels för att den passade studiens syfte bäst men samtidigt för att de 

andra metoder som finns när det handlar om bildstöd inte skulle hinnas 

genomföra på den tid som fanns till förfogande. 

 

Bilderna som har använts vid intervjuer kommer från en så kallad bilddatabank 

där bilderna är fri att användas icke kommersiellt. I urvalet av bilder försöktes 

det att använda bilder som inte var överdrivet positiv och inte heller överdrivet 

negativ, då inga tankar skulle tvingas fram ur pedagoger. Detta då bilder kan 

skapa starka känslor (Ahrne & Svensson, 2011). Bilderna som användes i 

intervjuerna är så kallade ”creative commons” licenser vilket innebär att de får 

användas utan att fråga upphovsman. Bilderna är sökta på pixbay.com som är 

en söktjänst för just fria bilder.  
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I och med syftet på studien har närmiljön runt de olika förskolorna inspekterats. 

Detta för att de kan ha en stor del i de svar som informanterna sedan ger när det 

handlar om skog och att vara ute. Saker som har kollats på är närheten till skog 

och mark och även hur förskolegårdarna är utformade och i vilken typ av 

område förskolan ligger. 

 

Intervjuerna har med tillåtelse av informanterna spelats in. Detta för att skapa 

mer reliabilitet när intervjuerna senare analyserats. Under intervjun har även 

anteckningar förts om bland annat kroppsspråk och gester, saker som är svåra 

att få med på en ljudinspelning. Den informationen har sedan använts för att 

fördjupa förståelsen av vad informanten har sagt, något som Ahrne och 

Svensson (2011) menar kan vara av vikt. 

 

Pilotstudie 

Innan genomförandet av studien genomfördes en liten pilotstudie för att se om 

metoden med bildstöd fungerade. Pilotstudien genomfördes med en 

förskollärare. I pilotstudien användes 3 bilder. Pilotstudien fick ett bra utfall och 

bara smärre förändringar genomfördes, så som andra bilder och färre bilder. 

Detta då det med tre bilder blev lite rörigt. Anledningen till förändring av bilder 

hade att göra med att bilderna inte riktigt återspeglade vad som eftersöktes.  

 

Urval 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att för att få ett tillförlitligt material borde 5-

25 intervjuer genomföras och Ahrne & Svensson menar att sex intervjuer är det 

minsta som borde genomföras när det kommer till kvalitativa intervjuer. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar också att antalet informanter ska anpassas till 

studien och dess syfte. I denna studie var planen att göra sju intervjuer men 

endast sex kunde genomföras och av de sex intervjuer försvann 

ljudupptagningen från en. Detta ledde till att fem intervjuer använts i studien. I 

och med syftet på den empiriska studien har informanterna alla varit utbildade 

förskollärare. Anledningen till sju informanter var att det ansågs skulle ge ett till 

studiens syfte tillräckligt empiriskt material.  

 

I urvalet så har jag letat efter förskollärare som jobbar på förskolor där det inte 

uttryckligen jobbas med utomhuspedagogik. Denna avgränsning har skett 

genom en sökning på kommunens hemsida där information om alla förskolor 

funnits. Där har text samt bilder analyserats för att se hur förskollärarna jobbar 

just med skogen och utomhuspedagogik. De förskolor som sedan kontaktats har 

varit förskolor där det inte synts att de jobbar med skogen. Alltså förskolor utan 

någon uttalad utomhusprofil. 

 

Informanterna har alla varit från samma kommun, en kommun med ca 90 000 

invånare. Staden ligger i mellansverige och har sedan länge präglats av skogen. 

Efter urval av förskolor har cheferna på dessa förskolor kontaktas för att de 

sedan fått skicka förslag och kontaktuppgifter till de förskollärare som de ansett 
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passa för intervjun. I den första kontakten med förskolechef har även ett missiv 

skickats ut (Bilaga 1). 

 

Etiska ställningstaganden 

Denna studie har utgått från forskningsrådets etiska principer, full anonymitet 

har inte erbjudits. Men information kring att intervjuer kommer att raderas efter 

ett godkännande av studien har förmedlats till informanterna. I studien 

framkommer varken namn på kommun, förskolor eller förskollärare, detta för 

att göra den så anonym som möjligt, något som också tagits upp i början på varje 

intervju. Av den anledning kommer heller inga citat från förskolors egna 

hemsidor att användas då dessa är lätta att söka tillbaka. Innan intervjuernas 

start har det berättats att det är frivilligt deltagande och att den kunde avbrytas 

när som helst. De etiska ställningstagande som då har använts är, 

informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskrav samt konfidentialitetskrav. 

 

Genomförande 

Intervjuerna har genomförts på informanternas arbetsplatser, en plats där de 

själva är trygga och där de relaterar till jobbet, detta kan enligt Ahrne och 

Svensson (2011) leda till att informanterna vågar dela med sig om mer och att 

intervjun kan få större empiri.  

 

Intervjuerna har varat mellan 25-45 minuter (inspelning). Vid första kontakt 

med förskollärare har ett möte på en timme bestämts. Efter att intervjun 

avslutats har det pratas mer och det har kommit fram fler reflektioner kring 

skogen som lärmiljö. Dessa reflektioner har inte spelats in. Däremot har de 

genomsyrat analysen då de gett en bredare bild av informanterna.  

 

Analys 

Analysen började redan under intervjun detta genom upprepningar, följdfrågor 

och bekräftelser på olika sätt. Direkt efter genomförd intervju har dessa 

transkriberats. Det transkriberade materialet har sedan sorterats och 

analyserats, detta med inspiration från Kvale och Brinkmann (2014). 

Transkriberingarna har förfinats språkligt, upprepningar tagits bort samt 

ofullständiga meningar m.m. Utöver det så är de fem intervjuerna ordagrant 

nedskrivna. 

 

Efter transkribering har materialet sorterats genom olika kategorier, dessa 

kategorier har haft utgångspunkt i de frågeställningar som ligger till grund för 

studien, tre kategorier användes. 

 

 Hur ser förskollärarna på att arbeta i skogen 

 Vilka utmaningar ser förskollärare med att arbeta i skogen 

 Vad och hur anser förskollärarna att barnen lär sig i skogen 
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Efter den första kategoriseringen har sedan underkategorier skapats genom att 

hitta gemensamma nämnare och även  olikheter i informanternas svar. Dessa 

har sedan använts för att få fram ett resultat. 

 

Efter analys har som sagt ett resultat börjat träda fram, alla påståenden som 

träder fram i resultatet är tolkade inte endast genom vad förskollärarna sagt 

utan även genom deras ansiktsuttryck och genom hur de berättat saker. Kvale 

och Brinkman (2014) menar att tolkningen oftast börjar redan innan 

transkribering.  

 

Metoddiskussion.  

Tanken var från början att sju intervjuer skulle genomföras men detta blev till 

slut endast fem som kunde användas i studien. I och med att ljudinspelningen 

inte fungerade på den sista har jag valt att inte använda den alls. Detta i 

samband med att intervjuerna oftast varade runt 30 minuter har gjort att den 

insamlade empirin i vissa lägen kan kännas lite snål. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att det är väldigt lätt hänt att man antingen samlar för mycket 

information eller för lite, något som upplevts i denna studie. Alltså att 

informationen ibland har varit lite för lite, även om utförliga svar har samlats in, 

så kunde svaren varit ännu mer utförliga för en djupare förståelse av 

förskollärarnas föreställningar kring skogen. Detta hade kunnat uppnås genom 

fler planerade frågor, samt fler följdfrågor och genom att lyssnat in mer vad 

förskollärarna intresserade sig för och ställt följdfrågor där för att skapa ett 

förtroende. Även om informationen ibland känts bristfällig har den varit 

tillräcklig för att få svar på den inledande teoretiska frågan. 

 

I och med studiens syfte och vad som stod i missivet så finns det en stor 

möjlighet att förskolecheferna valt ut personer som de tror passar studien och 

därav fått förskollärare som gillar att vara ute. Något som då i sin tur gett en 

bild av vad de förskollärare som gillar att vara ute tycker om att vara ute. Och 

inte det bredare perspektiv som jag var ute efter. De förskolor som besöktes låg 

alla nära natur något som också påverkar hur de ser på, och arbetar med naturen 

som lärmiljö. Att hittat informanter både från mer naturnära förskolor men 

också mer stadscentrala hade kunnat ge en annan bild av resultatet, och ett 

bredare perspektiv. Men även informanter från fler olika kommuner hade 

kunnat ge ett tydligare resultat. 

 

Bildstöd 

Att använda sig av bildstöd i intervjuerna har hjälp till att hålla intervjuerna på 

rätt spår, ibland kanske för mycket då det framförallt med Bild 1 gett ett intryck 

av hur en önskeskog ska se ut. Detta upplevs ha begränsat informanternas syn 

på vad en skog kan vara. Att det inte handlar om den superfina miljön på bilden 

utan att det även kan vara en lite skogsdunge precis utanför förskolan, eller ett 

mer snårigt skogsparti. Att ha valt bilder som bättre representerade en mer 

allmän bild av skogen hade med fördel kunnat användas. Detta hade i sin tur 

kunnat leda till andra föreställningar om skogen i förskolan. Att välja ut rätt 
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bilder upplevde jag efter genomförandet som något svårt då bilder kan förmedla 

mycket känslor, något som även Ahrne & Svensson (2011) tar upp. Jag ser 

bildstödet som både något positivt och negativt i denna studie. Dels har det 

hjälpt till att hålla intervjuerna på spår och de har hjälpt till att få fram många 

tankar och reflektioner hos informanterna. Däremot så har de också hämmat 

informanterna då bilderna som använts varit i min och informanternas mening 

väldigt fin.  

 

Intervjuerna sköttes på ett sätt som upplevts bra, de har varit informativa, om 

än lite korta. Några av informanterna var lite tysta i början men med frågor och 

även samtal kring ämnet lättades stämningen upp och även dessa förskollärare 

kom med mycket information. Däremot hade det varit bra med lite mer 

planering av intervjuerna för att de skulle hålla längre. Informanterna 

upplevdes lämna mycket information på kort tid.  

 

Det som kunnat göras annorlunda är att ändra Bild 1, detta för att bilden kan ha 

speglat en väldigt positiv bild av skogen. Lite mindre information till 

förskolechefer, just för att de 5 informanterna var alla lite intresserade av 

skogen. Samt att planera intervjun mer med lite fler frågor, för att intervjuerna 

ibland tog olika vägar. Men även att söka fler förskolor som arbetar i olika 

miljöer, detta för ett mer blandat perspektiv.  

 

Studien skulle med stör säkerhet kunna genomföras utan bildstöd och i 

slutändan ge en likvärdigt resultat. 
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 Resultat 
Här nedanför kommer resultatet att gås igenom, först kommer en kort 

beskrivning på förskolornas läge gås igenom. Då jag anser det spela roll för 

resultatet.  

Pedagogerna som jag har intervjuat har i studien fått fiktiva namn. Alla 

pedagoger är utbildade förskollärare och har jobbat inom förskolan minst 3 år, 

informanterna är alla kvinnor.  

 

Förskolorna 

Förskola indikerar vilken förskollärare det handlar om, och siffran indikerar 

vilken förskola.  

 

Anna jobbar på en förskola som ligger i ett bostadsområde med ca 20 minuters 

promenad till skogen. Anna ställer sig väldigt positivt inställd till skogen både 

på fritiden och på jobbet. 

Berit jobbar på en förskola som ligger strax utanför ett bostadsområde med ca 5 

minuters promenad till skogen. Berit ställer väldigt positivt inställd till skogen 

både på fritiden och på jobbet. 

Carin jobbar på en förskola som ligger på landsbygden och har ca 5 minuters 

promenad till skogen. Carina är inte positiv till skogen på fritiden, men kan 

tänka sig använda den i verksamheten. 

Diana jobbar på en förskola som ligger mitt i ett bostadsområde och har ca 25 

minuters promenad till skogen (förutom en liten skog som förskolläraren 

knappt vill kalla skog). Diana är väldigt positivt inställd till skogen både på 

fritiden och på jobbet. 

Erika jobbar på en förskola som ligger på landsbygden med ca 10 minuters 

promenad till skogen. Erika är väldigt positivt inställd till skogen både på 

fritiden och på jobbet. 

 

Skogen är härlig 

Det blir i resultatet tydligt att alla förskollärarna själva gillar att vara ute i skogen 

och att de brukar spendera delar av sin fritid där, antingen med sina egna barn 

eller för att vara ute och plocka bär och svamp. Eller helt enkelt bara för att ta 

det lugnt. En av förskollärarna är lite mer skeptisk än de andra. 

 

Hur ser pedagoger på att arbeta utomhus i skogen? 

I detta avsnitt, kommer det beskrivas hur förskollärarna ser på att arbeta 

utomhus i skogen.  

Viktigt att ta sig ut 

I resultatet blir det tydligt att alla förskollärare ser det som viktigt att ta sig ut i 

skogen. De menar att det är något som de i princip är skyldiga att erbjuda 

barnen. Att ge dem den möjligheten att få komma ut i skogen. Däremot så menar 
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de också att det finns krav på dem att ta sig ut. Ett krav från vårdnadshavare 

och kollegor. Men även ett krav från andra håll. 

 
Det ingår ju faktiskt lite grann i vår läroplan, att vi ska prata om naturen och vara ute 

i naturen och så. Så jag tycker att det ska vi göra, det är ett jättebra klassrum. (Erika) 

 

Erika är inte ensam om att tycka att kraven på att komma ut kommer från bland 

annat läroplanen. Utan de andra instämmer på olika sätt. Detta skulle kunna 

tolkas som att i och med att det står i läroplanen så är det viktigt. Det är därför 

som förskollärarna ser det som något viktigt att ta sig ut i skogen. 

 

Även om kraven finns på dem att ta sig ut, och att de anser att de borde komma 

ut, så är det viktigt att påpeka att ingen av dem anser att skogen ska vara en 

ersättning utav något annat. Utan de ser skogen och utomhusmiljön som ett 

komplement till den vanliga verksamheten. Det är dock inte alltid förskollärarna 

har lust att gå ut men känner att de måste. 
 

Även som pedagog tror jag att det ibland kan vara så att man ska tvinga sig ut i 

skogen. (Carin) 

 

De kraven eller önskningar som förskollärarna känner att de har mot sig bidrar 

även till att de ibland tvingar sig ut i skogen. Detta i sin tur skulle möjligen 

kunna leda till att tiden i skogen inte blir lika inspirerande som från början var 

tänkt. 

 
Är man obekväm som pedagog att vara i skogen. Då tror inte jag att upplevelsen blir 

så bra för barnen heller, de känner ju det här på en gång om man har ett motstånd 

och inte tycker att det är så roligt. (Berit) 

 

Men det är inte alla som ser dessa utmaningar i att komma ut, utan Berit menar 

att de brukar komma ut, och att de kommit ut det sista. Något som förmodligen 

delvis har med närheten till skogen att göra, för dem tar det bara 5 minuter att 

gå. Det är något som de då även kan göra väldigt spontant. Men även Berit 

menar att det ska vara inspirerande för barnen. 

En underbar miljö 

Flera av förskollärarna beskriver hur de anser att miljön på Bild 1 är helt 

underbar, och att det finns så många olika möjligheter med den. Men det blir 

även tydligt att det är gärna just den miljön som de iså fall bedriver 

verksamheten i. I den underbara miljön. Är skogen inte lika fin, så finns det inte, 

enligt förskollärarna, lika mycket vinningar i att ta sig ut i den. 

 
Det är klart att man vill vara i sån miljö med barnen. Det är ju jätte härligt. (Diana) 

 

Här framkommer att det för förskollärarna handlar till stor del om hur miljön 

ser ut. För dem är det viktigt att den är fin och härlig. Är den inte det så anser 

förskollärarna att den inte blir lika inspirerande för barnen som ska vistas i den.  
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För att man tänker ju såhär att skogen som vi ska gå till ska vi kunna göra saker i, 

visst man kan ju göra saker i snårig skog också (Erika) 

 

Så hur miljön i skogen ser ut spelar väldigt stor roll till om de vill ta sig ut eller 

inte. 

 

Vilka utmaningar har förskollärarna när det handlar om 
att jobba i skog? 

Även om det som ovanför beskrivs, att förskollärarna tycker det är viktigt, och 

att det är något som ingår i deras uppdrag, att ta sig ut i skogen. Så finns det 

vissa utmaningar i att verkligen komma ut i skogen, något som de upplever är 

svårt att göra. 

Att planera verksamheten i skogen 

När det kommer till att ta sig ut i skogen visar alla förskollärarna på att det är 

något som de faktiskt försöker med. Och de vill få det att låta som att det är 

något som de jobbar aktivt med. Men efter en stund så kommer det fram att det 

är något som man snarare har jobbat aktivt med. 
 

Vi går, eller har i alla fall gjort tidigare, det har kanske varit lite svårare nu på sista 

tiden. (Anna) 

 

Även Erika ger uttryck för det samma.  
 

Där vi är nu har vi bestämt att vi ska vara ute i skogen på fredagar. Just nu har det 

inte gått av olika anledningar bland annat på grund av överskolningssamtal m.m. 

(Erika) 

 

Senare  under intervjun visar det sig även att det finns andra anledningar till att 

de inte kommit ut så mycket det sista.  

 
Det är alltså praktiska lösningar, möten, överlämnandesamtal, inskolningar av 6-

åringar till förskoleklass, mycket såna saker tar tid av verksamheten med barnen. 

(Erika) 

 

Det återkommer flera gånger under alla intervjuer att det är svårt att få tiden att 

räcka till. Och att det krävs att tiden finns för att komma ut, då verksamheten 

ute i skogen ställer andra krav på dem som förskollärare, än vad den vanliga 

hemmamiljön gör. 

 

Detta tyder också på att förskollärarna gärna vill ha något förutbestämt när de 

kommer ut i skogen, något som de ska göra. Även om det sedan tar en annan 

väg, men för dem är det en trygghet att ha planerat upp verksamheten som 

förläggs i skogen. 

Att få personalen att räcka till 

Personalstyrkans storlek spelar också in, Carin menar på att det är viktigt att ha 

flera pedagoger utomhus. Något som kan ställa till det då det ofta är kort om 
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folk. Samtidigt menar hon på att går man i en skog som är helt ny kan det vara 

problematiskt att ta med sig hela gruppen på 16 barn. Även om det handlar om 

personalgruppens storlek, så relateras den ändå till barngruppens storlek, med 

lite mindre barngrupper skulle det vara lättare att ta sig ut.  

 
Helst ska det ju vara en liten mindre grupp tycker jag. För att det ska kunna fungera 

optimalt. (Carin) 

 

Däremot så betyder det inte att det blir lättare att ta sig ut, för att man skapar 

mindre grupper.  

 
Det känns som att det som är svårast när man vill jobba i skogen och ute är att man 

måste vara mer personal än om man jobbar hemma på förskolan. Då kan man ju ta 

en grupp och gå till ateljén eller så med fem barn utan problem, men det är ju svårare 

när man är i skogen eller när man är ute. (Carin) 

 

När det handlar om personalstyrkans storlek så finns det även reflektioner om 

ifall ett barn skulle skada sig. Den problematik som lyfts fram är att om de är 2 

förskollärare ute med 16 barn. Så kan det bli svårt för en ensam pedagog att ta 

hand om de 15 som inte behöver uppmärksamhet på grund utav exempelvis en 

skada. Sedan är det många andra praktiska saker som det måste finnas rutiner 

för när det handlar om att ta sig ut. Såsom att närvarolistor ska finnas och tas 

med. Det måste tas med förbandskuddar m.m. Detta i sin tur är saker som måste 

kunna planeras för att det ska ske. Något som ges uttryck av inte riktigt vara 

möjligt.  

Risken för att barn försvinner 

Alla förskollärare beskriver hur de arbetar aktivt med att få barnen att alltid 

stanna inom synhåll när de väl är ute i skogen, och att det oftast funkar. Men det 

finns en rädsla för att barnen ska försvinna. I sin tur gör detta att förskollärarna 

ibland väljer bort att gå ut i skogen. 

 
Jag har ju råkat ut för barn som inte lyssnar så bra, som helt enkelt drar iväg och man 

säger stop stanna, kom tillbaks, och de testar sina egna gränser och drar iväg i alla 

fall. Då får man ju kuta efter. (Anna)  

 

När Anna beskriver detta ser hon väldigt besvärad ut och under går upp högt i 

ton, och det blir tydligt att detta är något som besvärar henne enormt mycket. 

Och att barnen kan försvinna är något som de andra pedagogerna på olika sätt 

uttrycker en stor rädsla för.  

 
Utmaningarna är väl det där med då att hålla koll på dem. (Anna) 

 

Detta är en oro som Diana menar att de flesta förskollärare nog har.  

 
Men jag tror att det sitter ganska så vanligt hos pedagoger att man har den där lilla 

oron. (Diana) 
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Det finns ju alltid den där lilla oron att ett barn, att man står där och ser att men gud 

vart är det där barnen. Den känslan är fruktansvärd som pedagog att känna när man 

är utanför området (låter som hon pratar av egen erfarenhet). Man är alltid på sin 

vakt. (Diana) 

Tiden för att ta sig till skogen 

Tiden det tar att ta sig till skogen spelar en enormt stor roll till om man verkligen 

tar sig dit. Är det en 20 minuters promenad för 4-5 åringar blir det inte mycket 

tid kvar att hitta på något i skogen. Framförallt inte om man sen ska hinna 

tillbaka till förskolan för lunch. Då krävs att man äter ute. Vilket i sin tur kräver 

extra planering. Och är det ännu yngre barn i skogen är det i detta läge kanske 

inte ens möjligt att ta sig ut i skogen.  

 
Om man har lite små barn, måste man se till så att det inte är så långt att gå (Carin) 

 

Just att kunna ta sig ut och ha skogen nära är viktigt för att verkligen ta sig ut. 

Även om detta inte blir det mest avgörande heller.  

 

Detta återspeglas också i vilka som tar sig ut och vilka som inte tar sig ut. Berit 

som endast har 5 minuter till skogen kommer ut betydligt oftare än vad de 

förskollärare som har en längre transportsträcka gör. Men som tidigare nämnts 

handlar det till stor del av planering för att ta sig ut och rutiner. 

Pedagogers förkunskap 

Flertalet av förskollärarna menar att det är viktigt att det finns en förkunskap 

kring ämnet skog, om förskollärarna ska ta med barn ut i skogen. Men att detta 

även kan vara problematiskt. Förkunskapen skulle kunna hämna arbetet med 

barnen och deras lärande.  

 
Ibland kan jag tycka att det är dåligt att ha förkunskap för det är så lätt för oss vuxna 

att bara stå och undervisa den kunskapen man har själv istället för att man lägger sin 

kunskap lite åt sida och försöker se det ur barnens perspektiv och är som en 

medforskare, att man för det tillsammans och att man upptäcker det tillsammans på 

barnens nivå (Carin) 

 

Även om det kan vara problematiskt med förkunskap, menar flera att en viss 

förkunskap krävs, annars kan det bli svårt att jobba. 

 
Men ser jag inte skillnad på en gran och en tall (låter frustrerad) exempel, då kommer 

jag ha problem med barnens frågor. Jag har mött såna förskollärare också faktiskt. 

(Berit) 

 
Det är ju bra om man har en grundläggande kunskap om djur och natur för barnen 

har en massa frågor (Berit) 

 

Däremot så finns det idag en mängd olika hjälpmedel ute i skogen. Idag är det 

möjligt att ganska så snabbt få tag på information kring något. Om det är så att 

man är osäker, genom exempelvis de surfplattor som finns på de flesta förskolor.  
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Jag kan inte jätte mycket personligen om blommor. Man kan gå vidare och knäppa 

kort som de gjort här och så kan man reflektera om det senare med barnen och så, 

kommer du ihåg, vad hette den? Så det är väl lite härligt att kunna göra det 

tillsammans med barnen, att kunna sitta och kolla på bilderna med barnen 

tillsammans och låta barnen berätta i storgrupp. (Diana) 

 

Detta har i sin tur lett till att det numera är lättare att ta sig ut i skogen och att 

vara i skogen. Pedagogerna kan söka information direkt på plats om olika växter 

och om saker och ting är giftiga. Och det är även det som förkunskapen enligt 

förskollärarna är extra viktig för.  Det är viktigt att kunna förmedla att en svamp 

är giftig, eller att veta att den är giftig om något barn stoppat i sig den. För att i 

det läget kunna förmedla, till eventuell sjukvårdspersonal, vad barnen har fått i 

sig.  

 

Vilken kunskap anser pedagoger att barn tillgodoser sig i 
skog och mark? 

Det är viktigt att komma ut i skogen men inte alltid så lätt. När de väl kommer 

ut, så tillgodoser sig barnen olika kunskaper och tränar på olika saker. Såhär 

menar de olika förskollärarna detta. 

Ämnesdidaktik i skogen 

Även om pedagogerna ser fördelar i lärandet kring naturorienterande ämnen 

och även matematik ute i skogen. Så finns det något som de är väldigt eniga 

kring. Att lära sig om skog och mark är lättast om det sker i skogen. I skogen 

finns det även många möjligheter att lära sig kring matematiska begrepp och 

matematik överhuvudtaget.  
 

Blir man inte klar i skogen kan man ju ta med sig saker hem ,man kan ta med sig 

pinnar eller de som de håller på med (Berit) 

 

Det är just dessa ämnen som beskrivs att de själva jobbar med när de kommer 

ut. Men de menar också att det de flesta ämnen skulle kunna förläggas utomhus 

och ge ett likvärdigt resultat. Anledningen till att det är lättare att lära sig dessa 

ämnen i skogen, menar förskollärarna har med barnens intresse att göra. 

Motorisk träning 

Barnen lär sig inte bara teoretiskt genom att vara ute i skogen. Utan barnen 

tränar sin motorik genom att vara ute. Motorikträningen kan, enligt 

förskollärarna, vara en begränsning på många förskolor. Av de som jag var på 

fanns det två som var helt asfalterade, vilket pedagogerna inte anser utmana 

barnens motorik allt för mycket.  
 

Barn som inte är ute så ofta, hemma heller, och kanske förskolan har svårt att ta sig 

ut, för blir det mycket svårare, för de är ju ovan att gå i skogen, terrängen det är ju 

jätte svårt att gå i skogen egentligen för en 1,5-2 åring. (Carin) 

 

Carin fortsätter senare i intervjun att berätta hur hon ser på det motoriska.  
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Det här med terrängen tycker ju många småbarn som inte har varit ute i skogen är 

jätte besvärligt. Vissa kan inte ens gå i skogen för att man är van att gå på asfalt, man 

är van vid den miljön, bara släta gräsmattor. (Carin) 

 

När naturen inte är slät som asfalt kräver det att barnen får tid på sig att träna 

och gå i den miljön. Just detta är något som de lär sig snabbt menar 

förskollärarna. Det tar alltså inte lång tid för en ettåring att lära sig att gå i skogen 

om det är något de får tid till att träna på.  
 

De lär sig det här med motoriken, jag har ju haft barn som har klagar och sagt, jag 

vill inte och jag orkar inte. För att det är en backe upp innan man kommer upp där i 

skogen, och sagt att jag inte orkar gå och så där. Men efter några gånger, och det går 

så fantastiskt och de, JAAA, vad de lär sig. Ta sig fram i skogen, just motoriken är ju 

fantastisk  bra att träna. (Anna) 

 

Fantasi 

När det handlar om skogen som en redskap i förskolan, så är det en miljö som 

på många sätt stimulerar barnens fantasi. Det är en miljö som inte ställer krav 

på barnen, och de får vara med fria. De menar också att den fina och magiska 

miljön som framförallt syns på bild 1 är något som verkligen skulle kunna locka 

fram mängder av olika projekt. Det kommer även fram att: 
 

Många barn leker på ett annat sätt när de kommer ut (Carin)  

 

Och att: 
 

Man blir ibland begränsad inne på förskolan av miljön och när man får byta miljö får 

man tänka mycket friare.  

 

Jag vet inte, det är som, bara, går av sig själv. (Anna) 

 

När Anna säger detta skiner hon upp, det blir i det läget väldigt tydligt att även 

hon anser att barnen leker på ett annat sätt när de får vara i en annan miljö.  
 

De tar för sig mer och roar sig själv på ett annat sätt, här finns det ändå på något sätt 

en begränsad yta och begränsat antal saker som de har. Och de har lekt klart med 

det. För de har varit här så mycket. När man kommer ut så, de hittar andra saker. 

Och fantasin kommer igång på andra spår. (Berit) 

 

Det är klart att man vill vara i en sån miljö med barnen, det är ju jätte häftigt, när det 

inte är den färdiga miljön och barnen får använda sin fantasi. (Diana) 

 

Fantasin kan bli vad som helst (Diana) 

 

Här blir det tydligt att förskollärarna vill vara ute i den miljön. Miljön som de 

anser vara väldigt fin och som de menar, i det läget även stimulerar barnens 

fantasi. Men det är just i den fina miljön och den miljön som inte är färdig som 

denna fantasi stimuleras.  
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Hållbar utveckling 

När det kommer till att vara ute beskriver förskollärarna att barnen lär om 

naturen ute i naturen, och att de då lär sig kring hur man beter sig i den. 

 
Barnen lär sig även att man inte får göra vad som helst i skogen och så. (Anna) 

 

Det framkommer även att flera av förskollärarna tycker, att genom att vara i 

skogen, så skapar man en vilja att senare kunna ta sig ut i den. Något som de 

menar senare leder till att de skapar en relation till naturen, och en positiv känsla 

av att vara där.  

 

Det är dock inte så att förskollärarna, beskriver väldigt mycket kring hur och 

vad i den hållbara utvecklingen, som barnen tar till sig utan det verkar snarare 

vara en självklarhet för dem.  

 

Hur tillgodoser sig barnen den kunskapen? 

Förskollärarna pratar alla om att barnen lär sig otroligt mycket ute i skogen. Här 

nedanför kommer det att beskrivas hur de tycker att barnen, tar till sig den 

kunskapen.  

Autentiskt lärande 

Flera av informanterna tar upp det positiva med att vara ute i skogen. Även om 

det ofta är svårt att få tiden att räcka till att ta sig ut. Många har skapat en plats 

i skogen dit de brukar gå när de väl är ute. En plats som då också blir en trygghet 

för barnen. 
 

När man förknippar sakerna till den miljön man är i , då tror jag att det förstärks. 

(Diana)  

 

Förskollärarna menar att barnen här tar till sig kunskapen på ett annat sätt, det 

blir ett förstahandslärande, ett lärande som då sker i verkligheten, det är något 

som är med handfast än att lära sig något från en bok. De menar också att miljön 

gärna får vara bekant. Detta skapar en trygghet för barnen. Något som gör att 

de lär sig och leker bättre. 
 

På grund av det autentiska lärandet, som sker ute i skogen, så är det också de 

ämnen som hör till skogen, som barnen lär sig kring.  

 

Tillsammans 

Att ge sig ut i skogen med barnen kräver som tidigare nämnts en förkunskap 

kring saker och ting. Men det handlar inte bara om att kunna förmedla en 

kunskap, utan snarare om att vara en medforskare och att ta till vara på de 

tankar och reflektioner som barnen har. Att var lyhörd helt enkelt.  
 

Det är liksom ingen färdig miljö som det måste bli när man har en gård 

(förskolegården), den är ju liksom färdig och definitiv, det är ju inte skogen, den 

förändras hela tiden och inbjuder till upptäckande (Anna) 
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Jag måste vara med och fånga upp deras intressen och det de hittar, det som de är 

intresserade för just då (Berit) 

 

Barnen är ju väldigt drivande och nyfikna och hittar och frågar, och så säger jag att 

kom vi går och tittar i boken där borta. Även om jag vet svaret kan det ju vara bra för 

dem att hitta det själva. (Berit) 

 

Man kan forska tillsammans med barnen och inte bara berätta vad det är för något 

utan, vad är de här för något? Nu ska vi ta reda på det tillsammans. (Diana) 

 

Diana menar att det kan vara lätt i början om man inte har allt för mycket 

kunskap kring en viss växt. Men när man har jobbat länge, och fått frågor om 

samma växt i flera år, så är det lätt att trilla dit och bara förmedla namnet på 

växten istället för att vara nyfiken, och vara med barnen och stötta dem i att 

själva ta sig vidare.  
 

Sen är det ju viktigt, även om man kanske inte efter att ha sett den där blomman 

tillräckligt många gånger. Så vet du vad den heter? Att man ändå när det kommer 

ett barn, att vet du vi måste ju kalla vad det är, jag tror att det är en vitsippa, men 

ändå att man lägger sig där och, det där är en vitsippa. Utan att man fångar upp det 

ändå, att vi går och tittar på det, så att bara för att jag lärt mig, så måste man ändå 

göra så att dem får den här lilla upplevelsen och den lilla tiden…. Men det är nog lätt 

att man efter ett tag säger att den där kan jag i alla fall, det är en sån. (Diana) 

 

Men det är inte bara i det medforskande med förskollärare som barnen tar till 

sig kunskaperna, utan de får dem även genom att tillsammans utforska nya 

saker. De lär sig med varandra helt enkelt. Flera av förskollärarna visar tecken 

på att barnen leker annorlunda utomhus.  

 

En pedagog med öppna sinnen 

När det handlar om det lärande, som förskollärarna anser att barnen tar till sig, 

genom att vara ute i skogen. Så kommer det fram, att barnen inte endast 

tillgodoser sig denna kunskap, genom att förskollärarna är medforskande och i 

det sociala. Något som de ändå trycker på. Men de lär sig också genom och med 

hjälp av förskollärare som inte är låsta i hur planerat upp en aktivitet. För att 

barnen ska få ut så mycket som möjligt av att var i skogen, så krävs det att 

förskollärare och pedagoger alla är lyhörda, och vågar ta åt sig av vad barnen 

säger. Men också deras intressen, för att kunna ge dem möjlighet att ta sig vidare 

där de är just nu. 

 

Skogen som ett komplement 

Även om alla förskollärare ställer sig väldigt positivet till att ta sig ut i skogen 

blir det tydligt att det inte är något som alltid sker. Det blir också väldigt tydligt 

att skogen inte ska ses som en egen verksamhet, eller att skogen ska vara något 

som utesluter andra miljöer. Utan skogen får gärna vara ett komplement. Den 

får gärna vara något som alla förskolebarn, har möjligheten att besöka ett antal 
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gånger om året. Däremot så ska det inte ses som något som måste göras varje 

dag. Det ska helt enkelt vara ett komplement till den vardagliga verksamheten. 

 

Flera av informanterna, menar också att det egentligen inte ska vara så svårt att 

ta sig ut som det kan låta. Och att det är något som borde kunna göras oftare. 

Något som skulle leda till en större mångfald i förskolans aktiviteter.  
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 Diskussion 
I diskussionskapitlet kommer förskollärarnas föreställningar om 

utomhuspedagogik att tas upp, samt hur detta står i relation till den svenska 

läroplanen för förskolan.  

Intresset för att arbeta utomhus 

När jag har varit ute och intervjuat förskollärare så har jag funnit att intresset för 

att genomföra aktiviteter i förskolans regi, utomhus i skogen går parallellt med 

vilket intresse man har för skogen själv. Exempelvis så visar alla förskollärare 

utan Diana att de själva brukar försöka komma ut i skogen mycket. Diana är den  

förskollärare som ställer sig mest frågande till att vara ute i skogen, även om hon 

tydligen ser vinningar i att vara ute i skogen med barnen. Att det egna intresset 

spelar in så pass mycket är enligt mig kanske inte så konstig då vi eftersöker en 

trivsam arbetsplats. 

 

Det som kommer fram i studien, är att alla är positiva till utomhuspedagogiken 

som metod, och att vara ute i skogen för att delvis lära sig. Detta var även en 

bild som visades upp av Szczepanski (2013) i hans intervjustudie, med lärare 

runt om i landet. Det finns en positiv inställning till det men det verkar också 

vara något som är svårt att göra och svårt att sätta fingret på varför.   

 

Förskollärarna är väldigt positivt inställda till att jobba med utomhuspedagogik 

och det är något som de alla anser sig själva göra. Något som stämmer bra i 

enighet med Szczepanski (2013). Däremot så handlar inte utomhuspedagogik 

endast om att vara ute i skogen. Utan även hur de lägger upp utevistelsen på 

förskolan. Men alla ställer sig positiv till att även ta sig ut i skogen. De ställer sig 

även positiv att tillbringa stora delar av tiden med barn utomhus.  

 

Det blir tydligt att det är det socialkonstruktivistiskt perspektivet, som styr i 

många förskolor, och att det därför även funkar bra med att bedriva 

utomhuspedagogik i förskolan.  

 

Även om skogen kan tänkas komma med många fördelar. Såsom ett autentisk 

lärande, en inbjudande miljö och ökad fantasistimuli. Så kanske inte detta 

lärande, alltid väger upp de risker som finns när det handlar om att arbeta i 

skogen. Förskollärarna i studien menar att de ofta väljer bort skogen på grund 

av de risker som finns. Något som inte riktigt stämmer överens med det som 

Bentsen  och Jensen (2012) skriver, när de menar att vi oftast bortser från risker 

här i Sverige.  

 

I bakgrundskapitlet beskrivs utomhuspedagogiken i Sverige ha 3 olika avsikter, 

detta är att personlig utveckling, att bry sig om naturen samt att skapa kunskap 

om naturfenomen och naturens processer (Klaar & Öhman, 2014). Just dessa 

kategorier framkommer i resultatet av denna studie. Dels att man kämpar för 

att barnen ska få må bra och utvecklas där de trivs bra att utvecklas, något som 

barnen upplevs göra i skogen. Detta framkommer i beskrivningarna om hur 

barnen leker på ett annat sätt. Och alla förskollärare beskriver hur barnen aldrig 
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vill därifrån efter att ha kommit dit. När det kommer till att bry sig om naturen, 

är det något som förskollärarna, i studien menar sker i samband med att vara i 

naturen och det är i naturen som detta kan förankras. När det kommer till  att 

skapa kunskap om naturfenomen så är även detta något som sker bäst i naturen 

då det i detta läge blir ett autentiskt lärande precis som Szczepanski och 

Dahlgren (2011); Bentsen och Jensen (2012) menar. 

 

Hur tar barnen till sig kunskap i skogen 

Både litteratur och förskollärare pratar om det autentiska lärandet. Och att 

barnen lär sig bättre i en autentisk miljö, och då framförallt i de 

naturorienterande ämnena och matematik. Samt att lärare, enligt Szczepanski 

(2013), också fokuserar på idrottsämnen och det motoriska i den träning som 

kan ske utomhus, något som stämmer överens med resultatet av denna studie. 

 

Det är av vikt, att både utomhus och inomhus, ta till vara på barnens tankar och 

idéer. Och se vad de är intresserade av just nu, för att kunna nå deras proximala 

utvecklingszon, något som också blir tydligt i analysen av datamaterialet att 

förskollärarna tycker och tänker.  

 

Flera av förskollärarna i studien, pratar om att barnen lär sig i samspel med 

varandra och med förskollärare. Detta är något som också stämmer igen med 

den forskning som finns på området. Det stämmer även väldigt bra överens med 

hur vi ser på lärandet i Sverige idag. Där det socialkonstruktivistiska 

perspektivet, skulle kunna ses som ett av ledande perspektiven. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet uttrycks av förskollärarna även stämma 

väl överens med hur läroplanen för förskolan är formulerad. I och med att 

förskollärarna känner att de har en press på sig, från läroplanen, och sedan 

beskriver lärandet på det sätt de gör tyder på att de har ett  

socialkonstruktivistiskt perspektiv på lärande.  

 

I studierna som nämnts i bakgrunden är det många förskollärare och lärare som 

nämner att det finns dåligt med tid till att planera aktiviteter för att ta sig ut. 

Något som även det stämmer väl överens med de svar som kommit fram i 

studien. Det finns oftast en väldigt stark vilja, och en känsla av att det är något 

positivt. Men det är sedan svårt att ta sig ut och göra någonting utav det.  

 

Lärande 

Hållbar utveckling 

När det kommer till att bry sig om naturen. Och att barnen får upp ögonen för 

hållbar utveckling. Är något som alla pedagoger tryckt på, och det är tydligt att 

de också har det synsätt som Sandell och Öhman (2013) menar att de flesta har. 
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Figur 1. Traditionellt sätt att se på hållbar utveckling (Sandell & Öhman, 2013, 

s39) 

 

Däremot så verkar detta synsätt ligga begravt djupt. Det är en föreställning som 

förskollärarna har. Men som de inte pratar om. Detta har förmodligen att göra 

med att det är en bild som förskollärarna har burit med sig sedan länge. Något 

som också visar på att det är ett traditionellt sätt att se på hållbar utveckling. I 

och med att förskollärarna arbetar med hållbar utveckling och naturämnena 

utomhus, så blir det tydligt att det är på det viset man har realiserad läroplanen. 

Detta i samband med det socialkonstruktivistiska synsättet på lärande gör att 

förskollärarna ibland känner sig tvingade till att ta sig ut i skogen.  

 

Även om utomhuspedagogik handlar till störst del av vart lärandets sker, precis 

som Szczepanski (2013) skriver, så blir det i denna studie tydligt att det inte bara 

handlar om vart lärandet sker utan det handlar minst lika mycket om hur 

lärandet sker. Det handlar om att lära i den proximala utvecklingszonen och att 

lära med hjälp och stöd av varandra, detta stämmer också överens med det som 

lärarna i Szczepanskis (2013) studie säger är grundläggande för 

utomhuspedagogik. Det blir i och med detta väldigt tydligt vilket perspektiv 

som förskollärarna har på lärandet. Det är det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som styr.  

Motorik 

Szczepanski och Dahlgren (2011), framhåller att barn som tidigt får träna sin 

motorik, har lättare att senare i livet ta sig ut. Och att de barn som inte får samma 

motoriska träning, senare i livet inte har samma vilja till att vara ute. Detta är 

även den bild som förskollärarna i studien framhäver. Även läroplanen menar 

att förskolan ska sträva efter att barnen får utveckla sin motorik (Skolverket, 

2010).  

 
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 2010, s10) 

 

Att motoriken tränas mer ute i skogen än på en asfalterad gård är rimligt. 

Däremot är det ju på så vis, även viktigt att barnen, har kommit tillräckligt långt 

i sin motoriska träning. Detta för att tiden i skogen ska bli en trevlig upplevelse. 
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Vistelsen i skogen, ska inte vara något som är framtvingat. Utan det ska vara 

något härligt. Och av den anledning är det kanske inte heller, rimligt att barn 

som knappt kan krypa ska ta sig ut i skogen. Precis som Diana menar att skogen 

kanske inte är något för alla barn. Även här, är det ju viktigt att utvecklingen 

sker där barnen är just nu. Även här blir det tydligt hur målen i läroplanen 

realiseras genom att aktivt ta sig ut i skogen för att barnen ska få den bästa 

möjliga utvecklingen. 

Autentiskt lärande 

Förskollärarna i studien, har alla lyft fram hur de anser att lärandet sker på ett 

mer autentiskt sätt ute och att detta gör att kunskapen fastnar bättre, att 

kunskapen inte bara är tillfällig utan den har kommit till genom det som barnen 

just nu är intresserade av. Ett förstahandslärande som befästs, precis som när 

jag själv mätte träd när jag gick i skolan. Något som även forskningen visar 

(Bentsen & Jensen, 2012; Szczepanski & Dahlgren, 2011). 

Läroplanen 

Det framkommer att den utomhustradition som finns i den svenska förskolan 

starkt påverkar hur läroplanen sedan transformeras och realiseras. 

Förskollärarna känner att det finns krav på dem att ta sig ut just på grund utav 

hur läroplanen är skriven och detta i ett tydligt samband med deras 

socialkonstruktivistiska perspektiv på lärande. Jag upplever att läroplanen kan 

vara formulerad som den är med en tanke på de traditioner som finns i Sverige, 

vilket i sin tur leder till hur skolverket har velat att läroplanen ska tolkas.  

 

Det finns tydliga svårigheter med att ta sig ut i skogen och därmed även följa de 

mål och riktlinjer som skolverket har gett ut i läroplanen. Att förskollärarna 

känner sig pressade till att ta sig ut har förmodligen att göra med att de inte ser 

något annat sätt att tolka läroplanen. 

 

Studien är genomförd i en kommun som länge har präglats av skogen, vilket 

förmodligen påverkar hur förskollärarna ser på naturen i stort. Hade studien 

gjorts i en kommun utan samma närhet till skog, hade förskollärarna kanske haft 

andra tankar kring hur de realiserar läroplanen. Förskollärarna i denna studie 

menar att dessa läroplansmål endast kan realiseras genom att vara ute i skogen. 

 

Avslutande reflektion 

Mycket utav det som är skrivit här, är skrivit ur ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv. Och paralleller har dragits mellan det som skulle kunna genomföras 

utomhus på en fin gård med skogen. Av den anledningen finner jag att skogen 

skulle kunna vara ett stort komplement till den vanliga miljön, och att naturen 

är ett bra verktyg i förskolan. Däremot inte sagt att förskolan borde flytta ut mer 

i skogen.  
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Effekten av att jobba utomhus 

I och med att det på många områden är dåligt med forskning kring de verkliga 

effekterna av utomhuspedagogik. Är detta något som inte bara skulle vara 

intressant att forska vidare på, utan det är även något som verkligen skulle 

behöva forskas vidare på. Då det är en så stor del i den svenska förskole 

traditionen. Detta då läroplanen enligt förskollärarna har formulerats på ett sätt 

som gör att de måste arbeta utomhus med barnen för att nå upp till de mål och 

riktlinjer som finns. Det hade också varit intressant att sätta den mer 

traditionella förskolan i relation till förskolan med en tydlig utomhusprofil för 

att se skillnaden i hur de realiseras och transformerar läroplanen.  

 

Att det finns dåligt med forskning på området , är något som även skulle kunna 

bero på att det är svårt att se skillnaden på exempelvis lärandet utomhus 

gentemot inomhus. I denna studie, och även i de andra studierna som lyfts fram 

i bakgrunden, så är det sociala samspelet något som starkt genomsyrar en 

verksamhet utomhus. Att lära tillsammans, och just detta verkar vara det 

viktigaste. Genom en förnyad miljö kommer förskollärarna åt lärandet på ett 

helt annat sätt. Just av den anledningen så skulle jag säga att det finns en vikt av 

att komma ut med förskolan, däremot inte bara i skogen utan även i mer urbana 

miljöer. Och av den anledningen är det också svårt att se ett resultat av vilket 

lärande som verkligen sker ute och hur gentemot inomhus, men ett lärande sker 

och det sker i samspel med andra barn och vuxna. Så kanske handlar 

utomhuspedagogik och en verksamhet i skog och mark snarare om hur lärandet 

sker och inte lika mycket om vart, något som i så fall skulle omkullkasta hela 

begreppet? Detta skulle i sin tur betyda att förskollärarnas föreställningar om 

att natur måste läras i natur inte stämmer, utan att de mål och riktlinjer som 

finns i läroplanen kring naturorienterande ämnen lika väl skulle kunna läras 

inomhus på ett mer traditionellt sätt. Däremot skulle detta kanske inte införliva 

det intresset hos barnen om att lära sig kring dessa ämnen. 

 

Notera att denna studie inte på något sätt visar den allmänna förskollärarens 

bild av utomhuspedagogik och av att vara ute i skogen. Studien visar heller inte 

den allmänna förskollärarens sätt att se på de krav som ställs i läroplanen. 

Studien  utgår från förskollärare som har minst ett litet intresse av att vara ute i 

skogen. I studien fanns en förskollärare som var lite mer tveksam till att vara ute 

och hon själv var lite mer tveksam till att gå ut med barnen med såg själv enorma 

vinningar i att komma ut, samtidigt som även hon känner kravet på att ta sig ut. 

Detta har förmodligen med den svenska förskoletraditonen att göra, i Sverige är 

vi vanligtvis ute mycket på förskolan och det är av den anledningen som andra 

länder kollar på just oss när de vill utveckla sina verksamheter (Nah & Waller, 

2015).  

 

Det Autentiska och socialkonstruktivistiska synsättet på att arbeta i skogen går 

hand i hand med hur läroplanen är formulerad. Samt hur vi traditionellt ser på 

lärandet i skogen och om hållbar utveckling. 
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Med andra ord, så de starka traditioner som finns i den svenska förskolan, gör 

att förskollärarna tolkar läroplanen på ett sätt som gör att de känner sig tvingade 

till att gå ut i skogen. Även om de är positivt inställda till att ta sig ut i skogen 

så kan det ibland bli problematiskt i och med olika säkerhetsaspekter m.m.  
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BILAGA 1: Missiv till förskolechefer 

Hej, mitt namn är Christoffer Colliander och jag läser sista terminen till 

förskollärare. Just nu skriver jag mitt examensarbete inom pedagogik, vilket 

kommer att handla om naturen som lärmiljö. Anledningen till att jag skriver 

till dig är att jag önskar att få intervjua 1-2 förskollärare på din förskola ****** 

(namn på förskola).  

Återkom gärna till mig om du vet någon förskollärare som vill och kan ställa 

upp. Annars återkommer jag till dig om ca 1 vecka för att höra om du det finns 

förskollärare som kan ställa upp. Jag önskar i och med mitt syfte på studien att 

personerna i fråga är utbildade förskollärare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Christoffer Colliander 

Email christoffer.colliander@student.miun.se 

Tel 076-767 97 44 

 

 

 

Handledare:  

Ulrika Gidlund  

Email ulrika.gidlund@miun.se  

Tel 010-142 82 32 

Kursansvarig:  

Staffan Löfquist  

Email staffan.Lofquist@miun.se  

Tel 010-142 80 16 
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 BILAGA 2: Intervjuguide 

 Vad ser du på denna bild? (skog) 

o Hur relaterar du till det?  

o Går bilden att relatera till förskolan?  

 

 
 Vad tänker du när du ser denna bild? (barn i skog)  

o Känner du att en verksamhet delvis förlagd som på bilden 

skulle fungera för er?  

 Varför/varför inte? 

 

 
 Hur ser du på barns möjlighet att få lära sig i skogen? 

o Vilka  möjligheter/begränsningar finns?  

o Vad kan barnen lära där? 

 

 



  

 

 

 BILAGA 3: Intervjubilder 

 

Bild 1 

 

 
Bild 2 

 

 


