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1 Inledning 

Eftersom vi är intresserade av natur och uteverksamhet känns det som ett naturligt val för oss att 

skriva om uterummet och den pedagogiska utemiljön. Vi blev än mer inspirerade när vi i vår 

utbildning, Lärarexamen med inriktning på förskolan, läste kurserna Skogens skatter och 

Hållbar utveckling. I takt med att intresset för uteförskolor ökat på senare tid samt att det är ett 

ämne som ligger i tiden, ville vi undersöka varför och hur pedagoger väljer att arbeta med 

pedagogisk uteverksamhet 

 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och natur frågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och 

en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. För att ge utrymme för barnens 

fantasi och kreativitet i lek och lärande bör utomhusvistelsen ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö 98:7) 

 

Vi anser att det är viktigt att barn får vistas ute och använda uterummet mycket mer än utrymmet 

som ges i dagens verksamheter. Det är ett bra sätt att stimulera och träna motoriken, fantasin och 

kreativiteten i ett naturligt, roligt och givande lärande. Barnen får även lärdom om växter och 

djur, lära sig vara aktsam om naturen, också känna och bli trygga med naturen och utbudet i den. 

Om det satsas på utomhuspedagogik lär barnen sig att vårda sin miljö, ha omtanke och ta hänsyn 

till djur och natur på ett naturligt grundläggande vis. På så sätt har pedagogerna i förskolan ett 

stort och viktigt ansvar att få barnen nyfikna och intresserade av utemiljön och naturen, samt att 

se den som en naturlig del av oss själva. Birgitta Söderlund-Wijk tog i sin föreläsning Kvalitets 

och läroplansarbete, (Föreläsning under vår lärarutbildning vid Växjö universitet våren 2007) 

bland annat upp vikten av samspelet inom förskolan och hur pedagogens syn påverkar miljön 

inom verksamheten. Det är även viktigt vilken respekt och tilltro vi visar barnen. Innehållet i 

förskolans verksamhet blir till av de möten som sker, därför är alla som jobbar i förskolan 

medskapare till barnens kunskap och kompetens. 

 

1.1 Syfte 

Att barn i förskolan vistas utomhus en del av dagen är nog för de flesta en självklarhet. Men vad 

har pedagogerna för uppfattning om verksamheten utomhus och vilken nytta är det att barnen 

tillbringar tid utomhus varje dag? Vill vi, och är vi så kompetenta att vi på ett bra sätt kan 

inspirera barnen till att känna lusten att vilja vara ute i skog och mark? 
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Vårt syfte med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger inom förskolan använder 

skogen som pedagogisk miljö. För att få ett underlag som besvarar ovanstående 

syftesbeskrivning har vi utgått från följande forskningsfrågor. 

  

– Hur definierar pedagoger inom förskolan uttrycket Skogen som pedagogisk miljö? 

– Vilka egna erfarenheter har förskolans pedagoger av verksamhet med barn i skogen? 

– Hur beskriver förskolans pedagoger skogens lärandemiljö och hur kan den påverkas för 

att underlätta barns lärande? 

– Vilka eventuella motsättningar upplever förskolans pedagoger att det finns mellan inne- 

och utepedagogik? 
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2 Litteratur genomgång 

 

2.1 Utomhuspedagogik, metod och resultat 

En svensk förgrundsgestalt inom utomhus- och naturpedagogiken är Germund Sellgren, 

författare av boken Naturpedagogik (2003). Sellgren tar bland annat upp de fyra F: en. Där han 

anser att FAKTA är något som till viss del går att läsa, lyssna och titta sig till, men för att kunna 

FÖRSTÅ krävs även en upplevelse. För att kunna bli FÖRTROGEN med något krävs att 

FÄRDIGHETEN både prövats och reflekterats över. 

 

 Att ”få frisk luft” är ord som i generationer inpräntats i de svenska barnens medvetande. 

Sellgren (2003) anser att lärandet om naturen sker bäst utomhus i det naturliga sammanhang där 

den yttre biologin påverkar den inre. 

 

Genom Friluftsfrämjandets barnverksamhet har Skogsmulle blivit en symbol för omtanke och 

kunskap om naturen. Genom åren har över två miljoner barn gått i mulleskolan och träffat 

Skogsmulle. Han skapades av Gösta Frohm för femtio år sedan. Skogsmulle kan det mesta om 

djur och natur och vill lära barn att vara rädd om naturen. Han skyddar det som lever och växer 

och tar ansvar för naturen tillsammans med barnen. I skogsmulleskolan tillfredställs barnens 

nyfikenhet och upptäckarglädje 

 

Skogsmulle är symbolen för hänsyn i naturen.  (Friluftsfrämjandet, 2007) 

 

Enligt Granberg (2000) är det viktigt för små barns inlärning och trygghet, med upprepning. Att 

få komma till samma plats i skogen vid upprepade tillfällen, gör att barn kan ta till sig kunskap 

på ett lättare sätt, eftersom de känner sig trygga. Besöket i uterummet bör vara en återkommande 

aktivitet, antingen dagligen eller flera gånger i veckan, beroende på att små barns tidsperspektiv 

är mycket kortare än vuxnas. Även Ericsson (2002) tar upp vikten av trygghet för barnen. Hon 

anser bland annat att man kan börja arbetet med utomhuspedagogik som att se det som en trappa, 

där första steget är att få barnen att känna sig trygga och trivas i naturen. Detta utgör grunden till 

att kunna ta sig vidare uppför trappan. Tryggheten kommer inte på en gång utan genom 

regelbundenhet uppnås tryggheten för barnen. Att leka samma lekar på samma plats vid ett 

flertal tillfällen skapar trygghet. 
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Granberg (2000) anser även att barn lär i lika stor utsträckning i den så kallade fria leken som i 

den pedagogiskt tillrättalagda verksamheten. Eftersom barn hela tiden kan tillägna sig olika 

färdigheter i den omgivning de befinner sig, lär de sig också att känna igen samband och 

olikheter. I sitt kunskapsinhämtande är barn mycket fysiska, de lär genom att göra. När de får 

smaka, titta, lyssna och lukta blir deras fysiska upplevelser till kunskap. Barn har även en 

outtröttlig energi till att utforska saker och ting. Vid varje ny erfarenhet väcks nyfikenheten som 

ger erfarenhet och som sedan väcker nyfikenheten i det oändliga. 

 

Enligt Granberg (2000) är utemiljöns möjligheter att väcka nyfikenheten till att utforska saker 

oändlig. Att kunna lägga grunden till barnens miljömedvetande är en av pedagogernas viktigaste 

uppgifter. Det krävs att pedagogen kan se med barns ögon i det som utforskas och deltar aktivt i 

det som sker. Att få dela barnens upptäckande av världen och följa med på dessa fascinerande 

resor gör även pedagogen lyhörd. Utevistelsen kan med fantasi och öppna sinnen då vara lika 

lärorik och inspirerande både för de vuxna som för barnen. 

 

 Doverborg och Pramling (1996) anser att ett bra sätt att förmedla livskvalitet till barn är att 

vistas ute i naturen. Det är betydelsefullt att vi vuxna kan förmedla positiva upplevelser av att 

vistas i naturen, dels för att kunna stärka barnens inre känsla för naturen och dels att de får 

möjligheter till käns lo- och kunskapsmässiga upplevelser. 

 

Enligt Johansson (2005) är grunden för all kunskap om naturen, den att man måste lära känna 

naturen med alla sina sinnen. Kunskapen som vi får genom våra fem sinnen är lätt att komma 

ihåg, tydlig och utan svårighet att uppfatta.  Eftersom den kunskapen hämtas ute i verkligheten är 

utevistelsen av mycket stor betydelse för barnen. Deras iakttagelseförmåga tränas och stimuleras 

genom användningen av alla sinnen. Alla barn har ett behov av att röra på sig. Det är viktigt att 

barnen kan få in ett naturligt förhållande till naturen och naturmiljön. Barn idag tillbringar 

mycket tid ute i planerad miljö och på släta ytor (Ericsson 2002). Kan vi påverka vår omgivning 

så att det blir en bra pedagogisk miljö och vilka är våra grundläggande ambitioner? 

 

Ellneby (1999) tar upp betydelsen av hur miljön påverkar barnen. Hon menar att alla har någon 

gång upplevt platser som får oss att må bra eller mindre bra. En miljö som för de flesta är positiv 

är naturen, fast här poängterar hon vikten av att vi vuxna förstår att barnen har en annan 

uppfattning om utemiljön eftersom de använder den på ett annat sätt än vi vuxna. Barnen 

använder naturen och utemiljön för att på ett naturligt sätt utveckla sina sinnen och sin motorik. 
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Eftersom det är en plats som ständigt erbjuder nya upptäckter, upplever barnen inte naturen som 

tråkig. Genom att det inte finns några färdiga leksaker i naturen uppmuntras barnen till att 

använda sin fantasi och komponera egna leksaker av naturens material. Enligt Ellneby (1999) har 

barn som vistas i förskolor med mycket utevistelse en lägre sjukfrånvaro än de barn som vistas i 

mer traditionella förskolor. Detta kan förklaras med att naturen erbjuder större plats för varje 

barn så smittorisken blir mindre. Barnen är även mindre stressade och konflikterna blir färre. 

Naturen har en förmåga att öka barns återhämtning i en stressfylld vardag. Barnens behov av 

sinnlig stimulans och rörelse tillgodoses på ett bra sätt i naturen. 

 

Ellneby (1999) hänvisar också till en genomförd forskning av professor Roger Ulrich, där han 

starkt betonar miljöns påverkan och inverkan på människor. Han påpekar att i grunden är vi 

anpassade till att leva nära naturen och om vi är utan naturupplevelser reagerar människan med 

stress. I en sjukhusstudie  visar Ulrich att naturen och parkmiljö har en läkande förmåga även om 

man bara har den att titta på. Han menar att det troligtvis är så att när människan upplever 

naturlandskap, får det en positiv inverkan på immunförsvaret genom hormonella processer. Även 

landskapsarkitekten Patrick Grahn, hävdar i sin doktorsavhandling ”Ute på dagis” (Ellneby 

1999) att barn som är ute mycket blir betydligt friskare än barn som tillbringar den mesta tiden 

inne. De har även bättre motorik, starkare fysik och kan koncentrera sig på ett helt annat sätt. 

Barnen är fantasifulla och leker mer. Och när barn rör sig i kuperad terräng påverkas 

kroppshållning och balans på ett positivt sätt. Det är även färre konflikter vid ökad 

utomhusvistelse eftersom barnen leker längre stunder med varandra och i andra konstellationer 

än annars. Barnen visade även upp en större empatisk förmåga och hjälpte varandra och löste 

problem som uppstod tillsammans. Han menar också att barn som får för lite dagsljus blir 

tröttare och har större humörförändringar. Inget lugnar som naturen och den är oslagbar som 

stressdämpare. Där kan människan hämta inspiration och kraft som ger hälsa och livskvalitet 

(Ellneby 1999). 

 

I Tidningen förskolan (2002) menar Kajsa Källström att förskolor med inriktning på 

uteverksamhet ligger i tiden. Hon anser även att eftersom många barn är stillasittande och 

samhället stressat, är en naturförskola något som är bra för barnen. Detta är också något som vi, 

författare till uppsatsen, tycker oss kunna se hos de barn som faktiskt fått chansen att utvecklas 

och vara mycket i skogen. 
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Inger Johansson som jobbar som idrottslärare, tog i sin föreläsning, Psykomotorik, upp hur 

viktigt det är att barn aktiveras och får röra på sig (Föreläsning under vår lärarutbildning vid 

Växjö universitet våren 2007). Barn som aktiveras med lek och spännande upplevelser blir 

klokare. Hon påstod också att det finns undersökningar som visar att när hjärnan stimuleras på 

detta sätt ökar dess kapacitet. Vid brister i motoriken koncentreras all kraft på att ”finnas till” 

vilket gör att inlärningsproblemen ökar. Desto mer ett barn rör sig, ju mer nervtrådar utvecklas 

och eftersom nervsystemet växer för fullt upp till tio års ålder, är det viktigt att aktivera barnen 

redan från tidig ålder. Hon tog även upp vikten av att träna grundformerna, springa, hoppa, rulla, 

balansera, klättra, kasta, krypa och åla. Dessa rörelser ska bli så tränade att barnen inte ska 

behöva tänka när de gör dem. Det är viktigt att förstå att barnen har en kroppsuppfattning och att 

de med hjälp av kroppen tolkar upplevelser genom sina sinnen. Därför är det viktigt att vi som 

pedagoger kan och vill skapa aktiviteter som gör att barnen vågar ta initiativ till att leka och röra 

sig, lustfyllda aktiviteter stärker barnens självkänsla 

 

 

 

2.2 Styrdokument 

Förskolans uppdrag är bland annat att stimulera barnens lärande i naturkunskap och förankra de 

begrepp som är förknippade med detta område. 

 

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

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan skall medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan 

utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid. (Lpfö 98:7) 

 

Läroplanen menar att grunden för den pedagogiska verksamheten ska gynna barnens utveckling 

och förståelse för omvärlden och sig själva. 

 
Verksamheten skall 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”. (Lpfö 98:7) 

 

I läroplanens mål kan man läsa: 

 
att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg 
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 om sin närmiljö. (Lpfö 98:9) 

 

För att få in läroplanens mål med att barnen ska utveckla respekt för allt levande, bör arbetet med 

att få barnen medvetna om allemansrätten vara ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. 

Eftersom allemansrätten är en förmån som är unik för Sverige, är det viktigt att vi redan i tidig 

ålder lär barnen vad den innebär. Allemansrätten kräver både ansvar och ett gott omdöme. Att 

visa hänsyn till både markägare och andra människor är en väsentlig del av rätten av att få vistas 

i naturen och på samma gång ha insikten att inte skada djur och natur. 
 

Enligt naturvårdsverket innebär allemansrätten följande i korthet: 

? Man får ströva omkring i naturen, både i skog och mark, på vägar och stigar. Men man 

får inte beträda annans tomt och givetvis inte passera över åkrar med växande gröda. 

? Man får plocka bär, svamp och blommor (inte fridlysta). 

? Man får bada vid alla badstränder och lägga till med båt, utom vid privata strandtomter 

eller bryggor. 

? Man får tälta på annans mark, med undantag för inne på privata tomter, men för säkerhets 

skull bör man alltid få markägarens tillstånd. 

? Man får göra upp eld om inte fara för brand föreligger. Respektera eldningsförbudet vid 

vissa tider. (Naturvårdsverket, 2007).  

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

och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. För att ge 

utrymme för barnens fantasi och kreativitet i lek och lärande bör utomhusvistelsen ge möjlighet 

till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö 98:7) 

 

Även i skolan kan vi använda naturen och utemiljön för att på ett stimulerande och lärorikt sätt 

ta lärdom om vad vår närmiljö har att erbjuda. Utomhus är det inte bara naturkunskap som har 

ett naturlig och bra lärandeforum utan även t.ex. svenska, kemi, matematik. I läroplanen för 

skolväsendet står det att: 
 

skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 

utbildning. Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen (Lpo 94: 9) 
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Med hänvisning till de gällande styrdokumenten finner vi att naturen och utemiljön kan betraktas 

som viktiga komponenter i barns lärande. 
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3 Metod 

 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

I den kvalitativa metoden ligger fokus på tolkningen och förståelsen för andra människors 

tankar. Därför inriktar sig inte metoden så mycket på ”sanningar” om ämnet. Det är kvaliteten 

och inte mängden man är ute efter i den sortens undersökningar menar Kvale (1997). 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är inte skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa metoder så 

stor. De menar att det går att kombinera de två metoderna i samma undersökning. Eftersom det 

egentligen inte finns något konkurrensförhållande mellan dem går det utmärkt att använda dem 

tillsammans för att ge mer vidd åt arbetet. Den huvudsakliga likheten är deras gemensamma 

syften för att öka förståelsen hur samhället och den enskilda individen påverkar varandra. Därför 

är det inte speciellt överraskande att vi ibland använder oss utav en kvalitativ metod, andra 

gånger den kvantitativa metoden. Holme & Solvang anser att följande frågor kan vara avgörande 

för metodvalet. Vill vi ha ett totalperspektiv, en fullständig förståelse eller räcker det att ställa 

hypoteser och nyansera tolkningar? Vill vi förstå olika sociala processer, bygga upp teorier och 

skapa referensramar? 

 

3.2 Vårt val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning med individuella intervjuer som grund för 

insamlingen av vårt grundmaterial då vi tror att en kvalitativ ansats är den mest lämpliga för vårt 

syfte. 

 

Enligt Bryman (2002) är det vanligt att man vid en kvalitativ undersökning, använder sig av 

intervjuer. Eftersom vi strävade efter att få fram personliga och mer utförliga svar valde vi att 

göra en kvalitativ undersökning istället för en kvantitativ undersökning. Vi försökte göra våra 

intervjufrågor på så sätt att det inte skulle kunna gå att svara enbart ja eller nej. 

 

Anledningen till att vi valde att göra intervjuerna med pedagoger i verksamheten, var för att vi 

ansåg att de har en övergripande kunskap om vad som sker i verksamheten. Vi ansåg att det 

passade vår studie bäst och att vi kan nå en djupare förståelse för deras synsätt, genom personliga 

intervjuer, istället för en enkät. På så sätt kunde vi ställa följdfrågor direkt till den intervjuade. Vi 

valde detta sätt för att vi ansåg att vi skulle få en bättre överblick av det vi ville ta reda på. När vi 

formulerade våra intervjufrågor utgick vi ifrån de forskningsfrågor som vi tidigare utarbetat. 
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3.3 Urval och undersökningsgrupp 

För att få en samlad uppfattning om hur några andra pedagoger tänker när det gäller medveten 

pedagogisk verksamhet i utemiljö, intervjuade vi sju förskolepedagoger som arbetar inom olika 

typer av förskolor. De som inriktar sig mot att vara ute mertiden av dagen, de som inriktar sig på 

att vara ute mycket, samt traditionella förskolor där man har den mesta pedagogiska 

verksamheten inne. De aktuella förskolorna ligger i samma kommun men i olika områden. 

 

En av förskolorna ligger på landsbygden i kommunens västra del med skog- äng och åkermiljö in 

på knutarna. Förskolan ligger i anslutning till en F-9 - skola där de har tillgång till bibliotek och 

gymnastiksal. I en skogsbacke finns en anpassad äventyrsbana och även vindskydd och en kåta 

som används vid kyliga dagar. Det finns även en äventyrsbana med lite svårare hinder på skolan. 

Förskolan har två avdelningar med sammanlagt 20 barn. En dag i veckan är avdelningen med 3-5 

åringarna ute i skogen ett antal timmar och då lagar och äter man lunchen ute. Resten av veckan 

är man ute både för och eftermiddag, men mest på gården. 

 

Nästa förskola ligger i centralortens utkant och är en utpräglad uteförskola som tillbringar den 

mesta tiden av dagen ute. Lunch och mellanmål äts ute. Det finns två avdelningar med totalt 17 

barn, när inskolningarna är klara. De yngre barnen håller den mesta tiden till på en väl 

pedagogiskt genomtänkt gård. De äter lunchen, när vädret tillåter det, ute vid låga bord och 

bänkar, under ett mobilt tak. De äldre barnen går upp till skogen, ca 400 meter från gården. Där 

äter de mat och tillbringar den mesta av tiden. Mellanmålet intas de flesta av veckans dagar även 

det i skogen. I skogen finns målarverkstad, snickarverkstad, sagorum, böcker, papper, pennor 

och spel. I stort sett erbjuds samma aktiviteter som inomhus. 

 

Den tredje förskolan vi besökte ligger i direkt anslutning till skogsmiljö och är belägen i den 

nordvästra delen av kommunen. Det finns två avdelningar på förskolan, med sammanlagt 25 

barn. Gården är platt, grus, sand och lite gräs är vad som finns. Här har man försökt att få till en 

snickarverkstad och målaraktiviteter. En gång i veckan går barnen iväg, ca 1000 m, till en plats i 

skogen där det finns ett vindskydd och grillar. Då tillbringar man hela dagen i skogen och gör 

maten själva. En liten mobil toalett har skapats, och den används flitigt. Föräldrarna har till stor 

del varit inblandade i att skapa uterummet, genom att skänka material och bygga vindskyddet. 
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3.4 Genomförande  

Vi tog kontakt med pedagogerna via telefon och ställde frågan om de kunde tänka sig att svara 

på några frågor angående skogen som pedagogisk miljö och uterummets betydelse för den 

pedagogiska verksamheten. För att kunna analysera svaren på ett lä ttare sätt använde vi 

bandspelare vid intervjutillfällena. Efter att vi fått klartecken avtalade vi möte med pedagogerna 

och träffade dem en och en. Patel & Davidsson (1994) anser att det är viktigt att vid ett  

intervjutillfälle visa respondenterna intresse och förståelse. Eftersom vi själva är pedagoger och 

vana vid förskolans arbete upplevde vi ett ömsesidigt intresse gentemot de förskollärare som vi 

på detta sätt träffade.  

 

Vid intervjuerna var vi båda med vid alla tillfällen. Det gjorde det enklare fö r oss eftersom en av 

oss kunde sköta bandspelaren och göra anteckningar som kunde ligga till grund för eventuella 

följdfrågor. På så sätt kunde den andra av oss koncentrera sig på intervjun. När alla intervjuerna 

var gjorda sammanställdes svaren. 

 

3.5 Undersökningens tillförlitlighet 

Får vi ärliga och riktiga svar i och med den kvalitativa undersökningen och sättet vi intervjuade 

på? Vi tycker och tror det. Vi har använt oss utav en forskningsmetod där intervjun är ett samtal 

med struktur och ett syfte (Kvale 1997). Intervjun är lättsam men med grundligt genomtänkta 

frågor och ett öppet lyssnande, därigenom fick vi erhålla ordentligt prövade kunskaper. Eftersom 

vi, intervjuarna och respondenterna är likställda parter ser vi oss kunna avgöra om svaren är 

ärliga, relevanta och något att använda i vår forskning. Vi har kritiskt granskat svaren och 

sammanställningen och på så vis tycker vi oss kunna se och ge en rättvis bild av hur skogen kan 

användas som pedagogisk miljö. Också mycket för att svaren i stort var enhä lliga. Patel och 

Davidsson (1994) menar att den kvalitativa forskningens strävan är att upptäcka företeelser, 

beskriva uppfattningar samt att tolka och förstå innebörden. 

 

Vår uppfattning är att tillförlitligheten i undersökningen ökar eftersom vi och våra respondenter 

är likställda parter inom yrket, förståelsen för ämnet i fråga blir hög. Slutsatserna vi dragit efter 

respondenternas svar anser vi är trovärdiga, brukbara och relevanta. Trots det begränsade urvalet 

bedömer vi våra resultat som representativa och även lämpliga att använda kring arbetet i att 

utveckla den pedagogiska verksamheten för dem som önskar det. 
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3.6 Etiska aspekter 

Redan i inledningen av kontakten med pedagogerna påpekade vi anonymiteten under intervjun. 

Eftersom Bryman (2002) nämner vikten av att intervjudeltagarna får vara anonyma, det så 

kallade konfidentialitetskravet, frågade vi deltagarna innan intervjun om det var okej att vi 

spelade in intervjun och försäkrade dem om att de skulle förbli anonyma. Informationskravet är 

att forskaren redan vid första kontakten informerar om undersökningens syfte samt upplysa om 

att de inte behöver deltaga i intervjun eller att kunna avbryta när de vill. Forskaren skall även 

upplysa om vilka olika moment som ingår i studien. Det vill säga i detta fall, tala om att det blir 

en intervju där alla medverkande får samma frågor, däremot beroende på svaren kan en del 

följdfrågor bli olika. Därefter bearbetas och sammanställs svaren, samt skrivs ner i ett 

sammanvävt svar. På så vis kan ingen utläsa vem som svarat vad. De intervjuade ska också 

upplysas om att bandupptagningen kommer att förstöras efter sammanställning. 

 

Bryman (2002) tar även upp vikten av att deltagarna i den aktuella undersökningen får 

information att de har rätt att bestämma helt själva över sin medverkan, det så kallade 

samtyckeskravet. De har dessutom rätt att vägra medverka utan att lämna något skäl. För att 

uppfylla nyttjandekravet ska de medverkande även få information om att uppgifterna de lämnat 

endast ska användas för det aktuella forskningsändamålet. 

 

Dessa etiska principer ska följas, på så sätt vinns både respekt och förtroende från de intervjuade 

deltagarna. 
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4 Resultat och analys 

4.1  Sammanställning av svaren utifrån våra forskningsfrågor  

 

Hur definierar pedagoger inom förskolan uttrycket Skogen som pedagogisk miljö? 

Respondenterna anser att det är ett ställe där barn på ett friskt och naturligt sätt utvecklar och 

stärker sin motorik. Barnen lär sig visa respekt och empati, både för naturen och för varandra 

genom att visa att vi alla hör ihop. Alla respondenterna säger att de tar tillfället i akt för att arbeta 

med miljön såsom kompostering, skräpsamling med mera. Från en av våra intervjuer citerar vi 

följande: 

 

 Det är ett ställe där vi kan umgås socialt samt ha roligt, precis lika gärna som inne. I skogen är 

det lättare för barnen att få förståelse i naturkunskap, det blir konkret och greppbart för barnen.   

 

 

Fem av sju av de tillfrågade uppger också att man har en stor möjlighet i att kunna utföra och 

reflektera över naturvetenskapliga experiment. De anser att i skogen ges det många möjligheter 

att tillsammans med barnen upptäcka, förundras över och nyfiket utveckla språk och begrepp om 

naturen. Vidare menar de att det i skogen skänks ett naturligt och bra utrymme åt fantasin, här 

kan man konstruera redskap av alla möjliga slag och av olika material som skogen har att 

erbjuda. 

 

Vilka egna erfarenheter har förskolans pedagoger av verksamhet med barn i skogen?  

Sex av de sju pedagogerna svarar att de alltid varit intresserade av natur och miljö och arbetat 

mycket med uteverksamhet på olika sätt. De två pedagogerna som haft chansen och möjligheten 

att arbeta på landsbygdsskolor ser att de kunnat utnyttja utemiljön än mer, både för lek och för 

lärande. En av pedagogerna nämner ett nätverk för uteförskolor och att hon därigenom fått 

mycket tips och idéer. Hon ansåg att matematikutveckling på nätverksträffarna var mycket 

inspirerande och givande. Fem av de sju pedagogerna nämner en tid som 9.00-14.00 då de i 

flesta fall någon, eller några dagar i veckan spenderar ute, ofta då i skogen. Tiden varierar mest 

för de yngre barnen mellan 1-3 år. En av respondenterna ansåg att de då är för små medan en 

annan respondent inte såg eller hade märkt några som helst hinder. Två av de sju pedagogerna 

har varit med och startat upp en småbarnsavdelning på en uteförskola. De har där hittills ätit 

middag och mellanmål ute varje dag. En av pedagogerna nämner att hon har egna barn som varit 

med i både ”Mulle” och ”Strövarna”:  
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Att mina barn var med i Mulle och strövarna har gjort att jag känner mig mer erfaren både på 

hemmaplan och på min arbetsplats.  

 

Alla pedagogerna nämner att de vid utevistelsen kan se att barnen oftast leker många 

tillsammans, men i olika grupperingar och att det i stor utsträckning är färre konflikter än 

inomhus. Olika temaarbeten nämns som till exempel: naturkunskap, äventyrspedagogik, 

allemansrätten, matematik, sagor och språk. En av våra respondenter säger följande: 

 
De lär sig att vara aktsamma om naturen eftersom de får så mycket kunskap om växter, djur 

och miljö genom att vistas i den.  

 

Barn som befinner sig i skogen visar nyfikenhet och lust att lära, detta är ett svar som alla 

respondenterna är överens om. De anser även att barnen lättare förstår samband som kretslopp 

och näringskedjor eftersom de får lära sig på ett konkret sätt. Från en av intervjuerna kommer 

detta citat som sammanfattar många respondenters svar: 

  

 Att vara i skogen är att lära med alla sina sinnen och med hela kroppen.  

 

Att det är gynnsamt både för grovmotoriken och för finmotoriken att spendera mycket tid i 

skogen, är något som tre av de sju respondenterna upplevt. En av pedagogerna nämner att hon 

upplevt att barn som har svårigheter med att sitta still och som lätt hamnar i konflikter mår bättre 

och visar andra positiva sidor om de får möjlighet till att vistas mycket ute i skogen:  

 
På min arbetsplats har vi märkt att barnen är friskare, starkare, rörligare och gladare. Vi ser 

också att skogen främjar och stärker fantasin samt är en mer jämställd plats än miljön inomhus. 

Alla är på besök i skogen men vi kan alla känna oss hemma och trygga där.  

 

Alla respondenterna upplever att verksamheten blir mer stressfri och det är långt färre avbrott för 

barnen i skogen än inne. Fyra av de sju tillfrågade nämner mat och städvagnar som exempel på 

störande avbrott vid barnens lek inomhus, samt avbrott för att städa upp och ta av och på kläder. 

Sex av de sju respondenterna nämner att det är mycket mindre konflikter i uterummet om de 

jämför med inne, samt att barnen oftare leker många tillsammans och att det främjar 

gemenskapen och tillhörigheten. En av pedagogerna menar att barn som får vistas mycket i skog 

och mark som barn blir starkare som vuxna. Hon har inga bevis för detta men anser att det är 
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självklart att det är ett bra sätt att stärka sin kropp och själ på, vilket givetvis ligger till grund för 

hur man mår och växer. 

 

Hur beskriver förskolans pedagoger skogens lärande miljö och hur kan den påverkas för 

att underlätta barns lärande?  

Enligt svaren som respondenterna givit så finns det egentligen inga gränser på lärandemiljön i 

skogen och här redovisas ett svar som i sig sammanfattar frågan: 

 

Jag ser inga gränser på lärandet i skogen, bara jag som pedagog är uppmärksam och en 

medupptäckare, så är allt möjligt. Man ska bara våga göra allt man gör inne, ute.  
 

 

De av respondenterna som arbetar på småbarnsavdelningen anser att vissa praktiska saker, såsom 

blöjbyten vid kallt och regnigt väder kan vara negativt. Respondenterna från avdelningarna med 

äldre barn ser blöta och söndriga material vid skapandet som negativt vid blött eller fuktigt 

väder.  

 

Respondenten vidhåller att det också är lämpligt att skapa olika platser vid ett ställe i skogen. Vi 

kan till exempel skapa en lägerplats, en eldstad, tillföra olika material att leka med, göra stigar 

och rundor (äventyr och upptäckter), stationer med olika aktiviteter, skapa ”sagorum” och göra 

hinderbanor med naturens egna möjligheter: 

 

Pedagogen ska använda sin fantasi till allt som skogen erbjuder och inte se det som besvärligt.  

 

Det är viktigt att vara medupptäckare vid barnens fynd samt ha klart för sig vad man vill att 

barnen ska få uppleva och planera efter det samtidigt som man är lyhörd och flexibel för barnens 

egna idéer och tankar. Det framkommer också en gemensam tanke om att det är viktigt att 

dokumentera det man gör och vad som sägs för att ha det som stöd för barnens senare 

reflektioner: 

 

Vi dokumenterar allt som sägs och görs, även det som från början var planerat. Detta har vi 

som underlag vid arbetslagets utvärdering.  

 

Något som alla respondenterna också har på sina olika uteplatser är cementrör till att elda i. Ett 

bra tips, enligt fyra av de sju respondenterna är att använda lagom avsågade kubbar att sitta på 
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och kabeltrummor som bord. Det gäller här, likväl som inne, att se vad just den barngruppen vill 

ha och behöver för material för att kunna utveckla sin lek. Det kan vara allt från grytor, bestick, 

spadar, sågar och spik till böcker, dockor och tegelstenar, snäckor och brädor till 

konstruktionslekar. En av pedagogerna nämner att de funderar på att bara att använda sig utav 

naturens nedbrytningsmaterial men menar att det är en avvägningsfråga: 

 

 Ska man ge barnen det man ger dem inne i materialväg eller ska man bryta helt från det och 

använda sig bara av naturmaterial? Vilket skulle gynna barnen mest i det långa loppet?  

 

Samtliga pedagoger svarar med mer eller mindre eftertryck att det inte finns några nackdelar 

med utomhuspedagogik. Men att verksamheterna behöver inomhuspedagogiken som ett 

komplement. Speciellt om förskolan inte är anpassad till ren uteverksamhet. När pedagogerna 

vid intervjun tänker efter så kommer alla ändå på några nackdelar:  

 
Det kan vara svårt att ibland få in alla aktiviteter man vill ska ingå i verksamheten, eftersom 

allt inte går att genomföra ute om man inte har utrustning och material för det.  

 

En annan svårighet som tas upp är kylan när det gäller de minsta barnen. Ett par av 

respondenterna menar följande:  

 
Kylan gör att det krävs mer kläder och det resulterar i att deras rörlighet blir sämre och det 

skapar frustration. 

 

Vad det gäller att ge förslag på lärande och lek i skogen finns det massor av förslag och idéer. 

Alla pedagoger anser att de bör lyssna aktivt på barnen för att kunna leda dem vidare och för att 

ge dem en djupare kunskap eller ett merintresse. Några exempel är olika matematiska övningar 

som att se mönster och sortera, antalsuppfattning, ordningstal, former och mönster. Språket kan 

stimuleras genom att använda prepositioner och samtala om det som intresserar barnen. Skogen 

är ett bra ställe att träna rumsuppfattning i, bakom trädet, i stubben, och under mossan, många 

läranden i ett, menar tre av respondenterna. Att få uppleva olika aktiviteter ute och sedan få följa 

upp det inomhus är några förslag som ges av pedagogerna vid förskolan som har relativt mycket 

uteverksamhet. Alla respondenterna menar att det är mycket som ges gratis genom att förlägga 

mycket rörelse ute. Respondenterna funderar även en hel del över vad som fordras för olika 

lekmaterial, områden att vara på och behövs det någon förkunskap kring det vi vill att barnen ska 



20 

bli uppmärksamma på? Skogen är ett ställe som alla pedagogerna är överens om att man 

använder för lek, upplevelse och lärande. Från en av respondenterna kommer följande citat: 

 

Ett kojbygge blir det många matematiska samtal kring, om vi är med och är medvetna om vårt 

sätt att skapa lärande situationer.  

 

Pedagogerna nämner alla det viktiga med leken, hur viktigt det är att lyssna aktivt på barnen, att 

vara närvarande för att fånga ögonblicken, kunna ställa reflekterande frågor och att leda barnen 

vidare. Från en av respondenterna kommer följande citat som sammanfattar många 

respondenters svar när det gäller utevistelse: 

 
Naturkunskap är ett ämne där barnen lär sig mycket genom att bara få vistas i skogen. Lyssnar 

vi på rätt sätt och utvärderar efter barnens önskemål så är det enklare att arbeta vidare med 

barnens frågor.  

 

Vilka eventuella motsättningar upplever förskolans pedagoger att det finns mellan inne- 

och utepedagogik? 

Fem av de sju pedagogerna upplever inga motsättningar. De anser att många är bra på att se olika 

möjligheter och förenkla det som verkar svårt. En av pedagogerna menar att det säkert finns för 

och emot men att hon inte söker den bekräftelsen, utan tror att det hon gör kan påverka. Hon tror 

också att många förskolor är mycket ute, men då mest på sina gårdar: 

 

Jag tycker inte att det riktigt går att jämföra gårdsvistelsen med att vistas i skogen samma tid.  

 

Sex av de sju respondenten säger också att de i skogen ser och märker förändringar hos barnen 

varje dag. De anser även att de båda pedagogikerna kompletterar varandra och skulle inte vilja 

välja det ena eller andra, men helt klart håller före att vistas i skog och mark mer än vad som 

idag är vanligt. En av respondenterna säger följande: 

 

Det väsentligaste är att barnen får omge sig av pedagoger som ”brinner” för ämnet för att få 

maximal upplevelse i den pedagogiska miljön i skogen.  
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4.2 Analys  

Enligt alla respondenterna är fördelarna fler än nackdelarna med uteverksamhet, och de ser 

många vinster med lärandet i uterummet. De anser att barnen får positiva upplevelser av 

vistelsen i den pedagogiska utemiljön. Vi anser det möjligt att förmedla livskvalitet genom 

känslo- och kunskapsmässiga upplevelser och samtidigt stärka den inre känslan för naturen. 

Detta baserar vi på den litteratur vi läst och från resultatet av våra intervjuer. I livskvalitet kan 

man räkna in en stressfri och rörlig aktivitet, som Kajsa Källström i tidningen Förskolan (2002) 

menar att barn i dag får för lite utav. Uteverksamheten och pedagogiken som det för med sig, kan 

bidra med mycket i kunskapsförmedlingen, om pedagogerna har den rätta viljan och intresset. 

När hjärnan får stimulans genom rörelse och naturupplevelser så ökar också dess kapacitet och 

än tidigare man börjar desto bättre är det, detta menar Inger Johansson (Föreläsning under vår 

lärarutbildning vid Växjö universitet våren 2007).  

 

Respondenterna ser att det i skogen ges många möjligheter att tillsammans med barnen upptäcka, 

väcka nyfikenhet, utveckla språk och begrepp, utmana fantasin och få god kunskap om miljön 

som vi lever i. Från en av våra intervjuer kommer följande citat: 

 

Det är ett bra rum att uppleva i, på ett konkret, lärorikt och roligt sätt. 

 

Att respondenterna egentligen inte ser några begränsningar på lärandet i den pedagogiska 

utemiljön är intressant eftersom de vid eftertanke ändå kunde komma på några praktiska negativt 

betingade företeelser. Svarar man på frågan utan att egentligen tänka efter för att man vet vad 

svaret bör vara? Eller är det så att de respondenter som ingått i vår undersökning finner det svårt 

att hitta forskningsbelägg för hur bra det verkligen är? Alla respondenterna påpekar att de inte 

vill utesluta innemiljön helt, utan att de kompletterar varandra bra. Men sex av de sju 

respondenterna poängterar att barnen bör vara ute mer än inne. Granberg (2000) menar att barn 

lär sig lika bra i den fria leken som i den pedagogiskt tillrättalagda verksamheten, barn tillägnar 

sig olika färdigheter i den omgivning de befinner sig i. Barn är i sitt kunskapshämtande mycket 

fysiska, därför har vistelsen i det pedagogiska uterummet många fördelar. Detta är 

respondenterna väl medvetna om och alla anser att utomhusmiljön är en väldigt givande 

pedagogisk plats för barns lärande. 

 

Att ta in mycket av utemiljön är något som vi har fått upp ögonen för under arbetets gång. 

Tidigare har vi menat att man kan göra det som man gör inne, ute. Visst går det lika bra att ta in 



22 

naturen och göra den pedagogiska innemiljön mer lik den där ute. Vi kan väl ana att mellan 

pedagogerna råder en gemensam strävan efter att göra innemiljön mer könsneutral. Att efterlikna 

skogens mer obegränsade och genusneutrala miljö verkar viktigt och något som är under arbete 

på alla de sju pedagogernas arbetsplatser. En av våra respondenter säger följande: 

 

Vi strävar efter att göra miljön mer könsneutral inne genom att plocka bort känslan av hemma-

miljö och istället införa känslan av en arbetsplats för barn. 

 

Visst finns det hinder, men fördelarna med pedagogisk uteverksamhet är stora så det goda 

överväger, menar alla respondenterna. De menar också att de ser och märker att det är bra för 

barnen med mycket utomhusvistelse men att det kanske inte alltid går att bevisa. Svaleryd (2002) 

skriver också om vikten av att ha en bra kroppsuppfattning och självtillit. Detta menar hon, likväl 

som alla respondenterna, att man till stor del kan få av att vistas i naturen, där man på ett bra sätt 

får kännedom och styrka i sin egen kropp. Hon skriver vidare att ett gott självförtroende ökar 

självständigheten. Det ger i sin tur en kraft att stå upp för sin åsikt och göra sin röst hörd. Det 

framkommer även att respondenterna är bra på att se möjligheter och förenkla det som verkar 

svårt att genomföra. Respondenterna är väl medvetna om att en av deras viktigaste uppgifter är 

att lägga grunden till barnens miljövetande. 

 

Det framkommer en viss skillnad när det gäller de praktiska bestyren vid småbarnsavdelningen 

jämfört med avdelningarna för de äldre barnen. Pedagogerna vi intervjuat på 

småbarnsavdelningen menar att blöjbyten samt mycket kläder som hindrar grovmotoriken 

försvårar uteverksamheten, medan pedagogerna hos de äldre barnen inte ser de svårigheterna 

alls. Däremot ansåg de att en del av den skapande verksamheten blev lidande eftersom material 

som behövdes inte fanns att tillgå. En av respondenterna förklarade att papper och böcker 

förstördes av regn och fukt. Hade de haft ett skjul eller regnskydd att tillgå hade det varit lättare.   

Några andra skillnader upplevde vi inte kom inte fram i studien. 
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5 Diskussion     

Vi anser att utepedagogik är viktigt för alla barns utveckling, när det gäller grov- och finmotorik, 

den sociala förmågan, kunskapsinhämtning och hälsa. Vi ville genom detta arbete få en inblick i 

hur andra pedagoger funderade kring den pedagogiska utemiljön, samt varför och hur de har 

arbetat på ett visst sätt. Efter att ha läst litteratur, tagit del av andra pedagogers tankar samt 

genom egna erfarenheter, har vi kommit fram till att utevistelse i skogen stärker barnen i deras 

självkänsla. Det är även så att den motoriska träningen och styrkan vävs in i verksamheten som 

ett naturligt inslag. Patrick Grahn tar upp detta i sin doktorsavhandling ”Ute på dagis” (Ellneby 

1999). Han menar att barnen utvecklar även alla sina sinnen om de får chansen att tillbringa mer 

tid i det vi valt att kalla uterummet. Eftersom vi alla är olika och har olika bakgrund uppfattas 

ordet natur på olika sätt. För en del finns naturen kanske runt knuten i en park eller liknande och 

för andra kan naturen betyda en helt oplanerad miljö, till exempel en stor skog med höga gamla 

granar och mossa på marken.  

 

Vi tycker oss också ha fått en form av bekräftelse på att vi kan använda uterummet mycket mer, 

om bara kunskap och vilja finns. Pedagogerna i undersökningen menar att det inte finns någon 

uttalad ovilja till utemiljön, men å andra sidan är det kanske något de inte säger, snarare visar sitt 

ointresse mot, genom att helt enkelt inte använda sig utav den. Av alla intervjuer vi gjort ser vi 

att de anser, precis som vi, att skogen och marken ger bra träning för motoriken, fantasin och 

kreativiteten.  

 

Ellneby (1999) menar att barn som är på förskolor som vistas ute i större utsträckning har en 

lägre sjukfrånvaro. Några av våra respondenter har menat att de, om de jämför med tidigare 

arbetsplatser, märker att de vid mer utevistelse ser en lägre sjukfrånvaro. Detta är emellertid 

svårt att bevisa, de går mer på sin känsla och tror starkt på det de står för, nämligen att frisk luft 

stärker oss och ger rörligare och friskare barn. Vi kan också utläsa att vi på ett bra sätt väcker 

aktsamheten och startar en förståelse till samverkan mellan vårt sätt att vara och miljön, att allt 

påverkar varandra. Vi anser också att en viss kunskap om naturen och livet i denna, bygger upp 

en trygghet som gör att det blir naturligt och bekvämt att vistas i den. Detta får vi stöd i genom 

Ellneby (1999), att barn faktiskt använder naturen och utemiljön för att på ett naturligt sätt 

utveckla alla sina sinnen och sin motorik. Vi har också nämnt tidigare i vårt arbete om professor 

Roger Ulrichs forskning angående miljöns påverkan och inverkan på människor. Vi har, precis 

som våra respondenter och Roger Ulrich, upplevt att det blir mindre stress och konflikter i det 
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pedagogiska uterummet, det har en kurerande förmåga och en positiv inverkan på oss människor 

genom hormonella processer (Ellneby 1999).   

 

Enligt Lpfö 98 ska förskolan lägga grunden för det livslånga lärandet och vad passar då inte 

bättre än att börja med livet i naturen.  Vi kan följa årstiderna och förändringen i naturen och på 

ett naturligt sätt visa barnen hur viktigt det är att vårda sin natur, de får lärdom om växter och 

djur och lär sig att bli trygga med vistelsen i naturen. På så sätt kan man främja känslan av att det 

är lustfullt att vara ute. Samt att vi på ett grundläggande sätt kan lära barnen att ta hänsyn till 

djur, natur, sin miljö och att ge dem lärdom om vår unika allemansrätt, vilken vi kan läsa om på 

Naturvårdsverket hemsida (Internet). Det är även viktigt att så tidigt som möjligt få fram 

medvetandet om natur och miljö, eftersom vi nu står inför en förändring i tankesättet om vår 

jords existens för framtida generationer. Granberg (2000) pekar på vikten av att lägga grunden 

till barns miljömedvetande som en av våra viktigaste uppgifter.  

 

Något som det talats om länge är att ju bättre kroppsuppfattning ett barn har desto bättre 

självkänsla och självtillit får det. Inger Johansson tog upp i sin föreläsning att ju bättre motorik 

barn har desto lättare har de att koncentrera sig i skolan och därigenom blir lärandet också bättre 

(Föreläsning under vår lärarutbildning vid Växjö universitet våren 2007).  

 

Vi anser att i utemiljön kan det läggas en bra grund till det livslånga lärandet. Alla barn har, som 

sagt, ett naturligt behov att röra på sig. Det är då viktigt att få in naturen och rörelsen som en 

naturlig del i kuperad terräng, eftersom barn idag tillägnar mer tid i planerad miljö på släta ytor 

(Eriksson 2002). Patrick Grahn menar även han att barn som vistas ute mer har bättre motorik, 

starkare fysik och har lättare för att koncentrera sig. I den kuperade terrängen får barnen en bättre 

hållning och balans  

 
Barn lär och utvecklas i alla sammanhang och med alla sinnen. (Skolverkets allmänna råd 

2005:24) 

 

Det är allmänt känt att hälsan förändrats för dagens barn och ungdomar till det sämre, en del i 

detta tror vi är att barn har mer stillasittande aktiviteter samt tillbringar stora delar utav dagen 

inomhus. För att motverka detta fenomen anser vi att det är viktigt att ta steget ut i naturen och 

göra sig bekant och bekväm med den redan vid tidig förskoleålder. Detta får vi stöd i genom 
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Inger Johanssons föreläsning Psykomotorik (Föreläsning under vår lärarutbildning vid Växjö 

universitet, våren 2007). 
 

Vi menar att dagens barn inte spontant använder sig av naturen och dess utbud i form av material 

i sin vardag. Vi ser att alla, i undersökningen, förstår vikten av att överföra nyfikenheten och 

intresset för miljön och kopplingen till oss själva och vårt sätt att leva. Även Doverborg och 

Pramling (1996) anser i sin skrift vikten av att förmedla god livskvalitet till barnen och att ett bra 

sätt att göra det på är utomhus. Någonstans måste vi ändå börja med oss själva. Gör inte vi aktivt 

bra val och tänker på miljön i sin helhet kan vi inte heller påverka våra barn. Detta är ytterst 

viktigt för att få den hållbara utvecklingen som vi alla bör sträva efter. Även Sellgren (2003) 

menar att lärandet är som bäst när den yttre biologin kan påverka den inre.  
 

Att få in arbetsområden som demokrati i utemiljön och i den pedagogiska verksamheten verkar 

inte heller möta några hinder. Det går lika bra att lyssna till den enskilde individens önskemål 

och behov som gruppens även ute. Den positiva utvecklingen som vi själva tyckt oss se, 

bekräftas också av de vi har intervjuat. Barnen stärks av att kunna, få och vilja utforska och 

utmana sin nyfikenhet genom att få tillåtelse att försöka, med en engagerad pedagog som 

medforskare och medupptäckare.  

 

Vi vuxna måste även vara en förebild när vi vistas ute i naturen. Det ställer en hel del krav på 

personalen när det gäller verksamheten. Som pedagog bör man kunna erbjuda en bra miljö för att 

barnen ska kunna utvecklas i sin lek och sitt lärande. Det är också viktigt att personalen har en 

god kunskap om utomhuspedagogik. Personalens förhållningssätt påverkar barnens utveckling. 

För att kunna bedöma utvecklingen bör det finnas en dokumentation om hur det var innan målen 

bestämdes. Vad lär sig barnen i förhållande till de uppsatta målen? Enligt Skolverket skall man 

inte bedöma det enskilda barnet i förskolan, utan det lärande och den utveckling som sker i 

gruppen. I dagens samhälle har ordet ”uterum” blivit allt vanligare. För oss som är intresserade 

av naturen och av att bedriva verksamhet ute, känns ordet ”uterum” som ett nyckelord när det 

gäller utomhusverksamhet. Vi anser att det är möjligt att i princip genomföra samma verksamhet 

i uterummet som vi gör inne, alltså allt som vi kan göra inne, kan vi också göra ute. En 

medupptäckande utomhuspedagog kan levandegöra olika platsers budskap, skapa sammanhang 

och förståelse i meningsfulla situationer. Genom att arbeta med de fyra elementen, jord, eld 

vatten och luft i uterummet under de olika årstiderna menar vi att barnens upplevelser och 

delaktighet i naturens kretslopp blir större och därmed ökar också värnandet av vår gemensamma 
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livsmiljö. Vi anser även att aktiviteter som ger naturupplevelser är viktiga för barnens framtida 

intresse för natur, kultur och friluftsliv. 
 

Som vi skrev i problemformuleringen så undrade vi om vi vill och är så kompetenta att vi kan 

väcka nyfikenheten och lusten till det pedagogiska uterummet. Det vill vi bestämt påpeka att vi 

fått klarhet i att vi kan. Det är också viktigt att vi tänker på att det ska bli trevliga och lustfyllda 

tillfällen i naturen så att ett fortsatt intresse också kan gro. Om än det inte blir ett utvecklat 

intresse hos barnen när de blir äldre, så har de i alla fall trevliga minnen och en inre kunskap om 

hur man ska tänka och vara. Ellneby (1999) anser att barnen använder utemiljön och naturen för 

att utveckla sina sinnen och motorik på ett bra och givande sätt och att de då kan utveckla ett 

merintresse. Av respondenternas svar kan vi också se att man mycket väl kan påverka sin miljö 

både med stora och små medel. Ambitionen verkar vara att överföra en känsla som vi kanske kan 

nämna som mersmak. 
 

5.1 Fortsatt forskning 

Vi upplever att det finns stora områden inom utepedagogiken där vi inte har någon egentlig 

kunskap. Vi skulle i vår fortsatta pedagogiska gärning vilja få möjlighet att undersöka hur 

lärandesituationen kan påverkas ju äldre barnen blir, och hur det faktiskt påverkar.  Kan vi 

förskolepedagoger påverka skolan till att bli bättre på att ha fler lektioner i uterummet, vilka 

åtgärder är möjliga/rimliga för att barnen ska kunna få ta del av naturen mer regelbundet? Är det 

fortbildning för lärare som behövs, är det mestadels ovilja som ligger bakom dagens sätt att 

arbeta ute, eller snarare sätt att inte arbeta ute? Vi önskar även att få möjlighet att öka kunskapen 

inom Lära - utepedagogiken. Att vistas ute i naturen behöver väl inte stänga ute andra moment 

som ingår i läroplanen. Tänk att få kunna använda naturen som ett läromedel lika mycket som ett 

hjälpmedel och kunna utnyttja alla de fantastiska möjligheter som finns där. För oss är det en 

självklarhet att arbeta ute och vi vet med säkerhet att alla läroplanens mål och strävansmål går att 

nå i en pedagogisk utemiljö, men hur kommer vi dit? 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

Hur kan skogen användas som pedagogisk miljö? 

En kvalitativ undersökning kring 7 förskolepedagogers tankar om och erfarenhet av barn 

och skog. 

 

Hur skulle du vilja definiera uttrycket Skogen som pedagogisk miljö? 

 

Vad har du för egna erfarenheter kring verksamhet med barn i skogen som pedagogisk miljö?  

(Möten, lek och lärande)? 

 

Hur kan man påverka lärandemiljön i skogen? 

 

Ser du några nackdelar eller svårigheter med att arbeta med skogen som pedagogisk miljö? Kan 

du ge exempel på hur du använder skogen för lek och lärande? 

 

Hur anser du att barnen påverkas av verksamheten i skogen? 

 

Upplever du att det finns någon motsättning mellan inne- och ute pedagogik?  

 

Upplever du att övrig personal delar din uppfattning? 


