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Abstrakt 
___________________________________________________________________ 

 

Camilla Nilsson och Marina Ohlsson 

 

Svensk titel: Naturvetenskap i skogens läranderum för barn i förskolan 

- En studie om pedagogers tankar runt utomhuspedagogik 

 

Engelsk titel: Natural science for children in preschool 

- A study of pedagogues thoughts about outdoor education 

 

______________________________________________________________________ 

  

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i olika förskolor nyttjar skogen som 

ett pedagogiskt läranderum samt vilka möjligheter och hinder de upplever med 

skogsvistelsen. I studien undersöks också hur pedagoger använder sig av de 

naturvetenskapliga målen i skogen för barns lärande, samt vilka övriga mål de brukar 

sig av i förskolans läroplan när de vistas i naturen. Vi vill även ta reda på om 

kompetensutbildning har betydelse i pedagogers arbete med naturvetenskap i skogens 

läranderum. Studien har utgått ifrån ett frågeformulär med övervägande öppna frågor 

som delats ut till pedagoger på tio förskolor i två olika kommuner för att få ett bredare 

underlag. Studiens resultat visar på varför kompentensutveckling är viktig för 

pedagoger. Vidare hur pedagogers inställningar kan påverka barns lärande och 

möjligheter till att vistas regelbundet i naturen. Den genomgående uppfattningen hos 

pedagoger är att det pedagogiska läranderummet utomhus är en bra plats för barns 

lärande, där teori och praktik kan kopplas samman. Genom att analysera pedagogers 

tankar har vi därefter fört en diskussion och ventilerat pedagogers positiva och negativa 

tankar runt utomhuspedagogikens olika delar som visats i studien. Några av slutsatserna 

som kommer fram i studien stämmer även ihop med tidigare forskning. Exempelvis tog 

flera forskare upp att pedagoger saknar kunskap i utomhuspedagogik för att kunna ge 

barn positiva naturupplevelser med god kvalitet. I studien kom det fram att pedagogerna 

inspirerades till att ta vara på möjligheter att använda naturvetenskap både i planerade 

och oplanerade aktiviteter i naturen då de fått kompetensutbildning i 

utomhuspedagogik. 
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1 Inledning 
Vi har alltid varit intresserade av skog och natur, samt fått upp ögonen mer sedan vi 

läste kursen Hållbar utveckling, samt Barns naturvetenskapliga och tekniska omvärld. 

Barn i förskolan bör få möjlighet att vistas i olika utemiljöer, eftersom vi ser det som en 

viktig del i barns lärande.  Därför vill vi fortsätta denna diskussion om att använda 

skogen som en pedagogisk lärandemiljö, som var ett hett ämne för några år sedan. I en 

rapport från naturvårdsverket (2011) kunde vi läsa om hur villkoren för barns 

upplevelse i naturen förändras i och med att parker och skogsmiljö kommer längre bort 

från barnens närområden. Nyhus Braute och Bang (1997) tar upp att barn vistas mer 

inomhus idag med kamrater och organiserade aktiviteter istället för att vara ute. Vi vill i 

denna studie undersöka hur pedagoger i förskolan använder skogens möjligheter utifrån 

läroplanens mål och riktlinjer med barnen. 

 
Verksamheten ska ge utrymme för barnens planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 

inomhus som utomhus (Skolverket 2010:7).  

 

Barn mår bra av att vara ute i naturen och få möjlighet att utveckla positiva 

naturupplevelser. Skogsvistelser har inte lika många restriktioner som det är inomhus 

(Mårtensson m.fl. 2011). Att få möjligheter att uppleva naturen genom exempelvis 

skogsvistelser är något som ”berör hela människan, alla sinnen, känslor, värderingar och 

tankar” (Ericsson 2009:5). Vi anser att det finns många möjligheter att utnyttja 

skogsvistelsen för barns upplevelser och lärande i naturen (Ericsson 2009). Många 

gånger kan inspiration utomhus ge barn ett annat perspektiv på lärandet. Att besöka 

skogen regelbundet tycker ofta barn är roligt, samtidigt som de får träna upp sin 

”koordination, kroppsuppfattning och rörelse” på ojämnt underlag (Ericsson 2009:9). Vi 

pedagoger har en viktig roll att ta tillvara barnens ”upptäckar- och utforskarglädje” 

(Ericsson 2009:5) genom att vara medupptäckare och utmana barnen i deras lärande. 

Samtidigt utgå från förskolans reviderade läroplan som fått tydligare utvecklingsmål i 

naturvetenskap där barnen bland annat ska  

 
Utveckla sin förståelse för naturvetenskap och  

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 

djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen 

(Skolverket 2010:10). 

 

Det ska bli intressant att få svar på vad pedagoger idag ger barn för möjligheter till att 

utnyttja skogen som ett pedagogisk läranderum, samt hur de får in naturvetenskap i sin 

skogsvistelse. Mårtensson (2011) skriver att förskolan har ett viktigt arbete att förmedla 

positiva naturupplevelser och ta till vara på utomhuspedagogiska arbetssätt. I förskolan 

där barnen vistats dagligen finns det stora förutsättningar till naturupplevelser och 

lärande i olika miljöer utomhus som gynnar barnens relation till upplevelser i naturen.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i olika förskolor nyttjar skogen som 

ett pedagogiskt läranderum samt vilka möjligheter och hinder de upplever med 

skogsvistelsen. I studien undersöks också hur pedagoger använder sig av de 

naturvetenskapliga målen i skogen för barns lärande, samt vilka övriga mål de brukar 

sig av i förskolans läroplan när de vistas i naturen. Vi vill även ta reda på om 

kompetensutbildning har betydelse i pedagogers arbete med naturvetenskap i skogens 

läranderum. 
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1.2 Frågeställningar 
Med vår övergripande frågeställning vill vi undersöka hur pedagoger ser på skogen som 

ett pedagogiskt läranderum och har därför arbetat med följande frågeställningar: 

 

Hur använder sig pedagoger av de naturvetenskapliga målen, samt övriga mål i 

förskolans läroplan i skogsvistelser med barn?  

 

Vad upplever pedagoger för möjligheter och hinder med skogsvistelsen?  

 

Vilken betydelse har kompetensutbildning för pedagoger i deras arbete? 

 

1.3 Avgränsning  
I detta arbete har vi tänkt fokusera på hur de naturvetenskapliga målen används enbart i 

utomhusmiljöer. Samt få svar på vilka övriga mål pedagoger använder sig av från 

läroplanen i arbetet utomhus.  
 

 1.4 Begreppsdefinitioner 
I arbetet benämner vi pedagoger utifrån både förskollärare och barnskötare. 

I vår studie kommer vi att använda oss av ordet skogsdunge som här definieras som 

orden skog och dunge. Nationalencyklopedin definierar skog som ett område med 

vegetation där olika trädarter och växter ingår (http://www.ne.se/sok?q=skog). Medan 

Wikipedia beskriver dunge som en samling av träd som kan definieras som en liten 

skog eller en lund (http://sv.wikipedia.org/wiki/Dunge).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/sok?q=skog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dunge
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2 Bakgrund 

2.1 Det pedagogiska läranderummet utomhus 
Granberg (2000) anser att utemiljöer är en utomordentlig pedagogisk lärandemiljö som 

kan ge barn mängder av inspiration och olika upplevelser. Barn får möjligheter använda  

alla sina sinnen som är lukt, syn, hörsel, smak och känsel samt träna upp sin motorik 

med mera. I skogen leker barn utan leksaker, istället använder de grenar, stenar och 

olika höjder i sin lek. Genom att låta barnen vistas i skogen och leka så stärks barnens 

naturkänsla (Björkman 2005). I läroplanen för förskolan kan man läsa ”att varje barn 

känner delaktighet i sin egen kultur” (Skolverket 2010:9). Pedagogerna i förskolan kan 

även förmedla skogen som en del i det kulturella arbetet genom att låta barnen uppleva 

och vistas i naturen regelbundet (Björkman 2005). En medforskande pedagog hjälper 

barn att själva få försöka upptäcka, förstå och se händelser som sker i naturen. 

Utevistelser med småbarn gynnar deras utveckling i samtliga områden. Barn kan 

utveckla teoretiska kunskaper ihop med praktiska kunskaper, testa sina egna färdigheter, 

samt sina ”fysiska och estetiska erfarenheter” (Granberg 2000:29). Barns upplevelser 

lockar till nyfikenhet och lust att aktivt vara med genom att utforska och undersöka 

vidare (Granberg 2000). När barn gör sina upplevelser och iakttagelser kan den 

medforskande pedagogen även se till att barnen utvecklar sitt språk i de olika 

situationerna. Det är viktigt att redan från tidig ålder i förskolan arbeta miljömedvetet 

med barnen för att öka deras medvetenhet ”i morgondagens samhälle” (Granberg 

2000:35). De barn som får möjligheter att vistas i naturen gör att de i vuxen ålder får 

förståelse för hur viktig naturen är (Granberg 2000). Enligt Läroplanen för förskolan, 

(Skolverket 2010) ska arbetslaget 

 
ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar  

kan påverka miljön, och ge barn möjligheter att 

lära känna sin närmiljö och de funktioner som 

har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta  

sig med det lokala kulturlivet (Skolverket 2010:12). 

 

Att grundlägga dessa värden hos småbarn är att låta dem utforska och göra saker genom 

lek, härma vuxna och större barn samt att ha roligt. En annan förutsättning är att 

pedagoger är miljömedvetna och kan vara förebilder, medforskare samt inspiratörer. 

Barn som har roligt och leker i stimulerande miljöer, samt upptäcker sina olika 

färdigheter och blivande intressen uppskattar ofta utevistelser (Granberg 2000). Att leka 

och ha roligt tillsammans anses även som ett bra sätt att lära sig saker på (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006). I förskolans läroplan står det att man ska medvetet 

använda ”leken för att främja varje barns utveckling och lärande” (Skolverket 2010:6). 

Ericsson (2009) poängtera att det samtidigt är viktigt att planera en kontinuerlig ute 

verksamhet och att närmiljöer används, eftersom långa sträckor kan bli ett hinder med 

barngruppen. Nyhus Braute och Bang (1997) skriver att det är viktigt att man inte enbart 

går ut och går i skogen utan ger barnen tid att utforska och klara sig i skogens miljö 

utifrån varje barns förutsättningar. Att barngruppen får besöka samma plats i skogen gör 

att barnen får tid att utnyttja platsens alla möjligheter (Nyhus Braute & Bang 1997). 

 

2.2 Pedagogers syfte med uterummet 
Pedagogerna behöver även ha ett bestämt syfte och mål med utomhusundervisningen 

för att kunna fånga barnens intressen och samtidigt göra dem ”personligt berörda” 

(Lundegård 2004:36) för att barnen ska bli engagerade. Det är viktigt att barnen får 

känna sig delaktiga både i planering och i hela skogsvistelsen (Lundegård 2004). 
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Uterummet skapar även perspektiv på olika upplevelser, där sammanhang och helheter 

blir annorlunda. Pedagogens uppgift blir att utmana barnet vidare i deras tänkande 

genom att exempelvis ställa frågor. De tre didaktiska frågorna varför, vad och hur 

”problematiserar innehåll och arbetssätt i undervisningen” (Lundegård 2004:5). Barn 

utgår från sina ”tidigare kunskaper och erfarenheter och pedagogrollen fokuseras på att 

utmana det tidigare lärda mötet med en ny situation” (Ericsson 2009:17), samt leda barn 

att koppla ihop sitt lärande både ute och inne med upptäckter och erfarenheter. En 

erfaren pedagog har lättare att knyta ihop sin ryggsäck och kan använda sig av många 

läroplansmål samtidigt i det pedagogiska läranderummet som flyttats ut (Ericsson 

2009). Det är även viktigt att planering av aktiviteter i utemiljöer kan ge barn 

möjligheter att både känna ansvar och frihet under utevistelser. Hur pedagoger väljer 

”metoder och arbetssätt” kan även påverka barns lärande, eftersom barn lär sig på olika 

sätt (Ericsson 2009:22). Därför är det extra viktigt att kunna vara flexibel genom att 

variera i sina sätt att lära ut kunskaper, så att alla barn får en chans att utvecklas vidare i 

sitt lärande (Ericsson 2009). Syftet att använda sig av utomhuspedagogik är att barns 

teoretiska kunskaper levandegörs genom handling, känsla och tanke, vilket stärker barns 

inlärningsprocess. Samtidig har människor fått mer kunskaper om hur bra det är att 

vistas i naturen för barn genom att det ger positiva effekter för deras hälsa, lekbeteende, 

motoriska utveckling samt att deras ”koncentrationsförmåga måste omsättas i praktisk 

handling” (Brügge & Glantz & Sandell 2002:29). 

 

2.3 Pedagogers agerande i barns lärande utomhus 
Det är viktigt att pedagoger lyfter fram själva läroprocessen för barnen för att få dem 

reflektera över sitt eget lärande. Barn behöver tillsammans med pedagoger upptäcka och 

utveckla sitt eget lärande i omgivningen där man befinner sig. För att barnens lärande 

ska tas tillvara bör pedagoger ha ett mål uppsatt för aktiviteter och lekar som ska 

genomföras och samtidigt även ta till sig barnens spontana tillfällen som ges i de olika 

situationerna (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Det är i utemiljöer och i 

verkligheten barn lär sig allra bäst då det gynnar deras kreativitet, nyfikenhet och 

samarbete Det är upplevelserna som ger barn kunskaper, samt binder samman deras 

”erfarenhet och språkliga begrepp” (Claesdotter 2005:89). Det gäller som pedagog att ta 

tillvara utemiljöers rika material, ”både för historiska tillbakablickar och studier av 

nutid och framtid” (Claesdotter 2005:90). Det många vet är att förskolan har en lång 

tradition av hur viktigt det är för barn att vistas utomhus, men att pedagoger saknar 

kunskap om hur man kan arbeta ute med pedagogisk verksamhet. ”Utomhuspedagogik 

ger upplevelser som leder till kunskap som förenar erfarenhet och språkliga begrepp” 

(Claesdotter 2005:89). Pedagoger som arbetar med barn behöver bli mer medvetna om 

att pedagogisk verksamhet ute inte enbart handlar om natur, miljö och friluftsliv utan 

man får in mycket matematik, språk och naturvetenskap i verksamheten om man 

integrerar de olika ämnena mer ute i naturen. Nyhus Braute och Bang (1997) påpekar att 

om barnen ska få ett utbyte av vistelsen i skogen behöver pedagoger ha ett öppet 

förhållningssätt till barnens nyfikenhet. Det är även viktigt att kunna erbjuda olika 

utomhusmiljöer som inte har begränsade ytor som exempelvis ett rum med fyra väggar 

inomhus. Dessa obegränsade utomhusytor kan ge upphov till oväntade upplevelser och 

situationer både för barn och pedagoger som ingen är beredd på. Nackdelen för 

pedagoger är att osäkerhetskänslan kan dyka upp hos många genom att tryggheten inte 

känns detsamma ute som inne. Det positiva med en lärandemiljö ute är att mångfald 

skapas och att barn kan stimuleras på olika sätt. Att kunna ta tillvara på det de olika 

lärandeprocesserna för olika individer, gör att barn själva får uppleva känslan av hur de 

”lär sig och vad som påverkar lärandet” (Lundegård 2004:146). Detta gör att barn får 

förståelse för hur färdigheter och kunskaper följs åt. Då barns upplevelser ”är grunden 
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för ett varaktigt lärande” (Lundegård 2004:139) eftersom de får till sig flera 

sinnesintryck utomhus. 

 

2.4 Naturvetenskap utomhus 
Elfström (2008) skriver att i ett naturvetenskapligt arbetssätt behöver barn få undersöka 

och utforska med både sin kropp och sina sinnen, för att få nya kunskaper och stärka de 

kunskaper de redan har. Vidare påpekar Elfström (2008) att förskolor på senare år har 

börjat använda sig av ett mer undersökande och utforskande arbetsätt som speglar 

arbetet ur ett naturvetenskapligt perspektiv.  

 
När barn möter naturen uppstår ett oändligt antal möjligheter 

 av upplevelser som kan bidra till lärande och utveckling. 

 För läraren gäller det att inte gå vilse i alla möjligheter (Helldén 2010:193). 

 

Barn i förskolan använder naturvetenskapligt arbetsätt i sitt utforskande. Det handlar om 

”observera, sortera, klassificera, ställa hypoteser, undersöka, dra slutsatser och 

kommunicera” (Björkman 2008:36). Sandberg (2008) framhåller att om barn ska få 

utveckla en djupare förståelse för naturvetenskap krävs det att pedagoger i förskolan 

arbetar medvetet och systematiskt med ämnet och samtidigt utgår från barnens intresse, 

nyfikenhet och tidigare kunskap om naturvetenskap. Elstgeest m.fl. i Harlen (1996) 

lyfter också fram att barn som får använda sig av ett naturvetenskapligt utforskande har 

lättare att förstå sin omvärld, eftersom pedagoger utgår från och anpassar det 

naturvetenskapliga förhållningssättet utifrån barnens tänkande och görande i en 

aktivitet. En annan viktig del i barns lärande i naturkunskap är pedagogens förmåga att 

ta till vara på barns funderingar och utgå från deras kunnande i naturvetenskap (Helldén 

2010). Barns tidigare erfarenheter av olika sammanhang har stor betydelse då de ska” 

försöka förstå och berätta om naturvetenskapliga skeenden” (Helldén 2010:16). De 

använder sig av olika strategier som att ställa frågor både till sig själva och till varandra 

genom att beskriva vad de ser samt upprepa begrepp som de hör av andra barn för att 

tillägna sig ny kunskap och få en djupare förståelse (Johansson & Pramling Samuelsson 

2003). Vidare anser Johansson (Johansson & Pramling Samuelsson 2003) också att i 

förskolans verksamhet är utforskande och experimenterande aktiviteter viktiga bitar när 

barn försöker skapa mening. Genom att tolka och iaktta det som sker i aktiviteter 

utvecklar barn sitt lärande. Barn i förskolan använder sig ofta av naturvetenskap på en 

mycket enkel nivå då de bland annat utforskar och undersöker olika föremål eller 

material i sin lek. Läroplanen för förskolan framhåller att barnen ska inhämta nya 

kunskaper genom att ”utveckla sin förmåga att urskilja, utforska dokumentera, ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket 2010:10). Det sker genom lek, 

samspel och då barnen reflekterar över olika hypoteser som uppstår i lärandet och leken 

på förskolan (Skolverket 2010). Som pedagog menar Elstgeest m.fl. i Harlen (1996) att 

man bör tänka på att uppmuntra barnen till samarbete och dialog i deras olika möten för 

att öka barnens intresse för ämnet. Dessutom bör pedagoger kunna utmana och vidga 

barnens kunskaper inom området, samt att de behöver egen kunskap om 

naturvetenskapliga processer och fenomen för att kunna följa upp barnens frågor och 

idéer (Sandberg 2008).  

 
 om läraren inte har kompetens att upptäcka möjligheterna till 

 naturvetenskapligt lärande i barnens utforskande tas 

 inte ögonblicken tillvara på det sätt som annars vore möjligt  

 (Helldén 2010:33). 
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3 Tidigare forskning 
Anders Szczepanskis avhandling, Handlingsburen kunskap handlar om hur lärare ser på 

landskapet som en lärandemiljö. Några av lärarnas kommentarer som har stor  

betydelse för barns lärande utomhus är bl.a. barns kroppsliga rörelsefrihet, att det är 

verklighetsbaserat, samt integrering i ämnet och att barnen får en mer aktiv roll. 

Däremot var inte miljöperspektivet i naturen lika framträdande att få dem att förstå de 

olika sambanden. Hinder som kom fram var att det fanns åtskilliga lärare som har för 

lite kunskaper om hur man ska undervisa utomhus. En annan orsak är att de stora 

barngrupperna blir svårhanterliga, samt utgör begränsningar för lärare. Dessutom är det 

inte alltid att barn upplever situationer som en lärandeaktivitet i naturen (Szczepanski 

2008). 

 

I andra studier har man sett att de positiva effekterna med att använda sig av olika 

utomhusmiljöer är att barn får fördjupande kunskaper i ekologi, ett bra förhållningssätt 

till naturen, samt får ett större miljömedvetande och ett miljövänligt beteende. Det 

kommer även fram att teoretisk kunskap i klassrummet samspelar med läranderummet 

utomhus, men för att detta ska fungera ställs hög kvalitet på det pedagogiska lärandet i 

verksamheten. Samtidigt framhåller forskarna att det inte är lätt att bedöma det faktiska 

lärandet i dessa olika situationer (Mårtensson m.fl. 2011). Andra relevanta resultat i 

forskningen har visat att kontinuerliga lärandebesök i naturen ”utvecklar kognitiva 

färdigheter” (Mårtensson m.fl. 2011:129) mer än i inomhusmiljöer. Hinder i 

utomhusmiljöer för barns lärande som kommit fram är bl.a. barn som inte är vana att 

vara i naturen känner ”rädsla och osäkerhet” (Mårtensson m.fl. 2011:131), samt har 

svårt att ta till sig naturens material eller att besöka utomhusmiljöer som känns 

”smutsiga eller stökiga” (Mårtensson m.fl. 2011:131). 

 

Patrik Grahn (Olsson 2005) m.fl. har redovisat ett forskningsresultat som visar att 

människor som vistas i naturen känner inte av stress lika mycket. Därför är det viktigt 

att skogsdungar och andra naturmiljöer finns tillgängliga för barn och vuxna i 

närmiljöer. Mårtensson m.fl. (2011) framhåller även att utomhuspedagogiken idag 

omfattar exempelvis förskolegården och parker. Eftersom det har inverkan på 

individens avkoppling. Ett annat resultat visar på att det förekommer skillnader på barns 

beteende och utveckling beroende på vilka olika sorters utemiljöer de har tillgång till. 

Där barn har mindre grönområden att vara i väntar man på leksaker och det uppstår fler 

konflikter, samt att barnen har mindre plats att gå undan eller gömma sig. Där 

förskolegården exempelvis är grön och variationer förekommer i naturen kan barnen 

uppleva med alla sina sinnen, mindre konflikter, känna stillhet, samt utveckla sin 

motorik mer. Om barn får vistas i dessa miljöer där olika aktiviteter kan upplevas och 

genomföras ökar deras koncentrationsförmåga enligt forskningen. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt att använda oss av John Dewey och Ellen Keys teorier inom 

utomhuspedagogiken, samt förskolans styrdokument i vår kommande analysdel. 

 
4.1 John Dewey 
Den amerikanske filosofen John Dewey (1859-1952) framhåller att barn utvecklas i 

samspel med andra barn och vuxna samt att de även lär sig förstå olika sammanhang i 

sin omgivning. Deweys kända uttryck Learning by doing återspeglar hans syn på att 

barn och pedagoger är verksamma i olika omgivningar, där barn kan lära sig nya 

kunskaper genom att aktivt få experimentera och pröva utifrån eget intresse. Då man i 

undervisning utgår från barns behov att lära sig genom att arbeta praktiskt (Dewey 

1997). Enligt Dahlgren (1997) lyfter Dewey att den praktiska kunskapen är lika viktig 

som den teoretiska. 

 
Det är inte bara så att socialt liv är detsamma som kommunikation, 

utan all kommunikation(och därmed allt verkligt socialt liv) är bildande. 

Att kommunicera med sin omgivning innebär att man får en utvidgad och  

förändrad erfarenhet (Dewey 1997:26) 

 

I Ericsson (2009) utgår hans erfarenhetslärande teori ifrån att erfarenhet finns uppdelad i 

två bitar, kontinuitet och samspel mellan olika individer som pedagoger, barn och deras 

omgivning. Barn kopplar sina erfarenheter ihop med nya när de befinner sig 

tillsammans, samt ihop med pedagogens agerande. Kontinuitet förklarar Dewey med att 

förr och nu möts i den aktuella sociala situationen mellan individerna, barn som vuxna. 

Eftersom livsprocessens kontinuitet inte påverkas enbart av en individ utan förs vidare 

hela tiden (Dewey 1997). 

Vidare framhåller Dewey vikten av att pedagoger har kunskaper så att de kan stimulera, 

bredda och fördjupa barns lärande i olika ämnen där utgångspunkten för pedagogernas 

arbetssätt utgår från barns intresse (Dewey 2004). Individer skapar själva en uppfattning 

i situationen och därefter arbetar vidare med händelsen tillsammans. Det är individerna 

som gör att lärandet blir meningsfullt (Egidius 2005).  

 

4.2 Ellen Key 
Ellen Key (1849-1926) ansåg att skolan bör vara en plats där barn får leka själva eller i 

grupp både inne och ute med pedagoger som tillför berikande material så barn genom 

lek kan utveckla nya kunskaper. Hon förespråkade alternativ pedagogik där barnets 

lärande skulle ske i verkligheten även vikten av att använda både ute- och innerummet 

för barns lärande, där de ges tid att själva reflektera över ny kunskap som de får genom 

praktiska och teoretiska lärprocesser (Key 1995). Enligt Andersson (2001) såg Key 

uterummet som en viktig del i barnets kunskapsutveckling. Att bl.a. barns 

inlärningstillfällen finns i det dagliga livet och bör tas tillvara av lärare genom barnens 

nyfikenhet och upptäckarglädje. Det gör att barn blir motiverade och vill lära sig, samt 

förstå sammanhang och helheter i sitt lärande, vilket Key ansåg vara betydelsefullt 

(2001). Key liksom Dewey har samma synsätt att sätta fokus på individens lärande ”i 

stället för lärostoffet och ämnena” (Egidius 2005:27). 
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4.3 Förskolans styrdokument 
Förskolans uppdrag är bland annat att utforma verksamheten och skapa en grund för det 

livslånga lärandet som innefattar vår miljö och natur, samt förankra olika begrepp som 

förknippas med naturen. 

 
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 2010:7). 

 

Läroplanens strävansmål är riktlinjer för hur pedagoger kan skapa förutsättningar så alla 

barn kan utveckla kunskap och förståelse för naturen samt naturvetenskap. Genom de 

strävansmål som står i läroplanen där varje barn ska utveckla 

 
• Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.  

 

• Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur 

människor, natur och samhälle påverkar varandra. 

 

• Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 

kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska 

fenomen. 

 

• Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och 

samtala om naturvetenskap.  

Barn behöver få tid och utrymme så de kan upptäcka och utforska under en längre och 

sammanhållen tid så att deras kreativitet stimuleras när de vistas i naturen. Det blir då 

viktigt att pedagoger är engagerade så att de tar tillvara på de tillfällen som uppstår för  

att ge barnen nya kunskaper så leken och lärandet utvecklas (Skolverket 2005). 
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5 Metod 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga med vår enkätundersökning. 

Vilket urval vi valt att genomföra i studien samt beskrivning av valda förskolor. 

 

5.1 Kvalitativ och Kvantitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ studie med kvantitativa inslag, där respondenterna får besvara 

en enkät med öppna frågor. Syftet med enkätfrågor är att få mer djupgående svar från 

respondenterna då de kan besvara frågorna mer fritt (Bryman 2002). Om 

frågeställningarna ”gäller att förstå eller hitta ett mönster så skall man göra en kvalitativ 

studie” enligt Trost (2007:23). Enkäten omfattar även frågor av kvantitativt slag. Det är 

frågor som sedan kan redovisas i form av diagram. Trost ser att både kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar är värda lika mycket, och att de även kan användas 

parallellt i en studie (2007). 

 

5.2 Urval  
Vårt urvalsunderlag i studien består av att personligen lämna ut enkäter till pedagoger 

på både kommunala och privata förskolor i två olika kommuner. På detta sätt har vi valt 

att samla in empiri till undersökningen för att få svar på våra frågeställningar. Orsaken 

till att vi valde två kommuner var även att få ett bredare underlag. Vi har gjort ett 

bekvämlighetsurval som betyder att våra respondenter finns i närheten av oss (Bryman 

2011). Urvalet blev att nyttja för oss kända pedagoger i blandade åldrar sedan tidigare 

på 10 utvalda förskolor som ligger i och utanför städer i kommunerna. Detta urval 

gjordes mest pga. av att spara tid och att respondenterna hade kunskaper i ämnet, samt 

att undersökningen behövde bli gjord snabbt innan semesterledigheterna började ta fart 

för pedagogerna. Denscombe (2009) menar att de flesta forskare som har flera alternativ 

till att välja ett urval väljer det mest fördelaktigaste. Eftersom en forskares 

begränsningar oftast har med pengar och tid att göra. Björkdahl Ordell & Dimenäs 

(2007) menar att enkäter är ett bra alternativ att använda sig av då man vill ta reda på 

hur ofta och hur mycket undersökningsgruppen använder sig av ett område, som i vårt 

fall är skogens möjligheter som pedagogiskt läranderum. Däremot kan resultat i 

undersökningen enbart generaliseras till dessa respondenters svar i enkäten (Bryman 

2011). Eftersom på andra förskolor kan pedagogerna tänka annorlunda om 

skogsvistelser och naturkunskap. 

Kommun A 

I kommun A har fyra förskolor deltagit i studien. En förskola ligger på landsbygden i 

direkt anslutning till skogen ca tre mil utanför den större staden. De övriga tre 

förskolorna ligger i ytterområden av samma stad. Två av de tre förskolorna behöver gå 

eller åka buss för att ta sig till skogen medan den tredje förskolan gränsar till ett 

skogsområde. Alla fyra förskolor har en naturinspirerande gård.  

Kommun B 

Utav sex förskolor ligger två förskolor ute på landsbygden och har väldigt nära till olika 

skogsmiljöer. De övriga fyra förskolorna ligger i en stad och tre av dem har längre 

gångavstånd att ta sig till passande skogsmiljöer, men utnyttjar även parker, lekplatser 

osv. Två av förskolorna har skogsdungar eller en mindre skog i sin närhet. 

5.3 Bortfall  
I kommun A delades 23 enkäter ut på 4 förskolor, en på landsbygden och tre i stadens 

ytterområde. I kommun B delades 27 enkäter ut på sex förskolor, två på landsbygden 

samt till fyra förskolor i en stad. Sammanlagt fick vi in 38 svarsenkäter utav 50 stycken 
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utlämnade enkäter i de båda kommunerna pga. att några pedagoger valde att inte delta i 

undersökningen. Möjliga orsaker kan exempelvis bero på illa vald tidpunkt, intresse och 

tidsbrist. Enkätundersökningen gav ett bortfall på 24 procent. Vid val av en 

enkätundersökning får man räkna med att ”50 och 75 procent” svarar (Trost 2012). Av 

de 38 enkäter så valde ett antal respondenter att inte besvara alla frågor i enkäten, enligt 

Bryman (2002) kan det bero på att respondenten inte tar enkätfrågorna på allvar och att 

man då kan välja att inte ta med dem i studien. Vi valde att ta med dessa enkäter då 

deras besvarade frågeställningar var relevanta för vår studie.  

 

5.4 Insamling av data och procedur 
Vårt första uppdrag var att besöka de utvalda förskolorna och tillfråga respondenterna 

om de var intresserade av att medverka i vår studie. Vi ville undvika att få ett stort 

bortfall, eftersom tiden var begränsad inför sommaren när många förskolor stänger och 

går samman. Vi fick positiva reaktioner och fick lämna tillhörande missivbrev (Bilaga 

1) samt frågeenkät (Bilaga 2) på samtliga utvalda förskolor. Missivbrevet som följde 

med enkäten gav respondenterna information om syftet med studien. Det var om 

anonymitet, frivillighet att delta samt att deras svar inte ska kunna identifieras i arbetet. 

Respondenterna fick ca två veckor på sig att besvara enkäterna. Enkäten innehöll ett 

antal öppna frågor vilket Bryman (2002) ser fördelar med, eftersom respondenterna kan 

svara med egna ord. Frågorna kan ge oförutsedda svar samt kunskap om hur pedagoger 

tolkar frågor i enkäten. En annan fördel är att enkäten kan besvaras när det passar 

respondenten och då de själva har möjlighet. Nackdelar med öppna enkätfrågor kan vara 

att respondenterna behöver skriva ner sina svar och det tar lite längre tid än vid slutna 

frågor där de enbart kryssar i svaret. Andra nackdelar är att det inte finns någon 

närvarande om respondenterna upplever att frågorna i enkäten är svåra att besvara 

(Bryman 2002). Under dessa två veckor ringde vi och påminde, samt när vi skulle samla 

in enkäterna fick vi ge respondenterna ytterligare några dagar på vissa förskolor att fylla 

i enkäterna pga. olika orsaker i verksamheten. Vi fick in 38 stycken svarsenkäter genom 

att lämna ut enkäterna till respondenterna personligen. Bryman (2002) påpekar att det 

blir större bortfall om man skickar ut enkäter per post. När vi hämtar enkätsvaren 

personligen får även respondenterna tillfälle att ställa frågor om det är något i enkäten 

som de upplevt oklart. Styrkan med enkäter är ändå att man på kort tid kan nå ut till 

många respondenter och att de kan känna sig mer anonyma då de svarar på en enkät än 

om vi valt att göra intervjuer (Björkdahl Ordell & Dimenäs 2007). Med stöd av dessa 

enkäter ville vi ta reda på hur pedagoger i förskolan använder sig av skogen som 

läranderum utifrån läroplanens kunskapsmål i naturvetenskap, samt om de även 

använder sig av övriga mål från Lpfö 98 (2010). 

 

5.5 Bearbetning och analys 
När vi samlat in enkäterna i kommun A och B, sammanställde vi frågorna var och en. 

Därefter gjorde vi en gemensam sammanställning av svaren från respondenterna. Vi 

gick vidare med att analysera svaren utifrån våra frågeställningar i studien. Ifrån dessa 

analyser grundas resultatet i undersökningen. 

 

5.6 Forskningsetiska övervägande. 
Vetenskapsrådet (2002) tar upp vikten av att följa fyra forskningsetiska principer då 

man gör en studie. Det är informationskravet som tar upp vikten av att de som berörs av 

en studie informeras om syftet och att det är frivilligt samt att deras svar inte ska kunna 

identifieras i det slutliga arbetet. Samtyckeskravet där respondenten själv bestämmer om 

de vill delta i studien, nyttjandekravet som innebär att den empirin som samlas in från 
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respondenten endast används för den aktuella studien. Samt konfidentialitetskravet där 

respondenterna inte skall kunna identifieras i studien. Det är något som vi har 

informerat alla deltagande respondenter om i ett missivbrev som följde med 

enkätfrågorna, samt vid våra besök av förskolorna. 

 

5.7 Metodkritik 
Enligt Bryman (2002) bör man genomföra en pilotundersökning då man ska använda 

sig av enkäter i sin studie innan man lämnar ut enkäterna till urvalsgruppen. Det var 

något som vi valde att inte göra, vilket var ogenomtänkt. Eftersom några respondenter 

hörde av sig och ansåg att enkätfrågorna var för komplicerade utformade att besvara för 

förskolan. Då hade vi fått vetskap om hur frågorna fungerade mot syftet i studien, samt 

även om det fanns någon eller några frågor i enkäten som ställde till problem för 

respondenterna att ge svar på. Däremot påpekar Trost (2007) att då man ska genomföra 

enkätundersökning måste man ha sitt syfte klart. Vilket vi haft från början och under 

hela vårt arbete. 
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6 Resultat 
I följande kapitel presenteras det empiriska resultatet av studien utifrån de 38 stycken 

enkäter som vi fick tillbaka. Resultaten kommer att redovisas med löpande text, 

diagram och citat som pedagogerna skrev i enkätsvaren. Vi har valt att redovisa utifrån 

våra frågeställningar där det pedagogiska läranderummet utomhus kontinuerligt har 

varit i fokus genom att sammankoppla dem med följande underrubriker. Namnen på 

underrubrikerna är framtagna genom att fånga det väsentliga i frågeställningarna, för att 

läsaren snabbare ska få en överblick på vad resultaten handlar om.  

 

6.1 Hur ser pedagoger på skogen som ett pedagogiskt läranderum för 
barn idag?  
 

6.1.1. Skogen som pedagogiskt läranderum 

Alla respondenter förutom två som inte svarat var överrens om att skogen är ett helt 

fantastiskt forum med många möjligheter.  

 
Skogen är ett rum som kan användas på samma sätt som innerummet, 

men med otroligt mycket mer redskap till hands. 

 

Att använda skogen som ett pedagogiskt lärande i verksamheterna ansåg pedagoger gav 

barnen oändliga möjligheter i deras utveckling och lärande både fysiskt och psykiskt. 

Det ges även tillfälle för barn att utveckla sin nyfikenhet genom att utforska, upptäcka 

samt lust att leka och lära. Naturen erbjuder ett rikt pedagogiskt material att använda 

både praktiskt och teoretiskt för barns läroprocesser. Det finns också större möjligheter 

för pedagoger och barn att fritt få tänka i olika aktiviteter och läroprocesser. Eftersom 

pedagoger ansåg att 

 
Lärandet fungerar lika bra ute som inne om man har rätt förutsättningar. 

 

När pedagoger och barn vistas i skogen kan barnen delas in i mindre grupper för att öka 

deras talutrymme och möjligheter att uppleva, upptäcka och få förståelse för naturens 

olika skeende. Det sker om pedagoger utgår från varje barns intresse och nyfikenhet. 

Andra uppfattningar var som någon pedagog poängterar att sociala relationer mellan 

barnen och barn-pedagog fungerar bättre ute i naturen. De anser även att naturmaterial 

är lärande, men det kräver kreativt tänkande hos pedagogen för att kunna utforska 

naturens möjligheter och material mer grundligt tillsammans med barnen. När 

pedagoger utnyttjar skogen som ett pedagogiskt läranderum ansåg många att de 

exempelvis kan anpassa aktiviteter utifrån barnens ålder. Genom att använda material 

som aktivitetskort med olika uppdrag och leka eller bygga en våg tillsammans med 

barnen för att sedan kunna arbeta med jämvikt av olika naturmaterial. Barnen 

uppmuntras att plocka växter och blommor som de tillsammans samtalar och 

dokumenterar och följer upp vid ett senare tillfälle på förskolan.  

 

6.2 Hur använder sig pedagogerna av de naturvetenskapliga målen, 
samt övriga mål i förskolans läroplan i skogsvistelser med barn?  
 
6.2.1 Pedagogers arbete utifrån läroplanens mål och riktlinjer 
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Alla pedagoger anser att det pedagogiska läranderummet i skogen ger stora möjligheter 

att använda sig av flera olika mål i läroplanen. De läroplansmål som flitigast användes 

av pedagogerna var matematik, språk, skapande och motorik, samt naturvetenskap 

under skogsvistelserna. 

 

Alla mål i läroplanen ryms i skogens aktiviteter. 

 

I matematik får barnen kunskap i exempelvis rumsuppfattning, antal, sortera och 

jämföra olika material som de hittar i skogen. 

 
Matematik och naturvetenskap är ämnen som går hand i hand när man 

använder sig av material i skogen. 

 

Under skogsvistelsen kan pedagoger genom dialog med barnen utöka deras ordförråd, 

samt väcka intresse för skriftspråket med olika lekar. Motorik får barnen på ett lustfyllt 

sätt genom att klättra och leka i skogens kuperade terräng. Pedagogerna arbetar även 

med värdegrundsmål genom att delge barnen kunskap om allemansrätten, samt barns 

inflytande då de utgår från barnens intresse och olika val av lek i skogen. De flesta 

pedagoger utgick från barnens intresse och arbetar därefter med läroplansmålen. Andra 

menar att läroplansmålen alltid finns med i pedagogens tänkande i situationer som 

barnen skapar i naturen. Några pedagoger har planerat att arbeta med vissa 

naturvetenskapliga mål med barngruppen. De naturvetenskapliga målen som nämndes 

av respondenterna i undersökningen var 

 
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen,  
liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer  
och fysikaliska fenomen (skolverket 2010:10). 

 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för 

hur människor, natur och samhälle påverka varandra (skolverket 2010:10). 

 

6.3 Vad upplever pedagoger för möjligheter och hinder med 
skogsvistelsen?  

 
6.3.1 Skogens möjligheter  

De flesta pedagoger anser att i skogen kan lärandet anpassas utifrån barns intresse och 

förmåga. När barn får upptäcka och utforska utifrån sin egen ålder och förmåga naturens 

alla möjligheter. Det gör att lärandet blir konkret och tydligt när det kopplas till barns 

upplevelser och erfarenheter. Pedagoger anser även att om barn får upptäcka, utforska 

och lära sig uppskatta naturen med hela kroppen och alla sinnen så utvecklar barn 

förståelse och kunnande om naturen och dess olika fenomen.  
 

För får barnen aldrig uppleva naturen/skogen med alla sina sinnen kommer de få 

svårt att få förståelse för naturen. 

 

Som pedagog bör man vara mycket flexibel, konkret, tydlig och lyhörd för barns frågor 

och funderingar genom att ta tillvara deras intressen vid tillfällena som ges i naturen. 

Även ta barns funderingar som en utmaning och inte delge svaren utan leda dem fram 

till ett svar som de kan reflektera över. Lärandet blir då kopplat till barnets alla sinnen, 

samt att pedagoger och barn lär sig tillsammans. Flertalet pedagoger arbetade tematiskt 

med barngrupperna om exempelvis skogens växter och djur under olika årstider eller 

naturrutor. Andra startade projekt utifrån vad barnen visade intresse för i skogen. 
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Det blir mer naturligt att lära barnen om natur och djur när man befinner sig i 

den lärandemiljön. 

 

Genom att kunna använda sig av skogens material utvecklas barns fantasi och 

kreativitet. Pedagogerna kunde även se nya lekar samt att det uppstod andra 

konstellationer mellan barnen utomhus. Här kan barn utveckla nya kunskaper och 

förståelse för naturens kretslopp, enkla naturvetenskapliga fenomen genom att använda 

materialet som skogen erbjuder. Barn utvecklar framför allt sitt kunnande om växter och 

djur då de vistas i skogen. De yngsta barnen får oftast utforska skogens fenomen 

tillsammans med pedagoger som sätter ord och nya begrepp till det barnen gör. Det som 

är viktigt är att barn får upptäcka och uppskatta vår natur genom att få kunskap om hur 

naturen fungerar, samt hur man ska bete sig för att vara rädd om naturen genom 

exempelvis allemansrätten. 

 
6.3.2 Skogens hinder  

Här ansåg de flesta pedagoger att hindret ligger hos den enskilda pedagogen beroende 

på den barnsyn, självkänsla och fantasi man har som människa. Ett annat hinder som 

togs upp var begränsningar hos pedagogen själv genom bristande kunskaper eller 

inspiration, samt att det inte fanns tillräckligt med tid i skogen. Övriga hinder som kom 

upp i detta sammanhang var om vädret, kyla och åska.  

Vi har även valt att visa resultatet av hur ofta pedagogerna utnyttjar skogen med 

barngruppen i form av ett stapeldiagram, samt en tillhörande textförklaring. Hinder som 

togs upp var avståndet till skogen för att kunna utnyttja naturen på ett naturligt sätt. 

Många barn i gruppen och för några pedagoger utgör en säkerhetsrisk. Det gör det svårt 

att använda skogen som ett pedagogiskt läranderum. 

 

 
Fig. 1 visar hur ofta pedagogerna nyttjar skogen för barns lärande. 

 

Några av respondenterna som svarade på enkäten går kontinuerligt till skogen under 

hela året, medan övriga som svarade går till skogen under höst och vår. På en förskola i 

staden går pedagogerna som arbetar med de äldre barnen varje vecka på en längre 

skogsvistelse med matlagning. 
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6.4 Vilken betydelse har kompetensutbildning för pedagoger i deras 
arbete? 
 
6.4.1 Kompetensutbildning 

Vi har valt att visa resultatet om hur många pedagoger och kollegor som har fått 

kompetensutbildning i ett enkelt stapeldiagram. Eftersom detta är den vanligaste 

metoden att beskriva ett resultat av kvantitativt slag. Stapeldiagram är med fördel lätt att 

förstå och tolka för alla (Bryman 2011). Resultat har vi valt att redovisa eftersom det var 

intressant att ta reda på om den reviderade Lpfö 98 med de nya naturvetenskapliga 

målen inspirerat bl.a. förskolechefer att erbjuda pedagoger kompetensutbildning.  

 

 
Fig. 2 visar hur många pedagoger och kollegor som fått utbildning i utomhuspedagogik efter att 

läroplanen har reviderats. 

 

I kommun A hade alla tillfrågade pedagogerna fått fortbildning av kommunen i 

naturvetenskap och teknik. Däremot i kommun B hade enbart sju stycken fått 

fortbildning. Några pedagoger ingick i ett utbildningsprojekt som fokuserade på 

naturvetenskap och matematik, Det fanns enstaka pedagoger från båda kommunerna 

som gått olika högskoleutbildningar. Två pedagoger svarade både jag och nej, En 

pedagog hade svarat ja för en kollega som fått utbildning istället. Den andra hade svårt 

att svara ja eller nej. Därför blev det ett svar på både ock. Pedagogerna önskar sig mer 

kunskaper om fåglar, djur, blommor, växter, träd, bergarter och mer om vår miljö 

genom olika fortbildningar. De vill även ha tips och idéer på böcker, inspiration från 

föreläsningar, samt att de praktiska respektive teoretiska kunskaperna är riktade mot 

barnen i förskolan.  
 

6.4.2 Kompetensutbildningens betydelse för pedagogers arbete  

Flertalet av pedagogerna ger uttryck för att de har påverkats på ett eller annat sätt efter 

den nya reviderade läroplanen. Det som några tog upp var bl.a. att arbetet med barnen 

samt dokumentationer grundas mer på Lpfö 98 idag. Många vill att barnen ska få 

uppleva verkliga naturupplevelser för att få se olika skeende i naturen, samt lära sig vara 

rädda om vår natur. Andra har försökt komma iväg till skogen oftare för att fånga barns 

intressen genom att använda material som luppar och faktaböcker mm. En del 

pedagoger har fått mer kunskaper i naturvetenskap genom kompetensutbildningar. Det 

har gjort dem tryggare att våga använda olika naturvetenskapliga begrepp och fenomen 
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med barnen i skogen. Någon tyckte att den nya läroplanen har blivit mer tydlig att 

förhålla sig till vad det gäller naturvetenskap. 

 
man tänker på att arbeta mera med naturvetenskap i den dagliga verksamheten 

i grupp när man går till skogen. 

 

Övriga pedagoger har inte påverkats nämnvärt eftersom många redan tidigare har 

utnyttjat skogen kontinuerligt som ett pedagogiskt läranderum i verksamheterna. 

Däremot anser några att de har börjat bli mer medvetna om att följa upp barns intressen 

och reflektera tillsammans utomhus. Andra har haft svårt att koppla de 

naturvetenskapliga målen i läroplanen ihop med barns aktiviteter, men anser nu att det 

är lättare efter läroplanens förtydligande. 
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7 Analys 
I kapitel 7 har vi analyserat resultatet mot våra teoretiska utgångspunkter samt övrig 

litteratur. Vi utgår från samma rubriker som vi använder oss av i resultatavsnittet.   

 

7.1 Hur ser pedagoger på skogen som ett pedagogiskt läranderum för 
barn idag?  
 

7.1.1 Skogen som pedagogiskt läranderum 

I stort sett alla pedagoger ser det pedagogiska läranderummet i skogen som ett 

fantastiskt forum med många möjligheter. Det stora genomgående mönstret i resultatet 

är att barn får stora möjligheter att utveckla både sin kropp och själ i olika aktiviteter. 

Helldén (2010) tar upp att de upplevelser och erfarenheter barn upplever i skogen, kan 

vid ett senare tillfälle öka deras förståelse för vissa naturvetenskapliga perspektiv. Även 

Dewey framhåller att barn lär sig då de kopplar ihop sina erfarenheter med nya 

kunskaper tillsammans med pedagoger i olika omgivningar (Dewey 1997). Grindberg 

och Langlo Jagtøien (2000) framhåller även barn som har bra fysik mår oftast bättre, 

samt att det gynnar deras ”koncentration och inlärningsförmåga” (2000:63). Andra 

synliga mönster är att naturen erbjuder barn ett rikt pedagogiskt material, ett mer fritt 

tänkande, att barnen få utveckla sin nyfikenhet genom att utforska, samt att relationer 

mellan barn-barn och barn-vuxen fungerar bättre. Ericsson (2009) poängterar att när 

barngrupper använder sig av uterummet gynnar det deras sociala utveckling eftersom 

både roller och relationer utomhus mellan barn och vuxna bryter av sina vanemässiga 

handlingsmönster. Även Ellen Key såg uterummet som en av barnets viktigaste del i 

deras kunskapsutveckling. Att barn får lära sig saker i dagliga situationer som uppstår 

genom att pedagoger tar tillvara barnens inspiration ute i naturen tycker Key är 

betydelsefullt (Andersson 2001). De får då uppleva samt lära sig om olika processer och 

fenomen genom att praktiskt få undersöka. Om pedagoger ger barn möjligheter att finna 

”upptäckar- och utforskarglädje” (Ericsson 2009:5) i uterummet ökar oftast lusten till 

barns lärande i deras utforskande. Elfström (2008) framhåller att förskolor idag 

använder sig mer av ett undersökande och utforskande förhållningssätt som speglar 

deras arbete med ett naturvetenskapligt perspektiv. Detta förhållningssätt ansåg även 

Dewey (2004) vara viktigt genom att låta barn pröva och experimentera för att lära sig 

nya kunskaper . 

 

7.2 Hur använder sig pedagogerna av de naturvetenskapliga målen, 
samt övriga mål i förskolans läroplan i skogsvistelser med barn?  
 
7.2.1 Pedagogers arbete utifrån läroplanens mål och riktlinjer 

Det som kommer fram är att pedagogerna är väl medvetna om att både de 

naturvetenskapliga målen samt övriga mål i förskolans läroplan kan och utnyttjas gång 

på gång i skogsaktiviteter med barn. ”Läroplanens mål tar sin utgångspunkt i det tidiga 

lärandet när kroppen, känslolivet, de sociala och kognitiva förmågorna växer fram” 

(Skolverket 2005:24) hos barnet i olika situationer. I läroplanens riktlinjer ansvarar 

förskolläraren för att barngruppen får stimulans och olika utmaningar i bl.a. 

kommunikation, naturvetenskap och matematik samt att arbetslaget ska utmana 

barngruppen så de får en grundförståelse för de olika ämnena (Skolverket 2010). 
Matematik var ämnet som mest fokuserades ihop med naturvetenskap genom att 

aktiviteterna innehöll olika sorterings och jämförelseövningar av skogens material. En 

av orsakerna som bidragit till det kan vara att en del pedagoger även fått 
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kompetensutbildning i matematik. Harlen (Elstgeest mfl.1996) tar upp att frågor inom 

naturvetenskap oftast följer ett mönster som är beroende av vilket svar man kommer 

fram till och hur man sedan besvarar nya. Frågor som får barnens uppmärksamhet är 

exempelvis frågor som handlar om mätning, räkning, form och färg. Det var de 

matematiska begrepp som pedagoger även använder sig av i naturen. Övriga ämnen som 

ansågs viktiga och nämndes av pedagoger att använda i läranderummet var motorik, 

skapande och språk. Pedagoger tar även upp värdegrundsmål som är en viktig del att 

arbeta med i verksamheten. Eftersom det är värdegrunden som formar ”det etiska 

förhållningssätt” (Skolverket 2010:4) som ska finnas i förskolan. Samtidigt är det 

viktigt att framhålla att ”läroplanens olika målområden samverkar och förstärker 

varandra” (Skolverket 2005:28). En genomgående trend i studien är att flertalet 

pedagoger ger uttryck för att de arbetar utifrån barns intressen, samt utgår från 

läroplanen i situationer som uppstår i naturen med barnen. Enligt Ericsson (2009) är 

läroplanens strävansmål till för ”att mäta barns” (2009:22) förståelse. Det är pedagogers 

uppdrag att lägga upp arbetssätt och metoder, så att barn kan koppla ihop sammanhang 

och helheter för att förstå  sitt lärande i naturen. Studien talar även om att övervägande 

pedagoger är flitiga användare av naturvetenskapliga mål och övriga mål i läroplanen, 

både i planerade och oplanerade aktiviteter i barngrupperna. De oplanerade aktiviteterna 

är oftast något som fångar barns intresse i skogen och som pedagogen i efterhand 

kopplar till läroplanens mål. Det kan vara småkryp eller något annat som barn vill 

utforska mer om i naturen. 

 

7.3 Vad upplever pedagoger för möjligheter och hinder med 
skogsvistelsen? 

 
7.3.1 Skogens möjligheter  

I läroplanen har pedagoger ansvar för att barnen utvecklar förståelse och intresse för 

naturens kretslopp samt naturvetenskapliga fenomen (Skolverket 2010). Pedagogerna i 

studien såg stora möjligheter med skogens läranderum för att väcka barns intresse för 

naturvetenskap efter varje barns förmåga. Även Dewey (1997) och Key (1995) ansåg att 

man i undervisningen ska utgå från barns behov, samt lära sig genom att arbeta både 

praktiskt och teoretiskt i olika miljöer. Enligt Egidius (2005) sätter båda fokus på den 

lärande individen. Det ger både ”utrymme för spänning, upplevelser och lek (Ericsson 

2009:4)för barnen i skogen. De ansåg att man som pedagog behöver vara konkret, 

flexibel och lyhörd för att ta tillvara på barnens frågor och funderingar, genom att 

pedagoger ser tillfällena som uppstår i skogen då barnen visar intresse för skogens djur 

och växtliv. Helldén (2010) tar upp att pedagogen måste veta vilka naturvetenskapliga 

fenomen som är i fokus för att stödja barnen så de får förståelse för lärprocessen. 

Skolverket (2005) lyfter fram vikten av att arbetslaget behöver ha ett gemensamt 

förhållningssätt som ser ”barnens kompetens och deras delaktighet i 

lärandet”(Skolverket 2005:26).Vidare ansåg pedagoger i studien att det viktigaste var att 

barnen lär sig uppskatta naturen och vara rädd om den. Enligt läroplanen ska barn 

utveckla förståelse och ” respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö” 

(Skolverket 2010:8). Andra möjligheter som pedagoger såg med skogens läranderum 

var att man som pedagog inte ska delge barnen svaren direkt på deras funderingar, utan 

se det som en utmaning att leda barnen fram till ett svar som de själva reflekterat över. 

Förskolan ska sträva efter att alla barn får ”utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” (Skolverket 2010:10). 

Vidare framhåller Skolverket (2005) att barn behöver både tid och utrymme under en 

längre tid för att stimulera deras kreativitet och utforskande i skogen. I studien kom det 

även fram att barn och pedagoger kan lära tillsammans då lärandet kopplas till barnets 
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alla sinnen. Enligt Ericsson (2009) betonar Dewey sin erfarenhetsteori med att 

kontinuitet och samspel är något som skapas mellan pedagoger och barn i deras 

omgivning, genom att koppla ihop nya och gamla kunskaper tillsammans. 

 
7.3.2 Skogens hinder  

Respondenterna ansåg att det största hindret var pedagogerna själva då de saknar 

kunskap, inspiration eller självkänsla att använda skogen som läranderum. I förskolans 

läroplan står det dock att i arbetet med barn ska pedagoger stimulera och utmana barns 

intresse för naturvetenskap och samband med naturen (Skolverket 2010). Szczepanski 

(2008) framhöll att det finns hinder då många pedagoger saknar kunskap i 

utomhuspedagogik. Han tog även upp att stora barngrupper gör att pedagogerna blir 

begränsade samt att barnen inte upplever lärandet i skogen. Även pedagogerna såg 

hinder med stora barngrupper som de ansåg utgör en säkerhetsrisk och försvårar 

lärandet i naturen. Här kan man se att Deweys teori om att kunna använda naturen 

kontinuerligt och i samspel mellan barn och pedagoger inte alltid finns möjlighet till på 

förskolor idag. Långa avstånd till skogen ansåg pedagogerna som ett hinder för att 

kunna utnyttja miljön på ett mer naturligt sätt. Ericsson (2009) framhåller att 

pedagogerna istället kan använda sig av närmiljön för att få kontinuitet med 

skogsvistelsen. Ett annat hinder som kom upp var att tiden inte räckte till i skogen. Det 

viktiga är att barn får tid för att kunna upptäcka och utforska i naturen, eftersom annars 

hämmas stimulansen till barns kreativitet (Skolverket 2005). 

 

7.4 Vilken betydelse har kompetensutbildning för pedagoger i deras 
arbete? 

 

7.4.1 Kompetensutbildning 

Det visar att det kan vara stora variationer mellan olika kommuner, kommunala eller 

privata förskolor att erbjuda sina anställda kompetensutbildning. I kommun A har 

kommunen erbjudit alla pedagoger kompetensutveckling så att de kan arbeta medvetet 

med naturvetenskap utifrån läroplanens mål för att öka kunskaperna hos pedagogerna 

om hur de bör ta vara på barns lärande i naturvetenskap (Skolverket 2005). Det är 

huvudsakligt förskolechefers ansvar att se till att ”personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sin uppgifter” 

(Skolverket 2010:16). Eftersom en förskolchef ansvarar för hela förskolans kvalitet.  

Det som är tänkvärt i undersökningen är att respondenterna egentligen vill ha både 

praktiska och teoretiska kunskaper som är mer riktade mot barn i förskolan. Dessutom 

har  mer än hälften av pedagogerna fått fortbildning i naturvetenskap, men önskar sig 

ytterligare kunskaper om olika djur, växter och om vår miljö som riktar sig mot barn i 

förskolan. Det visar på ett stort intresse för både kommunala och privata förskolor i 

kommunerna att arbeta vidare med naturkunskap.  

 
7.4.2 Kompetensutbildningens betydelse för pedagogers arbete 

Att flertalet pedagoger fått kompetensutbildning samt övervägande blivit påverkade av 

den nya läroplanen har gjort att många har blivit säkrare i naturvetenskapliga begrepp 

och vill erbjuda barn fler verkliga naturupplevelser. Däremot påpekar Elstgeest 

(Elstgeest m.fl.1996) att många som arbetar med barn upplever det svårt att använda 

naturvetenskap i verksamheten eftersom naturvetenskap enligt Harlen (Elstgeest m.fl. 

1996) bör anpassas till barns sätt att lära, där ett samspel sker mellan deras tänkande och 

görande. Barngruppernas upplevelser i naturen ”ska genomföras så att barnen stimuleras 

och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik” (Skolverket 2010:11) enligt 
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läroplanen. Key (1995) påpekar att det bör finnas ett alternativ till traditionell 

undervisning för barnen att lärandet ska ske i verkligheten. Utomhuspedagogik skapar 

både fler och nya möjligheter till barns lärande. Att barnen får själslig och kroppslig 

frihet inspirerar barn till att vara mer delaktiga i aktiviteter (Ericsson 2009). Många av 

pedagogerna som fått kompetensutbildning känner sig tryggare att använda sina 

kunskaper i ämnet naturvetenskap med barnen. De anser även att läroplanen har blivit 

tydligare att förhålla sig till, samt att dokumentationer som görs grundas mer på Lpfö 98 

idag. Förskollärare har ansvar för att 

 
varje barns utveckling och lärande kontinuerligt  

och systematiskt dokumenteras, följs upp och  

analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera 

 hur förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas  

och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

 (Skolverket 2010:14).  

 

Det är även viktigt att pedagoger nyttjar olika metoder, samt olika verktyg i 

dokumentationer för att visa ”hur förskolan skapar förutsättningar för barns utveckling 

och lärande (Skolverket 2005:40). 
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8 Diskussion 
I nedanstående kapitel kommer vi att föra en diskussion angående resultatet utifrån vår 

studie, samt relatera till litteraturen. Våra tankar och reflektioner kommer även att 

framträda i diskussionen. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
I denna diskussion kommer vi att utgå från våra frågeställningar. Vi kommer även att 

utgå från analysen och föra argumentationer, samt reflektera över egna tankar ihop med 

litteraturen.  

 

8.2 Hur ser pedagoger på skogen som ett pedagogiskt läranderum för 

barn idag?  

Pedagoger i studien liksom vi är eniga om att läranderummet utomhus är ett fantastiskt 

forum att använda sig av i barns lärande ihop med läroplanens intentioner. Vi ser att när 

pedagoger i sina arbetssätt använder sig av naturen får barnen möjlighet att utnyttja 

skogens material för att bl.a. utveckla sin fantasi. Att använda konkreta naturmaterial 

finner vi även medverkar till att barn får utveckla sina kunskaper i teori och praktik. 

Enligt Dahlgren sker det bästa lärandet ”i ett växelspel mellan sinnlig erfarenhet och 

boklig bildning” (2007:52). Att ge barn ökat talutrymme genom att dela in dem i mindre 

grupper under skogsvistelsen anser vi vara ett bra arbetssätt som kan anpassas till alla 

barns olika förutsättningar. Vidare ansåg pedagogerna att de sociala relationerna 

fungerar bättre i naturen vilket vi anser vara positivt genom att det på sikt kan minska 

konflikterna mellan barn även inomhus på förskolan. Vidare menar vi att under 

skogsvistelser i förskolan ges chanser till att barn själva får utforska och skapa 

förståelse för olika samband i naturen. Vidare ser vi om pedagoger är förebilder, 

inspiratörer och medforskare kan de få barnen att reflektera över nya kunskaper och ta 

tillvara barnens nyfikenhet (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006) i naturen. För att 

använda naturens material i barns lärprocesser krävs ett kreativt tänkande och ett 

intresse hos pedagogen för att ge barn en ökad kunskap om och i naturens läranderum. 

 

8.3 Hur använder sig pedagogerna av de naturvetenskapliga målen, 

samt övriga mål i förskolans läroplan i skogsvistelser med barn?  

Vi har kommit fram till att pedagoger är ambitiösa och medvetna med att använda 

läroplanens mål efter barnens intressen. De läroplansmål som pedagogerna använde sig 

av mest i naturen var målen i matematik och naturvetenskap, det kan bero på att många 

av pedagogerna har fått praktisk och teoretisk kompetensutbildning i dessa ämnen. 

Kompetensutbildning och en tydligare läroplan anser vi har påverkat pedagogers arbete 

med att använda skogen som ett pedagogiskt läranderum. I den reviderade läroplanen 

(Skolverket 2010) har ämnen som matematik och naturvetenskap lyfts fram av 

skolverket. Vilket kan ha lett fram till att pedagoger i studien fått kompetensutbildning i 

de aktuella ämnena. Det har gett pedagogerna inspiration, samt ett ökat intresse för att 

arbeta med matematik och naturvetenskap i naturen. En annan orsak kan vara att 

förskollärare i sin yrkesroll fått ett tydligare ansvar i den reviderade läroplanen. 
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8.4 Vad upplever pedagoger för möjligheter och hinder med 
skogsvistelsen?  
 

I studien kom det fram att skogens läranderum väcker barnens intresse för 

naturvetenskap. Då barnen får möjligheter till att upptäcka och utforska miljön, samt 

ställa frågor till pedagoger som är lyhörda för barns funderingar runt naturvetenskapliga 

fenomen (Helldén 2010) i naturen. Därför anser vi att det är viktig för pedagoger att få 

erövra nya kunskaper inom ämnet för att kunna utmana och ge barnen djupare förståelse 

för naturvetenskapliga processer. Elfström (2008) påpekar att förskolor idag arbetar 

med att låta barnen utforska och undersöka utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Det 

är något som vi anser kom fram av pedagoger i studien genom att de ser och inspireras 

till möjligheter att använda naturvetenskap både i planerade och oplanerade aktiviteter. 

 

De hinder som mest uppmärksammats i studien har att göra med pedagogers egna 

inställningar och kunskaper till att använda naturen. Vidare tog pedagoger upp risker 

som kan uppstå med stora barngrupper, samt långa avstånd till skogen. Vi anser att stora 

barngrupper, samt långa avstånd till skogen gör att många pedagoger avstår att nyttja 

naturens läranderum. Enligt Mårtensson (2011) och Ericsson (2009) kan man bedriva 

utomhuspedagogik även i skogsdungar och parker. Vi håller med Mårtensson och 

Ericsson att man som pedagog bör se möjligheter med att använda sina närmiljöer mer 

för barns lärande i naturvetenskap. Vi menar om pedagoger utnyttjar denna möjlighet 

kan barn får mer tid för naturupplevelser, eftersom pedagogerna i studien såg hinder 

med att tiden inte var tillräcklig för deras skogsvistelser. Vidare anser vi att det är upp 

till pedagogerna själva att planera sin tid utifrån de förutsättningar som finns i 

verksamheterna. Några av pedagogerna i studien hade lagt in längre skogsvistelser med 

matlagning för de äldre barnen. Det påvisar att det finns positiva inställningar från 

pedagoger att vilja ändra och se möjligheterna med att ge barn mer tid i skogen för att 

djupare kunna utforska och upptäcka naturens fenomen. Sedan kan orsaker som 

bristande kunskaper i ämnet göra att pedagoger inte känner sig trygga att använda 

språkliga begrepp i naturvetenskapliga aktiviteter med barnen. Elfström (2008) menar 

att pedagoger ibland viftar bort barns funderingar på grund av otillräckliga kunskaper 

om naturvetenskapliga ord och termer. Vi har i studien fått förståelse för att pedagoger 

efter kompetensutveckling i naturvetenskap känner sig säkrare i att använda sig av olika 

begrepp och termer tillsammans med barnen. 

 

8.5 Vilken betydelse har kompetensutbildning för pedagoger i deras 
arbete? 
I vår studie kan man se att kommun A följt skolverkets rekommendationer genom att ge 

alla pedagoger kompetensutbildning utifrån de förändringar som skett med den 

reviderade Lpfö 98. Det gör att kvaliteten ökar i pedagogers arbete och att de kan 

omsätta ny kunskap bättre i verksamheterna (Skolverket 2005). Vi ser även att kommun 

B är på god väg genom att några pedagoger har blivit erbjudna kompetensutbildning, 

fast inte i lika stor utsträckning som i kommun A. Kompetensutbildningen anser vi har 

bidragit med att pedagogerna har fått ett nytt seende för att använda sig av 

naturvetenskap i skogsvistelser med barngrupperna, samt ökat deras kunskaper om 

naturens läranderum. Enligt Brügge, Glantz och Sandell (2002) är det viktigt att 

pedagogerna kan se uterummets möjligheter för barns lärande, samt att använda 

uterummet som ett alternativ till lärandet inomhus. Det har även lett till att pedagoger 

lättare kan förmedla och förklara naturvetenskapliga begrepp (Helldén 2010). Däremot 

om pedagogerna inte har förkunskaper i naturvetenskap ser de inte barns utforskande i 
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ämnet (Helldén 2010). Vi har även uppmärksammat att pedagogerna vill erbjuda barn 

fler naturupplevelser för att utveckla barns lärande i naturen. Szczepanski genom 

Claesdotter (2005) framhåller att utomhuspedagogik är en viktig kunskapskälla till 

barns lärande, eftersom barn upplever med alla sina sinnen och uppmuntras till 

kreativitet, nyfikenhet och socialt samspel i naturens rika material. 

Vår slutsats är att kompetensutveckling ger resultat, där vi ser att pedagoger arbetar mer 

med både naturvetenskap och matematik i naturen. De önskar sig ytterligare 

fortbildning inom växt- och djurriket som riktar sig mer mot barn i förskolan. Vi ser 

därför att det är viktigt att kompetensutbildningar för pedagoger är anpassade efter 

målgruppen i förskolan. 

 

8.6 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en enkätundersökning, eftersom tiden var en aning begränsad inför 

sommaren och semestrar för att fånga upp pedagoger till intervjuer. På detta sätt kunde 

pedagogerna själva välja när de hade tid och möjlighet att fylla i frågeenkäten under en 

begränsad tid. Tankar som vi har haft under vårt arbete är om vi istället för öppna 

enkätfrågor kunde använt slutna enkätfrågor för att få in fler svar från pedagogerna. 

Eftersom vi nu fick in enkäter som inte hade alla frågor ifyllda. Däremot hade vi då inte 

fått in alla de tankar som kom med i svaren vi fick in. Det vi upplevt med enkätsvaren är 

framför allt de positiva uppfattningar med att använda skogen som pedagogisk 

läranderum. Vi funderar på om det beror på att vi tolkat svaren utifrån att vi själva 

upplever skogen som en bra lärmiljö för barn i förskola. En annan intressant fundering 

kring studien hade varit att göra observationer på pedagogers arbete i skogens 

läranderum utifrån de svar vi fick in via enkäterna. Vidare ansåg vi att den processen i 

studien hade krävt mer tid för att kunna genomföras. Vi utgick även från de 

forskningsetiska principerna i god forskningssed från vetenskapsrådet, genom att i ett 

informationsblad tillsammans med enkätfrågorna berätta om studiens syfte, anonymitet 

och att det var frivilligt att svara på frågorna. På så vis fick alla respondenter 

informationen med studiens syfte och redan då kunde de välja om de ville delta i vår 

undersökning. 

 

8.7 Förslag på vidare forskning 
Några intressanta tankar som kom upp under vårt arbete var att om ett par år undersöka 

om barn som fått tillgång till naturvetenskap i förskolan fått ökat intresse för ämnet i 

skolan. En annat förslag på forskning är hur förskollärare nyttjar naturen för de yngsta 

barnens lärande i förskolan. 

 

8.8 Pedagogiska implikationer 
Resultatet i studien visar på hur viktigt det är att man följer med de förändringar och 

uppdrag som sker i sin yrkesroll som förskollärare, samt ta tillvara på de 

kompetensutbildningar som erbjuds för att få ökad kunskap om hur man kan använda 

naturen för barns lärande. Samt att som förskollärare se möjligheter med att använda 

förskolegården, parker och andra naturområden i närmiljön för barns lärande i 

utomhuspedagogik. Genomförandet av denna studie och genom att läsa litteratur i 

ämnet har gjort att vi fått mer kunskaper och idéer om de fördelar det innebär att 

använda naturen som pedagogiskt läranderum för barns utveckling. Det har även 

bidragit till att vi nu känner oss säkrare på att använda oss av naturens läranderum i vårt 

arbete.
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Bilagor 

Bilaga 1  Missivbrev 

 

Information till de pedagoger som svarar på vår enkät 
Vi är två barnskötare som studerar till förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Nu 

har vi börjat skriva vårt examensarbete och hoppas att Du vill svara på vår enkät om 

naturvetenskap och skogen som en pedagogisk miljö. Att delta i vår enkät är helt 

frivilligt och anonymt. De svar du lämnar kommer inte att kunna identifieras i vårt 

slutliga arbete. 

Vi tackar på förhand för att du ställer upp och svara på vår enkät och därmed gör vårt 

arbete möjligt. 

Ps. Skulle utrymmet mellan frågorna kännas för lite, så använd gärna baksidan. 

Med vänliga hälsningar 

Marina Ohlsson   Camilla Nilsson 

Mobilnr: XXX XXXXXXX                                         Mobilnr: XXX XXXXXX                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

Bilaga 2 Enkät 

 

Enkätfrågor till dig som pedagog i förskolan 
 

1. Hur ser Du på skogen som ett pedagogiskt läranderum idag? 

2. Har DU kontinuerligt mer börjat använda skogen som en pedagogisk 

lärandemiljö, utifrån Lpfö 98 naturvetenskapliga mål som blivit mer tydliga i 

den reviderade upplagan av Lpfö 98 exempelvis ”utvecklar sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,”(2010:10)? 

 

a) Ja, Hur har det påverkat dig?  

b) Nej, förklara varför 

 

3. Hur ser DU på skogens möjligheter som ett pedagogisk läranderum i 

barnens lek och lärande utifrån de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 

(2010)? Förklara och ge gärna exempel… 
 

4. Hur ser DU på skogens hinder som ett pedagogisk läranderum i barnens lek 

och lärande utifrån de naturvetenskapliga målen i Lpfö 98 (2010)? Förklara 

och ge gärna exempel… 

 

5. När Du planera aktiviteter för barns lärande i skogen? Utgår Du från 

läroplanens naturvetenskapliga mål? Ge exempel… 
a) Varför har DU det inte? Förklara. 

b) Utgår Du från andra mål i läroplanen när du planera aktiviteter för barns 

lärande i skogen? Ge exempel. 

 

6. Går Ni kontinuerligt till skogen med barngruppen? Hur ofta går Ni? 

7. Har DU och/eller dina kollegor fått kunskaper i form av fortbildning inom 

området naturvetenskap efter den reviderade läroplanen, Lpfö 98 (2010)? 

Ringa in ditt svar 
JA                                                      NEJ    

 

a) Vilken form av fortbildning? (exempelvis praktisk handledning, 

föreläsningar, kurser) 

b) Vad skulle DU vilja ha mer för kunskap för att bedriva en pedagogisk 

verksamhet i skogen? Ge exempel… 

 

Tack för din medverkan att göra vårt examensarbete möjligt! 


