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Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare och barnskötare planerar 
att använda utflykter till skogen som pedagogiskt verktyg i verksamheten, samt vilka 
utmaningar de upplever finns i realiseringen av olika 
planeringar. Datainsamlingsmetoderna utgjordes av en enkätundersökning och 
djupintervjuer. Urvalet bestod av förskollärare och barnskötare på förskolor. 
Enkätundersökningen utfördes på fyra olika förskolor. Vi fick totalt in 31 besvarade 
enkäter. Elva olika kategorier representerar svaren från de öppna frågorna. Syften 
och aktiviteter som angetts i svaren är: naturvetenskap, motion/träna motorik, lek, 
lära sig om skog och natur, lära sig samarbeta och samspela, lära sig andra 
kunskaper, som matematik, språk etc., lära sig upptäcka, utforska, bygga/konstruera, 
uppleva natur/skog och miljö och vårda natur. Intervjuerna gjordes med tre olika 
förskollärare på två olika förskolor. Svaren från intervjuerna presenteras i löpande 
text. Utifrån svaren har tre kategorier angetts som visar på utmaningarna i 
realiseringen av planeringen av skogsutflykter. Dessa är säkerhet, barnens intressen 
och rutiner i vardagen. 
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1. Inledning 
Enligt Läroplanen för förskola (Utbildningsdepartementet, 2010) ingår det i 
förskolans uppdrag att ge barnen möjlighet till lek och andra aktiviteter i 
utomhusmiljö, både när det gäller planerad miljö och naturmiljö. Skogen och naturen 
är delar av utomhusmiljön och förknippas ofta med förskolans verksamhet. Exempel 
på detta är en studie om lärares uppfattningar om utomhuspedagogik där de flesta 
anger naturen och skogen som utomhuspedagogikens arena (Szczepanski 2011). 
Vidare nämns i litteratur och forskning ofta skogen som exempel i sammanhang som 
avser utomhusmiljö relaterat till pedagogik och barns lek, lärande och utveckling 
(Markström, 2007; Öhman, Mårtensson, Lisberg-Jensen & Söderström, 2011), 

Studier och litteratur visar också på varför naturlig utomhusmiljö bör vara en del av 
förskolans verksamhet. Exempelvis visar forskning att barn som vistas i naturen blir 
lugnare och mindre stressade vilket är hälsosamt för barnen både på kort och på lång 
sikt (Öhman et al., 2011), och det finns i forskning och studier gott om empiriskt stöd 
för utomhusvistelsens fördelar när det gäller barns hälsa, motorik och sociala 
färdigheter (Dowdell, Gray, & Malone, 2011; Waters & Maynard, 2010).  

Våra egna erfarenheter visar att förskolor som har tillgång till närliggande 
naturområden ofta använder skogen som en del av verksamheten, till exempel genom 
utflykter. En fråga som har väckts i detta sammanhang är därför på vilket sätt 
förskollärare använder skogen som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten. Enligt 
Szczepanski (2009) visar en studie att lärare har olika uppfattningar som 
utomhuspedagogik och barns lärande utomhus. På liknade sätt hänvisar Ärlemalm-
Hagsér (2008) till en studie angående förskollärares uppfattningar om läroplanens 
natur- och miljöuppdrag som belyser att det finns olika syn på hur och till vilket syfte 
förskollärare ska arbeta med natur och miljö i förskolan. Vi har också utifrån egna 
erfarenheter sett att syfte och tillvägagångssätt skiljer sig åt mellan pedagoger på 
förskolan när det gäller utflykter till skogen, där vissa utgår från barnens fria lek 
medan andra utgår från mer genomtänkta pedagogiska planeringar. Med andra ord 
tycks det i pedagogiska sammanhang finnas olika uppfattningar om varför man vill 
att barnen ska vara ute i naturen och skogen, samt på vilket sätt detta ska 
organiseras. En fråga vi ställer oss är därför vilken tanke förskollärare har med att gå 
med barnen till skogen, samt om de pedagogiska tankarna bakom skogsbesöket följs 
upp i praktiken. 

1.1 Syfte och problemställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare och barnskötare uppger att 
de använder utflykter till skogen som pedagogiskt verktyg i verksamheten, samt vilka 
utmaningar de upplever finns i realiseringen av olika planeringar.      

Forskningsfrågorna är:  

Vilka syften uppger förskollärare och barnskötare att de har med att gå ut i skogen 
med barngruppen?  

På vilka sätt uppger förskollärare och barnskötare att de använder skogen som 
pedagogiskt verktyg i verksamheten?  

Vilka utmaningar upplever förskollärare och barnskötare att det finns i realiseringen 
av olika planeringar av skogsutflykter?    
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1.2 Uppsatsens disposition 
Den teoretiska bakgrunden beskrivs under rubriken Forskningsbakgrund. Den 
litteratur som ligger till grund för vårt syfte och våra problemställningar tas upp och 
tidigare forskning och studier i relation till detta arbetes problematik presenteras. 
Därefter diskuteras forskning som beskriver skogen och naturens betydelse, 
pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik och naturmiljöer, naturen relaterat 
till lek och lärande, samt säkerhet, rutiner och att utgå från barns intressen.  

I Metoddelen beskrivs tillvägagångssättet för vår undersökning. De delar av metoden 
som beskrivs är forskningsstrategi och forskningsmetod, genomförande, urval, 
tillförlitlighet och dataanalys. Även de etiska aspekterna av undersökningen tas upp i 
denna del. 

I Resultatdelen presenteras resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna. 
Först redovisas resultatet från enkätundersökningen i form av frekvenstabeller och 
tabeller över överensstämmelse mellan kategorier. Sedan beskrivs intervjuernas 
resultat i löpande text och med hjälp av innehållsliga teman.  

I Analysdelen tolkas och analyseras resultatet. Detta har skett i relation till den 
tidigare forskningen som redogjorts för under Forskningsbakgrund. Först analyseras 
resultatet från enkätundersökningens, därefter analyseras resultatet från 
intervjuerna. 

I Diskussionsdelen diskuteras slutligen resultaten utifrån våra syften och 
forskningsfrågor. En tydlig slutsats har formulerats, och arbetets betydelse för vår 
framtida yrkesroll behandlas. Vi har också tagit upp kritik angående genomförandet 
av vår undersökning. Även förslag på fortsatt forskning nämns. 
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2. Forskningsbakgrund 
Som nämnts i inledningen finns det forskning som visar att det finns flera fördelar 
med att använda utomhusmiljö och naturen samt skogen i pedagogiska 
sammanhang. Förskolan har också enligt Läroplanen för förskolan som uppdrag att 
erbjuda barnen tillgång till en naturmiljö i verksamheten (Utbildningsdepartementet, 
2010).  

I denna del kommer därför förskolans styrdokument samt litteratur, tidigare 
forskning och teoretiska begrepp att presenteras som på olika sätt berör frågan om 
förskollärares tankar kring och användning av skogen och utomhusmiljön som 
pedagogiskt verktyg i verksamheten.  

Vidare kommer forskning och studier avseende rutiner, säkerhet och vikten av att 
utgå från barns intressen att belysas. Detta för att ge en innehållslig och teoretisk 
bakgrund till studiens problemområde.  

2.1 Motiv till att använda naturen och skogen i förskolan 
2.1.1 Läroplanen för förskolan 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010) anger att barnen ska få 
möjlighet att vistas i naturmiljö. Andra riktlinjer och strävansmål som beskrivs är att 
barn ska utveckla sina sociala och kommunikativa färdigheter, att de ska få möjlighet 
att samspela med andra samt andra områden som innefattas av barns sociala 
utveckling. Vidare anges det i olika strävansmål att barn bland annat ska få 
kunskaper och möjlighet att utveckla färdigheter inom ämnesområden som 
naturvetenskap, matematik, språk och bygg och konstruktion. Det nämns även bland 
strävansmålen att barn ska utveckla sin motorik, koordination, kroppsuppfattning 
och få en förståelse för betydelsen av den egna hälsan och kroppens välbefinnande 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Det ingår alltså som redan nämnts i förskolans 
uppdrag att barnen ska få möjlighet att utnyttja en naturmiljö i sin vardag. Detta i sin 
tur medför att förskollärare och barnskötare på förskolorna bör utforma 
verksamheten så att barnen kan delta i en pedagogisk verksamhet som delvis bedrivs 
i en naturmiljö. Ett sätt att göra detta på är att planera och genomföra pedagogiska 
aktiviteter i skogen. Naturlig miljö 

2.1.2 Skogen och naturens betydelse för barn 

Naturvårdsverket beskriver i en rapport att barn som vistas ofta i naturen uppvisar 
mindre stress och bättre koncentration i olika situationer (Öhman et al., 2011). I en 
annan studie av barn på förskolor i Sverige (Mårtensson, Grahn, Boldemann, 
Söderström, Blennow & Englund, 2009) påvisar att barn som ofta lekte på 
förskolegårdar med naturmiljö och grönska var både lugnare och friskare i jämförelse 
med barn som haft en mer naturfattig miljö till förfogande. I studien ingick barn på 
elva olika förskolor i Stockholm. Forskarna mätte olika faktorer som förskolornas 
utrymme utomhus, andelen naturliga inslag som buskar, gräs och kuperad terräng, 
tillgång till öppen himmel och integrationen mellan naturliga inslag, öppna ytor och 
lekredskap. Det som studerades hos barnen var främst grader av koncentration i olika 
sammanhang (Mårtensson et al., 2009). 

Ytterligare en studie som gjorts om naturen och dess påverkan på barns utomhuslek 
visar bland annat att naturmiljöer stöder barns fantasilekar och utvecklingen av 
positiva relationer till andra barn, samt möjliggör omgivningen till att bli en plats för 
lärande (Dowdell, Gray, & Malone, 2011).  
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Vidare menar Brodin och Lindstrand (2008) att naturen erbjuder stora möjligheter 
till lärande för både barn och vuxna. Författarna nämner skogen som en central del 
av utomhusmiljön. De beskriver vidare att barn som vistas i en naturlig utemiljö får 
gynnsamma möjligheter till att utvecklas inom flera områden som till exempel 
motorik, sociala färdigheter och förmågan till konstruktiva lekar. 

2.1.3 Pedagogers uppfattningar om utomhuspedagogik 

Szczepanski (2009) skriver i sin avhandling om en studie som gjorts angående lärares 
uppfattningar om utomhuspedagogik och lärande och undervisning utomhus. Utifrån 
undersökningen kommer författaren fram till tre perspektiv: kroppsperspektivet, 
miljöperspektivet och platsperspektivet. Kroppsperspektivet kan kortfattat sägas 
omfatta aspekter som är relaterade till kroppsligt lärande. Exempelvis finns en syn 
bland lärare som deltar i undersökningen att barn genom att använda hela kroppen i 
fysiska aktiviteter utomhus ökar lärandet oavsett områden. Detta gäller uppfattningar 
om att fysisk motion ökar koncentrationen hos barn, att det är lättare att knyta an 
teori med praktik i utomhusmiljöer, att hälsan och lärandet är bättre utomhus och att 
det är lättare att förstå sammanhang i naturen bättre när man är ute. 
Miljöperspektivet handlar bland annat om lärande i relation till ett ekologiskt 
sammanhang. Enligt detta perspektiv begränsas kunskapen om lärandet endast sker i 
klassrummet och om den inte kan upplevas med olika sinnen. Perspektivet omfattar 
också ett lärande om miljö- och ekologifrågor, samt en diskussion om pedagogik 
kopplat till hållbar utveckling. Det finns således en tydlig relation mellan 
utomhuspedagogik och hållbar utveckling med detta perspektiv. Platsperspektivet 
avser uppfattningar som är knutna till platsens betydelse för utomhuspedagogiken. 
Till exempel uppfattar en del lärare i undersökningen att det går lättast att lära i 
naturliga och autentiska sammanhang, det vill säga om man ska få kunskaper om 
naturvetenskap och naturen så är den bästa platsen för att lära sig inte i klassrummet 
utan ute i naturen och skogen. Många anser också att det är viktigt att kunna 
alternera miljöer för att gynna lärandet, att vara både utomhus och inomhus. Lärare 
som deltar i undersökningen beskriver att de uppfattar som att det borde vara lättare 
att bli mer miljömedveten och lära sig om miljön som äldre om man tillbringat 
mycket tid i skogen som liten. En annan lärare menar att det är lättare för barnen att 
räkna med tallkottar utomhus i naturen jämfört med att räkna med papper och penna 
inomhus (Szczepanski 2011). 

Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver om en studie som hon gjort som handlar om 
förskollärares uppfattningar om läroplanens natur- och miljöuppdrag. Förskollärarna 
som deltog i undersökningen menade att de hade för lite kunskaper om hur de kan 
arbeta med miljö och natur i praktiken. Ärlemalm-Hagsér skriver att det i 
undersökningen framkom tre olika perspektiv på hur de ser på att arbeta med natur- 
och miljöuppdraget inom förskoleverksamheten. Det konkreta perspektivet handlade 
om att barnen skulle lära sig hur man beter sig i naturen, med fokus på vad man inte 
fick göra, som att bryta grenar och så vidare. I det vidgade perspektivet var det 
viktiga att barnen skulle få kunskaper om naturen och miljön, men även om hur 
barnen skulle bete sig i naturen. I helhetsperspektivet var det centrala att barnen 
skulle lära sig om miljö och natur ur ett globalt framtidsperspektiv, och att lärandet 
skulle utgå från barnens egna intressen och upptäckter. Vidare menar alla 
förskollärarna i undersökningen att skogen är en viktig del av förskolans verksamhet, 
men att skogsbesöken till viss del är oplanerade. Undersökningen visar även att 
förskollärarna har många olika uppfattningar om hur skogen ska användas i den 
pedagogiska verksamheten, som inte alltid stämmer överens.  
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Ärlemalm-Hagsér (2008) beskriver att ett pedagogiskt arbetssätt är viktigt för att 
kunna skapa möjligheter för barngruppen att lära sig kring begreppet 
naturvetenskap, men författaren beskriver även att pedagoger måste följa upp 
barnens idéer, intressen och nyfikenhet. Vidare belyser hon att det viktiga som 
behövs i pedagogernas förhållningssätt för att utmana barnens naturvetenskapliga 
kunskaper är att pedagogerna har en kunskap om ämnet för att kunna se världen 
med barnens ögon. Ärlemalm-Hagsér (2008) menar även att barn lär sig själva om 
sin omvärld genom att vara aktiva och genom att de har ett komplext samspel med 
både andra barn och vuxna som finns i deras närhet, men även med miljön som 
barnet befinner sig i. Författaren beskriver även att barn som får uppleva, prova men 
också utforska nya saker ur olika perspektiv och dimensioner för möjligheter att 
vidga sin värld.  

Enligt Ärlemalm-Hagsér (2008) visar olika erfarenheter att barns lärande om 
naturvetenskap som ett lärandeobjekt tyder på att det är avgörande om förskollärare 
systematiskt arbetar med barnens förståelse av det valda innehållet. Vidare beskrivs 
att barn utvecklar en djupare förståelse för själva naturen, men att barnen samtidigt 
får ett bredare perspektiv på sitt lärande när de arbetar naturvetenskapligt.  

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) nämner likt det ovan beskrivna 
helhetsperspektivet att det är viktigt att utgå från barnens intresse. Författarna 
menar att när det handlar om barns möjligheter att lära sig om naturvetenskap är ett 
naturvetenskapligt arbetssätt centralt. Arbetssättet kan förklaras med att barn ska ses 
som kompetenta och att de bör få möjligheter att utifrån sina egna intressen och sin 
upptäckarglädje utforska naturvetenskapliga fenomen i skog och natur. Tillsammans 
med en pedagog kan de utveckla egna hypoteser och teorier och använda de fördelar 
som skog och natur för med sig i barnens lärande och utveckling.  Vidare när det 
handlar om naturvetenskaplig forskning inom så beskriver författarna det 
pedagogiska värdet av observationer av fenomen eller liknande som inte har någon 
rimlig förklaring. Genom att denna observation görs med barnen så väcks en 
nyfikenhet och en grund för barnen att skapa frågor. 

2.1.4 Lek och lärande i en utomhusmiljö 

Gällande lekens betydelse skriver Lillemyr (2002) att själva leken fungerar som ett 
socialt verktyg, där barnen får möjlighet att öva kommunikationen med andra barn. 
Denna kommunikation i leken är det centrala i en barngrupp och via samspelet i 
leken utvecklas barnen inom olika områden, till exempel socialt och kognitivt. 
Lillemyr menar att forskning visar att lek är viktig för barn som är i åldrarna 0-12 år, 
och att barnen i denna ålder använder en stor del av sin tid för lek. Leken har en 
grundläggande betydelse när det gäller barnens utveckling och deras lärande 

Lek i utomhusmiljö medför stora möjligheter för barn att utvecklas med sina egna 
förutsättningar som grund. Det uppstår tillfällen och möjligheter för barn som inte 
kan uppstå i andra miljöer. Enligt författarna visar också studier som Lindstrand 
(Brodin & Lindstrand, 2008) har gjort att barn som leker i utomhusmiljö lär sig att 
samarbeta och utvecklar sin förmåga att kommunicera samt skaffar sig vänner 
(Brodin & Lindstrand, 2008). Liknande tas upp tas upp av Sandberg och Vuorinen 
(2008), som skriver att utomhusmiljön är en del av förskolans miljö, och påverkar till 
hög grad barnens pedagogiska möjligheter samt deras förutsättningar för lärande. De 
menar att barn som vistas i en naturrik utemiljö både leker mer och bättre med 
varandra. 
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Waters och Maynard (2010) hänvisar till studier som lyfter fram att barn som kan 
vistas i en naturlig utemiljö istället för en utemiljö konstruerad av vuxna, använder 
den för fysiska och sociala aktiviteter samt lekar. Barnen med tillgång till en sådan 
naturlig utemiljö har tendens till att i större omfattning utveckla fysiska färdigheter 
som balans och motorik, samt sociala färdigheter, jämfört med barn som leker i 
miljöer där vuxna har planerat och konstruerat utrustning och redskap. Sandberg och 
Vuorinen (2008) skriver också om skillnaderna mellan naturlig utemiljö och 
lekmiljöer skapade av vuxna. De menar att den naturliga miljön utomhus förser 
barnen med unika möjligheter för deras lekar och deras samspel, samt även för 
fysiska färdigheter som uthållighet och balans.  

Vidare skriver Waters och Maynard (2010) att en naturlig och flexibel miljö 
innehåller flera faktorer som gör det möjligt att stimulera barns lärande och deras 
intressen i pedagogiska kontexter. De menar att en naturmiljö underlättar 
interaktionen mellan pedagoger och barn jämfört med en inomhusmiljö. Barnen i 
författarnas studie samspelar och interagerar med de vuxna utifrån objekt i den 
omgivande naturliga miljön. Författarna menar att pedagogerna bör ta tillvara på 
dessa möjligheter till interaktion med barnen genom att finnas tillgängliga i barnens 
närhet och att de är lyhörda och svarar på barnens initiativ. 

2.2 Utmaningar som kan påverka planeringen av aktiviteter 
2.2.1 Rutiner och säkerhet i förskoleverksamheten 

Markström (2007) skriver om hur tiden inverkar på förskolans vardagsliv. Bland 
annat påverkas förskolans pedagogik av tid och rum. Därför är det avgörande för 
förskoleverksamheten att tiden utnyttjas på rätt sätt av pedagogerna. Markström 
menar att det uppkommer tillfällen då det sker en konkurrens om tiden på förskolan, 
och tar som exempel upp situationer som kräver prioritering vilket orsakar att andra 
redan planerade aktiviteter inte kan utföras. Detta kan göra att föräldrar och 
pedagoger visar missnöje för att de anser att barnen inte varit tillräckligt mycket 
utomhus eller att de inte har gjort nog med skogsbesök eller andra utflykter. 
Författaren beskriver vidare pedagogers och föräldrars uppfattning om barnens 
vistelse i utomhusmiljöer, och menar att det finns en föreställning att det är en viktig 
sysselsättning när barnen får möjlighet att ”få frisk luft” och att ”röra på sig”.  

Som exempel skriver Markström (2007) att det i förskolans vardag genomförs 
utevistelser som är planerade, till exempel att avdelningen på förskolan tar med en 
barngrupp ut i skogen och då till en skogsdunge eller på olika promenader till olika 
platser i området kring förskolan. Författaren skriver vidare att det ingår 
skogsutflykter varje vecka som en del av den dagliga verksamheten, och dessa har 
förskollärarna planerat i förväg. Markström menar att barnens utevistelse i förskolan 
är förankrad i en stark tradition.  

Dessutom nämner Markström (2007) även rutinernas betydelse för förskolans 
vardag och menar att själva vardagen i förskolan handlar om att både barnen och 
förskollärarna skapar olika regler, rutiner, men också olika situationer. Vardagen i 
förskolan kännetecknas också av att det finns styrning, rutiner och regler som både 
bryts av barnen men också av förskollärarna. Detta visar att det finns en spänning 
mellan de olika platserna och de skapade reglerna som ingår i en relation till själva 
handlandet som sker av aktörerna i förskoleverksamheten. Personalen på förskolan 
anser att det är viktigt att tiden passas och vardagsrutinerna följs, och Markström 
menar att brutna rutiner ofta orsakar stress hos personalen. Även Karlsson (2008) 
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skriver om betydelsen av vardagsrutiner som en del av förskoleverksamhetens vardag 
och att dessa ofta är tidsbundna. 
 
Pedagoger och föräldrar är med andra ord överens om att utflykter utanför förskolans 
område är betydelsefulla, men det finns en oro hos både föräldrar och personal på 
förskolan att barnen under dessa utflykter ska avvika eller gå iväg utan att det 
uppmärksammas av de vuxna. Utanför förskolans område är därför barnen noggrant 
övervakade av pedagogerna (Markström, 2007).  
 
Angående säkerhet så skriver Brage och Linde (2012) att när man går iväg med en 
barngrupp utanför förskolans område, till exempel till skogen, så krävs det av 
pedagogerna att planeringen läggs om jämfört med aktiviteter inom förskolans 
område. Detta på grund av att personalen måste ta hänsyn till olika aspekter som rör 
barnens säkerhet på ett annat sätt när de är utanför förskolans område. Som exempel 
nämns risken att barn kan springa bort eller risken för att de ska skada sig. 
Författarna tar även upp att pedagogerna känner sig tryggare om de är förberedda 
om det skulle inträffa något utomhus. Vidare skriver författarna att när både barn och 
pedagoger vistats mycket i utomhusmiljö minskar både stressen och infektionsrisken, 
vilket kan ses som att barnen får bättre hälsa och är friskare när de är mycket 
utomhus. Brage och Linde (2012) hänvisar också till studier som tyder på att fin- och 
grovmotoriken tränas vid mycket utomhusvistelse i naturen.  

2.2.2 Vikten av att utgå från barnens intresse  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) diskuterar hur pedagoger i förskolan ska 
bli mera delaktiga i vad barnen intresserar sig av, och menar att pedagogerna behöver 
ha en egen vilja och ett intresse, men också en förmåga att kunna fånga det som 
intresserar barnen. Författarna skriver också att i förskolepedagogiken integreras 
både leken och lärandet till en helhet. Detta kan ske genom att både teman och 
innehåll som pedagogerna arbetar med i förskolan även har sitt ursprung i barnens 
lek som pedagogerna observerat och reflekterat över. Författarna menar att detta 
skapar ett utrymme för det lekande barnet samtidigt som det blir möjligt för 
personalen att bli en engagerad och samspelande pedagog som finns i barnets närhet 
under hela dagen i både lekar, planerade situationer och vardagsrutiner. 

Något annat som går att relatera till barnens intressen är när Markström (2007) 
beskriver att en del barn i förskolan inte vill sitta stilla när det är samling eller att de 
vill leka en annan lek än den som förskollärarna har hittat på som aktivitet. 
Författaren menar att den planerade rutinen eller aktiviteten då bryts och att detta 
kan leda till olika konsekvenser. Dessa kan vara att förskolläraren väntar tills 
ordningen återskapas och aktiviteten kan återupptas, eller att förskolläraren avbryter 
och inte genomför den planerade aktiviteten. 

Olofsson (2003) beskriver angående barns lek, byggande och konstruktion att när 
barnen bygger en koja i skogen så tränar barnen både sin balans och koordination 
och andra fysiska färdigheter när de i byggandet kryper och klättrar. Författaren 
skriver även att dessa moment visserligen tränas in i andra aktiviteter, men det är då 
inte lika lustfyllt och mångsidigt som det kan vara i leken, och menar att ”Leken är 
naturens egen fiffiga pedagogik” (Olofsson, 2003, s. 87). I leken sker också en 
omedveten inlärning och ett omedvetet klargörande, men också ett undersökande 
och experimenterande. När barnen undersöker och upptäcker saker i till exempel 
skogen experimenterar de ofta medvetet med det som fångat deras intresse. Barnen 
använder dessa metoder till att utvidga sina egna kunskaper, men för förskollärarna 
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kan det vara en pedagogisk utmaning att använda detta intresse för att öka 
uppmärksamheten till det som man vill at barnen ska lära sig (Olofsson, 2003). 
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3. Metod 
3.1 Forskningsstrategi 

När vi har utfört undersökningen har vi utgått från en forskningsstrategi som kallas 
flermetodsforskning, det vill säga en strategi som använder en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) skriver om olika argument mot och för att använda en kombination av 
kvantitativa och kvalitativa metoder i en undersökning.  Han beskriver två versioner 
av den debatt som finns. En epistemologisk version som kortfattat innebär att man 
ser kvalitativ och kvantitativ forskning som att de har sina respektive utgångspunkter 
i oförenliga kunskapsteoretiska principer, och att en flermetodsforskning inte därför 
inte alls är möjlig. Den andra versionen är en teknisk version, där man bland annat 
ser till de starka sidorna av respektive forskningsmetod och att dessa kan förenas. 
Kvantitativ och kvalitativ forskning ses då som att de har olika epistemologiska och 
ontologiska utgångspunkter, men detta innebär inte att de är oförenliga. I vår 
undersökning har vi utgått från ett perspektiv som liknar perspektivet i den tekniska 
versionen. 

Vi har valt att utgå från en version av den tekniska versionen som Bryman (2011) 
beskriver som skilda forskningsfrågor. Denna version innebär att man använder sig 
av kvalitativa och kvantitativa metoder eftersom man anser att forskningsfrågorna 
bäst besvaras genom en kombination av både kvantitativa och kvalitativa metoder, 
som på olika sätt vävs samman i undersökningen. I vår undersökning anser vi att de 
två första forskningsfrågorna bäst skulle kunna besvaras med en kvantitativ metod, 
medan den sista frågan krävde en kvalitativ metod för att besvaras. Som Bryman 
(2011) dock nämner besvaras forskningsfrågorna även genom en blandning av dessa 
metoder, exempelvis skulle den sista forskningsfrågan vara svår att svara på med 
enbart intervjuer. Vidare kan vi sägas ha använt oss av ett motiv som Bryman (2011) 
kallar kontext. Grunden för detta motiv är att få en djupare förståelse genom att 
använda en kvalitativ metod för att följa upp resultaten från en kvantitativ studie. I 
vår undersökning har vi till viss del utgått från enkätundersökningen, det vill säga 
den kvantitativa metoden, när vi utformade och genomförde de kvalitativa 
intervjuerna. 

3.2 Datainsamlingsmetod 

De två metoder för datainsamling som studien baseras på är enkäter och kvalitativa 
intervjuer med pedagoger på olika förskolor. Nedan beskrivs respektive metod 
närmare, samt med en motivering till varför respektive metod har valts. 

3.2.1. Intervjuer 

I valet av kvalitativa intervjuer har vi utgått från ett hermeneutiskt angreppssätt. 
Detta angreppssätt kan förklaras med att man bland annat utgår från att det som 
undersöks också är beroende av den som undersöker (Bryman, 2011). För att besvara 
en av våra forskningsfrågor har vi således använt oss av en kvalitativ intervju som 
metod. 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi i förväg har 
formulerat ett antal frågor som stöd för intervjusessionen, samtidigt som dessa frågor 
har varit öppna och utan bestämd ordning samt att det har funnits utrymme för 
intervjuobjektet att samtala fritt utanför det specifika område som frågorna 
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egentligen avsett (Bryman, 2011). Beroende på svaren vi har fått under intervjun har 
vi också kunnat ställa följdfrågor eller andra frågor som egentligen inte varit 
formulerade eller planerade från början. I vissa skeden har intervjuerna då kommit 
att likna ett öppet samtal, vilket enlig Bryman (2011) är kännetecknande för en 
semistrukturerad intervju. 

Bryman (2011) nämner en del nackdelar med att genomföra en intervju, och tar upp 
tidsåtgång, känsliga frågor och att det kan finnas svårigheter med att behålla fokus på 
tema och frågor. Vi har haft detta i åtanke och formulerat frågorna utan något 
känsligt innehåll, samt att vi har strävat efter att inte ha för många och för 
komplicerade frågor. Vidare har det som nämnts förmodligen även underlättat att 
genomföra intervjun med personer som redan har gjort enkätundersökningen och på 
så sätt blivit insatta och fått förståelse för ämnet och vår undersökning.  

En annan anledning till att välja en kvalitativ intervju som metod är att vi har varit 
bekanta med samtliga intervjuobjekt, något som vi tror kan ha underlättat denna 
intervjuform. På så sätt har vi haft lättare att utföra intervjun på det sätt som 
kännetecknar en semistrukturerad intervju och en djupintervju (Bryman, 2011).  

3.2.2 Enkäter 

Beträffande valet av en kvantitativ metod och att använda en enkätundersökning har 
detta som tidigare nämnts i första hand gjorts utifrån forskningsfrågornas karaktär. 
Vidare ville vi som nämnts undersöka kvantifierbara faktorer som exempelvis hur 
ofta eller hur vanligt någonting är, samt att vi använde oss av slutna frågor, vilka 
också är typiska för en kvantitativ metod (Bryman, 2011).  

Fördelar med enkäter jämfört med andra metoder för datainsamling är exempelvis 
att enkäter är både billigare och snabbare att administrera (Bryman, 2011). Detta har 
varit viktiga punkter för oss när vi har valt enkäter som metod. Andra fördelar är att 
enkäter inte medför en så kallad intervjuareffekt, det vill säga att intervjuaren kan 
påverka respondentens svar, samt att enkäter är lättare att anpassa efter 
respondenternas behov, det vill säga att de kan besvaras då de själva tycker att de har 
tid och möjlighet (Bryman, 2011). Speciell den senast nämnda fördelen har varit en 
anledning till vårt val av metod för detta arbete, eftersom vi tidigare har upplevt att 
personal på förskolor har vissa svårigheter med att avsätta tid för att exempelvis delta 
i en intervju. 

I utformningen av enkäten har vi valt att ha med såväl slutna som öppna frågor. I 
första hand har vi använt slutna frågor i enkäterna eftersom det enligt Bryman (2011) 
är lättare och går snabbare att besvara slutna frågor jämfört med öppna frågor. Andra 
fördelar med slutna frågor att det är lätt att bearbeta svaren och att jämföra dem. 
Nackdelar med slutna frågor kan vara att respondenterna kan tolka svarsalternativen 
olika, samt att det är svårt att få fullständiga svarsalternativ, något som vi försökt 
undvika genom att lägga till alternativet ”annat” (Bryman, 2011). Dessutom 
diskuterar Bryman (2011) horisontella svarsalternativ kontra vertikala dito när slutna 
frågor används, vilket kortfattat handlar om enkätens utformning när det gäller 
svarsalternativens placering på formuläret. Detta har påverkat vårt val av vertikala 
svarsalternativ eftersom dessa verkar ha störst fördel i denna undersökning. 

Vi har även öppna frågor i enkäten eftersom vi har ansett att vissa av våra 
forskningsfrågor skulle vara svåra att besvara med endast slutna frågor. En annan 
anledning utgörs av det Bryman (2011) lyfter fram som positivt med öppna frågor, 
tillexempel att respondenter kan svara med egna ord och att de får möjlighet att 
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lämna oförutsedda svar som forskaren inte beaktat vid utformningen av frågorna. De 
största nackdelarna med öppna frågor som påverkat denna undersökning är att 
frågorna är tidsödande för respondenterna och att svaren är svåra att bearbeta och 
jämföra till skillnad från slutna frågor (Bryman, 2011). 

Enkäter medför också en del nackdelar jämfört med exempelvis intervjuer vilket 
Bryman (2011) belyser. De nackdelar som kan sägas ha påverkat denna undersökning 
är att det inte funnits möjlighet att hjälpa respondenterna när de besvarat frågorna, 
att det inte har gått att ställa uppföljningsfrågor och att det är svårt att ställa många 
frågor eftersom det då finns risk att respondenterna tröttnar eller avbryter på grund 
av andra skäl. Bryman (2011) nämner även att en nackdel med enkäter är att 
bortfallet ofta blir stort. I denna undersökning är vår bedömning att vi har haft ett 
relativt lågt bortfall (se rubrik Urval nedan), varför vi inte vill tillskriva detta som en 
nackdel. Tänkbara anledningar till det låga bortfallet diskuteras närmare nedan 
under rubriken Tillförlitlighet. 

3.3 Genomförande 

Till att börja med har vi gjort en enkätundersökning på fyra olika förskolor. Varje 
enkät bestod av fyra slutna frågor med fasta svarsalternativ, samt två öppna frågor 
(Bilaga 1). Frågorna var utformade för att kunna ge underlag för att besvara vårt syfte 
och våra forskningsfrågor. Enkäterna var i pappersform och delades ut personligen 
av oss. I samband med detta berättade vi kort om undersökningen och varför vi ville 
att respondenten skulle fylla i enkäten. Vi gav korta instruktioner om hur enkäten 
skulle besvaras. Vi informerade även om det medföljande missivbrevet (Bilaga 3) och 
att det borde läsas innan enkäten besvarades. Totalt delades 34 enkäter ut. Av dessa 
samlades det in 31 besvarade enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 91,18 %. Enkäten 
bestod av fyra slutna frågor och två öppna frågor (se bilaga 1). En bakgrundsfråga 
ingick i enkäten, vilket var den första frågan. Svaret på denna fråga (”Arbetar du som 
förskollärare eller barnskötare?”) visar att det är förhållandevis jämnt fördelat mellan 
antalet förskollärare och barnskötare som deltar i undersökningen. 55% uppger att de 
arbetar som förskollärare (n=17) och 45% att de arbetar som barnskötare (n=14). 
Totalt antal erhållna svar för denna fråga är 31. 

Enkäterna samlades in av oss personligen, antingen genom att respondenterna direkt 
lämnade över den besvarade enkäten till oss eller genom att de lämnade dem på ett i 
förväg överenskommet ställe på respektive förskola. Eventuella obesvarade enkäter 
följdes upp genom att vi muntligen kontaktade respondenterna och artigt påminde 
dem om att för undersökningens skull försöka besvara enkäterna.  

Vi har gjort totalt tre intervjuer på två olika förskolor. Samtliga intervjuer ägde rum i 
någon av förskolans samtalsrum eller motsvarande lokaler. Intervjuerna kunde 
genomföras ostört och utan avbrott. Intervjuerna tog ca 30 minuter att genomföra. 
Förskollärarna intervjuades var och en för sig. 

De i förväg formulerade intervjufrågorna har haft arbetets syfte och frågeställningar 
som utgångspunkt. De har även formulerats som en uppföljning av svaren på 
enkätundersökningen. Totalt användes tre frågor som grund (Bilaga 2). Dessa tre 
frågor användes i sin helhet på ett sätt som det Bryman (2011) benämner 
intervjuguide. Respondenterna för intervjun hade alla även deltagit i 
enkätundersökningen. Detta kan ha bidragit till en viss förförståelse för ämnet och 
vår undersökning, vilket gjorde att vi inte behövde använda nämnvärd tid för att 
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berätta om dessa delar. Innan intervjun påbörjades delade vi ut ett missivbrev (Bilaga 
4) som till stor del var utformat som missivbrevet för enkätundersökningen.  

3.4 Urval  
Vi har valt göra urvalet utifrån personer som är intressanta för våra forskningsfrågor, 
det vill säga förskollärare och barnskötare, vilket är ett så kallat målinriktat urval 
(Bryman, 2011). Eftersom denna urvalsmetod hör till kategorin icke-slumpässigt 
urval kan resultaten av enkätundersökningen inte generaliseras till en större 
population utan endast säga något om hur det ser ut i den grupp som har undersökts 
(Bryman, 2011).   

Vi har enligt Bryman (2011) också gjort ett bekvämlighetsurval, eftersom de personer 
som ingår i vår undersökning är förskollärare och barnskötare på förskolor som vi 
tidigare har haft kontakt med, det vill säga personer som är tillgängliga för oss och 
som med stor sannolikhet kommer att delta i undersökningen. Vidare är samtliga 
fyra förskolor belägna i närheten av en skog eller ett skogsområde, och vi har haft 
kännedom om att personalen på förskolorna tidigare har gjort skogsutflykter i 
samband med den pedagogiska verksamheten. Dock har vi inte varit medvetna om 
besöksfrekvensen eller om innehållet, aktiviteter och liknande när det gäller dessa 
utflykter.  Enkäterna delades ut till totalt 34 personer, och av dessa fick vi tillbaka 31 
enkäter, vilket medför att det externa bortfallet är ca 9 %. Anledningen till att vi 
delade ut just 34 enkäter är att det var detta antal personer som totalt fanns 
tillgängliga för att kunna besvara enkäterna då vi gjorde besöken på förskolorna. Av 
de besvarade enkäterna var det i endast ett fall en fråga hade hoppats över, vilket om 
vi räknar bort denna enkät totalt skulle medföra att det interna bortfallet är ca 3 %. 
Eftersom den fråga som var obesvarad inte har en direkt relevans till de övriga 
frågorna har vi ändå valt att inkludera de övriga besvarade frågorna från enkäten i 
resultatet. Bryman (2011) skriver att ett bortfall på över 50 % skulle kunna klassas 
som oacceptabelt, även om det också beror på urvalet om ett högt bortfall kan räknas 
som acceptabel för en undersökning. Utifrån detta anser vi att vi har fått ett lågt 
bortfall när det gäller enkätundersökningen. Mer angående bortfallet i vår 
undersökning diskuteras under Tillförlitlighet. 

De tre förskollärarna som deltog i intervjuerna har som nämnts alla svarat på 
enkäterna, och valdes delvis ut på denna grund. Två av de intervjuade jobbade på 
samma förskola, den tredje jobbade på en annan förskola. I övrigt valdes just dessa 
tre förskollärare ut eftersom vi tillfrågat både förskollärare och barnskötare på 
förskolorna om vilka som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju, och 
dessa tre ställde upp. Vi valde således inte medvetet ut tre förskollärare utan det 
skulle även ha kunnat vara barnskötare som kunnat medverka i intervjuerna om 
dessa istället hade tackat ja. Med andra ord baserades även intervjuerna på ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Förskollärare 1 har över 30 års erfarenhet av att 
arbeta inom förskoleverksamheten. Hon arbetar för närvarande främst med barn i 
åldrarna 1-3 år. Förskollärare 2 har arbetat på förskola i två år, och arbetar med barn 
i åldrarna 3-4 år. Förskollärare 3 har arbetat som förskollärare i ungefär två år, och 
har just nu barn i åldrarna 1-3 år. Samtliga förskollärare i intervjuerna har som 
nämnts erfarenhet av att regelbundet gå med barngrupper till skogen. 
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3.5 Etiska aspekter 
Vi har strävat efter att ta hänsyn till de forskningsetiska aspekterna när vi har 
planerat och utfört enkätundersökningen och intervjuerna. Dessa aspekter 
förekommer främst för att skydda personerna som deltar i undersökningen från 
skador och kränkningar (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Bryman (2011) 
beskriver fyra principer som kan ses som en norm beträffande etiska aspekter inom 
svens forskning, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  

Vi har haft dessa fyra principer i åtanke när vi har genomfört vår undersökning, både 
när vi har samlat in dataunderlaget och när vi har presenterat resultatet och 
bearbetat det. Exempel på detta är att vi har varit noggranna med att informera 
respondenterna om undersökningens syfte och mål innan vi delat ut enkäterna och 
påbörjat intervjuerna. Detta har vi gjort både muntligt och i samband med de 
missivbrev som delats ut(Bilaga 3 och Bilaga 4). I missivbreven framgår det bland 
annat att de personer som ingår i undersökningen inte kommer att benämnas vid 
sina riktiga namn och att inga förskolor som beskrivs i undersökningen kommer att 
namnges. Det beskrivs även att respondenternas deltagande är frivilligt och att de när 
som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Vidare står det också att de data som 
erhålls från enkäter och intervjuer endast kommer att användas till detta arbete i 
studiesyfte och inte till något annat. När vi sedan har bearbetat, tolkat och analyserat 
resultatet, samt presenterat det i vårt arbete har vi tagit hänsyn till de 
forskningsetiska principerna och vad som skrivits i missivbreven. Detta exempelvis 
genom att vi har varit noga med att inga namn anges, eller att vi på andra sätt inte 
har presenterat uppgifter som gör det möjligt för läsare att kunna identifiera 
individer och förskolor, samt att vi undvikit att redogöra för eventuell känslig 
information. 

3.6 Tillförlitlighet 
Vi har i denna undersökning använt oss av ett begränsat urval, som redan nämnts 
ovan, till stor del är ett bekvämlighetsurval. Ramarna för undersökningen har också 
påverkat urvalet, främst är det tidsbegränsningen för arbetet, men även att vi har 
upplevt det som svårt att hitta tillräckligt med respondenter som kan ställa upp på 
djupintervjuer.  Vi tror att vi hade kunnat öka tillförlitligheten för arbetet om vi hade 
kunnat intervjua fler pedagoger. Dock har vi intervjuat tre olika personer på två 
skilda förskolor, för att på så sätt kunna öka tillförlitligheten (Bryman, 2011). Skulle 
vi vilja öka tillförlitligheten ytterligare, eller exempelvis göra en uppföljning av denna 
undersökning så skulle vi ha kunnat göra uppföljningsintervjuer till den första 
intervjun eller uppföljningsintervjuer till samtliga respondenter som besvarat 
enkäterna (Bryman, 2011).  

Liknande resonemang som ovan kan också sägas gälla för enkätundersökningen. Vi 
har totalt fått 31 svar, vilket kan ses som tillräckligt för denna undersökning, men 
genom att studera fler förskolor och dela ut fler enkäter så skulle vi sannolikt fått ett 
ännu större underlag för undersökningen. Vi hade också kunnat använda oss av 
andra metoder för att nå respondenterna för enkätundersökningen, exempelvis 
genom att använda post eller genom att göra en webbenkät (Bryman, 2011). Fördelen 
med den metod vi använt oss av nu var dock att vi har fått ett bortfall på 9 %, vilket 
kan betraktas som lågt. Den höga svarsfrekvensen på enkätundersökningen kan vara 
en följd av att samtliga respondenter är bekanta med oss som arbetskamrater. Vidare 
kan vår metod att personligen ha delat ut enkäterna samtidigt som vi förklarat 
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betydelsen av att vi får in så många enkäter som möjligt också ha påverkat det låga 
bortfallet. Bryman (2011) menar att en sådan metod har fler fördelar än exempelvis 
ett enkätutskick med hjälp av post. Vidare redogör Bryman för olika åtgärder för att 
minska bortfallet vid en enkätundersökning, vilket vi har haft i åtanke när vi utformat 
enkäterna. Det som vi tagit till oss för denna undersökning är att vi har försökt haft 
ett bra informationsbrev, utformat korta enkäter med få öppna frågor och att vi har 
haft tydliga instruktioner och en bra layout. 

Bryman (2011) understryker även betydelsen av påminnelser vid 
enkätundersökningar för att minska bortfall, exempelvis genom att skicka 
påminnelsebrev med post för att minska bortfallet, eller genom att skicka ut 
ytterligare en enkät till de som ännu inte har besvarat det första enkätutskicket. Som 
nämnts följde vi upp de obesvarade enkäterna genom att muntligen påminna 
respondenterna om att det var viktigt för oss att få tillräckligt med underlag. På detta 
sätt så minskade antalet obesvarade enkäter från första utskicket avsevärt. 

Ett bekvämlighetsurval kan enligt Bryman (2011) medföra att bortfallet blir lågt, 
eftersom det går att välja vilken typ av respondenter som kan delta i undersökningen. 
Detta kan jämföras med vår undersökning där vi som nämnts har haft kännedom att 
de pedagoger vi delade ut enkäterna till har gjort skogsutflykter med barnen i den 
pedagogiska verksamheten, och således kan de sägas ha haft ett intresse av att 
besvara enkäterna. Problemet med bekvämlighetsurval är dock att ett sådant urval 
medför att det inte går att generalisera resultaten eftersom man inte vet vilken 
population urvalet representerar (Bryman, 2011). Det skulle därför ha varit bättre att 
välja ett slumpmässigt urval, men som vi nämnt har speciellt tidsramarna för detta 
arbete gjort att vi inte kunnat använda ett sådant urval. 

Bryman (2011) menar att trots det finns fördelar med en flermetodsstrategi, så kan en 
strategi med enbart en metod vara bättre. Han nämner olika nackdelar med att 
använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder, som att man bör 
veta vad all data ska användas för och att det inte behöver betyda att mer data är 
bättre. Det kan också vara mer komplext att använda sig av olika metoder i samma 
projekt, vilket medför att det behövs en större noggrannhet och att det bör finnas en 
tydlig koppling till forskningsfrågorna, samt så det kan uppstå problem med att 
integrera resultaten som erhålls från de olika metoderna. Vidare kräver en sådan 
strategi mer resurser att genomföra. Tas detta i relation till vårt arbete anser vi att det 
mycket riktigt har inneburit en viss komplexitet att använda oss av två olika metoder 
när det gäller datainsamling och analys. Det har även betytt medfört att tidsåtgången 
förmodligen har ökat jämfört mot att använda endast en metod.  

3.7 Dataanalys 
Enkäterna har analyserats genom en kvantitativ metod för dataanalys. Vi har använt 
en univariat analys av de slutna och de öppna frågorna, det vill säga att vi har 
analyserat en variabel i taget (Bryman, 2011). De slutna frågorna har analyserats 
genom att vi har använt oss av en frekvenstabell, något som Bryman (2011) menar 
ofta används i en kvantitativ dataanalys. Frekvenstabellen är uppbyggd på det sätt 
Bryman beskriver, där varje fråga motsvarar en variabel, och där antal svar och den 
procentuella andelen svar anges för varje kategori. Kolumnen längst till vänster visar 
respektive svarsalternativ eller kategori för varje fråga. Den mittersta kolumnen 
anger antalet gånger detta svarsalternativ har valts. Kolumnen till höger visar 
andelen svarsalternativ av det totala antalet svar. Det totala antalet svar för 
respektive fråga anges längst ner. 
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Utifrån svaren på de öppna frågorna har vi formulerat elva olika kategorier och tolkat 
varje svar genom att placera i dem i en överensstämmande kategori. Därefter har vi 
använt oss av en frekvenstabell på liknande sätt som användes vid analysen av de 
slutna frågorna från enkätundersökningen, det vill säga varje fråga motsvarar en 
variabel som har elva kategorier. Eftersom flera kategorier kan vara möjliga svar på 
varje fråga så är antalet svar för varje kategori högre än antalet besvarade frågor. 
Precis som med de slutna frågorna anger den mittersta kolumnen antal gånger 
kategorin har valts för varje fråga. Skillnaden är dock att nu kan flera kategorier 
väljas i samma svar, därför överstiger det totala antalet valda kategorier 31. 
Kolumnen längst till höger visar procentsatsen för hur många gånger respektive 
kategori har valts i förhållande till antalet besvarade enkäter, det vill säga 31 för båda 
frågorna.  

Vidare har en del av resultatet från enkäterna också analyserats genom att vi har 
använt en tabell över överensstämmelse mellan kategorier för att visa relationer eller 
samband mellan två olika variabler. På detta sätt kan det sägas att vi även har använt 
oss av en bivariat analys när det gäller vissa data, det vill säga att två variabler i taget 
har analyserats för att visa den inbördes relationen eller sambandet (Bryman, 2011). 
När det gäller dessa tabeller så visar kolumnen längst till vänster alla kategorier för 
den ena frågan som ingår i analysen av överensstämmelsen mellan kategorier. 
Kolumnerna i mitten och till höger visar kategorierna den andra frågan som jämförs. 
Procenttalet i samtliga tabeller över överensstämmelse mellan kategorier är en så 
kallad ”kolumnprocent” där varje cell visar andelen av det totala antalet för just den 
kolumnen (Bryman, 2011). 

Verktyget vi har använt oss av för att skriva ned och bearbeta samt räkna ut 
procentsatser och summor av olika svar, både när det gäller de slutna och öppna 
frågorna i enkätundersökningen, är Microsoft Office Excel. 

När det gäller intervjuerna så har vi har använt en kvalitativ metod för dataanalys. Vi 
har skrivit ned svaren från intervjuerna och därefter analyserat dessa utifrån 
undersökningens syfte och frågeställning. Vi har formulerat tre olika kategorier 
beroende på skillnader och likheter i respondenternas svar. Denna metod av 
dataanalys liknar den metod Bryman (2011) kallar tematisk analys, vilket är ett 
vanligt angreppssätt när det gäller kvalitativa data.  
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4. Resultat 
4.1 Enkätundersökningen 
Resultatet för enkäterna redovisas med frekvenstabeller för de slutna och de öppna 
frågorna, samt med tabeller över överensstämmelse mellan kategorier för att visa 
relationen mellan olika variabler från både de slutna och de öppna enkätfrågorna. 

4.1.1 De slutna frågorna 

Nedan presenteras resultatet för de slutna frågorna i frekvenstabeller. 

Svaren på frågan ”Hur ofta går ni till skogen med barnen på avdelningen där du 
jobbar?” (se tabell 1.1) pekar på att de allra flesta gör skogsutflykter en gång i veckan. 
Ett fåtal går oftare än det. 20 % anger att de går till skogen några gånger i veckan 
(n=6). 73% uppger att de går en gång i veckan (n=22). 7% svarar att de går till skogen 
några gånger i månaden (n=2). Det totala antalet svar på denna fråga är 30 på grund 
av ett bortfall. 

Tabell 1.1 Frekvenstabell över respondenternas svar på frågan ”Hur ofta går ni till skogen med 
barnen på avdelningen där du jobbar?” 

Fråga 2 n Procent 

Flera gånger om dagen 0 0 

En gång om dagen  0 0 

Några gånger i veckan  6 20 

En gång i veckan  22 73 

Några gånger i månaden  2 7 

Annat     0 0 

TOTALT 30 100 

 

På fråga tre ”Tycker du att ni går tillräckligt ofta till skogen?” (se tabell 1.2) svarar 
drygt hälften av de tillfrågade att de uppfattar att de gör tillräckligt med skogsbesök i 
verksamheten. 45% svarar ja (n=14) och 55 % svarar nej (n=17). 

Tabell 1.2 Frekvenstabell över respondenternas svar på frågan ”Tycker du att ni går tillräckligt 
ofta till skogen?” 

Fråga 3 n Procent 

Ja 14 45 

Nej 17 55 

TOTALT 31 100 

 

 

 



21 
 

 
 

När det gäller fråga fyra ”Tycker du att du får möjlighet att göra de aktiviteter du vill 
med barnen när ni är i skogen?” (se tabell 1.3) visar svaren att de flesta anser att de 
mycket ofta eller ganska ofta får genomföra de aktiviteter som de tänkt sig under 
skogsbesöken. 52 % svarar att de mycket ofta får göra de aktiviteter de vill när de är 
med barnen i skogen (n=16). 42 % anger att de ganska ofta får göra de aktiviteter de 
vill (n=13). Ett fåtal, 6 %, uppger att de inte särskilt ofta får möjlighet att göra de 
aktiviteter de vill i skogen (n=2). 

Tabell 1.3 Frekvenstabell över respondenternas svar på frågan ”Tycker du att du får möjlighet att 
göra de aktiviteter du vill med barnen när ni är i skogen?” 

Fråga 4 n Procent 

Mycket ofta 16 52 

Ganska ofta 13 42 

Inte särskilt ofta 2 6 

Aldrig 0 0 

TOTALT 31 100 

 

4.1.2 De öppna frågorna 

Resultatet från de öppna frågorna presenteras med hjälp av frekvenstabeller, på 
liknande sätt som beskrivits ovan beträffande de slutna frågorna. För dessa frågor har 
dock svaren från enkäterna delats in i elva olika kategorier. För en närmare 
beskrivning av varje kategori och vad som innefattas i denna, se bilaga 5. Utifrån 
svaren har vi placerat innehållet i varje svar mot den eller de kategorier de kan sägas 
motsvara. 

Fråga 5, ”Vad har du för syfte med att gå ut i skogen tillsammans med barnen i den 
dagliga förskoleverksamheten?” (se tabell 1.4) visar att de flesta anser att barnen ska 
få möjlighet att få kunskaper eller utveckla färdigheter inom områden som rör skog 
och natur. Samarbete och samspel, utforskande och upptäckande samt motorik kan 
också ses som vanliga syften som anges i svaren.  

26 % av respondenterna anger att ett syfte med att göra utflykter till skogen är att 
barnen ska få kunskaper om naturvetenskap (n=8). I relation till det totala antalet 
valda kategorier utgör denna kategori 7 %. 42 % menar att ett syfte är att barnen ska 
få motion eller utveckla sina motoriska färdigheter (n=13). Detta svar utgör 11 % av 
kategorierna. 16 % uppger lek som ett syfte (n=5), detta utgör 5 % av kategorierna. 81 
% tycker att ett syfte med besöken till skogen är att barnen ska få möjlighet att lära 
sig om skog och/eller natur (n=25), vilket är 21 % av det totala antalet kategorier. 48 
% tycker att syftet är att barnen ska få lära sig och få färdigheter inom områden som 
rör samarbete och samspel (n=15), och detta är 13 % av kategorierna. 29 % svarar att 
ett syfte är att barnen ska få lära sig kunskaper om ämnen som matematik, språk eller 
teknik i skogen (n=9), vilket är 8 % av kategorierna. 48 % tycker att barnen ska ges 
möjlighet att upptäcka och utforska när de är i skogen (n=15), detta är 13 % av 
kategorierna. 16 % menar att bygg och konstruktion är ett syfte (n=5), vilket är 4 % av 
kategorierna. 19 % svarar att ett syfte med utflykterna är att arbeta efter det som står i 
Läroplanen eller andra styrdokument (n=6), det utgör 5 % av kategorierna. 39 % 
skriver att ett syfte är att barnen ska få möjlighet att uppleva skogen och naturen 
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(n=12), vilket är 10 % av kategorierna. 19 % av respondenterna anger att ett syfte med 
utflykter till skogen är att barnen ska få kunskaper om områden som handlar om 
miljö, och/eller få kunskaper om hur man beter sig i och vårdar naturen, samt 
kunskaper om allemansrätten (n=6). Denna kategori förekommer i 5 % av det totala 
antalet kategorier. 

Tabell 1.4 Frekvenstabell över respondenternas svar på frågan ”Vad har du för syfte med att gå ut i 
skogen tillsammans med barnen i den dagliga förskoleverksamheten?” 

Fråga 5 n Procent 
Procent (av 
antal 
enkäter) 

Naturvetenskap 8 7 26 

Motion/träna motorik 13 11 42 

Lek 5 4 16 

Lära sig om skog/natur 25 21 81 

Samarbete och samspel 15 13 48 

Lära sig andra kunskaper  9 8 29 

Lära sig upptäcka/utforska  15 13 48 

Bygga/konstruera 5 4 16 

Lpfö98/10/styrdokument  6 5 19 

Uppleva natur/skog 12 10 39 

Miljö, vårda natur 6 5 19 

TOTALT 119 100  

 

När det gäller fråga 6, ”Kan du kort beskriva vad den vanligaste aktiviteten är när ni 
besöker skogen med barnen?” (se tabell 1.5) så framgår det att de kategorier som 
nämns i svaren på föregående fråga förekommer ungefär lika ofta i svaren för denna 
fråga. Vissa kategorier skiljer sig dock en del när en jämförelse görs mellan syftet med 
skogsbesöken och vad den vanligaste aktiviteten eller aktiviteterna är, vilket kommer 
att diskuteras närmare i analysen.  

23 % av respondenterna svarar att aktiviteter som omfattar lärande eller färdigheter 
rörande naturvetenskap utförs vid besök till skogen med barnen (n=7). Av det totala 
antalet valda kategorier har denna kategori valts 8 % av gångerna. 45 % skriver att en 
vanlig aktivitet innefattar motion eller träning av barnens motorik (n=14). Detta svar 
utgör 15 % av kategorierna. 26 % anger lek som en aktivitet (n=8), detta är 9 % av 
kategorierna. 65 % uppger aktiviteter där barnen ska få möjlighet att lära sig om skog 
och/eller natur (n=20), vilket är 22 % av det totala antalet kategorier. 23 % menar att 
barnen gör aktiviteter i skogen där de lär sig och får färdigheter inom områden som 
rör samarbete och samspel (n=7), och detta är 8 % av kategorierna. 26 % ger som 
svar att vanliga aktiviteter är sådana där barnen får kunskaper om ämnen som 
matematik, språk eller teknik (n=8), vilket är 9 % av kategorierna. 42 % svarar att 
barnen utforskar och upptäcker när de befinner sig i skogen (n=13), detta är 14 % av 
kategorierna. 29 % anger att barnen gör aktiviteter där det ingår bygg och 
konstruktion (n=9), vilket är 10 % av kategorierna. Ingen (0 %, n=0) ger svar där 
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Läroplanen för förskolan eller andra styrdokument nämns som en del av 
aktiviteterna. 13 % nämner aktiviteter där barnen får uppleva skogen och naturen 
(n=4), vilket är 4 % av kategorierna. 3 % av respondenterna svarar att aktiviteterna 
som görs i skogen med barnen innefattar miljö, och/eller kunskaper om hur man ska 
bete sig i och vårda naturen (n=1). Kategorin utgör 1 % av det totala antalet 
kategorier. 

Tabell 1.5 Frekvenstabell över respondenternas svar på frågan ”Kan du kort beskriva vad den 
vanligaste aktiviteten är när ni besöker skogen med barnen?” 

Fråga 6 n Procent 
Procent (av 
antal 
enkäter) 

Naturvetenskap 7 8 23 

Motion/träna motorik 14 15 45 

Lek 8 9 26 

Lära sig om skog/natur 20 22 65 

Samarbete och samspel 7 8 23 

Lära sig andra kunskaper  8 9 26 

Lära sig upptäcka/utforska  13 14 42 

Bygga/konstruera 9 10 29 

Lpfö98/10/styrdokument  0 0 0 

Uppleva natur/skog 4 4 13 

Miljö, vårda natur 1 1 3 

TOTALT 91 100  

 

4.1.3 Analys av överensstämmelse mellan kategorier 

Nedan presenteras resultatet för en del av frågorna i tabeller över överensstämmelse 
mellan kategorier. Detta för att två variabler ska kunna analyseras samtidigt för att 
visa på ett eventuellt samband, vilket kommer att diskuteras vidare i analysdelen.  

Det framgår att av de som svarat ja på fråga 3 ”Tycker du att ni går tillräckligt ofta till 
skogen?” (se tabell 1.6) så är det 36 % (n=5) som går till skogen med barnen några 
gånger i veckan och 64 % som går en gång i veckan (n=9). Av de som svarat nej på 
fråga 3 uppger 6 % att de går några gånger i veckan till skogen (n=1), 81 % att de går 
en gång i veckan (n=13) och 13 % att de går några gånger i månaden (n=2).  

Av detta går det att se ett samband mellan att de som tycker att de går tillräckligt ofta 
till skogen antingen går till skogen några gånger i veckan eller några gånger i veckan. 
Ingen av de som går till skogen några gånger i månaden tycker att det är tillräckligt 
ofta. Av de som inte anser att de går till skogen tillräckligt ofta går de flesta en gång i 
veckan eller färre till skogen. Endast 6 %, vilket utgörs av ett fall, anser att skogsbesök 
några gånger i veckan är för lite. 
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Tabell 1.6 Tabell över överensstämmelse mellan kategorier som visar förhållandet mellan fråga 2 
”Hur ofta går ni till skogen med barnen på avdelningen där du jobbar?” och fråga 3 ”Tycker du att ni 
går tillräckligt ofta till skogen?” 

Hur ofta skogsbesök 
sker (fråga 2) Huruvida man anser sig gå tillräckligt ofta (fråga 3) 

 Ja 
Antal                    Procent 

Nej 
Antal                      Procent 

Flera gånger om dagen - - - - 

En gång om dagen  - - - - 

Några gånger i veckan  5 36 1 6 

En gång i veckan  9 64 13 81 

Några gånger i månaden  0 0 2 13 

TOTALT 14  16  

 

Av resultaten framgår det att av de som svarat ”mycket ofta” på fråga 4 ”Tycker du att 
du får möjlighet att göra de aktiviteter du vill med barnen när ni är i skogen?” (se 
tabell 1.7) så är fördelningen av syftena med skogsutflykten följande: 9 % anser att ett 
syfte är att barnen ska lära sig naturvetenskap (n=7), 11 % tycker motion/träna 
motorik (n=9), 4 % anger lek (n=3),  18 % tycker att barnen ska lära sig om skog och 
natur (n=14), 13 % svarar samarbete och samspel (n=10), 9 % tycker att barnen ska 
lära sig andra kunskaper som matematik, språk och så vidare, (n=7), 10 % uppger 
lära sig upptäcka och/eller utforska (n=8), 6 % svarar bygga och konstruera (n=5), 8 
% anger lpfö98/10 och andra styrdokument (n=6), 9 % menar att uppleva skog natur 
är ett syfte (n=7) och 5 % anger att syftet är att barnen ska få kunskaper om miljö och 
vård av naturen (n=4). 

Av respondenterna som svarat att de ganska ofta får göra de aktiviteter de vill med 
barnen är det följande fördelning av syftena: 3 % svarar att ett syfte är att barnen ska 
lära sig naturvetenskap (n=1), 11 % uppger at barnen ska få motion eller träna 
motorik (n=4), 6 % svarar lek (n=2),  28 % anser att barnen ska lära sig om skog och 
natur (n=10), 14 % skriver samarbete och samspel (n=5), 3 % vill att barnen ska lära 
sig andra kunskaper som matematik, språk och så vidare, (n=1), 19 % svarar att 
barnen ska lära sig upptäcka och/eller utforska (n=7), 14 % tycker att uppleva skog 
natur är ett syfte (n=5) och 3 % svarar att syftet är att barnen ska få kunskaper om 
miljö och vård av naturen (n=1). Syftena Lpfö98/10 och andra styrdokument samt 
bygga och konstruera nämns inte alls av dessa respondenter. 

Endast två respondenter har svarat att de inte särskilt ofta får göra de aktiviteter de 
vill med barnen (se tabell 1.3). Fördelningen av syftena med skogsbesöken för dessa 
två är 33% där svaret är att barnen ska lära sig om skog och natur (n=1), 33 % att 
barnen ska få kunskaper i ämnen som matematik, språk etcetera (n=1) och 33 % där 
syftet är att lära sig om miljö och att vårda naturen (n=1). 

Ett samband som blir synligt med hjälp av tabellen är att samtliga av de som har bygg 
och konstruktion samt Läroplanen för förskolan och andra styrdokument som syfte 
med utflykter till skogen också anser att de mycket ofta kan göra de aktiviteter de vill. 
Ett annat samband är att de som tycker att de inte särskilt ofta kan göra de aktiviteter 
de vill med barnen endast har tre olika syften med besöken till skogen. Dessa är skog 



25 
 

 
 

och natur, kunskaper i ämnen som matematik och språk, samt lära sig om miljö och 
att vårda naturen. Vidare skiljer sig det en del när det gäller syftet lära sig om skog 
och natur, då 18 % av de som anser sig mycket ofta kunna göra aktiviteter med 
barnen har detta som syfte, jämfört med 28 % av de som anser sig ganska ofta kunna 
göra aktiviteter. I övrigt kan procentsatserna mellan dessa senast nämnda kategorier 
för fråga 4 sägas vara ganska lika varandra. 

Tabell 1.7 Tabell över överensstämmelse mellan kategorier som visar förhållandet mellan fråga 4 
”Tycker du att du får möjlighet att göra de aktiviteter du vill med barnen när ni är i skogen?” och 
fråga 5 ”Vad har du för syfte med att gå ut i skogen tillsammans med barnen i den dagliga 
förskoleverksamheten?” 

Syfte med skogsutflykt 
(fråga 5) Hur ofta man anser sig göra de aktiviteter man vill (fråga 4) 

 Mycket ofta 
Antal             Procent 

Ganska ofta 
Antal            Procent 

Inte särskilt ofta 
Antal          Procent 

Naturvetenskap 7 9 1 3   

Motion/träna motorik 9 11 4 11   

Lek 3 4 2 6   

Lära sig om skog/natur 14 18 10 28 1 33 

Samarbete och samspel 10 13 5 14   

Lära sig andra kunskaper  7 9 1 3 1 33 

Lära sig upptäcka/utforska  8 10 7 19   

Bygga/konstruera 5 6     

Lpfö98/10/styrdokument  6 8     

Uppleva natur/skog 7 9 5 14   

Miljö, vårda natur 4 5 1 3 1 33 

TOTALT 80  36  3  

 

Svaren visar att av de som svarat ja på fråga 3, ”Tycker du att ni går tillräckligt ofta till 
skogen?” (se tabell 1.8) så är det 71 % (n=10) som anser att de mycket ofta får göra de 
aktiviteter de vill med barnen i skogen. 29 % (n=4) anser att de ganska ofta får göra 
de aktiviteter de vill. Ingen av de som tycker att de går tillräckligt ofta anser att de 
inte särskilt ofta eller ännu mer sällan får göra de aktiviteter de vill. Av de som svarat 
nej på fråga 3 uppger 35 % att de mycket ofta får göra de aktiviteter de önskar (n=6), 
53 % svarar ganska ofta (n=9) och 12 % säger att de inte särskilt ofta får göra de 
aktiviteter de vill i skogen (n=2).  

Detta kan visa ett samband eftersom nästan ¾ av de som svarat att de går tillräckligt 
ofta till skogen också tycker att de mycket ofta får göra de aktiviteter de vill. Av de 
som inte går tillräckligt ofta så tycker de flesta, närmare 2/3, att de ganska ofta eller 
inte särskilt ofta får göra de aktiviteter de vill. 
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Tabell 1.8 Tabell över överensstämmelse mellan kategorier som visar förhållandet mellan fråga 4 
”Tycker du att du får möjlighet att göra de aktiviteter du vill med barnen när ni är i skogen?” och 
fråga 3 ”Tycker du att ni går tillräckligt ofta till skogen?” 

Hur ofta man anser sig 
göra de aktiviteter man 
vill (fråga 4) 

Huruvida man anser sig gå tillräckligt ofta (fråga 3) 

 Ja 
Antal                    Procent 

Nej 
Antal                      Procent 

Mycket ofta 10 71 6 35 

Ganska ofta  4 29 9 53 

Inte särskilt ofta    2 12 

TOTALT 14  17  

 

Av de som svarat ”mycket ofta” på fråga 4 ”Tycker du att du får möjlighet att göra de 
aktiviteter du vill med barnen när ni är i skogen?” (se tabell 1.9) så svarar 31 % att de 
går till skogen med barnen några gånger i veckan (n=5), 56 % svarar en gång i veckan 
(n=9). 13 % uppger att de går några gånger i månaden (n=2), vilket är samtliga av de 
som går några gånger i månaden.  

Av respondenterna som svarat att de ganska ofta får göra de aktiviteter de vill med 
barnen är det 8 % (n=1) som uppgett att de går några gånger i veckan och 92 % (n=11) 
att de går en gång veckan.  

De två respondenter som har svarat att de inte särskilt ofta får göra de aktiviteter de 
vill med barnen har båda även uppgett att de går till skogen en gång i veckan med 
barnen (100%, n=2). 

Sambandet som framgår är att de flesta, 5/6, som anser sig göra de aktiviteter de vill 
med barnen när de är i skogen också går några gånger i veckan. Mer än 9/10, vilket är 
flesta av de som uppfattar att de ganska ofta kan göra aktiviteter de vill, går en gång i 
veckan till skogen. 

Tabell 1.9 Tabell över överensstämmelse mellan kategorier som visar förhållandet mellan fråga 2 
”Hur ofta går ni till skogen med barnen på avdelningen där du jobbar?” och fråga 4 ”Tycker du att 
du får möjlighet att göra de aktiviteter du vill med barnen när ni är i skogen?” 

Hur ofta skogsbesök 
sker (fråga 2) Hur ofta man anser sig göra de aktiviteter man vill (fråga 4) 

 Mycket ofta 
Antal             Procent 

Ganska ofta 
Antal            Procent 

Inte särskilt ofta 
Antal          Procent 

Några gånger i veckan  5 31 1 8   

En gång i veckan  9 56 11 92 2 100 

Några gånger i månaden  2 13     

TOTALT 16  12  2  

 

4.2 Intervjuerna 
I intervjuerna framkom det tre typer av kategorier när det gäller förskollärares 
uppfattningar om utmaningar när det gäller realiseringen av planerade 
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skogsutflykter. Dessa kategorier har vi valt att kalla säkerhet, rutiner och intresse. 
Kategorin säkerhet kan sägas innefatta de aspekter som rör barnens säkerhet när 
förskollärarna är utanför förskolans område tillsammans med barnen, exempelvis på 
skogsutflykter. Eftersom det ofta krävs noggrann planering och ett annat 
genomförande av rutiner som rör säkerhet när barnen är utanför förskolans område 
kan detta ses som en utmaning vid planeringen av utflykter till skogen. Kategorin 
rutiner kan också ses som en utmaning i ett sammanhang när det gäller planering av 
utflykter. Detta eftersom det ofta är förskolans vardagsrutiner som förskollärarna 
måste ta hänsyn till när de planerar aktiviteter. En utflykt till skogen tar också 
jämförelsevis lång tid och kan kräva en noggrannare planering jämfört med andra 
aktiviteter som sker inom förskolans område, varför det är ännu troligare att sådana 
aktiviteter tidsmässigt kolliderar med vardagsrutinerna i verksamheten. Slutligen är 
intresse en kategori som omfattar utmaningar när det gäller planeringen av besök till 
skogen. Med intresse menas i detta fall barnens intresse som en pedagogisk 
utmaning, och hur detta intresse ska tas tillvara på för att en pedagogisk aktivitet som 
ett besök till skogen ska bli meningsfull. 

4.2.1 Säkerhet 

Det framgick i en av förskollärarnas svar att brist på personal eller för många barn 
kunde medföra en utmaning när det gäller skogsutflykter i förskoleverksamheten. 
När förskollärarens vidareutvecklade detta resonemang framgick det att bristen på 
personalen egentligen hade att göra med barnens säkerhet. Skulle det finnas för få 
vuxna med på skogsutflykten menade förskolläraren att det skulle kunna vara en 
svårighet att hålla ordentlig uppsikt över barnen vilket skulle innebära en risk för 
deras säkerhet.  

Förskollärare 1: ”Det som ligger bakom att för få vuxna avgör om man ska gå ut är 
egentligen säkerheten för barnen ett säkerhetstänk, man vill inte riskera att det händer 
något när man är i skogen, det behövs vuxna för att kunna hålla uppsikt. Barn kan 
springa bort eller göra illa sig och sånt när en vuxen inte ser.”  

Liknande resonemang tog förskolläraren upp angående trafiken, när hon berättade 
om att trafik skulle kunna vara en utmaning när det gäller skogsutflykter. Hon 
menade att hennes nuvarande arbetsplats som ligger nära skogen medför att 
personalen inte behöver tänka på trafiken när de ger sig ut i skogen, vilket möjliggör 
att besöken blir enklare att utföra och att de även kan göra skogsbesök oftare jämfört 
med en förskola som alltid måste korsa trafik för att ta sig till närmaste skogsområde. 

4.2.2 Rutiner 

Förskollärarna nämnde även rutiner som en utmaning eller ett hinder när det gäller 
skogsutflykter. De menade att de i sin yrkesroll ofta kunde bli för fokuserade på 
vardagsrutiner på förskolan, som till exempel fruktstunder, måltider och samlingar. 
Dessa rutiner prioriteras ofta av personalen på förskolan, vilket kan medföra att 
andra aktiviteter, som besök till skogen, ofta bortprioriteras.  

Förskollärare 1: ”Egentligen är det en bekvämlighetsfråga hur ofta man går ut, är man 
många vuxna är det egentligen bara att ge sig iväg, man fastnar i sina rutiner och det blir 
ofta att man prioriterar bort skogen för man tycker att det är för jobbigt eller att det inte 
passar med rutiner och så vidare. Även om det skulle vara några vuxna skulle man 
kunna dela upp barngruppen så att några barn går med en vuxen till exempel. Om man 
skulle ta sig lite tid skulle det gå att strukturera om så att det skulle vara möjligt att göra 
fler skogsbesök. Det har nog med stress att göra, ofta ser man bara situationen som är 
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just nu, och man ser inte andra möjligheter, till exempel det går att planera och lägga 
upp på ett annat sätt.” 

Förskolläraren visar i sina svar att hon är medveten om att verksamhetens 
vardagsrutiner ibland tar upp onödigt med tid, eller att pedagogerna ofta blir ”låsta” i 
dem, vilket gör att de får svårt att hitta lösningar på hur andra aktiviteter skulle 
kunna genomföras. En större medvetenhet och en flexibilitet samt en vilja att 
strukturera om vardagen nämns som lösningar på hur skogsutflykter skulle kunna 
förenklas och göras oftare. Respondenterna nämner även pedagogens eget 
förhållningssätt som avgörande. Samtliga förskollärare använder detta resonemang 
och använder liknande ord när de beskriver både utmaningarna och tänkbara 
lösningar för dessa. Dessutom ges intrycket att förskollärarna uppfattar det som att 
de ”borde” gå oftare, exempelvis för barnens skull, och att de är medvetna om att det 
finns forskning som stöder detta. 

Förskollärare 3: ”Alla har väl svarat att de går en gång i veckan skulle jag gissa på det är 
väl inte tillräckligt enligt forskningen. Vad skulle kunna påverkas, barnen skulle kunna 
påverka det om de påtalar att de vill gå vi är inte omöjliga vi gör utflykter två gånger i 
veckan onsdagar och torsdagar, två dagar i veckan inte så noga med dagarna onsdagar i 
alla fall och då brukar vi gärna gå till skogen och andra gången går vi till närområdet 
precis runt. Men vi skulle absolut kunna gå till skogen två dagar i veckan och det kan 
både barnen och vi påverka och om vi nu bestämmer oss eller om det är våran 
arbetslagsledare har bestämt att vårat projekt ska vara och handla om skogen så då 
kommer ju det att påverka och då kommer man ju vilja gå dit ännu mera. Just för att det 
är så nära så är det ju väldigt smidigt. Man bör ju utnyttja det mera för att de tycker att 
det är så pass roligt göra de här äventyren.” 

4.2.3 Intresse 

Den tredje kategorin som framgick i intervjuerna omfattar barnens intresse som en 
utmaning för att genomföra planerade skogsbesök. Två av förskollärarna nämner att 
de ibland undviker att planera skogsbesöken eftersom de upplever att det då blir 
svårare att utgå från barnens intresse. En av förskollärarna menar att det är bättre 
om besöken är mer spontana eftersom det då är lättare att använda sig av barnens 
intresse som utgångspunkt, och att en planering medför motsatsen. Istället för att då 
utföra planerade aktiviteter så låter man barnen utforska på eget initiativ, leka fritt, 
samla material eller klättra på stenar och liknande.  

Förskollärare 2: ”Så det kan ju vara svårt att planera exakt vad man vill göra om skogen 
ska vara själva lekplatsen. Men bara för att gå till skogen bara därför att då kan man göra 
aktiviteter t.ex. uppdragskort och sånt men det har vi inte gjort den här terminen i alla 
fall. För vi har utgått ifrån barnen deras perspektiv. Om barnen rymmer eller det finns ju 
några saker egen upptäcktsfärd, vi försökte köra hunden och benet det gick ju bra några 
gånger sedan började de liksom. De är så nyfikna på allt annat som är där de vill ju inte 
sitta i en ring och köra hunden och benet det kan vi göra här på förskolan istället. När de 
väl är i skogen vill de ju utforska miljön vad kan vi göra vad kan man leka med. Skogen 
är ju den största och barnens bästa lekplats tycker jag alltså det finns ju allt.” 

Förskolläraren anser också att det heller inte är så stor idé att planera ett skogsbesök 
för noggrant eftersom det ändå så sällan blir som de från början har tänkt sig med en 
planering. 

Förskollärare 2: ”Det blir den nästan aldrig för barnen hittar annat som de är mycket 
mera intresserade utav eller att kanske upptäcka annat, idag kanske det inte var läge att 
göra det här, barnen känner sig väldigt trötta eller så känner de att de har mycket spring 
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i benen och då kanske inte denna aktivitet som man har tänkt göra passar så man får ju 
utgå hela tiden från barnen.  

Detta kan jämföras med de planerade aktiviteterna där det kan finnas ett speciellt 
tema som barnen arbetar med under flera skogsbesök eller då personalen har med sig 
material och texter som de förberett innan besöket.  

Vidare uttrycks det i intervjuerna att det också varierar om det görs en planering för 
ett skogsbesök beroende på barngruppen. Exempelvis kan åldern på barnen avgöra 
om det finns en planering som följs under skogsutflykten eller om besöket blir mer 
spontant, och där man låter barnen leka mer fritt. 
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5. Analys 
5.1 Analys av resultatet från enkätundersökningen 
Samspel och samarbete uppfattas som ett viktigt syfte för barnen att lära sig under 
besöken till skogen (48 %, n=15, se tabell 1.4). I ett antal svar anser respondenterna 
också som nämnts i resultatdelen att de upplever att det blir färre konflikter mellan 
barnen när de är i skogen. Detta kan jämföras med vad Sandberg och Vuorinen 
(2008) samt Brodin och Lindstrand (2008) och till viss del även vad Dowdell et al 
(2011) skriver om naturmiljöer, naturen och skogens påverkan när det gäller barns 
samspel, samarbete och lekar i skogen. Samtliga författare menar att barnen när de är 
i en naturmiljö uppvisar ett närmare och bättre samarbete med varandra, vilket 
märks i deras aktiviteter och lekar.  

Beträffande att motorik och motion ses som viktigt av flera av pedagogerna (42 %, 
n=13), kan förklaras med att utomhusvistelse ofta förknippas med motion och fysisk 
aktivitet. Dowdell et al. (2011) menar att det finns flera studier som visar att det både 
finns kognitiva och fysiska fördelar som uppstår då människan interagerar och har 
kontakt med naturen. Vidare nämns utvecklingen av barnens motorik som ett 
strävansmål i Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010). 

I sin undersökning om förskollärares uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för 
lärande belyser Szczepanski (2009) att flera av svaren går att relatera till det 
kroppsliga perspektivet. I vår undersökning framgår det att faktorer som går att 
relatera till kroppsligt lärande, som motorik, motion, koncentration och så vidare ofta 
nämns av pedagogerna som en viktig anledning till att göra skogsbesök. Detta kan 
tolkas som en liknelse mellan förskollärarnas uppfattningar i Szczepanskis 
undersökning och vår undersökning det gäller motorik och kroppslig aktivitet. 
Skogens och naturens betydelse för barnens utveckling av fysiska färdigheter som 
motorik, uthållighet och balans tas även upp av andra författare som hänvisar till 
olika studier (Waters & Maynard 2010; Dowdell et al., 2011; Sandberg & Vuorinen, 
2008; Ärlemalm-Hagsér, 2008). Utveckling av motoriken och andra fysiska 
färdigheter kan även kopplas till vad Olofsson (2003) skriver beträffande att barnen 
vid byggandet av kojor i skogen tränar balans och koordination. 

Mindre förekommande i svaren, men som ändå anges i ett flertal svar är att barnen 
ska lära sig andra kunskaper än just kunskaper om skogen, exempelvis 
ämneskunskaper som matematik, språk, teknik (29 % av svaren, n=9). Bygg och 
konstruktion kan också sägas vara ett syfte som kan räknas till de kunskaper och 
färdigheter som inte rör skogen och naturen i sig och som förekommer i en del av 
svaren (16 % n=5). Speciellt att barnen ska lära sig och utvecklas inom områden som 
rör naturvetenskap förekommer i flera av svaren som ett syfte (26 %, n=8), vilket går 
att liknas vid vad Elfström et al. (2008) skriver om att skogen och naturen utgör en 
miljö i som underlättar användandet av ett naturvetenskapligt arbetssätt när man 
arbetar med barn och naturvetenskap i pedagogiska sammanhang. Tillsammans med 
respondenternas uppfattning att barnen ska lära sig om skogen och naturen som är 
det vanligaste svaret så kan man jämföra dessa uppfattningar med platsperspektivet 
(Szczepanski, 2011). I detta perspektiv ingick ju bland annat att lärarna har en 
uppfattning att platsen är avgörande för lärandet, och att miljön för det som ska läras 
ska vara autentisk. Här kan man tänka sig att många pedagoger i vår undersökning 
anser att skogen kan ses som en ideal plats för att just lära sig om naturen och miljön, 
men även om andra ämnen eftersom skogen är en passande plats för att göra 
aktiviteter som involverar naturvetenskap och bygg och konstruktion. Dessa 



31 
 

 
 

resonemang gällande naturvetenskap går också att relatera till att de flesta svaren 
både när det gäller syftet med skogsbesöken och den vanligaste aktiviteten under 
besöken var att barnen ska få lära sig om skogen och naturen (81 %, n=25 respektive 
65 %, n=20). På detta sätt går det att säga att de flesta av respondenterna uppfattade 
det som att kunskaper om skog och natur var en av de viktigaste anledningarna till att 
vara i skogen med barnen, vilket kan ses som en sorts kunskap och ett lärande 
relaterat till naturvetenskap, även om inte själva ämnet naturvetenskap nämns 
ordagrant. 

Även att barnen ska lära sig matematik nämns av pedagogerna i vår undersökning 
som ett syfte med skogsbesöken, samt kunskaper som rör förståelse av miljö och 
miljömedvetenhet. Dessa uppfattningar går också att relatera till Szczepanskis (2011) 
undersökning där lärarna ansåg att skogen och naturen är ett bättre alternativ än att 
vara inomhus avseende barnens lärande inom dessa områden. Bygg och konstruktion 
i skogen lyfts fram av Olofsson (2003) som en viktig del av barns utveckling och 
lärande, speciellt när det gäller utvecklingen av fysiska och kroppsliga färdigheter. 
Enligt Olofsson är byggandet av kojor en vanlig aktivitet i skogen, vilket också 
framgår av vår undersökning (29 %, n=10). 

Att det är viktigt för barnen att lära sig att upptäcka och utforska, både tillsammans 
med pedagogerna och på egen hand framkommer som viktigt i flera av svaren i 
undersökningen (48 %, n=15). Detta liknas vid det som beskrivits ovan angående ett 
naturvetenskapligt arbetssätt (Elfström et al., 2008). Även Olofsson (2003) menar att 
upptäckandet och utforskandet i skogen är viktigt och skriver att barnen kan vara 
omedvetna om vad de lär sig, men att deras upptäckande medför fördelar som att de 
experimenterar och samspelar med andra barn och vuxna. I relation till detta kan det 
tänkas att flera av pedagogerna i vår undersökning är av denna inställning och därför 
ser det som särskilt viktigt att utforskandet och upptäckandet får ta utrymme när 
barnen befinner sig i skogen.  

Att lära sig hur man beter sig i natur och skog finns också med som syfte bland 
respondenternas svar, samt även förhållandet mellan miljö och människa (19 % av 
svaren, n=6). Bland annat nämns allemansrätten som något som en del pedagoger 
anser viktigt att barnen ska ha kännedom om. Det kan ses som att respondenterna i 
vår undersökning har uppfattningen att syftet med vistelser i skogen bland annat är 
att barn ska lära sig vad de får och inte får göra, vad som är tillåtet och otillåtet. Det 
går att dra paralleller mellan detta och vad Ärlemalm-Hagsér (2008) beskriver 
angående sin undersökning om förskollärares uppfattningar om naturen, närmare 
bestämt med det konkreta perspektivet. Som nämnts anses det viktiga i detta 
perspektiv att barn ska lära sig vad de inte får göra i skogen, som att bryta grenar. 
Svaren i vår undersökning kan också jämföras med det vidgade perspektivet 
(Ärlemalm-Hagsér, 2008), där syftet är att barn ska få kunskaper om djur och natur, 
samtidigt som de får lära sig hur man ska bete sig i naturen. Detta perspektiv går att 
relatera till svaren i vår undersökning när det gäller hur barn ska bete sig i skogen, 
men även till svaren om att flera pedagoger anser att det är viktigt att barnen bara får 
vara i naturen och uppleva den. Detta går att utläsa i tabell 1.4 där syftet uppges vara 
att barnen ska få möjlighet att uppleva skog och natur i flertalet svar, 39 % (n=12). 
När det gäller vanliga aktiviteter nämns också upplevelsen av naturen och skogen, 
även om den inte förekommer lika ofta i svaren (13%, n=4). 

Läroplanen för förskolan och andra styrdokument som lokala verksamhetsplaner 
nämns specifikt i några svar som ett särskilt syfte med skogsbesöken (19 % av svaren, 
n=6). Dock kan detta tolkas på olika sätt, eftersom det i flera svar går att utröna att 
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det är stora delar ur läroplanen som nämns som syfte, exempelvis att barnen ska få 
ämneskunskaper som naturvetenskap, matematik etc., samt att de ska lära sig 
samarbeta och samspela, vilket finns med som strävansmål i läroplanen för förskolan 
lpfö98/10. Även utvecklandet av barnens motorik nämns som ett syfte med 
skogsbesöken, vilket också anges som en del av strävansmålen 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Ett liknande resonemang kan också förklara 
varför Läroplanen för förskolan inte nämns alls när det gäller vilka de vanligaste 
aktiviteterna är (se tabell 1.5), jämfört med syftet där den i alla fall nämns ett antal av 
svaren. Något som är värt att påpeka är också att av alla de som uppgett att de har 
Läroplanen som syfte med utflykten till skogen så anser samtliga även att de mycket 
ofta får göra de aktiviteter de vill med barnen i skogen (se tabell 1.7). Detta kan tyda 
på att de som utgår från Läroplanen för förskolan i planeringen av skogsutflykterna 
utgår från ett tydligt och väldefinierat syfte och därmed även lägger ner mer tid på 
planeringen av skogsutflykten, vilket enligt Markström (2007) är viktigt för att ett 
skogsbesök blir som man tänkt sig. 

Lek och fri lek nämns endast i ett fåtal svar som ett specifikt syfte med skogsbesöken 
(16 %, n=5). Lite oftare nämns lek i svaren som rör vanliga aktiviteter i skogen (26 %, 
n=8). Detta tror vi även likt resonemanget ovan kan bero på att många pedagoger 
som arbetar inom förskolan redan ser leken som en naturlig del av barnens vardag 
och att den ingår i de flesta aktiviteter och situationer som äger rum i verksamheten. 
Vidare när det handlar om barns lek i utomhusmiljöer skriver Sandberg och Vuorinen 
(2008) att barn som leker i naturmiljöer som inte är konstruerade och ”tillrättalagda” 
av vuxna leker bättre och mer med varandra, samt får möjlighet att öva motoriska 
färdigheter. Waters och Maynard (2010) jämför också en naturmiljö med en som är 
skapad av vuxna, och lyfter fram flera fördelar med den naturliga utemiljön som 
liknar tidigare författares resonemang, nämligen att barnen leker bättre med 
varandra samt att miljön är oslagbar när det gäller fysiska aspekter av barns lärande 
som att öva motorik och balans. Även Dowdell et al. (2011) skriver att naturmiljöer 
har en positiv inverkan på barns fantasilekar och att barn i utomhusmiljö leker bättre 
med varandra. I vår undersökning framgår det att det finns uppfattningar att det 
istället för planerade aktiviteter vid skogsbesöken är bättre att låta barnen leka fritt, 
vilket kan kopplas till det författarna beskriver ovan.  

Detta som precis beskrivits om lek kan också jämföras med kategorin bygg och 
konstruktion. Av resultaten framgår att bygg och konstruktion nämns sällan i svaren 
när det gäller syftet med besöken till skogen (16 %, n=5), men nämns oftare som en 
aktivitet som utförs under skogsbesöken (29 %, n=10). Det är alltså dubbelt så många 
som svarat att det faktiskt byggs i skogen jämfört med att syftet ska vara att bygga. 
Det kan vara så att bygg och konstruktion likt lek ses som en naturlig del av 
skogsbesöken, eller att många uppfattat att barnens lek i skogen just varit byggande, 
eller tvärtom. Respondenterna kan alltså ha sägas uppfatta bygg och lek i skogen som 
samma sak, något också Olofsson (2003) beskriver att det är. Det kan tilläggas att 
även om bygg och konstruktion sällan nämns i svaren som syfte, så visar tabell 1.8 att 
samtliga som uppgett detta syfte också uppfattar att de mycket ofta får göra de 
aktiviteter de vill med barnen i skogen. Det kan tyda på att bygg och konstruktion, 
precis som Olofsson (2003) nämner, är en naturlig aktivitet för barn i skogen, och 
därför är relativt enkelt att realisera för en pedagog som planerat för en sådan 
aktivitet. 

Något som går att notera när resultatet analyseras är att de flesta som deltar i 
undersökningen går till skogen med barnen en gång i veckan, 73 % (n=22). 20 % 
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svarar att de går till skogen flera gånger i veckan (n=6), och 7 % går några gånger i 
månaden (n=2).  Ingen i undersökningen går till skogen en gång om dagen eller 
oftare. En liten majoritet (55 %, n=17) anger vidare att de anser att de inte går till 
skogen tillräckligt ofta i verksamheten. Jämför man detta med föregående fråga går 
det att urskilja att samtliga svar utom ett visar att de som går till skogen flera gånger i 
veckan också anser att de går till skogen tillräckligt ofta. Detta redovisas även i tabell 
1.6. Här framgår det också att de som anser att de går till skogen tillräckligt ofta går 
minst en gång i veckan, och att samtliga som går några gånger i månaden (13%, n=2) 
anser att detta inte är tillräckligt ofta. Av de som går till skogen några gånger i veckan 
så anser de flesta (36 % av de som svarat ja, n=5) att det är tillräckligt ofta, medan 
endast en anser att detta inte ändå är tillräckligt (6 % av de som svarat nej, n=1). 

Ovanstående resonemang skulle kunna tyda på att det som kan ses som ett slags 
idealt antal skogsbesök kan vara några gånger i veckan, och att ett skogsbesök veckan 
ofta uppfattas som för lite. Markström (2007) skriver att det är en stark tradition i 
förskoleverksamheten att gå till skogen och nämner att det är vanligt att gå till skogen 
flera gånger i veckan. Som tidigare nämnts i resultatdelen ges också intrycket att 
pedagogerna i undersökningen anser att de gör för få besök till skogen, och att de 
”bör” göra fler besök, med hänvisning till exempelvis forskning.  

Det kan även tänkas att flertalet pedagoger strävar efter att vara i skogen ofta 
eftersom de är medvetna om att det i Läroplanen för förskolan anges att barnen ska 
ha möjlighet att vistas i naturmiljö (Utbildningsdepartementet, 2010). Dessutom 
visar faktiskt forskning och studier, som vi exempelvis har påpekat i den teoretiska 
bakgrunden i detta arbete, att det finns en myriad av fördelar för barn att vistas i 
utomhusmiljöer som skogen både när det gäller lärande och utveckling men även om 
man ser till andra fördelar som den egna hälsan och välbefinnandet och så vidare 
(Waters & Maynard, 2010; Öhman et al., 2011; Mårtensson et al., 2009; Brodin & 
Lindstrand, 2008). Det är alltså troligt att flertalet pedagoger som arbetar på förskola 
tagit del av denna forskning och den litteratur som beskriver detta, och därför själva 
anser att de borde vara ute i naturen oftare.  

Dessutom finns det även en sorts inställning i Sverige och andra nordiska länder att 
det är gynnande för människor att ha en relativt nära kontakt med naturen och 
skogen. Som exempel kan nämnas det hälsosamma friluftslivet i naturen, besök till 
skogen etcetera (Öhman et al., 2009). Liknande beskrivs av Markström (2007) när 
hon beskriver föräldrars och förskolepersonals uppfattningar om utomhusvistelse, att 
det är viktigt för barnen eftersom de ska ”få frisk luft” och ”röra på sig”. Att vara 
utomhus menar Markström också är en stark tradition som förskolan förknippas 
med. Denna medvetenhet eller kulturella inställning till naturen kan därför tänkas 
vara en anledning att de flesta pedagoger anser eller känner att de bör vara oftare i 
skogen, eller i varje fall att skogen klart är en viktig resurs i förskoleverksamheten. 

Vidare svarar ungefär häften att de tycker att de mycket ofta har möjlighet att göra de 
aktiviteter som de vill med barnen i skogen, ca 52% (n=16). 42% (n=13) svarar att de 
får möjligheter till detta ganska ofta. Endast två (6 %) tycker att de sällan får 
möjlighet att göra önskade aktiviteter. Detta kan tolkas som att nästan samtliga 
pedagoger anser att det finns hyfsade möjligheter att göra de aktiviteter som de har 
planerat eller tänkt sig göra innan eller under ett skogsbesök. Vid en jämförelse av 
hur varje respondent har svarat på frågorna framgår det att nästan 3/4 av de som 
svarat att de går tillräckligt ofta till skogen i förskoleverksamheten också anser att de 
mycket ofta kan göra de aktiviteter de önskar i skogen (se tabell 1.8). Det motsatta 
gäller då för de som anser sig att de inte är i skogen tillräckligt ofta, där svarar 2/3 att 
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de ganska ofta eller inte tillräckligt ofta kan göra de aktiviteter de önskar i skogen. 
Detta visar att de som går till skogen tillräckligt ofta också verkar vara nöjdare med 
att kunna utföra aktiviteter som de vill jämfört med de som inte tycker att de går 
tillräckligt ofta. 5/6 av de som svarat att de går till skogen flera gånger i veckan (se 
tabell 1.9) menar också att de mycket ofta får göra aktiviteter i skogen med barnen. 
Av detta skulle det kunna gå att härleda att nästan samtliga som ofta är i skogen eller 
uppfattar sig som att de är där tillräckligt också anser att de mycket ofta har 
möjlighet att genomföra planerade aktiviteter som de tänkt sig. Det kan tyda på att 
det finns ett samband mellan hur personalen anser att de får vara i skogen tillräckligt 
ofta och med hur väl de tycker att deras planerade eller spontana aktiviteter kan 
genomföras. Man kan tänka sig att fler skogsbesök medför mer erfarenhet hos 
pedagogerna, vilket i sin tur underlättar att genomföra aktiviteter i skogen. 

5.2 Analys av resultatet från intervjuerna 
5.2.1 Analys av kategorin säkerhet 

I vår undersökning framkommer det att en av de utmaningar som förskollärare kan 
stöta på är det gäller planeringen och genomförandet av besök till skogen med 
barngruppen är relaterade till säkerhet. Förskolläraren ger först intrycket av att 
utmaningen grundar sig i brist på personal som kan följa med i skogen, men det visar 
sig att det egentligen handlar om barnens säkerhet. Det finns en oro hos pedagogerna 
att barnen ska komma bort eller skada sig om det inte finns tillräckligt med vuxna 
som kan hålla uppsikt. Markström (2007) skriver om utflykter utanför förskolan och 
att både pedagoger och föräldrar oroar sig över att barn ska avvika eller hamna utom 
personalens synhåll. Pedagogerna tycker enligt Markström att det behövs mer tillsyn 
när de är med barnen utanför förskolans område, vilket verkar stämma med 
förskollärarnas uppfattning i vår undersökning. Även Brage och Linde (2012) 
resonerar på samma sätt kring säkerheten relaterat till utflykter utanför förskolan, 
men menar att planeringar och förberedelser är ett sätt att få personalen att känna sig 
tryggare under dessa utflykter. Författarna belyser också att det vid utflykter krävs en 
annan strukturering och planering vid utflykter jämfört med aktiviteter innanför 
förskolans område. I vår undersökning resonerar förskollärarna i liknande banor då 
de menar att det egentligen handlar om att planera och strukturera annorlunda om 
det ska göras besök till skogen oftare, och att det egentligen inte handlar om faktorer 
som för lite personal eller för många barn i barngrupperna. 

5.2.2 Analys av kategorin rutiner 

Karlsson (2008) menar att tidsberoende vardagsrutiner är en del av förskolans 
pedagogiska verksamhet. Rutiner nämns av respondenterna i vår undersökning som 
en del av utmaningen när skogsbesök ska genomföras. Det går att hitta liknande 
resonemang av Markström (2007) som skriver att förskolans vardag utformas av tid 
och rutiner, och att det är vanligt att personalen mot sin vilja prioriterar bort olika 
aktiviteter som uppfattas ta längre tid, som besök till skogen. En möjlig lösning på 
detta dilemma lämnar förskollärarna i vår undersökning när de beskriver insikten om 
att det egentligen i stort sett alltid skulle gå att göra skogsutflykter om pedagogerna 
hade viljan och förhållningssättet, och att det också handlar om bekvämlighet. Det 
behövs enligt respondenterna att pedagogerna har ett medvetande om och en strävan 
att förändra struktur och rutiner på förskolan. 
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5.2.3 Analys av kategorin intresse 

Ett av de tre perspektiven som Ärlemalm-Hagsér (2008) kommer fram till i sin 
undersökning med förskollärare är helhetsperspektivet. I detta perspektiv anser 
förskollärarna bland annat att pedagogerna ska utgå från barnens intressen och 
upplevelser när det gäller lärande om naturen och miljön. Elfström et al. (2008) 
resonerar på liknande sätt när det gäller barns utveckling och lärande i skog och 
natur och skriver att barnens eget intresse och upptäckarglädje ska styra utforskandet 
och lärandet. Detta kan jämföras med vår undersökning där det förekommer 
uppfattningar om att för mycket planeringar av aktiviteter innebär att barnens 
lärande kan hämmas, och det istället är bättre att låta barnen upptäcka själva för att 
det ska bli meningsfullt. En förskollärare menar att de inte planerar aktiviteterna i 
förskolans verksamhet när de går med barnen på skogsutflykt på grund av att en del 
barn blir intresserade av annat än själva aktiviteten som är planerad. Detta kan 
jämföras med vad Markström (2007) beskriver beträffande att barnen inte vill leka 
det förskollärarna har planerat utan istället leker sina egna lekar. Författaren menar 
med detta att den rutin eller aktivitet som är planerad av förskolläraren då bryts, 
vilket medför som konsekvens att förskolläraren antingen väntar ut barnen tills de 
kan göra aktiviteten eller så avbryts aktiviteten helt. I relation till vår undersökning 
går det att se som att pedagogen då har valt att avbryta att genomföra planerade 
aktiviteter helt. Vår undersökning visar också på att det finns en uppfattning att det 
är bättre att barnen får leka fritt när de är ute i skogen vilket de tycker det är roligt, 
jämfört med att pedagogen gör en aktivitet som barnen inte tycker är rolig eller visar 
intresse för. Detta kan ha en grund i vad Lillemyr (2002) skriver angående att leken 
är grundläggande för all utveckling och lärande, samt att leken är en del av ett socialt 
verktyg som utvecklar barnens samspel.  

Även Waters och Maynard (2010) skriver om naturmiljön som en unik möjlighet för 
att fånga barnens intressen och menar att en i en sådan miljö finns det 
förutsättningar för barn att interagera med vuxna på ett annat sätt än vad en 
inomhusmiljö kan erbjuda. Det kan dock tilläggas att det i vår undersökning mer 
framgår som att det finns en uppfattning att det är de planerade aktiviteterna som 
hämmar barnens lärande, och egentligen inte om man utgår från barnens intresse 
eller ej. Vi tror att det kan vara möjligt att planera aktiviteter och ändå utgå från 
barnens intresse och egen upptäckarlust, både under själva planerandet och när den 
planerade aktiviteten genomförs. Det krävs dock en balans av att kunna utgå från 
barnens perspektiv och intressen och det egna syftet som man har som pedagog för 
att genomföra detta. 
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion och slutsatser 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur förskollärare och barnskötare 
uppger att de använder utflykter till skogen som pedagogiskt verktyg i verksamheten, 
samt vilka utmaningar de upplever finns i realiseringen av olika planeringar.      

En slutsats som går att härleda utifrån detta arbete är de elva kategorier som vi anser 
påvisar hur förskollärare och barnskötare uppger att de planerar och använder 
skogen som ett pedagogiskt verktyg. Kategorierna är naturvetenskap, motion/träna 
motorik, lek, lära sig om skog och natur, lära sig samarbeta och samspela, lära sig 
andra kunskaper, som matematik, språk etc., lära sig upptäcka, utforska, 
bygga/konstruera, uppleva natur/skog och miljö och vårda natur. Som diskuterats i 
analysen så är vissa kategorier vanligt förekommande i svaren, medan andra inte 
nämns lika ofta. Den kategori som nämns mest är att barnen ska lära sig om skog och 
natur, vilket tyder på att det är det vanligaste syftet med ett skogsbesök bland 
pedagogerna i vår undersökning. Samarbete och samspel nämns också ofta som syfte. 
Angående att vissa pedagoger i vår undersökning uppfattar att barnen mer sällan 
hamnar i konflikter i skogen går dock att begrunda. Det kan vara möjligt att andra 
faktorer spelar in som påverkar pedagogernas uppfattning, som att de har mer 
tålamod eftersom volymen utomhus jämfört med inomhus inte blir lika hög, och att 
de inte heller ser eller hör alla konflikter som uppstår på grund av terrängen och att 
avståndet till barnen ökar jämfört med andra mer utrymmesmässigt begränsade 
miljöer.  

De kategorier som nämns minst är lek och bygg och konstruktion. Att lek nämns 
sällan som ett syfte har tagits upp i analysen, troligen är det för att leken redan utgör 
en så viktig del av förskoleverksamheten att den kanske inte reflekteras över av 
många pedagoger. Bygg och konstruktion nämns inte så ofta som ett syfte, men 
nämns desto oftare som en aktivitet som görs i skogen. Detta kan eventuellt bero på 
att byggandet av kojor ofta är en del av barnens fria lek, likt Olofsson (2003) 
beskriver, och kanske inte ses som ett speciellt syfte med ett skogsbesök, eller att de 
som svarat lek då anser att byggandet ingår i leken och tvärtom. 

Vi anser att det i svaren framgår att samtliga deltagare i undersökningen anser att 
skogen är en värdefull tillgång i pedagogiska sammanhang. Det verkar också som 
resultatet visar att det finns ett stort antal tankar om och perspektiv på hur denna 
tillgång ska användas i förskoleverksamheten, och att vissa områden prioriteras mer 
än andra beroende på pedagogen som svarar. Detta kan liknas vid Ärlemalm-Hagsérs 
(2008) undersökning som visar att deltagarna har många olika perspektiv på skogen 
och dess användning som skiljer sig från förskollärare till förskollärare. 

En annan slutsats som går att dra utifrån detta arbete handlar om de utmaningar som 
förskollärare kan tänkas ha när det gäller realiseringen av planeringar för skogsbesök. 
De tre kategorier vi har kommit fram till är säkerhet, barnens intressen och rutiner i 
vardagen. Respondenterna i undersökningen anger att de är medvetna om 
utmaningarna i verksamheten, och att de anser att det som först och främst behövs 
för en förändring är att pedagogerna själva ändrar sitt förhållningssätt och inte är så 
bundna av rutiner i vardagen. De menar att det som egentligen krävs är en vilja att 
strukturera om vardagen vid de tillfällen då man upplevt att det är för omständligt 
eller obekvämt att gå till skogen. När det gäller att fånga barnens intressen tror vi 
mycket av lösningen egentligen handlar om att vara en skicklig pedagog med ett 
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tydligt och genomtänkt syfte och mål. Det krävs också att man utgår från barnens 
perspektiv och intressen, som det anges i tidigare studier och forskning i detta arbete 
(Elfström et al., 2008; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009; Ärlemalm-Hagsér, 
2008). Likt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver krävs det också att 
pedagogen själv har ett genuint intresse av det som den vill att barnen ska lära sig. 

Dessutom har vi fått oss en tankeställare när det gäller pedagogernas svar angående 
utmaningar och om hur dessa kan lösas, som nämnts ovan. Vi hade före 
undersökningen väntat oss svar där respondenterna skulle nämna utmaningar som 
innefattar säkerhet och personalbrist samt tid och rutiner, vilket de till en viss del 
gjorde. Dock trodde vi att lösningarna som pedagogerna skulle nämna skulle bestå av 
att exempelvis utöka antalet pedagoger, eller minska barngrupper och så vidare. 
Istället nämner de förhållningssättet och den pedagogiska viljan som lösningar, vilket 
vi anser är en användbar inställning när man arbetar i en verksamhet som är så 
föränderlig och komplex som förskolan.  

6.2 Metoddiskussion 
När det gäller valet av forskningsstrategi har vi som nämnts använt oss av 
flermetodsforskning, det vill säga en kombination och kvalitativa och kvantitativa 
metoder. En del argument både för och mot detta val har vi skrivit om i metoddelen. 
Vi har i vårt val av forskningsstrategi haft ett perspektiv som liknar det Bryman 
(2011) kallar en teknisk version av synen på flerforskningsmetod, där vi har sett det 
som en fördel att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder i 
undersökningen. Bryman skriver dock att en flermetodsstrategi inte behöver vara 
bättre än en strategi med enbart en metod. Han menar att det finns nackdelar, som 
att mer data inte per automatik betyder att en undersökning blir bättre, och att flera 
metoder kan innebära komplexitet, till exempel när det gäller att passa ihop 
metoderna med forskningsfrågorna, och att flera metoder kan innebära att mer 
resurser krävs. Detta håller vi med om, och vi tror att det till viss del skulle ha 
förenklat vårt arbete med denna undersökning om vi hade strävat av att använda oss 
av en enda forskningsstrategi. Vi anser ändå att vi då inte skulle kunna ha utgått från 
samma forskningsfrågor, vilket ju var vår främsta motivation för att använda en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Beträffande kritik om arbetet, tillvägagångssättet och val av metoder har detta tagits 
upp en del i metoddelen under Tillförlitlighet. I princip skulle vi kunna förbättra 
undersökningen och därmed arbetet genom att göra en större undersökning. Urvalet 
skulle kunna ha varit annorlunda, med fler förskolor och fler respondenter. Speciellt 
intervjuerna anser vi skulle kunna ha varit fler, och eventuellt omfatta fler frågor, 
även om vi anser att de nuvarande frågorna gav tillräckligt med underlag. Utförandet 
av enkätundersökningen anser vi fungerade bra med det antal respondenter som det 
var i denna undersökning, men frågan är om det skulle vara möjligt att personligen 
dela ut varje enkät och samla in dem på samma sätt om vi hade ett mycket större 
urval. Kanske skulle då en webenkät eller postenkät då fungera bättre. Det skulle 
också vara möjligt att använda sig av endast slutna frågor i enkätundersökningen, och 
istället använda de öppna frågorna i intervjuerna.  

Vidare tror vi att tillförlitligheten skulle kunna öka om vi eventuellt hade angett ännu 
fler kategorier för enkätundersökningen och till intervjuerna när det gäller att 
bearbeta resultatet. Vi tror dock att för många kategorier också skulle göra det mer 
svåröverskådligt och svårarbetat. Vi uppfattar det som att de kategorier som 
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beskrivits i undersökningen på ett tydligt sätt visar (se bilaga 5) pedagogernas syften 
med besök till skogen och deras tankar om utmaningar. 

6.3 Vidare forskning 
Fortsatt forskning med utgångspunkt i detta arbete har vi nämnt när vi i analysen har 
diskuterat eventuella ytterligare undersökningar. Det skulle bland annat vara 
intressant att göra uppföljningsintervjuer när det gäller pedagogernas uppfattningar 
om utmaningar, och att det skulle vara intressant att veta hur många besök till 
skogen som skulle anses vara idealt av pedagoger i förskoleverksamheten. Eftersom 
det i undersökningen framkommer att förhållningssättet och viljan att strukturera 
om vardagen med dess rutiner är en förutsättning för att kunna gå ut i skogen ofta, så 
skulle även detta vara intressant att undersöka närmare. Till exempel skulle det gå att 
undersöka om de pedagoger som anser att de går för lite till skogen också på olika 
sätt är uppbundna av rutiner eller om de uppfattar att de själva eller 
arbetskamraterna har ett förhållningssätt som inte är flexibelt nog. 

6.4 Pedagogisk relevans 
Detta arbete kan sägas vara en tillgång för förskollärare och barnskötare som arbetar 
på förskolor eftersom det bland annat ger en insikt om hur man kan använda skogen 
som ett pedagogiskt verktyg i förskoleverksamheten. Många förskolor har skogen 
som utflyktsmål, varför det kan ses som användbart med insikt i just denna del av 
förskoleverksamheten. Dessutom kan undersökningen ge en medvetenhet om den 
komplexitet som finns när det gäller planerandet och utförandet av alla aktiviteter 
och inte bara skogsbesök.  

Undersökningen kan också ge en insikt om att det går att arbeta ämnesöverskridande 
när det gäller de flesta områden, eftersom flera av pedagogernas svar har visat att de i 
stort sett kan arbeta med vad som helst i skogen, om det bara finns en medvetenhet 
och en pedagogisk tanke bakom. Detta tror vi också gäller omvänt, att exempelvis 
vissa ämnen som man antar endast går att jobba med barnen ute i skogen också går 
att anpassa till vilka miljöer och vilken omgivning som helst om man är en skicklig 
pedagog. Samtidigt visar ju all forskning att vissa miljöer kan vara lämpliga för vissa 
områden än andra, och att det kan underlätta och inverka gynnsammare på barns 
lärande och utveckling. Det visar även på en del utmaningar som kan förekomma vid 
genomförandet och planerandet av skogsutflykter, vilka kan vara bra att ha i 
bakhuvudet när man planerar och genomför utflykter.  
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Bilaga 1 
1. Arbetar du som förskollärare eller barnskötare? (Kryssa för ett 
alternativ.) 

 

Förskollärare  

Barnskötare 

Annat  

ange vad: ________________________________________________ 

 

2. Hur ofta går ni till skogen med barnen på avdelningen där du jobbar? 
(Kryssa för ett alternativ.) 

 

Flera gånger om dagen 

En gång om dagen 

Några gånger i veckan 

En gång i veckan 

Några gånger i månaden 

Annat                                

ange vad: ________________________________________________ 

 

3. Tycker du att ni går tillräckligt ofta till skogen? (Kryssa för ett 
alternativ.) 

Ja 

Nej 

 

4. Tycker du att du får möjlighet att göra de aktiviteter du vill med barnen 
när ni är i skogen? (Kryssa för ett alternativ.) 

 

Mycket ofta 

Ganska ofta 

Inte särskilt ofta 

Aldrig 

      

Var god vänd      
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5. Vad har du för syfte med att gå ut i skogen tillsammans med barnen i 
den dagliga förskoleverksamheten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kan du kort beskriva vad den vanligaste aktiviteten är när ni besöker 
skogen med barnen? 
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Bilaga 2 

1. Vilka utmaningar eller hinder upplever du finns när det gäller realiseringen av 
planeringar av utflykter till skogen? (T ex hinder som uppstår när en aktivitet ska 
genomföras i skogen, eller om det finns faktorer som begränsar på vilket sätt en 
aktivitet ska utföras.) 

 

2. Skulle du kunna ge ett eller flera exempel på hur processen för planeringen och 
genomförandet av en skogsutflykt går till? (Sker det exempelvis alltid en planering 
innan varje skogsutflykt eller är de ofta mer spontana? Upplever du sedan att 
genomförandet av skogsutflykten blir som du tänkt dig? Beskriv gärna med exempel 
på en eller flera skogsutflykter som gjorts i verksamheten, och vad som görs under 
genomförandet, t ex aktiviteter i skogen.) 

 

3. Vad tror du kan påverka så att ni får möjlighet att gå till skogen oftare i den dagliga 
verksamheten? (Frågan är baserad på att de flesta i enkätundersökningen svarade att 
de inte går tillräckligt ofta till skogen.) 
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Bilaga 3 
Information om skogen som pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Vi heter Johan och Tomonori och vi studerar sista året på förskollärarprogrammet på 

Mälardalens Högskola. Vi ska göra en undersökning som omfattar förskolans användning av 

utemiljön. Denna undersökning kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka hur förskollärare och barnskötare planerar att använda 

skogen som pedagogiskt verktyg i verksamheten, och hur de sedan går till väga.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

De data vi får av enkäterna kommer att utgöra en del av underlaget för undersökningen. Inga 

namn kommer att anges på enkäterna. Alla data kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast läsas av oss två, för att sedan sammanställas, analyseras och användas som resultat för 

undersökningen. Vi kommer inte att använda riktiga namn på personal, barn, avdelningar osv. 

i det färdiga arbetet. Förskolorna som ingår i undersökningen kommer heller inte att nämnas 

vid namn. De data som erhålls kommer endast användas till denna uppgift i studiesyfte, och 

inte till något annat.  

Tidsåtgången för att fylla i denna enkät beräknas ta ca 10-15 minuter. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.          

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Tomonori Andersson xxxxxxx@student.mdh.se  xxx-xxxxxxx 

Johan Arvin  xxxxxxx@student.mdh.se                       xxx-xxxxxxx 

Elisabet Langmann (Vår handledare på Mälardalens Högskola) 

 xxxxxxxx.xxxxxxxx@mdh.se xxx-xxxxxx 

Eskilstuna 2014-12-04 

 

…………………………………………………………………………………………………  
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Bilaga 4 
Information om skogen som pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Vi heter Johan och Tomonori och vi studerar sista året på förskollärarprogrammet på 

Mälardalens Högskola. Vi ska göra en undersökning som omfattar förskolans användning av 

utemiljön. Denna undersökning kommer att ligga till grund för vårt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka hur förskollärare och barnskötare planerar att använda 

skogen som pedagogiskt verktyg i verksamheten, och hur de sedan går till väga. Den första 

delen av undersökningen bestod av en enkätundersökning. Denna andra del av 

undersökningen kommer att bestå av ett antal intervjuer med förskollärare och barnskötare. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

De data vi får av intervjuerna kommer att utgöra en del av underlaget för undersökningen. 

Alla data kommer att behandlas konfidentiellt och endast läsas av oss två, för att sedan 

sammanställas, analyseras och användas som resultat för undersökningen. Vi kommer inte att 

använda riktiga namn på personal, barn, avdelningar osv. i det färdiga arbetet. Förskolorna 

som ingår i undersökningen kommer heller inte att nämnas vid namn. De data som erhålls 

kommer endast användas till denna uppgift i studiesyfte, och inte till något annat.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.          

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i 

sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Tomonori Andersson xxxxxxx@student.mdh.se  xxx-xxxxxxx 

Johan Arvin  xxxxxxx@student.mdh.se  xxx-xxxxxxx 

Elisabet Langmann (Vår handledare på Mälardalens Högskola) 

 xxxxxxxx.xxxxxxxx@mdh.se xxx-xxxxxx 

Eskilstuna 2014-12-11 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 5 
Förklaring av de elva kategorierna från de öppna frågorna i enkätundersökningen. 

• Naturvetenskap. Denna kategori innefattar mål, syften och aktiviteter i relation till 
besöken till skogen som handlar om att barnen ska få ämneskunskaper inom ämnet 
naturvetenskap. 

• Motion/träna motorik. Om svaren innehåller tankar som kan relateras till att barn 
ska utveckla sina motoriska färdigheter, att de ska få motion, och att de ska röra sig 
fysiskt och kroppsligt i olika aktiviteter under skogsbesöken. 

• Lek. De svar där lek nämns specifikt som ett mål eller syfte eller som en del av en 
aktivitet. 

• Lära sig om skog, natur osv. De svar där pedagogerna svarat att det är viktigt att 
barn får kunskaper om själva skogen och dess flora och fauna. Kan liknas vid 
kategorin om naturvetenskap, men denna är specifikt inriktad på just skogen och det 
som finns i den. 

• Lära sig samarbeta, samspela, socialt osv. Syften och aktiviteter som omfattar barns 
utveckling av så kallade sociala färdigheter, som samarbete, samspel, turtagning, 
kommunikation med mera. Även svar där det nämnts att barnen upplevs som att de 
leker bättre och att det uppstår färre konflikter när barnen är i skogen ryms i denna 
kategori. 

• Lära sig andra kunskaper, som matematik, språk etc. Svar där det går att utläsa att 
syftet och det betydelsefulla är att barnen får kunskaper eller  
utvecklar färdigheter inom andra (ämnes)områden än naturvetenskap, exempelvis 
matematik, språk med mera. 

• Lära sig upptäcka/utforska. Där det centrala anges vara att barn ska få möjlighet att 
utforska och upptäcka, ofta utifrån barnens egna intressen. Utforskandet kan handla 
specifikt om skogen, men kan också innefatta andra områden. Ibland kan syftet med 
upptäckandet och utforskandet tyda på en vilja att utgå från barns intressen och 
perspektiv, och att fritt utforskande kan vara ett uttryck för hur detta kan ske i den 
pedagogiska verksamheten. 

• Bygga/konstruera. Där bygg och konstruktion anges vara en del av syftet med 
skogsbesöket eller att det sker bygg och konstruktion i aktiviteterna i skogen. 

• Läroplanen eller andra styrdokument. De svar då syftet med ett skogsbesök anges 
vara Läroplanen för förskolan eller då specifika strävansmål eller andra mål och 
tankar tas upp och där Läroplanen nämns i direkt relation till dessa. Gäller även 
andra styrdokument som lokala verksamhetsplaner.  

• Uppleva natur/skog. I denna kategori anges det som ett eget mål eller som ett 
specifikt egenvärde att barnen ska få möjlighet till eller att de bör uppleva skogen 
och/eller naturen. Svar där det framkommer att själva upplevelsen och vistelsen i 
naturen och skogen är det viktigaste. 

• Miljö, vårda natur. Slutligen den kategori där det nämns att barnens vistelse i skogen 
främst ska ge dem kunskaper eller färdigheter om hur man bör bete sig i skogen eller i 
naturen i allmänhet. Vad man bör göra och inte bör göra, svar där kunskaper om 
allemansrätten anges som ett syfte kan vara ett exempel på detta. Även svar där det 
nämns att barn under skogsbesöken ska få förståelse för och kunskaper om relationen 
mellan miljö och människa.  
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