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Abstract 
 

This is an observation and an interview study with four preschools and nine preschool 

teachers. The purpose of the study is to find out how the forest can be used in relation to the 

curriculum (Swedish national agency for education 2010). The results showed that preschool 

teachers make use of the curriculum through activities in the forest.  

The main focus in the forest is to let children play with each other and the natural sciences. 

Activities like math and cultural arts are also used in the forest. Preschool teachers see 

opportunities with the forest as it gives the children free spaces to play in and invites dialogs 

about the animals and plants. Large groups of children were the main difficulty, because the 

preschool teachers consider that they may be too few teachers in relation to the number of 

children. 
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Sammanfattning 

 
I denna undersökning har fyra förskolor deltagit genom intervjuer och observationer. I de fyra 

förskolorna var det nio pedagoger som intervjuades. Syftet med undersökningen var att 

granska hur skogen kan användas som läromiljö utifrån läroplanen (Skolverket 2010). 

Resultatet visade att pedagogerna använder sig av läroplanen som grund för aktiviteter som 

görs i samband med vistelse i skogen. Den fria leken samt naturvetenskapen har fått störst 

fokus i undersökningen, men även ämnen som matematik och skapande aktiviteter används i 

skogen. Pedagogerna ser möjligheter med skogen då det ger barnen fria utrymmen samt att 

det naturligt skapar naturvetenskapliga dialoger. Stora barngrupper var den största nackdelen i 

samband med skogsvistelsen, då de anser att de kan vara för få pedagoger gentemot antalet 

barn. 
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1. Inledning 

 
I detta arbete har jag valt att undersöka hur skogen används i förskolan utifrån Skolverkets 

(2010) läroplan. Flera ämnen såsom matematik, språk och naturvetenskap kan utövas 

praktiskt i skogen tillsammans med barnen. I samband med skogsvistelsen får barnen även 

fria utrymmen att röra sig på samtidigt som de övar balansen och grov- och finmotoriken. Det 

är en plats som barn kan få uppleva med alla sina sinnen. Skogen fungerar därmed som en 

resurs på olika sätt. Idag kan det bland annat vara en plats som vi besöker när vi behöver lugn 

och ro, vill springa, leta svamp, eller studera djur och växter – listan kan göras lång. Denna 

undersökning kommer ge en insikt i hur skogen används och på så vis ge inspiration på hur 

skogen kan användas, utifrån Skolverkets (2010) läroplan. 

 

Enligt mina erfarenheter besöker förskolan skogen en gång i veckan och då har den fria leken 

fått stå i centrum. Skogen bär med sig många möjligheter och det är därför jag valt att 

fokusera mitt arbete på skogen. Detta arbete kan på så vis öka förståelsen av hur stor inverkan 

skogen har på barnen. I läroplanen står det att: 

 

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

ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö (Skolverket, 2010 s.7).  

 

Naturkunskapen har uppmärksammats allt mer i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

Ett tydligt mål är att barnen ska få ta del av naturen i sin vardag. I ett av dessa mål står det att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sina kunskaper om växter och djur samt 

att de ska få lära känna sin närmiljö. Detta för att barnen ska få en förståelse för hur deras 

egna handlingar kan påverka miljön. Pedagogerna kan helt fritt formulera hur de ska sträva 

efter att uppnå målet, så att det gynnar barns utveckling och lärande. Eftersom begreppet natur 

kan uppfattas olika mellan olika individer har jag valt att låta skogen symbolisera naturen, då 

den enligt mina egna erfarenheter är en naturlig resurs för förskolan som främjar läroplanens 

måluppfyllelse (Skolverket, 2010).  

 

1.1 Bakgrund 
 

Naturtema har präglat förskolan sedan barnträdgården tog form och Freidrich Fröbels syn på 

pedagogiken stod i centrum i slutet av 1800 – talet. (Ärlemalm – Hagsér, 2010).  

Hans primära tanke var att barnen skulle ses som plantor som behövde få näring och 

stimulans för att kunna utvecklas och att dessa behövde en fostrande miljö. Naturen som 

resurs för lärande skrevs i slutet på 1990 – talet in i förskolans styrdokument (Ärlemalm – 

Hagsér, 2010). Enligt Ärlemalm – Hagsér (2010) utvecklar barnen i samband med 

skogsvistelsen naturkänsla, förståelse, respekt och kunskap. Hon anser att barns nyfikenhet 

och intresse för naturvetenskap ska stå i centrum, där deras tankar och idéer ska följas upp 

som ett naturligt inslag i den vardagliga verksamheten. Vidare anser hon även att pedagogerna 

bör ha kunskap om olika naturvetenskapliga fenomen för att kunna utveckla barns lärande. 

 

En studie har gjorts i Schweiz där man undersökte om lågstadielärare använde skogen som en 

undervisningsplats. Studien visade att 2/3 av de intervjuade lågstadielärarna använde skogen 

som en pedagogisk resurs. I samband med vistelse i skogen utvecklades barnens kunskaper 
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om naturen, deras självständighet och deras fin- och grovmotorik. Det visade sig även att 

koncentrationsförmågan hos barnen ökade i samband med skogsvistelsen. (Lindemann – 

Matthies och Knecht 2011). Den tredjedelen som inte använde sig av skogens resurser såg 

nackdelar i samband med utevistelse i skogen. Nackdelar med utevistelsen kunde bland annat 

vara dåligt väder, klädsel som inte håller för det aktuella vädret, elever som tappar 

koncentrationsförmågan samt föräldrar som oroar sig för fästingar. De andra lärarna höll med 

om att det var en utmaningen att fånga barnens uppmärksamhet, å andra sidan ansåg de att det 

även var så i klassrummet (Lindemann – Matthies och Knecht 2011). I samband med 

utevistelsen i skogen ansåg lärarna att de fick bättre relationer med barnen på ett mer 

avslappnat sätt. Lärarna såg den fria leken som en favorit bland barnen, men de fick även leta 

efter djur och identifiera dem med hjälp av böcker (Lindemann – Matthies och Knecht 2011) 

 

I en studie som utfördes i England och Wales undersökte man hur vistelse i skogen påverkade 

yngre barn. Resultatet visade att skogen hade en positiv inverkan på barnen genom att de fick 

självförtroende, kunskap, förståelse för skogen samt ökad koncentrationsförmåga (O´Brien 

och Murray 2007). Barnen fick under dagen besöka skogen och utföra aktiviteter som fick 

stöd från den nationella läroplanen. Till exempel kunde de bygga kojor och undersöka växter. 

Detta gav en positiv inverkan då barnen började komma ihåg namn på exempelvis olika 

växter (O´Brien och Murray 2007).  

 

I Storbritannien, USA och Australien har förskolebarns vistelsemiljöer undersökts och 

resultatet visade att barnen till stora delar vistades inomhus vilket skapade oro för forskarna 

då de ansåg att barnen borde vistas mer utomhus för att utveckla sin relation till miljön och på 

så sätt kunna värna om miljön (Barrat Hacking, Barrat och Scott 2007). Medicinska- och 

miljöhälsoforskare menar att kontakten med naturen är viktigt för människors välbefinnande 

och kan ha en positiv inverkan på människans hälsa. Barn som engagerar sig i miljön får en 

djupare förståelse för bland annat miljö och vilda djur (Barrat Hacking, m.fl., 2007). 

 

Sandberg och Vuorinen (2010) har gjort en undersökning om förskolebarns olika lekmiljöer. 

Det visade sig att hemliga lekmiljöer hade stor inverkan på barnen. Detta för att hemliga 

platser skapar självbestämmanderätt och avskildhet från vuxna och andra barn. Skogen var en 

av de utmärkande platserna för barnen att hitta eller skapa hemliga platser på. 

 

En annan undersökning visar att skogen är en viktig lekmiljö för barn i förskolan, då barnen 

skapar egna lekar utifrån de resurser skogen (Davidsson, 2010). De aktiviteter som barnen 

fokuserade på var den fria leken och bygga kojor. Barnen skapar egna lekar utifrån de 

tillgångar de har ifrån skogens resurser. Slutsatsen var att skogen var en av de platser i 

utemiljön som barnen ville vara på. Detta för att dess material stimulerar barns fantasi till fri 

lek (Davidssons, 2010). 

 

Björkelid (2005) har gjort en undersökning vars syfte var att dokumentera den fysiska miljöns 

betydelse för läroprocesser. Hennes undersökning utfördes i en förskola med inriktning på 

utomhuspedagogik (ur och skur) vilket innebär att barnen och personalen är ute så mycket 

som möjligt. Undersökningen visade att barnen sällan blev sjuka och utvecklade sin fin- och 

grovmotorik, fantasiförmåga och koncentrationsförmåga. Hon menar även på att leken är 

viktig för barns lärande, vilket även lyfts fram i Skolverkets (2010) läroplan.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att undersöka hur skogen används som lärmiljö för barn i förskolan. 

Detta undersöks genom två frågeställningar. 

 

1.3 Frågeställningar 

 
1. Vilka aktiviteter gör pedagogerna tillsammans med barnen i skogen och skiljer det sig 

åt mellan förskolor? 

2. Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogen med skogen som en lärande resurs? 

 

2. Metod 

 

2.1 Urval 

 
Till undersökningen har en observation utförts i fyra olika förskolor. Från dessa fyra förskolor 

har även nio pedagoger blivit intervjuade. Tolv pedagoger skulle delta, det blev dock ett 

bortfall av tre pedagoger då de inte kunde delta på grund av sjukfrånvaro. De pedagoger som 

deltog i undersökningen har arbetat i förskolan i över fem år och förskolorna ligger i samma 

kommun i Mellansverige. Förskolorna kontaktades via telefon, där information om 

undersökningen delgavs, för att se om de var intresserade av att delta i undersökningen. Två 

av förskolorna valdes utifrån deras pedagogiska inriktning då de arbetar med 

utomhuspedagogik och två förskolor utan pedagogisk inriktning valdes genom kontakter. I 

förskolorna med utomhuspedagogisk inriktning intervjuades fyra pedagoger och i förskolorna 

utan utomhuspedagogisk inriktning intervjuades fem pedagoger.  

Målet var att intervjua samt observera i ytterligare två förskolor med pedagogisk inriktning 

inom utomhuspedagogik. Dessvärre ville de inte delta i undersökningen, dels på grund av 

stora barngrupper som tog upp deras tid och dels för att de hade julaktiviteter inplanerade. 

 

De förskolor som deltog i undersökningen låg i nära anslutning till skogen, vilket gör att 

naturen blir ett naturligt inslag i deras verksamhet och de ville därmed ställa upp på 

undersökningen. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Intervjumetoden som valts till studien är strukturerade intervjuer (Johansson och Svedner, 

2010). Med en strukturerad intervju menas att det är förutbestämda frågor som alla 

intervjuade besvarar vilket i denna undersökning innebär att pedagogerna kan ge öppna svar 

till de frågor som ställs. De frågor som valts till undersökningen var öppna för att få så 

uttömmande svar som möjligt från pedagogerna (se bilaga 1).  

 

I samband med intervjun fick pedagogerna ta del av ett samtyckesbrev (Bilaga 2) där de 

informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun och därmed undersökningen 

samt uppskattningsvis hur länge intervjun skulle pågå. I samband med intervjuerna fick 
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pedagogerna också en förfrågan om deras svar fick spelas in med hjälp av mobiltelefon.  Det 

resulterade i att fyra av nio pedagoger gav samtycke för inspelad intervju. Fem pedagoger 

skickade jag frågorna till innan intervjun skulle äga rum. Detta för att pedagogerna ville se 

och svara på frågorna innan så att vi tillsammans kunde gå igenom svaren under intervjuerna. 

Intervjuerna kompletterades med kvantitativa observationer av pedagogernas val av aktivitet i 

skogen för att få svar på frågeställningarna. Observationerna gjordes enligt ett 

observationsschema (Bilaga 3). 

 

2.3 Procedur 

 
Flera förskolor kontaktades genom telefonsamtal där undersökningen presenterades i form av 

syfte samt vilka tillvägagångssätt som tänkts ut för att kunna få svar på mina frågeställningar. 

Tanken var främst att kontakta förskolor som arbetade med utomhuspedagogik. Av de 

förskolor med utomhuspedagogisk inriktning som kontaktades var det två som visade intresse 

för att delta i undersökningen. På grund av tidsbrist hos de andra två förskolorna, kontaktades 

två förskolor utan utomhuspedagogisk inriktning för att få ett större stickprov. Ett flertal 

pedagoger fick förfrågan om att medverka i intervjuer, vilket resulterade i att nio pedagoger 

deltog. Datum och tid bokades, vilket ledde till att alla observationer och intervjuer ägde rum 

på förmiddagarna.  

Som nämnts tidigare har ett informationsbrev skickats ut till föräldrarna där undersökningen 

förklaras i form av syfte och vilka metoder har valts. I informationsbrevet nämns även att 

barnen är anonyma och ifall de inte vill att barnen ska medverka i undersökningen, kunde de 

kontakta mig eller personalen. Även pedagogerna fick ta del av ett samtyckesbrev där 

undersökningen presenterades, syftet, att de skulle vara anonyma samt att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande.  

 

Frågorna är strukturerade, det vill säga att alla pedagoger fick samma frågor som skulle 

besvaras. Frågorna var av typen öppna frågor för att få så mycket information som möjligt. 

Fem pedagoger ville ha frågorna i förhand och svarade skriftligt. Svaren granskades och 

kompletterades genom ytterligare frågor om det fanns oklarheter. De resterande fyra 

pedagogerna har blivit intervjuade och samtalet har spelats in med hjälp av mobiltelefon. 

Pedagogerna valde att bli intervjuade i personalrummet där de kunde sätta sig i soffan och 

känna sig bekväma. Eventuella följdfrågor ställdes på grund av att en del pedagogers svar inte 

var tillräckligt innehållsrikt. Varje intervju tog ungefär 20 – 30 minuter. 

 

Observationerna utfördes under en förmiddag i varje förskola. Ett informationsbrev förklarade 

för både barn och föräldrar om mina intentioner i samband med undersökningen. Om 

föräldrarna inte ville att barnen skulle delta kunde detta meddelas till personalen. I samband 

med observationerna blev det inga bortfall av barn. Undersökningen presenterades för barnen 

i samband med observationen och proceduren förklarades. Från mötet med barnen tills 

skogsbesökets slut tog det ungefär två timmar. I samband med observationerna användes 

observationsschemat för att få en överskådlig bild på vilka aktiviteter som gjorts och vilka 

mål som uppfylldes. I samband med observationerna har jag stått avsides och antecknat 

aktiviteterna. 
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2.4 Databearbetning 
 

De inspelade intervjuerna har transkriberats på papper och därefter sammanställts utifrån 

frågeställningarna för att få en mer överskådlig struktur över svaren.  

 

De kvantitativa observationerna har sammanställts genom att granska likheter och skillnader 

på aktiviteterna mellan förskolorna och därmed kategorisera dem utifrån de olika ämnena som 

nämns i observationsschemat. De kategorier som är med i observationsschemat har sitt 

ursprung utifrån Skolverkets (2010) läroplan. Observationsschemat ger en översikt över vilka 

mål från Skolverkets (2010) läroplan som kan tänkas tillämpas i samband med de valda 

aktiviteterna.  

 

Ämnena i observationsschemat har klassificerats utifrån följande kriterier: 

I estetik samlar man material ifrån skogen som vidare används till pyssel och skapande. I 

matematik får barnen jobba aktivt med olika matematiska begrepp såsom lägesord, mönster, 

problemlösning, tal och antal. I biologi får barnen samtala och granska växter, djur samt 

årstider. Fri lek menas att barnen leker fritt med varandra. I kemi får barnen granska och 

samtala om kemiska processer såsom pH värden. I fysik får barnen granska, samtala och 

utföra fysikaliska fenomen såsom gravitationskraft och luftmotstånd.  

 

2.5 Reliabilitet 
 

Pedagogerna fick samma frågor och eventuella följdfrågor har ställts beroende om en mer 

utförlig förklaring varit nödvändigt. Fyra pedagoger har intervjuats och fem pedagoger har på 

egen hand skrivit svar på papper utifrån intervjufrågorna, där muntliga kompletteringar gjorts 

om svaren inte var tillräckligt uttömmande. Detta var för att pedagogerna inte fann tid till att 

intervjuas av mig på grund av faktorer såsom tidsbrist samt stora barngrupper med få 

pedagoger på plats. Detta minskar därmed reliabiliteten något då dessa pedagoger har fått mer 

tid att reflektera och svara på intervjufrågorna. 

 

3. Resultat 

 
Förskolan använder skogen som ett läranderum där barnen får ta del av styrda aktiviteter och 

fria lekar, vilket har sitt stöd i Skolverkets (2010) läroplan. De pedagoger som blev 

intervjuade såg många fördelar med skogen som ett lärande rum. En pedagog svarade:  

 

”Jag skulle ha svårt att arbeta i staden och inte ha skogen nära.”  

 

Här presenteras svaren utifrån forskningsfrågorna. Förskolorna utan utomhuspedagogisk 

inriktning kallas här för Förskola 1 och 2 medan förskolorna med utomhuspedagogisk 

inriktning kallas förskola 3 och 4. 

 

Vilka aktiviteter gör pedagogerna tillsammans med barnen i skogen och skiljer det sig åt 

mellan förskolorna? 

 

Estetik, matematik, biologi, kemi, fysik och den fria leken var de aktiviteter som pedagogerna 

utförde tillsammans med barnen i samband med observationerna. Gruppen bestod mellan 5-10 
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barn samt mellan 1-3 pedagoger. Det tog ungefär 30 minuter för barnen att ta på sig 

ytterkläderna, promenaden till skogen tog mellan 5-15 minuter och skogsvistelsen varade i 

ungefär en timme. Sammantaget hittades lärandemål inom flera områden (tabell 1). Exempel 

på vad som observerades finns nedanstående beskrivning av respektive förskola. 

 

Tabell 1) En sammanställning av de ämnen som de olika förskolorna använde sig av vid val 

av aktivitet i samband med skogsvistelsen.  

 

Ämnen: Estetik Matematik Biologi Kemi Fysik Fri lek 

Förskola 1                X        X        X         X 

Förskola 2        X         X         X        X 

Förskola 3        X         X           X 

Förskola 4        X         X        X          X 

      
 

I förskola 1fick barnen arbeta med biologi då de samlades kring en myrstack där de 

tillsammans fick reflektera och ställa frågor om myror, bland annat vad de vet om myror och 

myrstackar utifrån empiriska kunskaper. De reflekterade även över vad myrorna gör under 

vintern, vilket resulterade i att barnen ville se om svaret fanns i en bok som dessvärre inte 

fanns närvarande. Samtalet om myrorna varade i ungefär 10 minuter, tills det blev dags att 

vandra vidare in i skogen.Ett annat ämne som kom upp i observationen var kemi, då barnen 

stannade till granskade träden och samtalade om dem utifrån den aktuella årstiden, såsom 

varför de har tappat sina löv, varför bladen ändrat färg och vad som händer med träden samt 

löven på vintern. Samtalet om träden varade i ungefär 10 minuter. Sista aktiviteten var den 

fria leken som varade i 20 minuter. Barnen lekte tjuv och polis där en koja som fanns i skogen 

fick användas som fängelse. Stenar var bon där tjuvarna var fria från poliser och för att 

komma ut ur fängelset fick man betala borgen, vilket man gjorde med hjälp av löv. 

 

I denna förskola blev tre pedagoger intervjuade. Sammanfattningsvis nämndes det att barnen 

hade ett stort inflytande på vad som sker i skogen. Om barnen har påbörjat en lek avbryter 

inte pedagogerna den, då samspelet mellan barnen är det viktigaste. De menar på att barnen är 

självmant nyfikna på naturvetenskap, då det kommer som ett naturligt inslag i samband med 

skogsvistelsen. I styrda aktiviteter kunde en dag i skogen vara att bygga en motorikbana där 

barnen bland annat får gå upp på stenar, krypa och balansera på trädstammar. Andra ämnen 

som kom upp var även biologi där djur stod i fokus, samt matematik där tal och antal samt 

skillnader och likheter var huvudbegreppen. De anser att matematiken kommer automatiskt in 

i naturvetenskapen, exempelvis när de studerar en myra och en spindel då de undersöker antal 

ben och vilka likheter och skillnader de har. 

 

 

Barnens huvudsakliga aktivitet i förskola 2 var att hämta material från skogen såsom stenar, 

kottar och pinnar till estetiska aktiviteter såsom att skapa, pyssla och julpynta i förskolan. 

Bland annat skulle granris konstrueras till att bli en julbock och stenar skulle konstrueras till 

att bli snögubbar. Med sig hade pedagogerna hinkar och en kärra som man kan dra med för att 

transportera tyngre material. En del barn letade efter skogsmaterial under hela skogsvistelsen, 

medan andra barn började leka fritt genom att klättra i träd och leka actionfigurer såsom 

Spindelmannen och Batman.I skogen mötte de även en traktor som plockade upp trädstammar 

till sin vagn, vilket gjorde att det föll sig naturligt för pedagogerna att samtala med barnen om 

fysik, energiomvandling. Barnen och pedagogerna samtalade om att trädstammarna används 

bland annat till ved för att få värme i huset. 
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På denna förskola var det två pedagoger som intervjuades. Biologi var ett av de ämnen som 

nämndes, där barnen letar efter djur och växter som de granskar närmre med hjälp av 

förstoringsglas och därefter i naturböckerna. De kan, som också visades på observationen, 

samla med sig material till förskolan för skapande aktiviteter. Barnens inflytande på skogen 

hade en stor betydelse då pedagogerna vill se till barnens intresse för att de ska känna 

engagemang och delaktighet i verksamheten.  

 

 

I förskola 3 fick Barnen sätta sig i en ring o lyssna när en pedagog högläste ur boken Trollmor 

skriven av Sara Gimbergsson. En annan pedagog gick ut i skogen och gömde inplastade bilder 

på tio trollbarn. De kunde vara under en pinne, bakom stubben samt bredvid stenen och trädet. 

Pedagogen som läste boken tog upp två sagofigurer av inplastat papper och berättade att det 

var trollmor samt ett trollbarn. Hon hade tappat bort tio trollbarn i skogen och undrade om 

barnen kunde leta rätt på dem. Trollmor viskar vilket barn det är som ska få leta efter ett 

trollbarn.Under tiden räknar de hur många trollbarn som har kommit tillbaka och hur många 

som saknas. När alla trollbarn är samlade hos trollmor sjunger de När trollmor har lagt sina 

elva små troll och därmed är aktiviteten slut och det var dags att gå hem. 

 

På denna förskola var det tre pedagoger deltog i intervjun. De nämnde att de har arbetat med 

sagor, skapande samt språket. Detta innebär att pedagogerna läser en saga som barnen sedan 

ska kunna återberätta med hjälp av naturmaterial, vilket gör att barnen får träna på språket och 

turtagning. Den fria leken är även viktig när de ska besöka skogen, då barnen får stimulans för 

sina fantasier. Två av pedagogerna menade på att barnen fick frihetskänslan då skogen ger 

stort utrymme mot vad förskolans pedagogiska rum gör.  

 

 

I förkola 4 stod barnen i en ring och i turordning tog upp en lapp, ur en bytta, som innehöll en 

siffra från 1-5. Barnet ska göra något så många gånger som siffran visar, exempelvis hoppa 

jämfota tre gånger eller klappa kinderna två gånger, och de andra barnen gör likadant. 

Denna aktivitet tog ungefär fem minuter.Under tiden som barnen leker detta har en av de två 

pedagogerna gått in i skogen och lagt ut plastkort i form av kaniner på olika ställen, 

exempelvis bakom trädet, under stenen och på stubben. Kaninerna har varsitt halsband med 

olika mönster och färger. Barnen fick ett varsitt kort, med bild på ett halsband som 

motsvarade en av kaninernas och de skulle hitta rätt kanin. 

Aktiviteten varade ungefär i 15 minuter. En av pedagogerna la ut fem hinkar där hinkarna 

stod i turordning 1-5. Barnen fick ett kort med en siffra på, där de skulle lägga i rätt kort i rätt 

hink. Aktiviteten varade ungefär i 10 minuter. Därefter var det fri lek för barnen i de 

resterande 30 minuter. 

 

I denna förskola var det en pedagog som intervjuades. Pedagogen berättar att de brukar arbeta 

med estetik, där barnen får ta med sig naturmaterial till förskolan för skapande aktiviteter, 

såsom att konstruera djur och ramar. Ett annat ämne som nämndes var biologin där barnen får 

leta efter olika djur, växter samt träd och namnge dem med hjälp av böcker och surfplatta. 

Pedagogen ansåg den fria leken skapade mindre konflikter i barngruppen, då de har större 

utrymmen att leka på. Barnen får utveckla sina fantasier med hjälp av sina sinnen. 

 

Sammanfattningsvis kan man med hjälp av intervjuerna och observationerna se att 

pedagogerna arbetar med flera ämnesområden som lyfts fram i läroplanen i samband med 

skogsvistelsen. Tydliga exempel på detta är matematik, biologi, estetik och fri lek. 



8 

 

Även ämnesområdena som fysik och kemi berördes under observationerna på grund av 

barnens nyfikenhet. 

 

Förskola 1 och 2 (utan utomhuspedagogisk inriktning) använde sig av ämnesområdena 

matematik, estetik, biologi, kemi, fysik och fri lek. Förskola 3 och 4 använde sig av 

ämnesområdena estetik, matematik, biologi och fri lek. De ämnesområden som förskolorna 

tar upp vid intervjuerna och som syns i observationerna skiljer sig inte åt om det är en 

utomhuspedagogisk förskola eller inte. Att ämnesområdena fysik och kemi kom upp i 

förskola 1 och 2 berodde på barnens nyfikenhet, vilket också skulle kunna skett i förskola 3 

och 4.  

 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogen med skogen som en lärande resurs? 

 

Sju av nio pedagoger tycker att fördelen med skogen som lärande resurs var att barnen får fria 

utrymmen, rymd, som gav möjligheter att leka och söka kunskap på. Två pedagoger menar att 

skogen skapar lugn mellan barn samt mellan barn och pedagoger. Två andra pedagoger 

förklarar vidare att det skapar mindre konflikter som gör att barnen får bättre 

koncentrationsförmåga. Det som nämndes var bland annat att barnen får använda sig av hela 

kroppen, vilket kan vara begränsat i förskolan då barnen måste ta hänsyn till varandra. 

En del pedagoger menade även att en del barn inte har besökt skogen förut, vilket ses som en 

möjlighet då barnen får se skogens möjligheter till kunskap, fantasi och kreativitet.  

 

Tre av nio pedagoger nämnde att skogens resurser gav möjligheter till barnen att träna fin- 

och grovmotoriken på. Barnen får naturligt träna på fin- och grovmotoriken när de går på den 

ojämna marken då de övar på balansen, klättrar i träden, kryper in i kojan och plockar blåbär 

från blåbärsriset. En pedagog menar att skogen är ett bra alternativ för barnen att träna 

motoriken på istället för i en gymnastiksal.  

 

Två av nio pedagoger nämnde skapande som en av skogens tillgångar. De menar på att 

naturens egna material är bra för skapande aktiviteter, dels för att det är naturliga resurser och 

dels för att barnens kreativitet står i fokus. När de samlar material berättar de även för barnen 

om allemansrätten, vilket menas att man exempelvis inte ska bryta av en pinne på ett levande 

träd. 

 

Fyra av nio pedagoger ansåg att skogen var en tillgång för naturvetenskapen, där biologi och 

teknik stod i centrum. En pedagog förklarade vidare att skogen bär med sig så många 

kunskaper om naturvetenskapen att man aldrig får för mycket kunskap om den. 

En del menar även att naturvetenskapen får med så många andra viktiga ämnen, såsom 

matematik. När barnen exempelvis studerar småkryp, får de bland annat räkna hur många ben 

de har eller mäta hur lång pinnen är. 

Två pedagoger menar vidare att skogen ger tillgång till kunskap om skogens växter och djur, 

vilket skapar en naturlig dialog om skogens resurser då barnen får uppleva naturen med sina 

sinnen. Även teknik kan få sin fokus i naturen då en pedagog berättade att de brukar ta in snö 

till förskolan för att demonstrera vad som händer med snön i värme, samt att bygga kojor är 

uppskattat bland barnen. Att bygga koja i skogen har också visat fördelar, då barnen har sitt 

eget ställe att gå till och därmed känna trygghet och skapa fria lekar.  

 

Det visade sig att sex av nio pedagoger ansåg den största nackdelen när de besöker skogen är 

att det idag är för stora barngrupper. Pedagogerna menar på att det kan vara svårt att ta med 

sig alla barn då det kan ta för lång tid för barnen att sätta på sig ytterkläderna, vilket visade i 
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samband med observationerna då detta tog 30 minuter för barnen. Avståndet mellan förskolan 

och skogen kan vara för lång eller så är de för få pedagoger gentemot barngruppen.  

De flesta pedagogerna berättade att de brukar gå ut i mindre grupper, vilket betyder att alla 

barn får besöka skogen vid olika tillfällen. Detta för att barngrupperna inte ska bli för stora i 

förhållande till antalet pedagoger. Det kan behövas fler pedagoger som drar vagnar till de 

yngre barnen som ofta blir trötta i benen, men även fler pedagoger som håller uppsikt över 

barnen vid de fria lekarna samt styrda aktiviteterna.  

 

Två av nio pedagoger svarade i intervjun att en av nackdelarna i samband med skogsvistelsen 

var att en del barn inte har utstyrsel som håller för vädret. En av pedagogerna menade på att 

skogen skulle vara en trevlig upplevelse att besöka, vilket kunde vara svårt om barnen fryser 

eller blir blöta. En annan pedagog menar på att man måste vara tydlig mot föräldrarna när 

man ska planera att besöka skogen. De brukar sätta upp information att de ska till skogen och 

vilka kläder barnen bör ha på sig. Men pedagogerna menade på att problemet finns oavsett 

vart de befinner sig ute, i skogen likaväl som på utegården. 

 

Tre av nio pedagoger kunde se avståndet mellan förskola och skogen som ett problem. Om 

avståndet mellan förskola och skogen är för stort, exempelvis om man måste åka buss, skulle 

det krävas planeringstid. Man måste se till hur stor barngruppen är, vilka som ska åka, hur de 

ska ta sig till skogen, när de bör återvända till förskolan osv. Det kan resultera i att skogen 

inte besöks så ofta som de vill och borde. 

Dessa fyra förskolor ligger i nära anslutning till skogen, vilket gör avståndet till ett mindre 

problem. Detta gör att skogen blir en naturlig resurs i deras vardag där de kan besöka skogen 

utan någon vidare planering. Promenaden till skogen var även viktig då de får samtala mycket 

om naturen och allt annat som kommer upp under promenadens gång.  En pedagog menade på 

att skogen har så många fördelar och tillgångar, att inte ha skogen i nära anslutning till 

förskolan skulle vara problematiskt.  

 

Som sammanfattning kan man säga att pedagogerna använder skogen för styrda aktiviteter 

och som ett utrymme där barnen kan leka fritt. I skogen tas flera ämnesområden upp såsom 

estetik, matematik, biologi, fysik, kemi och fri lek. Att kemi och fysik berördes i samband 

med observationerna berodde på barnens nyfikenhet. En pedagog menade på att barnen är så 

nyfikna på naturen att frågorna därmed kommer självmant.  

 

Att den största fördelen med att besöka skogen, enligt pedagogerna, var att den ger fria 

utrymmen för barnen att utforska i sina lekar där de får utrymme för att använda sig av hela 

kroppen samt att det skapade ett samspel mellan varandra samt med pedagogerna. Två 

pedagoger menade på det skapar mindre konflikter då barnen får ta plats, samt att barnens 

koncentrationsförmåga förbättras. Andra fördelar som nämndes var att skogen ses som en 

naturlig resurs för skapande aktiviteter och naturvetenskap då skogen ger konkreta kunskaper 

om bland annat djur och växter samt att barnen utvecklar sin motorik när de får gå på stigar, 

stubbar samt plocka svampar och bär. 

 

Att den största nackdelen var att förskolorna idag har för stora barngrupper, vilket gör det 

problematiskt för pedagogerna att ta med alla barn till skogen. De hade dock en lösning om att 

dela upp barngruppen så barnen fick chansen att besöka skogen på olika dagar. 

Andra nackdelar som nämndes var avståndet mellan förskola och skogen, då det skulle 

behöva mer planeringstid för att besöka skogen. Det skulle resultera i att skogen inte besöks 

lika ofta som den borde. Kläder som inte håller för väder var också en nackdel en pedagog 

ansåg att det skulle vara en trevlig upplevelse att besöka skogen, vilket blir problematiskt om 
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barnen är blöta o frusna. En annan pedagog menade på att man bör vara tydlig mot föräldrarna 

vilka kläder som barnen bör ha i samband med skogsvistelsen. 

 

4. Diskussion 

 
Syftet med denna undersökning var att granska hur skogen används med utgångspunkt från 

Skolverkets (2010) läroplan. Det medför att granska vilka aktiviteter som genomförs i skogen 

förhållande till läroplanen och därefter se vilka fördelar respektive nackdelar pedagogerna ser 

med skogen som en lärande resurs. Undersökningen visar att skogen ses som ett viktigt inslag 

i förskolan där barnen kan utvecklas, leka i stora utrymmen samt stimuleras för att söka nya 

kunskaper, värna om naturen samt finna intresse för skogens resurser. 

 

Resultatet visar hur lång tid pedagogerna ägnade sig åt de olika aktiviteter i skogsvistelsen, 

där mest tid avsattes för den fria leken förutom på förskola 3 då matematiken var ett 

övergripande tema.  

Björkelids (2005) undersökning bekräftar samt betonar vikten av leken då den anses vara 

viktig för barns lärande. Vidare menar Skolverket (2010 s.6) att leken ger barn utrymmen till 

att uttrycka och bearbeta upplevelser, erfarenhet samt känslor. Lindemann – Matthies och 

Knechts (2011) undersökning visade att lärarna ansåg att leken var en av barnens favoriter 

och även min undersökning visade att den fria leken har en stor roll i skogsvistelsen. 

Den fria leken kan tydligt ses i samband med observationen på Förskola 1 då barnen visade 

sin kreativitet och fantasiförmåga när de använde löv som pengar.  

Pedagogerna såg fördelar i att bygga samt använda sig av kojor i skogen, då barnen kan ha ett 

eget ställe att gå till för att skapa trygghet och fria lekar. Med utgångspunkt från Förskola 1 

kunde man tydligt se hur kojan hade en central del i barnens lek, och användes som fängelse. 

Sandberg och Vuorinen (2010) bekräftar i sin undersökning att hemliga lekmiljöer har stor 

inverkan på barnen, och att skogen var en av de viktiga platserna. Davidsson (2010) styrker 

detta då hans slutsats var att barnen skapar egna lekar utifrån de tillgångar de har ifrån 

skogens naturresurser, vilket i detta fall var koja och löv.  

 

Ämnet biologi användes i sambands med skogsvistelsen då barnen fick ta del av praktiska 

kunskaper om skogens djur och växter, vilket resulterade i att ämnena fysik och kemi 

berördes på grund av barnens nyfikenhet för vad som sker i skogen. Utifrån observationerna 

var det Förskola 1 som samtalade om myror samt om träden och hur det kommer sig att deras 

blad ändrar färg eller varför de tappar sina blad. Förskola 2 kom in på energiomvandlingen 

när barnen och pedagogerna reflekterade över att trädstammarna skulle omvandlas till 

uppvärmning till hus. Barnen fick en förståelse och försökte själva fundera på vad mer 

trädstammarna kunde användas till. 

 

Fyra pedagoger nämnde ämnet biologi i samband med intervjun, och att de brukar ta med 

barnen ut till skogen för att undersöka djur och växter med hjälp av böcker och surfplatta. I 

Skolverkets (2010 s.10) läroplan strävar efter att förskolan ska utveckla barns intresse för 

naturen samt förståelse för naturen genom sitt kunnande om växter och djur. Utifrån 

observationerna och intervjuerna synliggörs detta mål då barnen får ställa frågor och visa sitt 

intresse för olika slags djur och växter i naturen. Istället för att plocka löv från träden så 

plockar de upp löv och pinnar från marken. Naturen gav barnen tillgång till kunskap och 

naturliga dialoger om skogens djur och växter, då de får uppleva dem med sina sinnen.  
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I denna undersökning har även matematikaktiviteter fått fokus i skogen. Utifrån 

observationerna var det i förskolan 3 och 4 där aktivitetens syfte var matematik. Dock nämns 

inte matematiken enskilt på intervjuerna som en aktivitet eller fördel i skogen. Matematiken 

nämns i samband med naturvetenskapen då en pedagog nämnde att naturvetenskapen och 

matematiken oftast vävs samman, exempelvis när man mäter och räknar djur och växter. 

 

Aktiviteterna i matematik har medfört att barnen utvecklar sin förståelse för mängder, ordning 

och läge (Skolverket 2010, s 10). I Förskola 3 har barnen i tur och ordning gått ut och letat 

efter tio trollbarn som gömt sig i skogen på olika lägen. Barnen i Förskola 4 har utifrån 

aktiviteten utvecklat sin förmåga att uttrycka sig med matematiska begrepp för att kunna 

förklara var de hade hittat trollbarnen, exempelvis bakom trädet, bredvid stubben och under 

stenen. 

 

I denna undersökning fick barnen samla material från skogen i samband med observationen 

från Förskola 2. Syftet med att samla material var för att barnen skulle få använda sin 

kreativitet och fantasi till att skapa exempelvis ramar, tavlor och halsband. I samband med 

insamling av materialet får barnen kunskaper om allemansrätten, vilket får barnen att värna 

om skogens miljö. Skogens miljö har även uppmärksammats i Barrat Hacking, m.fl., (2007) 

undersökning, där barn som engagerar sig i miljön får djupare förståelse för bland annat miljö 

och vilda djur. Utifrån Skolverkets (2010) läroplansmål, utvecklar barnen sin skapande 

förmåga samt förmågan att förmedla upplevelser med hjälp av uttrycksformer, vilket de får ta 

del av när de använder skogens resurser som material. 

 

Det visade sig att fria utrymmen var det som flest pedagoger såg som en stor fördel med 

skogen eftersom det gav barnen möjligheter till att erövra egna kunskaper samt utöva fri lek. 

Fria utrymmen skapar lugn mellan barnen samt mellan barn och pedagoger. Detta har även 

visats i Lindemann – Matthies och Knechts (2011) undersökning där 2/3 av lågstadielärarna i 

studien ansåg att de fick bättre relationer med barnen på ett avslappnat sätt när de var utomhus 

vilket skapade samarbete mellan barnen samt mellan barn och vuxna. 

Två pedagoger från min studie betonade hur fria utrymmen skapade mindre konflikter och 

förbättrade barnens koncentrationsförmåga. Observationerna från min studie har visat hur 

barnen vågat ta för sig av skogen och dess resurser, vilket även har bekräftats av O´Brien och 

Murrays (2007) undersökning där vistelse i skogen resulterade i att barnen fick mer 

självförtroende, ökad kunskap och  förståelse för naturfenomen samt ökad 

koncentrationsförmåga.  

 

Tre pedagoger i min studie ansåg även att skogen gav möjligheter till barnen att träna på fin- 

och grovmotoriken exempelvis genom att gå och springa på den ojämna marken eller klättra i 

träd och på stenar. Lindemann – Matthies och Knechts (2011) såg även i sin undersökning att 

fin – och grovmotoriken förbättrades i samband med vistelse i skogen. I samband med 

utevistelsen observerades i min undersökning att alla barn övade motoriken då de fick gå på 

skogsstigar och klättra på stenar och kullar.Skolverkets (2010 s.10) läroplan menar även att 

barnen ska få sträva till att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning. I skogen får barnen använda sig med hela kroppen, vilket kan begränsas i 

förskolan. 

 

I tidigare undersökningar har dåligt väder, utstyrsel samt djur som fästingar setts som 

nackdelar i samband med skogsvistelsen (Lindemann – Matthies och Knecht 2011). Det som 

var anmärkningsvärt i denna undersökning var att barngruppens storlek ansågs vara den 

största nackdelen då barngruppen består av för många barn i jämförelse med antalet 
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pedagoger. Avståndet mellan förskola och skogen kunde vara ett hinder, men det var inget 

som påverkade dessa fyra förskolor då de alla låg i nära anslutning till skogen. Likaväl som i 

tidigare forskning så nämnde två pedagoger att utstyrseln kunde vara ett problem då en del 

ytterkläder inte håller för väder. Pedagogerna vill att barnen ska få en trevlig upplevelse i 

skogen, istället för att bli distraherad av kyla och nederbörd. I undersökningen betonade en 

pedagog att man bör vara tydlig till föräldrarna om vilka kläder som gäller i samband vid 

skogsvistelsen. Djur i skogen, såsom fästingar, och hur skogen påverkar barnens hälsa har 

dock inte nämnts av pedagogerna i denna undersökning.  

 

I samband med intervjun framkom det att pedagogerna hade både lika och skilda tankar om 

skogens resurser. De alla hade olika erfarenheter om skogen i form av utbildning och 

empiriska upplevelser sen barndom.  

 

4.1 Tillförlitlighet  
 

Två av de förskolorna som deltog i intervjun har jag haft kontakt med sedan tidigare, dock 

inte arbetat med innan. Detta kan ses som en nackdel då pedagogerna kan ha svarat utifrån 

mina eventuella förväntningar. De andra två förskolorna har jag inte haft kontakt med 

tidigare, utan dessa har valts utifrån sin utomhuspedagogiska inriktning. Detta är en fördel för 

min undersökning då den riktar sig mot utomhuspedagogik. Flera pedagoger intervjuades på 

samma avdelning, utom i en förskola, vilket resulterade i att svaren liknade varandra.  

 

Resultatet hade varit mer intressant och tillförlitligt om pedagoger som inte haft kontakt med 

mig tidigare ställt upp på undersökningen samt ifall de arbetat på olika avdelningar. 

Att använda både intervju och observations har ansetts öka informationen då intervjusvaren 

och observationerna kompletterar varandra för att få så djup och bred bild som möjligt 

(Johansson och Svedner 2010). Under mina observationer har samma struktur på 

observationsschema tillämpats och fyllts i utifrån de aktiviteter som gjorts. Detta kan anses 

vara tillförlitligt i min undersökning då alla utfördes observationer på samma sätt utifrån ett 

observationsschema. 

 

Fem pedagoger hade på egen hand skrivit svar på papperet utifrån intervjufrågorna, där 

eventuella kompletteringar har gjorts om svaren inte var tillräckliga. Detta kan anses vara en 

brist, då pedagogerna kunde ha diskuterat frågorna tillsammans och därmed gett liknande 

svar. För att få mer tillförlitlighet i arbetet skulle alla pedagoger intervjuats en och en i enskilt 

rum. De mål som nämnts i Skolverkets (2010) läroplan har tolkats utifrån min synvinkel och 

inte pedagogernas. För att utveckla undersökningen kunde pedagogerna fått en förfrågan av 

mig om vilket av läroplanens mål som stod i fokus utifrån deras val av aktivitet samt hur de 

uppfyllts. 

 

Undersökningen kunde fått annorlunda resultat om fler förskolor med utomhuspedagogisk 

inriktning hade deltagit, såsom Ur- och Skur – förskolor där de medvetet använder sig av 

skogen som en naturlig resurs och där personalen kan ha en annan syn på skogens tillgångar 

och nackdelar. De pedagoger som har intervjuats har dock visat hur man kan använda skogen 

utifrån läroplanens mål och därmed kan syftet med denna studie ansetts uppfyllt. 

 

4.2 Slutsats 
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I inledningen nämndes följande mål ifrån Skolverkets (2010 s.7) läroplan: 

  

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

ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till 

natur och miljö.  

 

Pedagogerna som medverkat i denna undersökning använder skogen som en naturlig del i sin 

vardag där barnen får söka kunskaper om sin natur samt vara varsam om miljön. En del 

pedagoger verkade vara mer intresserade av miljö- och naturvårdsfrågor än andra, vilket kan 

bero på vad pedagogerna är engagerade i att arbeta med. Alla pedagoger verkade dock 

intresserade av skogens resurser, men en del pedagoger visade mer intresse för skogens 

resurser än andra. Det var intressant att få en övergripande inblick på hur skogen kan 

användas och även se hur stor inverkan den fria leken har på barnen. 

 

Syftet med undersökningen har besvarats då skogen användes till styrda aktiviteter men även 

till fria leken, där alla aktiviteter har sin utgångspunkt i Skolverkets (2010) läroplan. Men 

undersökningens resultat kunde utvecklats om fler förskolor med utomhuspedagogisk 

inriktning hade deltagit i undersökningarna. 

 

Att se hur skogen används utifrån dessa fyra förskolor har varit inspirerande för mitt 

kommande yrke, då man fick inspiration till olika aktiviteter och att utveckla fler aktiviteter i 

samma områden som berör naturen och miljön. I samband med denna undersökning har jag 

alltmer insett vilka stora möjligheter skogen har i förskolan, utifrån olika ämnesperspektiv, 

vilket jag i framtiden vill inspirera vidare till andra i min omgivning.  

 

Till fortsatt forskning skulle jag vilja utföra samma undersökning fast enbart mot förskolor 

med naturprofiler för att kunna få en djupare insikt på hur skogen används och se vilka 

likheter och/eller skillnader som finns. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

 
1. Vad har ni för erfarenheter/kunskaper om skogen? 

 

2. Vilket ämnesområde arbetar du helst med i skogen? Hur kommer det sig? Exempel? 

 

3. Använder ni av naturvetenskap i samband med skogsvistelsen? Exempel? 

 

4. Hur kan en dag i skogen med er se ut? 

 

5. På vilket sätt ser ni skogen som tillgång? Både för dig som pedagog och för barnen 

 

6. Finns det något som kan hindra er att besöka skogen? Om ja, vad? 

  



 

Bilaga 2 
 

 

Samtyckesbrev 
 

 
 

Hej! 

 

Jag heter Johanna Sandberg och studerar Förskolelärarprogrammet på distans via Karlstads 

Universitet. Min inriktning är Naturkunskap i vardagen och har nu kommit till mitt sista 

halvår då jag ska skriva ett examensarbete. 

Detta arbete kommer att handla om biologi med inriktning på skogen.  

 

Min forskningsfråga lyder då följande:  

Vad gör pedagogerna för aktiviteter tillsammans med barnen i skogen? 

 

Jag hade tänkt intervjua och observera Er för att kunna få svar på denna forskningsfråga. 

Detta för att jag ska få en så bred bild av studien som möjligt. Under intervjun kommer jag att 

ha med mig en bandspelare för att kunna senare transkribera era svar på pappret och det 

kommer endast att användas till examensarbetet.   

Vill ni inte längre delta på observation och/eller intervjun så kan ni närsomhelst avbryta den 

och gå ifrån. Att delta i arbetet kommer att vara anonymt. Inga namn, förskolor kommer att 

nämnas. 

 

Om ni har några frågor eller vill redan nu avbryta ert samarbete kan ni gärna kontakta mig. 

 

Tack för att ni vill delta! 

 

Johanna Sandberg 

Tel: XXX – XXX XX XX 

 

  



 

Bilaga 3 

 

Observationsschema  

 

Observatör:  

Antal barn:  

Antal pedagoger:  

Plats:  

Datum:  

Tid:  

 

Ämne/-n                                           

(Vad gör dem? Vilka ämnen berörs?)                  

Biologi  

Kemi   

Fysik  

Matematik  

Estetik 

Fri lek  

 

Aktivitet:   

 


