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Abstract 
The aim of the study is to investigate the pedagogue’s reflections, is Skogsmulle contributing 

in their practice of outdoor pedagogy. Skogsmulle is a concept created by the organisation 

Friluftsfrämjandet with the objective to create interest and knowledge in animals, nature, 

“Allemansrätten” and to take care of the environment. This is done through outdoor activities, 

focusing on discovering and learning. The method of choice is semi-structured interviews 

with four individuals from three different preschools. The Skogsmulle concept can be 

incorporated in the preschools day to day practice after a training course or be performed by 

external personnel as a service from Friluftsfrämjandet. The results shows that the pedagogues 

see the Skogsmulle concept as a contributing factor in the organisation. Skogsmulle is seen as 

a source of inspiration and supports their role as a pedagogue. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att utifrån reflektioner av pedagoger undersöka hur de anser att 

Skogsmulle-verksamheten är bidragande i deras arbete med utomhuspedagogik. Skogsmulle 

är ett koncept framtaget av Friluftsfrämjandet i syfte att skapa ett intresse och kunskap om 

djur, natur, allemansrätten samt att värna om miljön genom utomhusaktiviteter med ett fokus 

på upptäckande och lärande. Metodvalet för studien är semistrukturerad intervju, deltagarna är 

fyra personer från tre olika förskolor. Skogsmulle kan efter ett utbildningsprogram vävas in i 

den dagliga verksamheten, eller köpas in som en tjänst av friluftsfrämjande då och då. 

Resultatet visar att pedagogerna anser att Skogsmulle-verksamheten har en bidragande faktor 

i verksamheten. Man väljer att se Skogsmulle som en inspirationskälla och ett stöd i sin egen 

roll som pedagog. 

Nyckelord 

Utomhuspedagogik, Friluftsfrämjande, Hälsa.  
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1. Inledning 
 

Ett strävansmål för förskolan utifrån verksamhetens läroplan är att man skall sträva efter ”att 

varje barn skall utveckla sin förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2010, s.10). Vidare lyfter läroplanen att 

verksamheten i stor utsträckning skall lägga vikten vid miljö- och naturvårdsfrågor. 

Verksamheten skall vara en bidragande faktor till att barnen utvecklar en förståelse för sin 

delaktighet i naturens kretslopp och assistera barnens förståelse kring vardagslivet, och arbetet 

kring detta skall utformas på så sätt att det är bidragande för miljön både nu samt i framtiden 

(Skolverket, 2010). Mitt intresse kring ämnesområdet biologi började när vi i termin fyra av 

förskollärarutbildningen arbetade kring naturvetenskapliga ämnen, och efter att ha varit på 

verksamhetsförlagd utbildning och fått en liten inblick i hur en förskola arbetar kring ämnet. 

Denna förskola använde sig av Skogsmulle-konceptet och utomhuspedagogik. Detta gav 

upphov till en del frågor, bland annat hur utomhuspedagogik och friluftsfrämjande är ett sätt 

att stärka ämnesområdet i förskoleverksamheten. Skogsmulle i förskolan är ett verktyg där 

barn kan möta naturen, och utgör en god bas för utomhuspedagogik där man som pedagog 

introduceras för olika metoder i lärandet utomhus. Dessa verktyg utgör kompletterande stöd 

till läroplanen. Via de olika aktiviteterna som görs inom Skogsmulle i förskolan tillåts barnen 

att erfara naturen med sina sinnen samtidigt som man kollektivt med barnen låter äventyren 

bli större (Friluftsfrämjande, 2016a). 

1.1 Syfte 

Mitt syfte är att genom intervjuer undersöka hur pedagogerna anser att Skogsmulle-konceptet 

bidrar i deras arbete med utomhuspedagogik. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka fördelar kan pedagogerna se med utomhuspedagogik?  

 På vilket sätt anser pedagoger att Skogsmulle-konceptet har varit givande för 

verksamheten? 

 Hur använder sig pedagogerna av utomhusmiljön som ett verktyg för att skapa 

kunskaper i biologi? 

 Vilken problematik kan pedagogerna se med Skogsmulle-konceptet som ett sätt att 

undervisa? 
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2. Bakgrund 
I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning inom utomhuspedagogik och 

friluftsfrämjande. Dessutom tas enklare definitioner av begreppen Friluftsliv och 

Utomhuspedagogik upp. 

 

En definition av friluftsliv är ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för 

välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling” (Naturvårdsverket, s.22, 2014). 

Enligt Brügger, Glantz och Sandell (2011) handlar det medvetna friluftslivet främst om att se 

den pedagogiska möjlighet som friluftslivet kan innebära för att öka medvetenheten både 

gällande friluftslivet självt, men också det egna livet i övrigt. Att vår tid präglas så starkt av de 

rådande samt kommande miljöproblemen, och det sätt på vilket vi slösar med naturresurserna 

påverkar friluftspedagogiken genom att den betonar kunskaper om hur vi kan förhålla oss till 

det naturliga kretsloppet. Brügger et al. (2011) menar att en av de viktigaste delarna av ett 

medvetet friluftsliv handlar om att sakta ner och få en möjlighet att observera ett annat sätt att 

leva, än det som premieras av vårt snabba samhälle, för att genom det kunna skapa förändring 

i sitt egna liv och samhälle (Brügger et al., 2011). Enligt Brügge et al. (2011) är 

friluftspedagogik ett medvetet val, där man i pedagogiskt syfte framförallt arbetar mot ett mer 

medvetet friluftsliv. Författarna hävdar att detta först och främst handlar om att belysa 

tidsepokens miljö- och naturresursproblem. 

I uppslagsverket Nationalencyklopedin beskrivs utomhuspedagogik som en pedagogik där 

lärandets miljö är av betydelse. Läran bygger på både praktiska och teoretiska delar, som 

interagerar med varandra. Miljön kan både vara stadslik men även lantlig och denna form av 

lärande ökar den fysiska aktiveringen vilket i sig anses som en positiv effekt för elevernas 

välmående (NE, 2016). Utomhuspedagogik ses som ett supplement till den klassiska 

pedagogiken, man anser vidare att utomhuspedagogiken bör ses som en naturlig del av 

lärprocessen. Naturen är en pedagogisk miljö där alla sinnen aktiveras under lärandet. Vidare 

menar författarna att utomhuspedagogik är ett viktigt verktyg för att möta läroplanens syfte 

(Brügge et al., 2011). Szczepanski (2007) beskriver utomhuspedagogik som en förlängning av 

och komplement till den traditionella pedagogiken som bedrivs inomhus. Han hävdar att 

utomhuspedagogik erbjuder tillfälle till känsla för sammanhangskunskap i verklig miljö 

(Szczepanski, 2007). I Friluftsfrämjandes (2016a) utbildningsmaterial presenteras 

Skogsmulle-karaktären som djurens och barnens vän. Skogsmulle-karaktären är en 

fantasifigur som kan prata med djur, och hen kan också därför berätta för barnen om vikten av 

att värna om vår natur. Vidare anser man att genom Skogsmulle-konceptet blir skogen och 

naturen en miljö där barnen kan upptäcka och utforska på ett roligt sätt. Skogsmulle-

karaktären har vänner som har olika uppgifter, till exempel Nova som kommit från rymden 

för att lära barnen om luft- och vattenrenlighet. Karaktären Skogsmulles vänner kan dyka upp 

vid de tillfällena som man har en Skogsmullegrupp. 

Beery (2013) hävdar att friluftsliv är bundet till den nordiska kulturen. Ur friluftsliv föddes 

sedan friluftsfrämjande som riktade sig mot skolverksamheter, och deras första figur som var 

Skogsmulle. Skogsmulle-karaktärens allra första syfte var att uppmuntra till 

utomhusaktiviteter i naturen för barn och familjer. I utbildningssyfte fokuseras Skogsmulle-

verksamheten på att stötta barn i deras utveckling kring sin nyfikenhet om naturen (Beery, 

2013). Från Friluftsfrämjandes hemsida kan man läsa att en förskola skall uppfylla vissa krav 

för att få bedriva verksamheten efter deras pedagogik. Till exempel skall personalen utbildas 
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via organisationen inom pedagogik och friluftsfrämjande samt utöva detta aktivt. Vidare skall 

man teckna samarbetsavtal med organisationen för att ha rättigheter att bedriva verksamheten 

på deras sätt, till exempel om man vill vara en Ur och Skur-förskola eller en 

Skogsmulleförskola. Efter det erbjuds man utbildning och material som riktas mot den 

pedagogik som Friluftsfrämjande bedriver. Organisationen menar att det är olika nivåer på 

dessa två alternativ, Skogsmulle i förskolan är det första steget, där naturen presenteras som 

aktiviteter som är baserade på barns intresse och erfarenheter. Ur och Skur-förskolan bedrivs 

på heltid och pedagogiken grundas i friluftsfrämjande, utomhuspedagogik samt att lärandet 

baseras på upplevelser (Friluftsfrämjande, 2016b). 

Mutvei och Mattsson (2014) genomförde en studie på en grupp lärarstudenter, där studiens 

syfte var att studera hur man kan utveckla utbildningsmetoder för att rusta lärarna för 

utmaningarna inom naturvetenskap och teknik som innefattas i förskolans läroplan 98. 

Undersökningen visar att bäst resultat gavs där det fanns en koppling mellan praktik och 

reflektion tillsammans med ett bra samspel mellan lärare och student (Mutvei & Mattsson, 

2014). Andersson och Gullberg (2012) lyfter i sin studie att tidigare forskning oftast belyser 

pedagogers bristfälliga kunskap inom naturvetenskapliga ämnen. De har i sin studie istället 

valt att belysa pedagogers tilltro till sig själv inom ämnesdidaktik. Andersson och Gullberg 

(2012) startade ett projekt där de tillsammans med lärare undersökte lärarnas 

ämneskunskaper, samtidigt vad som egentligen krävs av lärarna i naturvetenskaplig 

undervisning. Under projektets gång träffades forskarna och lärarna i seminariegrupper där 

man analyserade det material som forskarna hade samlat in. Man bearbetade bland annat 

videosekvenser på lärarnas agerande under lärandemomenten. Resultatet av detta var att man 

kunde ta fram fyra aspekter man som pedagog bör ha med i åtanke när man arbetar med 

naturvetenskapliga ämnen; den första aspekten är fokusera och använda sig av barnens 

tidigare erfarenheter, den andra är att fånga upp och uppmärksamma de oplanerade sakerna 

när de sker. Den tredje är att ställa frågor som utmanar och bjuder in till fortsatt 

undersökande, den fjärde och sista är att stanna till och lyssna på barnens reflektioner och 

förklaringar. 

Enligt Szczepanski (2007) så är rörelse för barn bra på många sätt, barn som har nyanserade 

utomhusmiljöer leker mer varierande lekar, är mer välmående och har bättre koncentration än 

barn som inte möter nyanserade utomhusmiljöer. För att detta skall fungera krävs det att alla 

de komplexa faktorerna samspelar (Szczepanski, 2007). För att förtydliga de olika faktorerna, 

har jag valt att använda mig av Szczepanskis (2007) lärandefigur (1.0) här nedanför. 
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 Lärandefigur, 1.0 (Szczepanski, 2007, s. 27) 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

(Skolverket, 2010, s.10). Att utomhusvistelse är, de vill säga bra både för utveckling av de fy-

siska lika mycket som det psykiska. Väl måendet är en viktig faktor för lusten till att lära, 

minnet förbättras, motivationen ökar och intresset för att lära ökar (Szczepanski, 2007).  

3. Teoretiska utgångspunkter 
Min teoretiska utgångspunkt för studien är John Dewey och hans begrepp “Learning by 

doing”, men också de krav som Dewey ställde på lärare. 

 

Dewey lyfter vikten av att lärande skall läggas utifrån barnets förutsättningar och att lärarens 

skall ledsaga verksamheten. Vidare skall läraren också enligt Dewey främja aktiviteter som 

kan nyttjas av samhället och är till stor nytta för barnets personliga utveckling. Dewey betonar 

att man som lärare bör hjälpa barnet att bedöma lärandemoment, så att barnet kan utforska 

sina egna intressen och det är här hans kända motto ”Learning by doing” kommer in 

(Kroksmark, 2011). Enligt Hartman och Lundgren (1980) kan man beskriva begreppet 

”Learning by doing” som ett synsätt där man ser människan som aktiv i förhållande till sin 

omgivning, och där en arbetsuppgift för människan är dennes utveckling. Utbildningen som 

Dewey rekommenderar är individanpassad utifrån barnets intressen och att i aktiviteterna 

skall pedagogerna vidga samt fördjupa barnens utveckling. Denna teori ställer höga kvar på 

pedagogerna, eftersom denna teori kräver att personalen kan bedöma vad som är av ”nytta” 

för barnen att lära sig eller inte (Hartman & Lundgren, 1980). Enligt Elfström, Nilsson, 

Sterner och Wehner-Godée (2014) menade Dewey att barn lär genom att göra, bland annat 

genom att experimentera, utforska och konstruera. Elfström et al. (2014) har också tolkat 

Deweys teoretiska syn och betonar också vikten av lärarens förståelse kring barnens förmåga, 

erfarenheter och fascination. Vidare anser författarna att det är av stor vikt att man som 

pedagog fångar upp barnens pågående aktiviteter för att sedan gå vidare med den. Den 
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kunskap barnen får erfara under dessa aktiviteter skall underlätta för barnen att möta senare 

erfarenheter på ett annat sätt (Elfström et al, 2014). Dewey hävdar att de praktiska och 

teoretiska delarna skapar en helhet, de vill säga att de kompletterar varandra. Samspelet 

mellan kunskap och handlingar är det primära i hans teori (Szczepanski, 2007). 

Teorin i min studie kopplas till att Dewey lyfter vikten av upplevelsebaserad lära, vilket är 

något som Friluftsfrämjande arbetar för. Friluftsfrämjandets pedagogik bygger på att barnen 

genom alla sinnen skall uppleva naturen. Det som utgör en grundpelare i pedagogiken är att 

barnen får leka, upptäcka och använda alla sinnen både psykiskt som fysiskt. Genom detta 

stimuleras förståelse, nyfikenheten och självkänslan. Utrymmet utomhus är även bidragande 

faktorer till ökad motorisk och fysisk utveckling (Friluftsfrämjande, 2016c). 

4. Metod 
Metoden som jag har använt är intervju där urvalet har baserat på om pedagogerna har gått 

skogsmulle-utbildning inom friluftsfrämjande. Jag anser att mitt syfte kan besvaras utifrån en 

kvalitativ metod. Således har jag valt att använda mig av en semi-strukturerad intervju. 

Genom att använda sig utav kvalitativ intervjumetodik hävdar Bryman (2011) att man får en 

tydligare inblick över deltagarnas egna ord och tankar. Bryman (2011) anser att det finns flera 

kriterier att ta med sig när man skall intervjua andra personer för första gången. 

Förhållningssätt, respekt och öppenhet är några av de kriterier författaren lyfter, när man talar 

om exempelvis öppenhet relaterar man det till att man bör vara flexibel för att kunna lyfta det 

som är viktigt under intervjuns gång (Bryman, 2011). Syftet och frågeställningarna i denna 

studie besvaras bäst genom en semi-strukturerad intervju. Enligt Bryman (2011) kännetecknas 

en semi-strukturerad intervjumetod av att man använder sig utav ett frågeschema, men inte 

nödvändigtvis ställer frågorna i den ordning som frågeschemat ger. Frågorna är mer allmänt 

skrivna, och möjligheten att ställa följdfrågor finns. Eftersom mitt metodval ger mig 

möjligheten att ställa följdfrågor minimeras risken för missförstånd. Bryman (2011) menar att 

man skall utan att influera intervjupersonen fråga angående svar om något är otydligt. Vidare 

anser författaren att man som forskare skall vara väl förberedd när man skall utföra sin 

intervju, samt besvara eventuella frågor som kanske uppstått på grund utav otydlighet 

(Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2014) lyfter vikten av att man som forskare skall 

styra intervjun med hjälp av en intervjuguide för att på så sätt säkerställa att de tilltänkta 

frågorna besvaras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

4.1 Urval 

Det empiriska datamaterialet som analyseras utgörs av transkriberat intervjumaterial från 

intervjuer som är gjorda med fyra olika pedagoger i södra Sverige. Dessa pedagoger kom jag i 

kontakt med genom ett snöbollsurval, det urvalssätt som var bäst lämpat för denna studie. 

Enligt Bryman (2011) innebär ett snöbollsurval att forskaren kontaktar den eller de personer 

som kan tänkas ha ett ha betydelsefull information för den egna studien. Genom dessa 

personer kommer forskaren sedan i kontakt med ytterligare individer i kontaktnätet som kan 

tänkas vara informationskällor (Bryman, 2011). Eftersom studien är kvalitativt inriktad, och 

därmed inte har målet att generalisera resultaten till populationen i sin helhet, lämpar sig ett 

snöbollsurval bra (Bryman, 2011). Genom kontakt med förskolechefen tilldelades jag 

mailadresser och telefonnummer till de pedagoger som jag var intresserad av en eventuell 

intervju med. Jag informerade om intervjuprocessen och att intervjuerna skulle komma att 
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spelas in genom en blankett som mailades ut till intervjupersonerna. Deltagarna hade i denna 

blankett möjlighet att kryssa i om de var intresserade av att delta eller inte. Mailet avslutades 

med att på förhand tacka de individer som kunde tänka sig att delta. När/om 

intervjupersonerna tackat ja till att delta i studien skickade de sina kontaktuppgifter till mig 

och vi diskuterade vilka datum som passade för intervju. Jag valde ut fyra pedagoger, 

hemmahörande på tre olika förskolor för intervju. Samtliga förskolor som besökts är privata 

förskolor. 

4.2 Procedur 

Genom att kontakta flera förskolechefer i södra Sverige fick jag uppgifter gällande vilka 

förskolor som bedrev utomhuspedagogik och inte. Utifrån dessa kontrollerade jag vilka som 

genomfört någon form av utbildning hos Friluftsfrämjande. En samtyckesblankett skickades 

sedan ut till dessa via mail, där jag beskrev studiens syfte och informerade om de etiska 

reglerna enligt Vetenskapsrådet (2011), de vill säga mina skyldigheter som forskare och deras 

rättigheter som eventuella deltagare i studien. Intervjuerna spelas in på min mobiltelefon, 

genom applikationen röstmemo, för att möjligheten att återskapa intervjuerna och tolka dem 

under vid flera tillfällen under arbetets gång skall finnas. Detta informerades 

intervjupersonerna om innan intervjun, för att de skulle ha möjlighet att tacka nej till intervjun 

om det kändes obekvämt. Att använda sig utav ljudupptagning bidrar till att fokus ligger på 

själva intervjusituationen istället för på att försöka memorera och skriva ned allt som sägs. 

4.3 Databearbetningsmetoder 

Den analysmetod som har används i studien är tematisk analys, vilket enligt Löfgren (2014) är 

ett sätt att studera flera olika deltagares förhållningssätt till samma situation/fenomen. Bryman 

(2011) beskriver tematisk analys som ett verktyg för att analysera den data som samlats in där 

fokus ligger på vad intervjupersonerna säger, och inte så mycket på hur svaren sägs. 

Undertiden som jag transkriberade den insamlade datan, så markerade jag upp svaren i från 

respondenterna i olika färger för att kunna se tydliga mönster/teman. Teman kunde vara till 

exempel likheter mellan respondenternas svar angående i vilken utsträckning Skogsmulle-

konceptet var en bidragande faktor i deras arbete eller inte. 

4.4 Etiska överväganden 

Det finns ett antal etiska överväganden som varje forskare behöver ta hänsyn till vid 

forskningsstudier, bland annat för att minska risken för att deltagarnas integritet kränks 

(Vetenskapsrådet, 2011). Eftersom jag valt att göra en kvalitativ intervjustudie, där 

informanterna uppmanas att dela med sig av egna upplevelser och erfarenheter, är det viktigt 

att följa dessa etiska regler. Det är också min skyldighet som forskare att informera varje 

deltagare om deras rättigheter och om mina skyldigheter som forskare (Vetenskapsrådet, 

2011). Bryman (2011) diskuterar de etiska principer som man som forskare skall förhålla sig 

till. En av dessa är informationskravet som innebär att man som forskare är ansvarig att 

informera om att deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att deltagarna när som helst 

kan avbryta sitt deltagande, samtidigt skall deltagarna informeras om de olika momenten som 

skall ske under undersökningens gång. Samtyckeskravet innebär enligt författaren att varje 

deltagare har rätt att själv bestämma över sitt deltagande i undersökningen (Bryman, 2011). 

Jag har valt att skicka ut i ett och samma brev med både samtycke och information kring de 

etiska aspekterna innan eftersom det skall ge deltagarna information om deras säkerhet och 
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anonymitet. Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan och informationen om de 

personer som deltar i undersökningen enbart får användas till forskningsändamålet (Bryman, 

2011). Under arbetets gång kommer jag förvara all insamlad data oåtkomligt för andra 

personer, för att sedan efter avslutat arbete förstöra den insamlade datan. 

Konfidentialitetskravet innebär att all data skall hållas oåtkomligt för utomstående, för att på 

så sätt kunna garantera deltagarnas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie och i 

transkriberingsmaterialet kommer deltagarna att benämnas med fiktiva namn. Enligt Bryman 

(2011) är detta något man alltid skall förhålla sig till när man forskar, för att på så sätt inte 

skada de personer som deltar i undersökningen. Garanterad anonymitet i en intervju kan 

öppna upp för att intervjupersonen vågar svara ärligt på de frågor som ställs. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är anonymitet essentiellt då man inte skall kunna fastställa identiteter 

på deltagarna, detta för att skydda deltagarna. Författaren lyfter fördelarna med att utföra 

intervjuer, vilket är att man kan garantera anonymitet genom att man kodar om namn samt 

området för studien. Detta är också ett krav för att studien skall bli godkänd av 

etikprövningsnämnden (Vetenskapsrådet, 2011). 
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5. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna i underrubriker av frågeställningarna. 

Respondenterna består av fyra personer, vars namn har kodats om till pedagog och sedan en 

siffra i slutet för att kunna skilja dem åt. Respondenterna har olika lång yrkeserfarenhet, men 

tre utav fyra har över 20 års yrkeserfarenhet.  

5.1 Vilka fördelar kan pedagogerna se med 
utomhuspedagogik?  

Pedagog 1 betonar möjligheterna med utomhuspedagogik, eftersom utomhusmiljön är tillå-

tande på så vis att barnen inte behöver övervakas på samma sätt som inomhus. Detta medför 

att barnens aktiviteter blir friare. Utrymmet ökar vilket leder till att alla får plats att deltaga. 

Förutom detta lyfter Pedagog 1 de fysiska fördelarna som utomhus aktiviteter leder till.  

”För det första tycker jag att barnen mår bra av att ha den här friheten med att 

det är ett stort rum. Alla får plats, man trängs inte. Man behöver inte bevaka 

någonting. Barn är mycket friare. Det är en stor fördel tycker jag. En annan stor 

fördel är att man rör sig. Man rör sig till någonting och i rörelsen så … mår 

man också bra och får energier, man får lust och man vill göra saker och ja 

kroppen mår ju av att man rör sig”. – Pedagog 1 

Pedagog 2 anser att närheten till skogen leder till att skogen nyttjas mer, och att utrymmet 

som utomhusmiljön medför är fördelaktig.  

”Det är nyttigt att vara ute, både för kropp och själ. Eftersom vi är grannar med 

skogen nyttjar vi den mycket. Barnen får klättra upp för kullar, stenar och ja allt 

dom kan hitta. Utomhuspedagogik är fördelaktig eftersom det är mycket större 

ytor att använda sig av, till skillnad från inomhus”. – Pedagog 2 

Pedagog 3 anser att barn idag inte rör på sig tillräckligt, de sitter stilla alldeles för mycket. Vi-

dare betonar pedagogen att det av stor vikt att barnen får lära sig om sin hälsa, att de förstår 

att det är viktigt med god hälsa.  

”För det första tycker jag att barnen rör sig för lite idag. Dom sitter för mycket 

stilla, min filosofi är att man skall röra sig mycket. Barn idag behöver lära sig 

om sin egen hälsa, och att den faktiskt är viktig. Hitta på saker, gå i skogen, man 

kan promenera, man kan cykla kan vi göra vissa barn.”  – Pedagog 3 

Pedagog 4 tycker också precis som tidigare nämnda pedagoger att det är viktigt med rörelse. 

Vidare berättar pedagogen om hur de genom Skogsmulle-konceptet har fått ett bredare utbud 

av fysisk aktivering, och att barnen får utmana sig själva i skogsmiljön.  

”De här med rörelse, dom säger att för att på bästa sätt bygga upp sin kropp 

ska man vara ute i naturen.. Som när vi har Mulle, träd som har ramlat omkull, 

som barnen gärna kryper på det blir ju en annan rörelse. Vi i arbetslaget har 

även uppmärksammat att det blir andra gruppkonstellationer när vi byter 

miljö”. – Pedagog 4 
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5.2 På vilket sätt anser pedagoger att Skogsmulle-
konceptet har varit givande för verksamheten? 

Pedagog 1 har nyligen genomgått en utbildning hos Friluftsfrämjande. Pedagogen beskriver 

det som en stor tillgång, för det framtid arbetet med naturvetenskapliga ämnen. Utbildningen 

var en inspirationskälla med många olika övningar samt inspirerande utbildare. Pedagogen sä-

ger vidare att utbildningen varit lärorik, rolig och väldigt peppande. Pedagogen är mycket 

stolt över att dennes verksamhet har möjlighet till Skogsmulle-konceptet i förskoleverksam-

heten.  

”Man kände att det här vill jag göra, det här blir jätteroligt och viktigt. Jättevik-

tigt för barnen, hitta vilse – om man kommer bort vad gör man då? Att lära bar-

nen olika saker om natur och miljö. Alltså, den var fantastisk bra. Jätteviktig för 

barnen. Jag tror att om man börjar tidigt med barnen och gör dem medvetna om 

vår natur och miljö så tror jag vi vinner på det i längden faktiskt. Jag är jätte-

stolt över att min förskola är ansluten.” – Pedagog 1 

Pedagog 2 har också deltagit i utbildning hos Friluftsfrämjande, och är därför inne på mycket 

det som Pedagog 1 redan berättat. Men lägger till hur man fått konkreta tips väcka upptäckan-

det hos barnen, där man som pedagog istället kan samarbeta med barnen på ett nyfiket sätt. 

Men även hur man skall arbeta för att behålla fokus hos barnen. 

”Jag fick lära mig mycket kring hur jag som pedagog bör arbeta med barnen, 

väldigt nyttigt faktiskt och inte bara sitta och tala om att såhär är det utan man 

kan säga varför det är så. Hur man ska få ner barnen på den nivån där man kan 

samarbeta så att barnen inte tröttnar på det.” – Pedagog 2 

Pedagog 3 har inte gått någon utbildning hos Friluftsfrämjande, utan Skogsmulle-aktiviteten i 

deras verksamhet är en köpt tjänst från Friluftsfrämjande. Pedagogen ser istället Skogsmulle-

karaktärens besök som mycket givande. Barnen i verksamheten har fått fördjupad förståelse 

för skog och natur, något som pedagog 3 anser hade varit svårt utan mulle. Vidare tycker man 

att responsen från barnen har vägt starkt till att aktiviteten är kvar i verksamheten.  

”Jag tycker det är väldigt givande, både för barnen och oss vuxna. Barnen har 

utvecklats så mycket tack vare denna aktivitet, de älskar att gå iväg till skogen 

oavsett väder. Det blir en förlängd arm av vårt arbete i förskolan.” – Pedagog 3 

Pedagog 4 har precis som Pedagog 3 inte gått utbildning, och har Skogsmulle-aktiviteten som 

en köpt tjänst. Pedagog 4 anser att Skogsmulle-konceptet är ett bra komplement till den klas-

siska pedagogiken, där man blandar lek med lärande. Pedagogen ser också Skogsmulle-aktivi-

teterna som en inspirationskälla, där man kan lära sig mycket om naturen tillsammans med 

barnen. Vidare berättar pedagogen att de fått möta nya berättelser under mötet med Skogs-

mulle-karaktären, sådana som barnen inte hört än. Där har Skogsmulle-karaktären lyckats 

fånga barnen, genom att alltid ha något nytt och spännande att presentera.  

”Dessa möten har blivit en rolig aktivitet för barnen, eftersom Mulle alltid har 

nya berättelser. Men att hen berättar om alla sina vänner, det tycker barnen är 

spännande.” – Pedagog 4 
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5.3 Hur använder pedagogerna sig av utomhusmiljön 
som ett verktyg för att skapa kunskaper i biologi? 

Pedagog 1 beskriver detaljerat hur man som pedagog skall gå tillväga för att på bästa sätt en-

ligt pedagogen själv, nyttja miljön som ett verktyg. Pedagog 1 hävdar att det är av stor vikt att 

man som vuxen är lika nyfiken som barnen, och visar denna nyfikenhet. Detta eftersom det 

kommer skapa ett intresse hos barnen. Att föra en dialog med barnen, genom frågor och ge-

nom att besvara frågorna är viktigt. Man använder sig mycket av de naturfenomen man stöter 

på när man befinner sig utomhus, skogen eller mark.  

”Alltså att vi hela tiden ställer de här hur och varför dom här frågorna som gör 

det intressant. Var kommer detta ifrån, undrar hur detta kommer se ut till hösten 

till exempel. Så vi måste hela tiden få dem att tänka vidare och ställa frågor. Det 

är vi som måste vara nyfikna. Om vi är nyfikna så kommer dem också bli ny-

fikna tror jag” – Pedagog 1. 

Pedagog 2 beskriver en situation där man hittat ett skelett från ett djur i skogen, och hur man 

använde sig av situationen att spinna vidare. Man valde att leta efter flera delar, för att sedan 

kunna bygga ihop och se vad det var för djur. Detta blev sedan ett tema som höll i sig länge, 

man arbetade vidare genom att ta fram fakta om vildsvin. Som man sedan berättade för bar-

nen, denna form visade sig mycket uppskattad av barnen, enligt pedagogen. 

 ”Först var det ju en dinosaurie, för huvudet såg ut som en dinosaurie så letade 

vi efter fler kroppsdelar och byggde ihop den så att den såg ut som en gris. Bar-

nen tyckte det var spännande, reflekterade länge kring detta möte.” – Pedagog 

2.  

Pedagog 3 berättar att man har tillgång till stora ytor, man väljer framförallt att använda sig av 

skogen. Skolgården är ett stort grönområde, men där ser man inte så mycket som i skogen. I 

skogen kan man till exempel hitta djurspillning, eller på vintern följa älgspår. Men när man 

befinner sig på skolgården använder man sig av luppar, här har man också en pedagog som 

har huvudansvaret för denna form av aktivitet. Man låter barnen leta efter insekter bland an-

nat, för att sedan undersöka insekten tillsammans. Man har valt att dela upp aktiviteterna inom 

arbetslaget, så att den som har störst intresse får leda aktiviteten.  

”Min kollega är jätteduktig, kan gå runt med barnen på gården och dom är jät-

tenyfikna, de hittar djur och ropar på min kollega och sedan diskuterar de om 

vad det är dom har hittat. Kollegan tycker det är kul, vi nyttjar våra resurser på 

bästa sätt vi kan.” – pedagog 3 

Pedagog 4 går lite i samma spår som Pedagog 3, att följa barnen. Dock har man ingen speciell 

uppdelning, utan den som får frågan går aktivt in och undersöker med barnen. Pedagog 4 lyf-

ter att man använder sig mycket av litteratur som är riktad till barn (visar upp böckerna för 

mig). Detta har utgjort en god grund till deras arbetssätt och deras sätt att bemöta barnens be-

hov till att lära. Pedagog 4 hänvisar till att litteraturen är ett bra sätt att fördjupa sig kring ett 

djur eller insekter. Man har också haft projekt med en annan skola, där förskolan med hjälp av 

skola byggde fågelholkar. Som barnen sedan själva fick bestämma var deras holk skulle sättas 

upp. 
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”Det är ju att om barnen hittar gråsuggor eller skalbaggar, flugor eller så, så 

har vi ju böcker där det står lite om insekten i. Ta böckerna och gå ut med bar-

nen, så kan man fördjupa sig, och läsa med barnen. Vi hade hjälp av en skola 

som hade ett natur projekt där de tillsammans med våra barn snickrade ihop få-

gelholkar. Som vi sedan har satt upp utifrån barnens önskemål.” – pedagog 4 

5.4 Vilken problematik kan pedagogerna se med 
Skogsmulle-konceptet som ett sätt att undervisa? 

Pedagog 1 svarar att hen inte tycker det finns några nackdelar, men detta skulle kunna bero på 

att man ännu inte har ett inarbetat program ännu.  

 

”Jag ser inga nackdelar, men då är vi ganska nya på mulle-verksamhet.” – Pe-

dagog 1 

 

Pedagog 2 lyfter aspekten av att barnen faktiskt kan bli rädd för Skogsmulle-karaktären, då 

hen säger att barn med livlig fantasi kan få för sig att de verkligen finns en figur som har 

uppstått under de förhållanden som mulle har gjort enligt sagorna. Och att detta i sig skulle 

kunna skrämma barnen, men även att det dyker upp en utklädd person kan vara skräm-

mande.  

 

”Det finns säkert dom som blir rädda, men många människor blir rädda för en 

utklädd människa. Men det finns ju inte en gubbe som springer runt i skogen 

som är född i mossan.” – pedagog 2 

 

Pedagog 3 hänvisar till barnens glädje och föräldrarnas uppskattning över att man har denna 

form av aktivitet en gång i veckan. Vidare menar hen att tack vare denna respons från bar-

nen är det något man skall fortsätta med helt klart. 

 

 ”Jag kan inte hitta några nackdelar, det är väldigt uppskattat av våra barn och 

föräldrar.” – Pedagog 3 

 

Pedagog 4 är inne på samma spår som pedagog 2, barnen kan bli rädda. Man har haft barn 

som varit jätterädd för Skogsmulle-karaktären, och då har det absolut inte fungerat att ta 

med barnet ut på Skogsmulle-aktiviteten. Men att de flesta barnen har uppskattat besök av 

Skogsmulle-karaktären. Vidare menar pedagogen att man har haft problem med att få tag på 

personer som arbetar som mulle. Man har övervägt huruvida man skall köra något eget istäl-

let för att köra Skogsmulle-verksamhet. 

 

 ”Vi har ju pratat lite om det, att vi kanske skulle köra helt eget. Vi kanske kän-

ner att vi skulle kunna likaväl kunna klara oss utan mulle.” – Pedagog 4 

 

 



 

12 

 

6. Diskussion 
Resultaten visar att de flesta pedagogerna som intervjuades ansåg att utomhuspedagogik är ett 

sätt att främja barnens fysiska såväl som psykiska utveckling. Genom att ställa rätt frågor till 

barnen kan man som pedagog vägleda dem, men även ge inspiration till eget undersökande av 

naturen. Vidare anser de flesta pedagogerna att Skogsmulle-konceptet bidrar bra i deras verk-

samhet och fungerar som en resurs samt stöd för pedagogerna i deras arbete med naturveten-

skapliga ämnen. Slutligen ansåg pedagogerna att man själv som vuxen måste visa ett engage-

mang, detta för att väcka nyfikenheten hos barnen.  

Mina resultat visade likt Mutvei och Mattsson (2014) studie att man kunde se en tydlig kopp-

ling mellan praktik och reflektion. Respondenterna i min studie lyfter också vikten av att 

lyssna till barnen, följa och stanna upp för att reflektera tillsammans över det man kan se i ute 

i naturen, vilket är en aspekt som Andersson och Gullberg (2012) lyfter i sin studie. En av re-

spondenterna berättar om att man måste ställa rätt frågor, visa ett tydligt engagemang för att 

fånga upp barnens intresse. Genom att ställa rätt frågor och visa att man som vuxen är intres-

serad blir barnen nyfikna också, hävdar respondenten. De flesta respondenterna är överens om 

att barnens hälsa främjas utav utomhuspedagogik, och en av respondenterna lyfter specifikt 

detta som något nyttigt och viktigt för barnens framtid. Detta kopplar jag till Szczepanskis 

(2007), där författaren i sin lärandefigur 1.0 av utomhuspedagogik visar att det är hälsan som 

är en av de stora och viktiga aspekterna inom utomhuspedagogik.  

Flera av respondenterna lyfter aspekten av att reflektera, att få barnen att reflektera över vad 

det faktiskt är som sker runt dem. En av respondenterna berättar att man brukar använda sig 

av litteratur som är till för barn, om fakta om de allra vanligaste djur/insekter man kan hitta i 

skogen. Detta kopplar jag tillbaka till att Deweys teori, som enligt Szczepanski (2007) hävdar 

att det viktigaste är att det sker ett samspel mellan kunskap och handling, att dessa två går 

hand i hand. Respondenten menade på att detta är ett sätt att fördjupa sig kring ett djur 

tillsammans med barnen. Mina resultat visar till stor grad detsamma som tidigare forskning 

redan påvisat.  

Eftersom jag har valt Skogsmulle-konceptet som det finns ytterst lite forskning kring, har jag 

fått rikta in mig på utomhuspedagogik, för att sedan koppla samman dessa två områden. Den 

forskning jag har hittat är relevant och har hjälpt mig att tolka och få en djupare förståelse till 

viss grad, men jag hade önskat att det fanns mer specificerad forskning om Skogsmulle-

konceptet. Det hade definitivt kompletterat studien bra, för nu är den större delen av avsnittet 

tidigare forskning/bakgrund baserad på utomhuspedagogik. Jag tror att om jag hade haft en 

mer kompletterad tidigare forskning/bakgrund så hade mina resultat sett annorlunda ut. Från 

början skulle jag intervjua sex deltagare på tre olika förskolor, det visade sig dock under 

arbetets gång att det var betydligt svårare att hitta deltagare till min studie som gått någon 

utbildning hos Friluftsfrämjande. Därför blev det endast fyra intervjuer och det är också 

därför det bara är två stycken som har gått utbildning, medan de andra köper in tjänsten. Det 

teoretiska valet till studien har hjälpt mig att förstå och tolka mina resultat, dock inte i den 

utsträckning jag hade hoppats. Jag kan i efterhand se att det hade behövts en teori till för att 

komplettera, inte för att ställas emot varandra utan att stötta upp varandra. Jag anser ändå att 

Dewey är lämpad för min studie, det är den teorin som talar tydligast kring upplevelsebaserad 

lära. 
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Validitet och reliabilitet är två kriterier för att kunna bedöma kvaliteten i en studie (Bryman, 

2011). Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) är validitet ett sätt att fastställa i vilken 

utsträckning man har undersökt det som är tilltänkt för studien. Roos (2014) menar på att 

validitet är något man skall ha med sig under studiens gång, för att tänka på att man hela tiden 

har ett syfte att besvara. Bryman (2011) beskriver reliabilitet som ett sätt att mäta en studies 

trovärdighet, likt validitet, dock skiljer sig dessa åt genom att reliabiliteten fokus hur, medan 

validitet är vad. Vidare menar författaren att reliabilitetens centrala fokus är undersöka 

huruvida en studie är påverkad av tillfällighet, eller om resultatet skulle bli likadant om den 

gjordes om (Bryman, 2011). Problematiken med min studie är att den är specificerad inom 

utomhuspedagogik och Skogsmulle-konceptet, det finns mycket tidigare forskning kring 

utomhuspedagogik, men mer bristfällig forskning kring Skogsmulle-konceptet. Validiteten var 

inte hög, det kan bero på att få förskolor är anslutna till Skogsmulle i förskolan. Det innebär 

att det fanns ett begränsat urval av respondenter.  

När jag skulle hitta en lämplig metod att använda mig av så bestämde jag mig ganska snabbt 

för semistrukturerad intervju, detta eftersom jag är en oerfaren forskare och skulle ta del av 

respondenternas reflektioner. En annan aspekt till metodvalet var att jag inte är intresserad av 

att generalisera, jag vill få en djupare förståelse utifrån deltagarnas svar därför riktade jag in 

mig på kvalitativ istället för kvantitativ metod. Metodvalet hade jag inte ändrat om jag hade 

gjort om studien, däremot att jag kompletterat intervjuerna med att utföra observationer. Detta 

för att styrka det respondenterna berättat om ter sig/uppenbarar sig under 

utomhusaktiviteterna. Detta hade troligen även bidragit till att jag hade fått större resultat i 

mina intervjuer, eftersom jag då hade kunnat skriva frågorna utifrån vad jag såg i 

observationerna.  

Efter att ha granskat mitt eget arbete hade jag gjort mycket saker annorlunda, men som 

oerfaren forskare anser jag ändå att jag har fått nya kunskaper och lärdomar. Jag hade jobbat 

mer för att se till att styrka upp resultaten, kompletterat med fler metoder, teorier och mer 

tidigare forskning. Vidare anser jag att mina frågeställningar och syfte har besvarats, men inte 

i så stor utsträckning som jag hade velat. Jag har fått kunskap i hur Skogsmulle-konceptet 

fungerar på dessa tre förskolor, hur man väljer att nyttja resursen. Men jag har också fått en 

förståelse för att dessa pedagoger (olika grad av utbildning, och äldre utbildning) har till viss 

del saknat kunskapen av att lära ut om naturvetenskapliga ämnen för små barn, de vill säga att 

man varit oerfaren i hur man skall gå till väga. En av respondenterna berättar tydligt att 

utbildning hos friluftsfrämjande har varit mycket givande, eftersom hen fick verktyg/redskap i 

hur hen skulle arbeta med barnen. Jag fick aldrig möjligheten att söka vidare för att ta reda på 

om det fanns någon kommunal förskola som hade implementerat Skogsmulle-konceptet i 

deras verksamhet. Men det hade varit intressant att se hur det fungerade där, om något skiljer 

sig eller om det är liknande som på de andra förskolorna. Efter att ha analyserat mitt resultat 

och jämfört med tidigare forskning, anser jag att Skogsmulle-konceptet främjar biologi i 

förskolan 
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Bilagor 

1. Bilaga 

Hej! 

Mitt namn är Sara Grabic och läser till förskollärare på Karlstad Universitet. Under våren 

2016 kommer jag skriva mitt examensarbete, som handlar om biologi i förskolan. Jag är 

nyfiken på att undersöka aspekten Skogsmulle samt utomhuspedagogik och om och i så fall 

på vilka sätt den upplevs stärka naturvetenskapliga ämnen på förskolan. Detta innebär att jag 

söker samtycke för intervju med pedagoger som har gått utbildningen Skogsmulle. 

Undersökningen skall genomföras via intervjuer som kommer att spelas in, dessa kommer 

enbart användas av mig i forskningssyfte. Jag vill vidare informera om din anonymitet och 

säkerhet som deltagare samt mina skyldigheter som forskare. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande i studien, du har rätt att avstå att besvara de frågor du inte vill svara på. För att 

säkerställa din anonymitet kommer jag att inte uppge ditt riktiga namn i uppsatsen, all data 

som samlas in kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående och enbart användas i 

forskningsändamålet samt efter avslutat arbete kommer all insamlad data att förstöras. Det 

kommer inte heller finnas beskrivningar som kan leda till Er eller Er förskola.  

Tiden för intervjun är ca en timme. 

 

Eftersom arbetet är tidsbegränsat önskar jag svar så fort som möjlig, senast den  

För att kunna påbörja arbetet behöver jag därför ditt samtycke som deltagare, genom 

underskrift nedan ger du ditt samtycke att delta i undersökningen. 

 

Har du vidare frågor eller något känns oklart kan man nå mig på: 

Mailadress: xxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

Med vänliga hälsningar, Sara Grabic 

_____________________________________________________
Samtyckesbrev 

Ditt namn:__________________________________________ 

Sätt ett kryss på rutan som gäller för dig: 

 Ja, Jag vill delta i undersökningen. 

 Nej, Jag vill inte delta i undersökningen. 

 

________________________       ______________ 

  Din underskift                      Datum 

 

 

mailto:Sara.grabic@gmail.com


 

 

2. Bilaga 
Intervjuguide 

Inledande frågor – uppvärmning 
1. Vad var det som fick dig att vilja arbeta med barn? 

2. Hur ser din yrkeserfarenhet ut?  

3. Har du alltid jobbat med barn i yngre åldrar?      

 

Tema 1 – utomhuspedagogik 
1. Vad anser du är utomhuspedagogik? Varför? 

2. Vilka fördelar anser du att utomhuspedagogiken har? Varför? 

3. Hur använder ni era utomhusmiljöer för att väcka barnens nyfikenhet kring ämnet biologi? 

4. Vilka nackdelar finns det med Ur och Skur? fördelar? 

 

Tema 2 – Skogsmulle     
1. Hur ofta besöker Skogsmulle er verksamhet?  

2. Vad händer då? 

3. Hur tänker du kring att din förskola är ansluten till Skogsmulle?     

4. På vilka sätt anser du att Skogsmulleutbildningen har varit givande?     

5. Hur integrerar ni förskolans läroplan i er lärmiljö? 

6. Anser du att det krävs speciella miljöer för att kunna nyttja Skogsmulle-konceptet på bäst 

sätt? Vilka? 

7. Vilka nackdelar finns det med Skogsmulle? Fördelar? 

 

Tema 3 – Biologi i förskolan 
1. Anser du Skogsmulleutbildningen har gett dig insikt i hur du kan arbeta med biologi i 

förskolan? Hur? 

2. Anser du att det är svårt att jobba i ett vetenskapligt ämne som biologi? Varför? 

3. Anser du att ämnet biologi har utrymme i er förskoleverksamhet?  

4. Hur bemöter du som pedagog barnens spontana frågor kring biologi? 

5. Anser du att du applicerar naturvetenskapliga begrepp när du pratar med barnen? Vilka? 


