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Sammanfattning 

 
Introduktion: Den tekniska utvecklingen går fort framåt och dagens barn föds in i en tid 

där teknik är naturligt och mer tid spenderas framför datorer, läsplattor, smartphones och 

TV. Är det så att tekniken inkräktar på hur mycket tid som barnen är i skogen på sin fritid 

och vad de gör när de är där. Barn mår bra av frisk luft och den variation som naturen och 

skogen kan ge visar tidigare forskning, och för att vi i framtiden ska kunna ha skogar 

fyllda av variation och biologisk mångfald så behövs det barn som respekterar och bryr 

sig om vår natur.  

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur barn nyttjar skogen i sin närmiljö och vilka 

referenser de har av skogen. Följande frågeställningar användas för att nå fram till syftet. 

1. Skiljer sig synen på skogen och utnyttjandet mellan barn med landsortsbakgrund 

gentemot barn vars föräldrar flyttat dit? 

2. Går det att definiera och förstå skillnader i nyttjande och referenser mellan dessa två 

grupper, samt definiera orsaker som kan tänkas ligga bakom detta?  

3. På vilket sätt nyttjas skogen och finns det fler sätt för barnen att utnyttja skogen i sin 

närmiljö på och om dessa slutsatser kan påverka skogens framtid 

 

Metod: Studien var en kvalitativ studie och genomfördes med hjälp av intervjuer av 

barnen samt att alla barn fick måla varsin teckning. Urvalet bestod av sjutton barn i en 

förskoleklass samt fyra barn av dessa som fick en djupare intervju. Barnen går på en 

förskola i Vetlanda kommun, Jönköpings län. Materialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys samt att teckningarna tolkades. 

  

Resultat: Skolskogen spelar en viktig roll i hur barnen refererar och utnyttjar skogen. 

Flera barn använde skolskogen på sin fritid och en majoritet av barnen refererade till 

skolskogen i sina teckningar. Har barnen familj och mor- och farföräldrar som vistas i 

skogen med svamp- och bärplockning, jagar, fiskar eller äger skog så innebär det att 

barnen oftare är i skogen på sin fritid. Barnen har god kännedom om vad allemansrätten 

innebär, trots att kunskaperna mest inriktas på vad man inte får göra i naturen. Alla 

barnen i studien visar på att de mår bra när de är i skogen och en majoritet av barnen 

upplever att de känner sig trötta när de kommer hem efter att ha varit i skogen. Mindre än 

hälften av barnen upplever skogen som hotfull och det är tydligt att närheten till skogen 

avgör både transportsätt och barnens nyttjande av skogen.  
 

Summary  
 

Introduction: The technology is developing fast forward and today's children are born 

into a time where technology is natural and more time spent in front of computers, 

tablets, smartphones and TVs. Is it that technology encroaches on how much time the 

kids are in the woods in their spare time and what they do when they are there. Children 

benefit from fresh air and the varying nature and the forest can provide shows past 

research, and that in future we will be able to have forests full of variety and biodiversity 

needed the children to respect and care for our natural environment. 

 

Purpose: The aim of this study is to examine how children utilize the forest in their 

environment and what credentials they have of the forest. The following questions were 

used to reach the objective. 
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1. Different views of the forest and the exploitation of children by provincial background 

against children whose parents moved there? 

2nd Is it possible to define and understand the differences in usage and references 

between these two groups, and reasons that may be behind this? 

3rd How utilized the forest and there are more ways for kids to make use of the forest in 

their immediate environment, and where these findings could affect future forest 

 

Method: The study was a qualitative study and was conducted through interviews of the 

children and that all children got paint respective subscription. The sample consisted of 

seventeen children in a kindergarten class, and four children of those who had a deeper 

interview. Children go on a kindergarten in Vetlanda Municipality, Jönköping County. 

The material was analysed using qualitative content analysis, and that the designs were 

interpreted. 

 

Results: The National Forests play an important role in how children refer and utilize 

forest. Several children used the school forest in his spare time and a majority of the 

children referred to the school forest in their drawings. Have the kid’s family and 

grandparents who were staying in the forest with mushroom and berry picking, hunting, 

fishing or own forest so it means that children are more often in the woods at their 

leisure. The children have a good knowledge of what to roam means, despite that 

knowledge most focus on what you can’t do in nature. All children in the study shows 

that they feel good when they are in the woods and a majority of children feel that they 

feel tired when they come home after being in the woods. Less than half of children 

experience the forest as intimidating and it is clear that the proximity to the forest 

determines both modes and children's use of the forest. 
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Abstract 

 
Barn mår bra av att vara ute i skogen och behöver få utlopp för energi som samlas. De 

behöver få vara ute i skogen både i skolan och på sin fritid. Studiens syfte är att belysa 

hur barn nyttjar skogen i sin närmiljö och vilka referenser de har av skogen. Materialet 

insamlades genom intervjuer och teckningar och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys samt bildtolkning, vilket ledde fram till resultatet. Tillgången på skolskog 

var märkbar hos barnen och de refererade till skolskogen i både intervjusvar och 

teckningar. Att ha familj som använder skogen till svamp- och/eller bärplockning är en 

aspekt som gör att barnen tillbringar mer tid i skogen. Detsamma gäller även för de barn 

som har mor- och farföräldrar som äger skog och för de barn som har föräldrar som fiskar 

och jagar.  
  

Nyckelord: Skog, skolskog, Sverige, Vetlanda, allemansrätt, barn, utnyttjande, referenser. 

 

 

Abstract 

 

Children benefit from being out in the woods and need to find an outlet for energy that is 

collected. They need to be out in the woods both in school and in their spare time. The 

study's purpose is to illustrate how children utilize the forest in their environment and 

what references they have of the forest. Data was collected through interviews and 

drawings, and analyzed using qualitative content analysis and image interpretation, which 

led to the result. The availability of school forest was noticeable in the children and they 

referred to the school forest in both interview answers and drawings. To have family who 

use the forest for mushrooms and / or berry picking is an aspect that allows children to 

spend more time in the woods. The same applies also for the children who have 

grandparents who own forest and for those children who have parents who fishes and 

hunts. 

 

Keywords: Forest, school forest, Sweden, Vetlanda, Right of public access , children, 

utilization, references. 
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Förord 
 

På Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet ingår ett kandidatarbete på C-nivå 

vilket motsvarar 15 hp. Det här examensarbetet behandlar barns preferenser och 

utnyttjande av skogen i dess närmiljö.   

 

Intresset för uppsatsen startade i en kontakt med den skogliga förvaltningen i Vetlanda 

kommun där tanken om hur barn använder och refererar till skogen i sin närmiljö föddes.  

 

Jag vill tacka alla de barn som deltagit i studiens intervjuer. Utan ert intresse och 

engagemang vid intervjuerna och vilja att delta hade detta arbete inte kunnat skrivas. Ett 

stort tack till barnens lärare Gunvor Fredriksson som upplät sin och barnens tid till arbetet 

och som visade upp verksamheten barnen ingår i. Ett stort tack också till Eva Magnusson 

som bidrog med tolkningar av barnens teckningar och för ditt engagemang för skogen i 

stort och för detta arbete.  

 

Avslutningsvis ett stort tack till min handledare på Linnéuniversitetet, Harald Säll, för 

rådgivning och vägledning när det behövts och för de synpunkter och tips på arbetet som 

har utvecklat och avancerat studien i rätt riktning. 

 

 

 

 
       

 

Karin Bengtsson 

Korsberga 2013-05-28 
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1. Introduktion 

Dagens barn och ungdomar växer upp i en tid där teknisk utrustning är en självklarhet. 

Läsplattor används i undervisningssyfte, smartphones har en given plats och tidigt lär 

man sig handskas med den här sortens utrustning. Utvecklingen rusar fram och tar en allt 

större plats i vårt samhälle. Kanske föds dagens barn in i en tid där tekniken är så 

självklar och användbar, att andra sysselsättningar möjligtvis får stryka på foten. Mycket 

av den tekniska användningen sker inomhus och kanske är det så att utomhusaktiviteterna 

är en del som får stå tillbaka när den tekniska utvecklingen tar över mer och mer? 

Jämför vi med många av de som var barn på 1960-1970 talet som var mer eller mindre 

tvingade till sysselsättning utomhus. Det var en självklar del att man aktiverade sig 

utomhus med diverse aktiviteter och lekar. Utomhus är ett stort begrepp och vi väljer att 

rikta in oss på skogen och den aktivering som kan ske där. Food and Agriculture 

Organization of United Nations (FAO) definierar skogsmark som en landyta som är 

större än 0,5 ha, där krontäckningen är mer än 10 % när skogen nått minst fem meter vid 

mogen ålder (FAO, 2013). I den svenska, nationella definitionen klassas skogsmark som 

”Mark som är lämplig för virkesproduktion och som inte i väsentlig utsträckning används 

för annat ändamål. Marken anses lämplig om den kan producera i genomsnitt minst 1 

kubikmeter (m³) per hektar och år vid 100 års växttid.” (Skogstyrelsen, 2013).  

Resurserna och möjligheterna i skogen är stora, samtidigt som skogen kan uppfattas som 

stor och skrämmande. Skogsbruket i Sverige är stort, under 2010 sysselsatte skogsbruket 

mer än 75 000 personer (Skogsindustrierna, 2013). Mycket av råvarorna används till 

produkter och varor som vi kommer i kontakt med dagligen. Det är en viktig näring som 

skapar arbete och inkomster, förmodligen så även i framtiden. Men skogen är inte bara en 

källa till virke och inkomster, det är även en källa till rekreation och friluftsliv. Lars 

Kardell har under många år forskat om friluftskogar och friluftsliv i olika delar av 

Sverige. 

Vi har i Sverige en tydlig ägarstruktur med lång historia. Hela 50 % av den produktiva 

skogsmarken var i Sverige 2011 ägd av enskilda ägare, medan den statligt ägda skogen 

uppgår till 14 % (Skogsstyrelsen, 2013). Skogsägandet går i många fall i arv och det finns 

en tradition i att äga skog, vilket saknas i många andra av världens länder. Vår svenska 

allemansrätt gör att vi i stor utsträckning kan nyttja och använda skogen till friluftsliv och 

rekreation, något som världsligt sett är unikt (Naturvårdsverket, 2013). I Göteborg har 

miljöförvaltningen, på uppdrag av Naturvårdsverket drivit projektet ”Naturmöten med 

invandrare”. Uppgiften var att närmare studera och utveckla metoder som kan öka 

invandrares intresse för natur och miljö. Framförallt var uppdraget att i större 

utsträckning få invandrare att använda naturen för avkoppling och rekreation, men även 

för att få en förståelse, i både globalt och lokalt perspektiv, för det komplicerade 

sambandet mellan människa och natur. Uppdraget visar på att det krävs en delaktighet 

och en känsla för att alla ska kunna känns sig som lika goda svenskar, för att i 

förlängningen kunna skapa en medvetenhet om natur och miljöfrågor (Naturvårdsverket, 

2008). 

För att kunna bruka och sköta skogen i framtiden krävs det en förståelse och intresse för 

natur och miljöfrågor och det är viktigt att kunna förankra detta i ett tidigt skede. Denna 

studie kommer då in för att se hur barn på en specifik skola använder och utnyttjar dagens 
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skogar samt deras preferenser kring skog. 

 

1.1 Bakgrund 
För många av oss har skogen inte bara ekonomiska värden, det finns sociala värden som 

även de är viktiga för många. Regeringen beslutade under 2012 om etappmål och 

preciseringar i miljömålsystemet, där flera relaterar till skogens sociala värde. Det 

innebär att skogen och skogsmarkens värde ska skyddas för biologisk produktion, men 

också att den biologiska mångfalden bevaras. Det innebär också att kulturmiljövärden 

och sociala värden ska värnas, samt att skogens värde för friluftslivet bibehålls och 

värnas om (Regeringen, 2013).  

Den svenska allemansrätten är världsligt sett unik. Den ger oss en chans att tillbringa tid 

och utnyttja vår svenska natur på ett sätt som inte är möjligt i många delar av övriga 

världen. Allemansrätten ger oss inte bara en tillgång på natur, utan kräver också en 

hänsyn och varsamhet för djurlivet och naturen i sig. Vi ser idag allemansrätten som ett 

kulturarv, men den är även inskriven i grundlagen. Dock bör det beaktas att 

allemansrätten i sig inte är någon lag, men den omgärdas av lagar som reglerar vad som 

är tillåtet (Naturvårdsverket, 2013).  

1.1.1 Hälsa och natur  

Att människor mår bättre av att vistas i naturen har visats i flera forskningsrapporter. 

Roger Ulrich publicerade 1984 en artikel med effekter av naturens betydelse för hälsan 

som var mätbara (Ulrich, 1984). Naturen är viktig för återhämtning, Stephen och Rachel 

Kaplan (1989) visar i sin bok The experience of nature hur skogen berikar med nya 

upplevelser samtidigt som den ger återhämtande från mental trötthet. Författarna 

beskriver hur vi människor har en riktad koncentration och en spontan uppmärksamhet. 

Den riktade koncentrationen är den vi använder oss av i arbetet, när vi kör bil eller andra 

dagliga saker som kräver ett visst mått av koncentration. Den riktade uppmärksamheten 

kan vara omedveten, men oftast är den frivillig och vi styr själva över den. I dagens 

samhälle där vi matas med information från morgon till kväll tar den riktade 

uppmärksamheten mycket tid och energi i anspråk, vi behöver den riktade 

uppmärksamheten till att stänga ute till exempel onödiga ljud och irrelevant information. 

Detta innebär att vi människor måste ta oss tid för vila och återhämtning på något sätt, 

annars finns risk för psykisk utmattning (Kaplan & Kaplan, 1898).  

 

Den spontana uppmärksamheten däremot hör ihop med fascination. Vi fascineras av 

något i omgivningen och behöver inte använda den riktade uppmärksamheten, då att vara 

fascinerad inte kräver någon ansträngning. I naturen finns det mycket som fascinerar 

vilket gör att det är en perfekt plats för återhämtning. Författarna pratar om skogen som 

en mjuk fascination, där tankarna kan vandra fritt och vi kan slappna av. Man kan även 

vara fascinerad av någon hobby till exempel, men denna fascination är mer ”hård” och 

kräver ett visst mått av koncentration vilket gör att det oftast inte leder till någon 

återhämtning (Kaplan & Kaplan, 1898).  

Att våra barn även de behöver utevistelse i naturen för att må bra visar forskning som 

skett vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. De visar på att tillgången på natur på en 

förskolas utegård har betydelse för barnens koncentration och motorikförmåga. Två 

förskolor i Skåne undersöktes, båda med stora, lekvänliga utegårdar. Skillnaden låg i att 

den ena var konstruerad och byggd av människor och låg i innerstaden medan den andra 

var en förskola på landsbygden med en mer naturlig utegård.  Det visade sig att barnen 
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som gick på förskolan med en mer naturlig utegård hade bättre motorik och en högre 

förmåga att koncenterara sig jämfört med de barnen som hade en naturfattigare utegård 

(Grahn, 1997). 

 

En mer utvidgad studie genomfördes sedan efter några år med fler än hundra barn på 

förskolor med olika miljöer, med samma resultat. Barnen på förskolor med mer naturrik 

utegård hade en bättre motorik och en förbättrad koncentrationsförmåga. Det visade sig 

även barnen visade mindre prov på farligt beteende och impulsivitet, samt hade lättare för 

att förstå och lyssna på givna instruktioner och att arbeta mer tålmodigt med uppgifter 

(Grahn, 1997).  

 

1.1.2 Friluftslivets utnyttjande av tätortsnära skogar  
Studier har gjorts över hur användningen av skogar har förändrats över tiden samt hur 

skogarna bör skötas och planeras för att utnyttjas på bästa sätt av friluftslivet. I Växjös 

tätortsnära skogar, över skogarna i Jönköpings län och i tre tätortsnära skogar i Uppsala 

har Lars Kardell studerat bland annat det ovanstående. Studierna i Växjö och Uppsala är 

förhållandevis lika ur metodsynpunkt. I studierna har man besökt de olika 

skogarna/friluftsområdena och helt enkelt antecknat användningen av skogen. Man har 

använt sig av bestämda dagar och tider som besöken gjorts på och sammanställt detta. 

Besökarna har delats in i åldersklasser och vad de har haft för ”syfte” med besöken 

(Kardell, 2008).  

I Jönköpings län har Kardell (1988) studerat ”Människans behov av skog till friluftsliv”. 

En avgränsning i fält gjordes för att se vilka skogsområden som utnyttjades i fält, därefter 

valdes två områden ut för att upprätta två alternativa skogsbruksplaner och sedan 

beräknades konsekvenser som kunde uppstå. Både ekonomiska konsekvenser och 

konsekvenser i sysselsättning om skogarna skulle förändras.  Kardell kom fram till att 

varje tätortsbo i Jönköpings län har ca 125 m² skogsmark till sitt förfogande, med 

variationer från 78m² till 266 m² beroende på tätort. Tyvärr finns det inget samband 

mellan den andel skogsmark som utnyttjas och befolkningssiffran. Kardell visar också på 

att en totalkostnad för att bedriva skogsbruk mot friluftsskogar skulle utslaget på varje 

tätortsbo bli 4 kr per år. Detta ger att varje genomsnittligt skogbesök kostade 7 öre 1987. 

Vidare så menar Kardell att teoretiskt sett så var det endast två procent av Jönköpings 

läns tätortsbor som besökte de friluftsskogar som fanns under månaden oktober 1987. Av 

dessa två procent var hälften skol- och dagisbarn (Kardell, 1988).  

I Växjö har Kardell (1995) studerat förändringen av friluftslivet i Växjö under åren 1975-

1992. Studien visar på att skillnaderna i utnyttjande av Växjöborna under 1975 jämfört 

med 1991 enbart är marginella, men att det finns en reducering av bilåkande och 

cyklande till skogen under 1991 jämfört med 1975. Man använder skogen i större 

utsträckning till att promenera i och även att promenera till. Kardell har även studerat hur 

Uppsalaborna använder tre stadsnära skogar under åren 1988-2007. Det visade sig att det 

skett en förändring under den tid som studien genomförts. I det större skogsområdet av de 

tre skogarna i studien försvann ca 22 % av besökarna under åren 1988-2007. I de två 

mindre skogarna var minskningen av besökare ännu större, och ett generaliserande av de 

tre skogarna ger en minskning av besök med ca en tredjedel under tidsperioden. Vad som 

är än mer anmärkningsvärt är den stora minskningen av barn i skogen, drygt hälften av 

barnen har försvunnit från skogen under 2000-talet visar studien (Kardell, 2008). 

 

.  
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1.2 Syfte och mål 

Barnen som idag går i skolan är framtiden och det är de som kommer att få nyttja och 

bruka den skog som vi idag nyttjar och brukar. Denna studie syftar till att belysa hur barn 

relaterar, använder och utnyttjar de skogar som finns i deras närmiljö i Vetlanda. Kanske 

finns det skillnader på hur skogen upplevs och används rent kulturellt, där en jämförelse 

för att se denna skillnad kan vara intressant.  

 

Syftet är att undersöka hur barn nyttjar skogen i sin närmiljö och vilka referenser de har 

av skogen.   

 

De frågeställningar som kommer att användas är följande. 

1. Skiljer sig synen på skogen och utnyttjandet mellan barn med landsortsbakgrund 

gentemot barn vars föräldrar flyttat dit? 

2. Går det att definiera och förstå skillnader i nyttjande och referenser mellan dessa två 

grupper, samt definiera orsaker som kan tänkas ligga bakom detta?  

3. På vilket sätt nyttjas skogen och finns det fler sätt för barnen att utnyttja skogen i sin 

närmiljö på och om dessa slutsatser kan påverka skogens framtid.  

 

1.3 Avgränsningar 
Avgränsningen är en specifik lågstadieskola i Vetlanda kommun där både barn med 

landsortsbakgrund och barn vars föräldrar flyttat dit går. Anledningen till en så snäv 

avgränsning är omfattningen på studien samt tidsapsekten. Den snäva avgränsningen 

kommer att spegla hur just barnen på den specifika skolan nyttjar och refererar till 

skogen, samt skillnader i detta. Åldersgruppen kommer att avgränsas till förskoleklass. 

 

 

 

 

2. Material och metod 
 

Studien är en kvalitativ och kvantitativ studie som genomfördes med hjälp av intervjuer 

och bildtolkning.   

 

2.1Design 

Anledningen till valet av metoder är för att kunna belysa barnens erfarenheter, referenser 

och användning. En kvantitativ studie med intervjuer genomfördes med alla barn, den 

stora gruppen. En intervjuguide togs fram, där frågorna var direkta och raka. Detta för att 

få en enklare och snabbare intervju med den stora gruppen. 

 

I den lilla gruppen med barn, som rörde de barn som genom ett specifikt urval plockats 

ut, var frågorna mer öppna. Dessa frågor var då djupare och kunde kräva mer eftertanke. I 

den lilla gruppen ger de öppnare frågorna en chans och möjlighet till att ställa följdfrågor 

för att säkerställa att ämnet berördes. En öppen form på frågorna skapade vissa 

förutsättningar för att anpassa intervjuerna med de följdfrågor som behövdes för att 

barnen skulle kunna utveckla och förklara hur den tänkte och resonerade. För att nå detta 

så användes Kvales (2009) kvalitativa intervjustudie i sju delar. Kvale vill att man ska se 

hela intervjuprocessen och att det inte alltid som man kan se delarna separerade ifrån 
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varandra utan de kan flyta ihop. Viktigast är att se delarna som en ordning att följa och att 

de faktiskt utgör en förenkling av verkligheten. De sju delarna kan ses som steg eller 

stadier där första steget är tematiseringen, där syfte med studien sätts upp, samt att de 

problemområden som är intressanta plockas fram. När syfte och problemområden är 

fastsällt måste en design till, alltså metoden som ska användas. Handlar det om en 

kvalitativ intervjustudie så måste en intervjuguide tas fram med bakgrund i syfte och 

problemområde. Därefter utförs steg tre, själva intervjuerna, som sedan tar steget vidare 

till en bearbetningsbar form. Detta fjärde steg handlar helt enkelt om att göra materialet 

bearbetningsbart samt tillgängligt. Materialet bearbetas sedan och analyseras i steg fem, 

omständigheter som dök upp under intervjuerna samt observationer tas med i 

bearbetningen.  Under steg sex plockar man fram de resultat som kommer fram i och med 

analysen och sedan i steg sju så skrivs själva rapporten (Kvale & Brinkman 2009).  

 

Bildtolkningen är en kvalitativ studie där Eva Magnusson tolkat bilderna. Eva är utbildad 

på konstfack i Stockholm och har under åren haft ett antal utställningar, nu senast på 

Liljevalchs under 2013. Eva finner sin inspiration i omgivningarna kring Granshult, 30 

km söder om Vetlanda, där hon också numera bor. Eva målar de ljusa hagarna, de 

färgglada blommorna, de röda stugorna och den omkringliggande skogen. Eva har under 

flera år jobbat inom skogssektorn och håller just nu på med bland annat ett projekt om 

estetik i skogsbruket. Eva brinner för det vackra och menar att med små medel kan vi få 

skogen vackrare och mer estetisk. Det kan handla om att röja fram vackra stenar, öppna 

upp en glänta, hålla stenmurar och rösen rena från sly, hålla stigar rena från ris i 

gallringar eller att helt enkelt öppna upp runt vackra lövträd (Magnusson, 2013). 

 

 

2.2 Studieobjekt  

2.2.1 Vetlanda kommun 

Precis utmed Vetlanda tätort så rinner Emån, den ringlar sig igenom kommunen från väst 

till öst och just runt Vetlanda kunde man på många ställen väldigt tidigt korsa den 

strömma Emån. Detta gjorde, tillsammans med antalet vägar som möttes i Vetlanda, att 

Vetlanda blev en naturlig mötesplats där handel och nyheter bedrevs och genomgicks. 

Redan på 1200-talet finns det brev där platsen Vetlanda beskrivs, men då med uttalet och 

stavningen Huetelandum. Ändelsen –landa, som Vetlanda har beskriver generellt en 

förhistorisk plats där bebyggelse varit. Just namnet Vetlanda, sammansatt av vete och 

landa, betyder platsen där man odlar vete, en plats som är bördig helt enkelt (Vetlanda, 

2013a).  
 

Vetlanda kommun är en landsortskommun i Jönköpings län, mitt i Småland med gräns 

mot Kronobergs län i syd öster samt Kalmar län i öster. Kommunen hade 2011 en 

befolkningsmängd på 26 302 personer, på en yta av 1 608 km². På landsbygden bodde 

under 2011 6 479 personer medan det i tätorterna bodde 19 823 personer, där 6 701 

personer bodde i andra tätorter än Vetlanda. Detta ger att drygt hälften av befolkningen 

bor i tätorten Vetlanda (Fick fakta, Vetlanda kommun 2013). Två grundskolor i 

kommunal regi samt en friskola, har elever i förskoleklass till årskurs nio, en skola har 

enbart elever från årskurs sju till årskurs nio.  Utöver dessa skolor finns det elva skolor 

som har elever i förskoleklass till årskurs sex, samt en skola med elever i förskoleklass 

till årskurs tre. Utav de 16 skolorna ligger sju i tätorten Vetlanda, de övriga runt om i 

kommunens tätorter (Vetlanda, 2013b).  
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82,5 % av befolkningen i kommunen mellan 20-64 år var 2010 förvärvsarbetare, att 

jämföra mot rikets 75,9 %. Störst sysselsättning under 2010 stod tillverknings- och 

utvinningsindustrin med, de sysselsatte 4 214 personer, i procent 33. 8 %. Alltså en 

tredjedel av förvärvsarbetarna, därefter så står handel, utbildning, byggverksamhet samt 

jordbruk, skogsbruk och fiske för en tredjedel (Fick fakta, Vetlanda kommun 2013). 

 

2.2.2 Bäckseda skola 

Bäckseda skola är en mångkulturell skola med drygt 300 elever. Skolan har en uttalad 

profil som grundar sig i natur och hembygd, där barnen ska rustas för att klara framtiden 

(Vetlanda, 2013c). I förskoleklasserna har barnen utevistelse i naturen en gång per vecka 

i cirka två timmar. Minst varannan vecka besöker de skolans skolskog. Övriga gånger 

besöker de andra skogar, lekparker eller annan natur i skolans närhet. Skolans skolskog 

ligger knappt en kilometer ifrån skolan. Förskoleklassen tar sig dit till fots i samlad 

grupp. Varje besök i skolskogen innehåller antingen en uppgift som ska göras eller någon 

form av undervisning. Därefter samlas man för fika för att avsluta besöket med fri lek. 

Skolskogen är till största del äldre blandskog med stort inslag av tall (Fredriksson, 2013). 

 

Skolskogen gränsar precis till Illharjens naturreservat. Reservatet utformades till dagens 

storlek 1998 och ligger i Emåns dalgång. Området sluttar i nordostlig riktning vilket gör 

att Emån fördelar sig i många små bäckar runt huvudflödet och ett s.k. kvillområde utgör 

själva reservatet. Området är näringsrikt och det finns gott om arter. Klibbalen är mycket 

framträdande samtidigt som det finns gott om björk. Precis utanför reservatet finns ett 

gravfält från yngre järnåldern, cirka 400-1050 efter Kristus. Gravfältet innehåller cirka 

115 gravar och gränsar även mot skolskogen (Länsstyrelsen, 2013)  

 

För att ta sig igenom skolskogen så får man antingen ta vägen som passerar bredvid 

Illharjens naturreservat eller över gravfältet. Det finns två samlingsplatser i skolskogen, 

den ena med en ordentlig grillplats och sittplatser. Den andra med rejäla sittbänkar där 

dryga 30 barn hade gott om plats för att sitta och fika eller ha undervisning. Skolskogen 

är drygt en hektar stort och det finns flera fågelholkar uppsatta för fågellivet (Fredriksson, 

2013).  
  

2.3Urval 
Urvalet för stora gruppen bestod av en hel förskoleklass med 20 elever. Barnen går på 

samma skola men har olika kulturella bakgrunder. Till lilla gruppen valdes sedan fyra 

barn ut, två pojkar och två flickor, i klassen. En av pojkarna och en av flickorna skulle i 

möjlig mån ha en kulturell bakgrund i Sverige, medan de andra i möjlig mån hade 

kulturell bakgrund i ett icke nordiskt land.  

 

Att barnen har olika kulturella bakgrunder bidrar till en bredd och gör att det går att 

jämföra och se om det finns skillnader. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Intervju 

Intervjuguiden som användes i grupp ett, såg likadan ut för alla barnen. Frågorna i grupp 

två var även de lika för alla barn, med chans till att komplettera med följdfrågor. Guiden 

utformades utefter författarens syfte och bestod av sexton allmänna frågor som ställdes 
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till alla barn, samt nio frågor till de fyra barnen i grupp två. De sexton allmänna frågorna 

består i frågor som beskriver hur barnen använder och utnyttjar skogen samt i hur barnen 

i stort refererar till skogen. De resterande nio frågorna till de fyra barnen i grupp två 

beskriver mer hur barnen bor och hur de ser på skogen samt om de vet mer detaljerade 

frågor om skogen.  

 

Frågeguiden testades med hjälp av en pilotintervju. Pilotintervjun genomfördes på två 

barn i författarens närhet, för att se hur frågorna föll ut när det kom till en verklig intervju 

med barn. Pilotintervjun innefattades inte i resultatet.  

 

Intervjuerna bokades med ansvarig lärare i god tid före intervjuerna. Barnen fick inte 

möjlighet att läsa eller se frågorna innan intervjun. Intervjuerna genomfördes i april 

månad, år 2013. 

 

Innan intervjun startade förklarade författaren att intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt och att barnen bara behövde svara på de frågor de kunde svara på. Därefter 

gavs möjlighet till att avböja eller tacka ja, därmed var intervjun helt frivillig att delta i. 

 

Förutom frågorna som ställdes från intervjuguiden ställdes följdfrågor som: ”Hur menar 

du då?”, ”Kan du förklara mer?” och ”Varför?”. Alla frågor från intervjuguiden ställdes 

till samtliga intervjupersoner. Vilka följdfrågor som ställdes berodde på hur intervjun 

utvecklade sig. 

 

Varje intervju beräknades att ta cirka tio minuter. 

 

Efter respektive intervju transkriberades materialet för att kunna analysera samtalet i lugn 

och ro. Det transkriberade materialet användes sedan i en kvalitativ innehållsanalys för att 

på så sätt analysera de svar som gavs.  

 

2.4.2 Bilder 

Alla barn fick i uppdrag att måla en teckning med temat ”SKOG”. Materialet som fick 

användas var blyertspennor, färgpennor och vanligt vitt ritpapper i A4 format. De fick 

alla samtidigt reda på att de skulle måla varsin enskild teckning och att de skulle tänka på 

skog när de målade sina teckningar. När teckningarna målades så var alla barnen i sitt 

vanliga klassrum, de satt i grupper om 4-5 barn per bord och hade tillgång till varsitt vitt 

ritpapper, sin egen blyertspenna och suddgummi samt ett gemensamt glas med tjocka 

färgpennor i varierande färger.  

  

2.5 Analys 
2.5.1 Intervjuer 

I den stora gruppen har svaren på frågorna sammanställts och redovisats statiskt med 

antal barn på varje svarsalternativ.  

 

För den lilla gruppen har kvalitativ innehållsanalys använts. Metoden förekommer 

framförallt i forskning inom omvårdnad och utbildning. Metoden är vald av anledningen 

av att den fokuserar på att belysa erfarenheter som framkommer från intervjuer eller 

observationer. Analysen utgår från en induktiv ansats, vilket innebär att det är en 

förutsättningslös analys av, i detta fall, material från intervjuer med barnens syn på skogen. 

Det kommer inte att genomföras några försök för att motbevisa eller bevisa någon tes 
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(Graneheim & Lundman, 2003). Den kvalitativa innehållsanalysen har sedan genomförts 

i flera steg. För att åskådligöra process och arbetsgång följer en arbetsordning.  

 

1. Textmassan från de transkriberade intervjuerna läses flera gånger om för att få en 

god uppfattning av helheten av intervjuerna. 

2. Utifrån syftet plockas sedan fraser eller hela meningar ut som innehåller relevant 

information. Det är viktigt att sammanhanget bevaras genom att inte för mycket 

av texten klipps bort. 

3. Fraserna och meningarna kondenseras sedan till kortare enheter som syftar till att 

bevara betydelsen men också skapa mer lätthanterliga meningar och fraser.  

4. Dessa kortade enheter kodas och kategoriseras. Koden är en kortfattad etikett 

som skapar möjlighet till att kategorisera materialet. Kategorierna består av olika 

koder med liknande betydelse. Det är viktigt att kategorierna är skapade på ett 

sådant vis att inte flera olika koder passar i en och samma kategori. Kategorierna 

återspeglar sedan det centrala innehållet i de transkriberade intervjuernas 

textmassa. 

5. Det slutgiltiga steget är att skapa teman i de olika kategorierna.  

 
 

2.5.2 Bildtolkning 

En bilds innehåll avser de föreställningar som konstnär eller den som tittar förknippar 

bilden med eller det bilden ger upphov till (Ericsson, 1970). Catharina Elsner (1998) 

menar att de färger och former som en bild gör tillgängliga för våra sinnen, får oss att 

förknippa bilden med tanke- eller känsloinnehåll. Det vill säga att bilden väcker 

föreställningar och associationer. Själva tolkningen av en bild är enligt Jan-Gunnar Sjölin 

(1998) de påståenden som läggs fram om bilden eller vad konstnären vill ha sagt med 

bilden.  

När barn börjar teckna försöker de finna en form som kan återge ett innehåll, detta hänger 

ihop med språkutveckling och begreppsbildning. De flesta barn börjar med cirkeln, det 

enklaste visuella mönstret. Cirkeln används för att skapa nästan vad som och visar mer på 

en generell egenskap av föremålslighet än just formen rund. Teckningarna utvecklas 

succesivt och barnen använder fler former och mönster som kombineras och skapar 

variationer. Succesivt så utvecklar de även strategier för att hantera mer komplexa 

strukturer och verklighetsåtergivning. Denna utveckling kan definieras som stadier i 

schema och justering (Elsner, 1998). Verklighetsåtergivningen menar Gombrich (1972) 

är reaktioner på omvärlden och inte bara en återgivning av den synliga värld som vi ser.  
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3. Resultat 
 

Sjutton barn har intervjuats, sjutton individuella svar har fåtts, vissa svar har varit 

lika/snarlika varandra medan andra har varit helt ensamma i sina svar. Utav de sjutton 

barnen är åtta stycken barn pojkar och nio stycken är flickor. Varje intervju hamnade på 

ungefär tio minuter där barnen fick chans till att tänka till på varje fråga och svara efter 

bästa förmåga.  

 

3.1 Nyttjandet av skogen. 
När barnen hör ordet skog är det två stycken som tänker på pinnar och två stycken som 

tänker på natur. Ett barn tänker på djur och då specifikt ekorre. Sex barn tänker på saker 

man kan göra i skogen såsom köra traktor, bygga koja, att man gör roliga saker, plocka 

kottar, att det är roligt att vara där samt att man inte får slänga plastpåsar i skogen. Fyra 

av barnen tänker på saker som finns i skogen, som träd, blåbärsris, granar och gräs. 

Endast ett av barnen tänker på en färg, och då färgen grön. Det är endast ett barn som 

tänker på en känsla eller hur det kan vara i skogen och specifikt för det här barnet var att 

det var kallt i skogen. 

 

Knappt hälften av barnen tycker att skogen är jättestor, medan fem stycken ser den som 

stor. Utav de åtta barn som ser skogen som jättestor så är sex av de flickor och två pojkar. 

 

När barnen svarade på frågan om vart skogen ligger så tänkte tio av barnen på skogen i 

sin närhet.  Sex av barnen sa att skogen ligger vid den röda bron, fyra flickor och två 

pojkar. Just den röda bro som de går över med skolan för att komma till skolskogen. Två 

av barnen, en pojk och en flicka, vet inte vart skogen ligger. Flertalet barn tänker större 

och ser att skogen ligger överallt, på jorden, där träden är, långt borta och på landet. Här 

är det en majoritet av pojkar som tänker större, se figur 1.  

 

 
Figur 1. Barns tankar om vart skogen ligger. 

 

Störst majoritet av barnen, fem stycken, tre flickor och en pojk, är i skogen ibland på sin 

fritid. Därefter är det fyra stycken som nästan aldrig är i skogen utöver det de är i skolan. 

Utav dessa fyra så är två pojkar och två flickor. Två av barnen, två pojkar, är inte alls ofta 
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i skogen medan ett barn, en flicka, aldrig är i skogen på sin fritid. Endast ett barn, en 

pojk, är i skogen nästan varje dag, se figur 2. 

 

 
Figur 2. Hur ofta är barnen i skogen? 

 

Tre barn är i den skog som även är deras skolskog, en pojk och två flickor. Två av barnen 

vet inte vilken skog de är i på sin fritid. Ett barn är i en skog som ligger någon kilometer 

från sin bostad och ett av barnen brukar vara i skogen som finns vid sina mor- och 

farföräldrar. Hela tio barn är i skogen som finns vid deras bostad, se figur 3. 

 

 
Figur 3. I vilken skog är barnen på sin fritid? 

  

Sex barn bygger koja eller leker i den när de är i skogen, då är fem av dessa flickor och 

en är pojk. Ett av barnen, en flicka, tycker inte att det är roligt att vara i skogen och tycker 

att det är kallt. Övriga barn plockar smultron, grillar, letar pinnar, går, leker kurrgömma, 

klättrar i träd, leker eller fikar när de är i skogen. 

 

Det som barnen tycker är roligast att göra i skogen är att leka, tätt därefter kommer det att 

bygga koja och att leta material till kojbyggandet, se figur 4. 
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Figur 4. Vad är roligast att göra i skogen? 

 

När det kommer till vad som är tråkigast i skogen så är barnens meningar delade. Tre 

barn vet inte vad som är tråkigast och två barn tycker att inget är tråkigt i skogen. Ett av 

barnen tycker att det är tråkigt att leka just leken datten, medan några av de andra barnen 

tycker det är tråkigt att bara gå runt, sitta still, vänta, springa, gå och det mesta. Ett av 

barnen är aldrig i skogen då det tycker att inget varken är roligt eller tråkigt.  
 

När barnen är i skogen på sin fritid så är det med sin familj i de flesta fall eller med sina 

kompisar. Några barn, två pojkar, är i skogen med mor- och farföräldrar (Figur 9). 

 

 
Figur 9 

 

3.1.5 Hur tar ni er oftast till skogen - bil, buss, cykel, går?  

Går du ensam till skogen? 

Endast tre av barnen kan tänka sig att gå till skogen själva, de resterande svarade att de 

inte går ensamma till skogen (Figur 10). Oftast tar de sig till skogen genom att gå eller att 
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cykla. Ett barn åker bil till skogen som är hos sina mor- och farföräldrar, väl där åker man 

traktor eller fyrhjuling (Figur 11).  

 

 
Figur 10 

 
Figur 11 

 

3.1.6  Skulle du vilja vara mer i skogen med dina föräldrar? Kompisar?  

Mor-/farföräldrar? 

Sex av barnen vill vara mer tid i skogen, oberoende av vad de gör eller vilka som är med. 

Utav dessa är fyra flickor och två pojkar. Två av barnen vill vara mer tid i skogen om de 

får vara där med sina kompisar. Två av barnen, en pojk och en flicka, vill spendera mer 

tid inne med dator och TV-spel, ett barn, en pojk, var nöjd med den tid som spenderades i 

skogen nu och ett barn, en pojk, var oftast nöjd med den tiden som den var ute i skogen 

nu (Figur 12). 
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Figur 12 

 

3.1.7 Hur mår du när du är i skogen? Pigg, trött, glad, ledsen? 

Endast ett barn, en flicka, upplevde att känslan av att vara i skogen var tråkig och ett 

barn, en flicka, upplevde att det mådde bra, men att det alltid var kallt i skogen så att man 

fryser. Resterande barn mår bra när de är i skogen, de känner sig glada. Ett barn gillar 

miljön i skogen och den gör att barnet mår bra (Figur 13). 

 

 
Figur 13 

 

3.1.8 Brukar du vara trött efter att du varit i skogen?  

Två barn, en pojk och en flicka, känner sig pigga när de kommer hem efter att ha varit i 

skogen, de övriga barnen tycker att de är trötta, men nöjda, efter att de varit i skogen 

(Figur 14). 
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Figur 14 

 

3.1.9 Tycker du skogen kan vara otäck/hotfull? 

Sex barn upplever att skogen kan vara hotfull, om det kommer vilda djur, såsom varg och 

räv, när björnen kommer eller när stora hundar är lösa i skogen. Det var bara ett barn som 

mött något av de otäcka djuren i skogen och då en hund (Figur 15).  

 

 
Figur 15 

3.1.10 Brukar ni bygga kojor i skogen? 

Att bygga kojor i skogen gör elva barn på sin fritid, ett barn gör det endast när det är i 

skolan, ett barn gör det ibland och de resterande gör det aldrig. Utav de tolv barnen som 

bygger kojor på sin fritid så är sex stycken pojkar och sex stycken flickor (Figur 16). 
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Figur 16 

 

3.1.11 Cyklar du i skogen? 

Att cykla i skogen gör tio utav barnen, ett gör det bara ibland och de andra har inte provat 

att cykla i skogen överhuvudtaget (Figur 17). 

 

 
Figur 17 

 

3.1.12 Jobbar någon av dina föräldrar i skogen? 

Utav de sjutton barnen så var det ingen som hade föräldrar som alltid jobbade i skogen, 

ett barn hade en farfar som jobbade i skogen ibland med att skjuta älg. Ett barn har en 

pappa och farfar som jobbar med skogen någon gång per år och då handlar det om 

vedhuggning (Figur 18). 
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Figur 18 

3.1.13 Äger dina föräldrar mor eller farföräldrar skog? 

Tre barn vet med säkerhet att någon av deras mor- eller farföräldrar äger skog. En vet inte 

om någon de känner äger skog, några av barnen kanske känner någon som äger skog. 

Tolv barn känner ingen som äger skog (Figur 19).  

 

 
Figur 19 

 

3.1.14 Plockar dina föräldrar svamp eller bär i skogen? 

När det kommer till svampplockning så har de flesta barn varit med och plockat svamp. 

Tre av barnens familjer plockar svamp tillsammans, då främst kantareller. Fyra av barnen 

plockar svamp tillsammans med sin mamma, tre av barnen plockar svamp tillsammans 

med sin pappa och ett av barnen har en enstaka gång plockat svamp med sin mamma. Ett 

barn har en morfar som plockar svamp, ett barn har en mormor och morfar som plockar 

svamp medan ett barn plockar svamp med sin mormor. Ett av barnen plockar svamp med 

sin farmor, farfar är endast med och kör fyrhjuling då. Två barn har aldrig varit med och 

plockat svamp, inte heller plockar deras föräldrar eller mor- och farföräldrar svamp 
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(Figur 20). 

 

 
Figur 20 

 

Ett barn plockar inte bär tillsammans med sina föräldrar men tillsammans med sin 

storasyster, däremot är det sex barns vars familjer aldrig plockar bär. Sju av barnens 

familjer plockar bär tillsammans. Två utav barnen plockar bär tillsammans med sina 

morföräldrar och ett av barnen plockar bär med sin farmor (Figur 21). 

 

 
Figur 21 

 

3.1.15 Jagar och/eller fiskar din mamma, pappa eller syskon, mor-/farföräldrar? 

Ingen utav de sjutton barnen har varit med i skogen för att jaga, men har föräldrar eller 

mor- och farföräldrar som jagar. Barnen kunde räkna upp att de jagade älg, vildsvin, 

rådjur och hare (Figur 22). Endast två av barnen hade aldrig varit med ute i skogen för att 

fiska, dessa två barn kände inte heller till om någon annan i familjen fiskade. Fyra barn 

har fiskat tillsammans med sin pappa, fyra barn tillsammans med övriga familjen. Ett 

barn hade inte själv varit med och fiskat men visste om en kusin som brukade fiska. Fem 
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av barnen har varit med mor- eller farföräldrar för att fiska, några av dessa barn har då 

haft med sig sin pappa. Ett barn har fiskat tillsammans med sin pappa och en kompis 

(Figur 23). Inga barn har varit med enbart mammorna ut i skogen för att fiska eller jaga.  

 

 
Figur 22 

 
Figur 23 

3.1.16 Vet du vad allemansrätten är? Om ja, kan du berätta? 

Utav sjutton barn visste fyra barn inte vad allemansrätten var. De resterande kunde svara 

lite utförligare. Sju barn svarade att det var saker man får och inte får göra i skogen 

Ett barn knöt an till en uppgift de haft tidigare i skolan angående allemansrätten, barnet 

svarade att allemansrätten då var grejer som man ska lista ut på en teckning och ringa in 

det som är felaktigt (Figur 24).   
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Figur 24 

 

3.2 Intervju grupp två  

Till intervjun med grupp två valdes fyra barn ut, två pojkar och två flickor.  

 
3.2.1  Har du alltid bott i Vetlanda/Bäckseda? Om inte, i så fall, var bodde du innan? Bor 

ni i lägenhet/radhus/villa? ”Samhälle”/landet? 

Av de fyra barn som valdes ut till fler frågor så var tre av dem födda i 

Vetlanda/Bäckseda, medan ett av barnen var född i Litauen. Två av barnen vet att deras 

föräldrar inte är födda i Sverige men kan inte svara på vilket land. Efter konsultation med 

lärare så blir svaret att föräldrarna kommer från något utav länderna i sydvästasien. Ett 

barn har föräldrar som är födda i Sverige medan ett barn har föräldrar som är födda och 

uppväxta i Litauen.  

 

Två av barnen bor i lägenhet, de andra två bor i villa. Där den ena bor i villakvarter och 

den andra på landet. Två av barnen har skogen bakom huset medan ett barn har skogen en 

bit ifrån. Det fjärde barnet har svårt att säga hur långt det är till skogen men anser själv att 

det är nära.  

 

3.2.2 Vad betyder skogen för dig? Vad gör ni när ni är ute i skogen med skolan? Vilket är 

roligast att göra? Skulle du vilja ha mer lektioner utomhus, i skogen? Vad vill du göra 

då?  

Alla de fyra barnen har svårt att svara på frågan vad skogen betyder för dem. En blir glad 

av skogen och ett utav de andra barnen tycker mest att skogen är hotfull och äcklig. De 

resterande två kan inte svara på vad skogen betyder för dem men de gillar att vara där.  

 

När dessa barn är ute i skogen med skolan så vill två av barnen gärna bygga kojor. De två 

tycker också att det är det roligaste att göra när man är i skogen. Båda dess tycker 

dessutom att det tråkigast är att behöva sitta still och vänta. Som till exempel när de har 

fikat hela gruppen och de behöver vänta på att de andra ska fika klart. Det ena barnet 

tycker oftast att det är kallt i skogen så man fryser, det roligaste är fikastunderna då man 

får ha med sig eget fika. Då får man bestämma vad man får ha till fikat och då blir det 
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sådant som man tycker är gott. Barnet tycker att läsk och saft är det bästa man kan ha 

med sig som man kan dricka. Bullar och kakor eller godis är det bästa att äta vid fikat. 

Frukt är sådär, likaså mackor som också är tråkigt att ha i matlådan. Det fjärde barnet 

brukar leka när de är i skogen med skolan. Leka är också det roligast att göra när man är 

där. Tråkigast är att behöva gå till skogen. På frågan vilka lekar de leker så blir svaret 

olika lekar, vid lite påtryckning så kommer det fram att det oftast är kurragömma och 

datten som leks. Även om det händer att de leker familj eller krig också.  

 

Ett av barnen vill inte ha fler lektioner utomhus, det barnet tycker att det är tillräckligt 

med lektioner utomhus och vill helst vara inne mer. De andra tre barnen skulle gärna vilja 

ha en eller fler lektioner utomhus. Det är kul att vara i skogen och det finns alltid något 

kul att göra eller leka. Men barnen vill inte vara ensamma i skogen och leka utan det är 

bara kul om kompisarna är med.  

 

3.2.3  Känner du till några olika trädslag? Kan du beskriva något om dem?  

Tre barn vet det finns ett trädslag som heter gran, två av barnen kan förklara så mycket att 

det är grönt och har barr som sticks. Det tredje barnet målar i luften med händerna formen 

av en julgran när den förklarar hur en gran ser ut. Det tredje barnet vet även att det finns 

tallar och att de har små kottar och är mer bruna. Ingen av barnen vet vad björk är men 

det vad löv är och att det finns träd med löv istället för barr. Ett barn vet att det finns 

ekollon och att de är små runda saker som ramlar ner från träden.  

3.2.4 Vet du vad som händer med träden när de blir gamla? Vet du vad det blir av 

träden? (Papper, möbler, pennor etc.)  

Ett barn säger att när träden blir gamla så ramlar de ner och går sönder. Ett annat säger att 

de går sönder när de blir gamla. Det tredje barnet vet inte vad som händer med träden när 

de blir gamla och det fjärde barnet säger att träden blir ved när de blir gamla. Ingen av 

barnen förstår vad som menas vid frågan om vad man kan göra med träden. Ett barn får 

efter lite betänketid fram att de ruttnar så det går inte att göra något med det. Ett barn 

säger att man använder det till ved. Ett barn vet inte vad man gör med träden medan det 

fjärde barnet vet att man kan göra bord av träden.  

 

3.3 Teckningar  
Alla de sjutton barnen målade varsin teckning med temat skog. De valde alla att måla på 

liggande A4 och att använda färgpennorna. Många av dem refererade till skolskogen och 

den tallskog som finns där samt samlingsplatsen de har. Endast ett barn fyllde hela 

pappret med färg, på de resterande barnens teckningar fanns det vita omålade fält. 

 

3.3.1 Trädslag i teckningarna  

Ett barn hade målat en björk, samma barn var även ensam om att ha målat ett hus (Figur 

25). Alla barn utom ett målade träd på sina teckningar, det barnet målade en färgglad 

svamp som kan liknas vid en flugsvamp. Ett barn målade träd och en stor gul svamp. Tre 

barn hade tydligt målat granar istället för tallar. Ett barn hade lagt märke till barken på 

tallen och försökt att måla detta mönster.  
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Figur 25 

 

3.3.2 Negativa teckningar  

Vid tolkningen av bilderna så var alla bilder, utom tre, utan tvekan positiva. Utav de tre 

bilderna så kunde två av dem tolkas som både negativa och positiva (Figur 26 och Figur 

27). Där den ena innehöll tre personer som är svartmålade, de står mellan tre tallar och 

det ser även ut som det regnar. En första anblick gav en bild av dysterhet och mörker. När 

detta jämfördes mot svaren på intervjun av samma barn så ser man ett barn som är i 

skogen ibland och som tycker om att vara där. Figurerna på bilden visar sig vara glada 

och kanske är det så att det svarta föreställer regnkläder och att de är ute i regnet i skogen. 

Den andra bilden innehåller smågranar och vid en första anblick tolkades den som häftig 

och lite aggressiv. Att det var granar som målats, i julgransstil, kan varit rent 

schablonmässigt och de huvudfotingar som barnet målat visar troligen på att barnet är i 

en annan utvecklingsfas jämfört med de andra barnen. När man tittar på intervjusvaren så 

är det en pojke som är ute i skogen i princip varje dag och som verkligen trivs med att 

vara i naturen.  
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Figur 26 

 
Figur 27 

 

Den tredje bilden var dystrare och visade på att inte vara bekväm i skogen samt lite 

rädsla. Teckningen var också den teckning som var den enda som var helt färglagd. 

Teckningen innehöll en bred stig eller väg med varsitt träd på varje sida samt grönt på 

marken runt stigen/vägen. En figur var målad på stigen/vägen i dess framkant, precis som 

om den var på väg att fly. Kanske fanns det en symbolik i att allt var färglagt då det 

visade sig att teckningen var målad av den flicka som sticker ut lite. Flickan som inte alls 

trivs i skogen och som aldrig är där på sin fritid. Flickan upplevde skogen som hotfull och 

färgläggningen kan visa på att hon ser skogen som tät och skrämmande (Figur 28). 
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Figur 28 

 

3.3.3 Granar på teckningarna  

En teckning var av små granar i olika färger och tolkades som så att det var ett barn som 

inte ofta var i skogen, vilket visade sig att stämma. En flicka som nästan aldrig var i 

skogen på sin fritid, men som ändå mådde bra när hon var där, vilket färgerna tydde på 

(Figur 29). 

 

 
Figur 29 

 

Den tredje bilden som innehöll granar var mer varierande i storlekar på träden. I vänstra 

kanten fyller granarna hela pappret och i högra kanten är de mindre (Figur 30). 

Teckningen tolkades så att det antingen var ett barn som hade en känsla av att höra ihop 

med skogen, eller ett utanförskap. Men troligtvis att höra ihop med den då den inte var 
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aggressiv eller dyster. Pojken som målat teckningen är i skogen ofta, han har mor- och 

farföräldrar som äger skog och möjligtvis kan det vara så att han faktiskt var medveten 

om de olika stadier som träden går igenom när de växer upp.  

 

 
Figur 30 

 

3.3.4 Skolskog i teckningarna  

En teckning visar på två tallar som fyller ut hela pappret på höjden tillsammans med två 

mindre tallar samt två figurer (Figur 31). Ovanligt att barn målar så höga träd i jämförelse 

mot figurernas storlek, vilket kan visa på att skogen är stor och kanske lite skrämmande. 

Men det finns ändå en gemenskap och glädje i teckningen. Ett annat barn har målat 

troligen sig själv mellan två tallar, och där är figuren lika stor som träden, vilket tyder på 

att den flickan inte ser skogen som skrämmande (Figur 32). Detta stämmer väl överens 

med intervjusvaren då detta är en flicka som ofta är i skogen och som kan tänka sig att gå 

dit själv.  
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Figur 31 

 

 
Figur 32 

 

Fem barn har målat en samlingsplats eller grillplats (Figur 33), precis som den de har i 

skolskogen. Ett barn har målat fjärilar och möjligtvis någon sorts drake (Figur 34) medan 

ett annat barn har målat fåglar som flyger över träden. Endast ett barn har målat en 

blomma mellan tallarna. 
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Figur 33 

 

 
Figur 34 

 

3.3.5 Svampar i teckningarna  

Den teckning som endast innehåller en svamp (Figur 35), och då troligtvis en flugsvamp 

kan tolkas antingen som en slags fara då flugsvampar är giftiga eller så tolkas den som 

någon som vågar bryta sig ur. Pojken som målat den är inte så ofta i skogen men plockar 

ibland svamp med sin mormor och morfar. Den flicka som målade en stor gul svamp 

(Figur 36), troligen en kantarell, har både en mamma och mormor som brukar plocka 

svamp.  
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Figur 35 

 

 
Figur 36 

 

 

3.3.6 Gemenskap och koja i teckningarna  

Glädjande är att de flesta bilderna är så positiva och glada, samt att det i sex teckningar 

finns ett mått av gemenskap då det där finns flera figurer med på teckningarna (Figur 37). 

Endast en teckning har en bild av en koja (Figur 38).  
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Figur 37 

 

 
Figur 38 

 

 

 

 

  



  
 

29 
 

4. Diskussion och slutsatser 

 

4.1 Diskussion  

 

4.1.1 Besöksfrekvens  

Det finns ingen tidigare forskning eller studier som visar på hur barn använder och nyttjar 

skogen över olika tider, men det finns forskning på hur barn utvecklas i tidig ålder om de 

får vara i skogen samt att de mår bra av frisk luft (Andersson et al., 2005). Kardell (2008) 

har även studerat hur stadsnära skogar i Uppsala används och där funnit att besöksantalet 

har minskat under de senaste 20 åren. Detta speglar säkerligen även hur mycket barnen är 

i skogen i dagsläget. Tittar man på resultatet som framkommit i denna studie så 

förväntades det nog en lite högre användning av skogen, men glädjande så är det ett 

relativt bra resultat ändå. Men fler barn skulle förmodligen må ännu bättre om de 

tillbringade mer tid i skogen oftare. Barnen i studien har mycket nära till skogen och kan 

själva gå dit. Kardell visade på att drygt hälften av barnen har försvunnit från 

Uppsalaskogarna under de senaste 20 åren och att lägga detta mot denna studie så visar 

denna studies resultat ändå på ett ganska bra användande av skogen utav barnen. Här är 

det endast sju barn som aldrig, knappt aldrig eller bara ibland är i skogen. De övriga tio 

barnen är där oftare, minst en gång per vecka, de flesta oftare. Att Kardell (1988) visade 

att den användning av ett visst friluftområde i Jönköpings län under oktober månad 1987 

bestod i hälften skol- och dagisbarn är säkerligen även applicerbart i dagens samhälle. 

Andra studier visar på att användandet och utnyttjandet av våra skogar har minskat i 

friluftssyfte och har då även barnens tid i skogen med skolan minskat så har ju tiden de 

får möjlighet att vara i skogen minskat rejält. Detta tycker man borde visa sig i 

studieresultat, uppförande och mående hos barnen.  

 

4.1.2 Skolskogens betydelse  
När barnen väl är i skogen leker som sagt var många av dem, en viktig del för att utveckla 

motorik och för att få utlopp och användning av sin fantasi. Grahn (1997) visade att det är 

viktigt för barn med utevistelse och en naturlig uteplats att vara på för lek. Den naturliga 

uteplatsen främjar motoriken och barnens koncentrationsförmåga.  

 

Att barnen i studien har tillgång till en skolskog som de är i ungefär en gång per vecka 

och som verkligen är naturlig och ger tillfälle till kreativitet och en mer improviserad lek 

gör att de har lättare att koncentera sig i skolan och blir ofta mindre impulsiva och visa 

prov på mindre farligt beteende. De barn som då är mer i skogen på sin fritid torde då ha 

en ännu bättre koncentrationsförmåga och mindre risk för att ta till farliga beteenden 

under övrig tid av dygnet. Att spela spel på dator, smartphones eller tv-spel borde inte 

kunna mäta sig med den lek som sker i skogen. Kaplan & Kaplan (1989) skriver om den 

riktade koncentrationen som vi använder dagligen vid tv-tittande, sittandes vid datorer, 

surfplattor, smartphones och i skola och arbete. Den riktade uppmärksamheten använder 

vi oftast omedveten för att stänga ute ljud och irrelevant information. Allt detta gör oss 

mentalt trötta och ges inte tid för återhämtning kan man drabbas av psykisk utmattning.  

Både Kaplan & Kaplan (1989) och Ulrich (1984) menar på att skogen är ett sådant ställe 

som ger återhämtning och ny kraft för att orka ta oss vidare och framåt. Kaplan & Kaplan 

menar att den spontana uppmärksamheten hör ihop med fascination och att fascination 

inte är jobbigt och att skogen då är en plats som ger mycket spontan uppmärksamhet som 
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faktiskt får oss att återhämta oss. Även detta är viktigt att ta i beaktning med våra barn då 

de matas med information från morgon till kväll, är de i skolan så får de information där, 

det är bakgrundsljud och andra störande ljud som måste stängas av. De behöver 

koncentrera sig och vara mentalt aktiva i diverse skoluppgifter och när de kommer hem 

kan det vara läxor som behöver göras, andra fritidsaktiviteter och framförallt kanske tv-

tittande och spelande på tv-spel, datorer, telefoner och surfplattor. De fritidsaktiviteter 

som barnen gör menar Kaplan & Kaplan inte ger den spontana uppmärksamheten och 

fascinationen som behövs för återhämtning. De aktiviteterna är mer hårda, även om de 

kan fascinera så kräver de en större koncentration och då inte samma tillfredställelse till 

återhämtning.   

 

Att flera av barnen endast relaterar till skolskogen på frågan om vart skogen ligger är nog 

inte så konstigt. De är där och leker ibland, samt att barnen som inte är i skogen på sin 

fritid endast är i skogen när de är där med skogen. Den röda bro som barnen får gå över 

för att komma till skolskogen representerar verkligen för dem att här slutar bebyggelse 

och efter den börjar skogen. Att fler av dem tänker på den skog som finns i närheten av 

där de bor är glädjande då de refererar till den skog som de använder när de är i skogen 

på sin fritid. Det är också de flesta av dessa barn som är ute i skogen på fritiden mer än en 

gång per vecka. De utnyttjar då skogen i sitt närområde för att bygga kojor, leka, leta 

pinnar och klättra i träd.  

 

4.1.3 Barnens upplevelser 

Övervägande så hade många av barnen positiva upplevelser av att vara i skogen. De flesta 

av barnen upplever att de mår bra när de är i skogen samt att de efter vistelse i skogen 

känner sig trötta och tillfreds. Vad barnen tänker på när de hör ordet skog var väldigt 

varierande, två barn, en pojk och en flicka, tänkte på samma sak, nämligen natur och två 

andra barn, även det en pojk och en flicka tänkte på pinnar. Övriga barn hade helt 

individuella svar.  Sex barn tänkte på saker man kan göra i skogen eller att det är roligt 

det, vilket känns positivt. Endast ett barn hade en negativ känsla vid ordet skog, nämligen 

att det alltid är kallt i skogen. Endast ett barn tänkte på ett djur och då var det ekorre som 

barnet tänkte på. Ett barn tänkte på att ett trädslag, gran. Detta speglar även den fråga som 

ställdes i den djupare intervjun till de fyra barnen, där gran var det enda trädslaget som 

mer än ett av barnen kände till. 
  

Att skogen upplevs som stor för de flesta barnen känns inte så konstigt, de bor i ett 

landskap där skogen finns runt om dem. Det som avviker är att en pojk och en flicka ser 

skogen som liten eller bara några meter och två barn, en pojk och en flicka, ser den som 

mittemellan stor. Det går inte att säga hur barnens uppfattning om stor eller liten är, men 

flertalet av de barn som tycker att skogen är hotfull har också tyckt att skogen är jättestor. 

De som tycker skogen är mindre upplever inte att skogen är hotfull alls.  

 

4.1.4 Vad barnen gör i skogen  

Flera barn upplever det som tråkigt att vara i skogen om man inte gör något, till exempel 

att sitta still och vänta eller bara gå runt eller att inte få leka. Dessa barn, främst pojkar 

vill hellre bygga kojor, leka eller specifikt leka krig. Förvånande nog så är det fler flickor 

som tycker det är roligast att leka med kojor än vad det är pojkar. Flickorna plockar gärna 

pinnar till kojan, klättrar i träd, leker eller fikar medan pojkarna också tycker om att leka 

med pinnar, grilla, leka, plocka blommor och leka krig. 
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4.1.5 Avvikelse 

En flicka avviker i flera delar, hon gillar inte skogen, är aldrig där på sin fritid, det som är 

roligast att göra i skogen är att bygga snögubbar och det tråkigaste är att behöva springa. 

Det är också den flickan som upplever att det alltid är kallt i skogen och att man fryser 

när man är där. Visserligen känner hon sig glad när hon är där men hon skulle inte vilja 

vara mer tid i skogen. Hon upplever att hon faktiskt är trött när hon varit i skogen men det 

beror nog enligt henne själv mest på att det är så långt att gå till skogen. Hon är född i 

Vetlanda, vet inte vart hennes föräldrar kommer från, mer än att de inte är födda i 

Sverige. De bor i lägenhet och hon upplever att skogen ligger en bit bort. Hon känner inte 

till några trädslag och vet inte vad som händer med träden när de blir gamla.  

 

4.1.6 Svamp- och bärplockningens betydelse  

Det är tydligt att de barn som plockar svamp och bär med sina föräldrar, eller mor- och 

farföräldrar, är mer i skogen på sin fritid med sina kompisar. De barn som inte plockar 

svamp eller bär är mindre tid i skogen och är det främst då med familjen en gång ibland 

för att grilla, plocka blommor, gå på promenad eller leka exempelvis kurragömma.  

 

4.1.7 Närheten till skogen avgör transportsätt  

Att barnen i studien har nära till skogen märks på hur de tar sig till skogen, endast ett barn 

anger att det bara åker bil till skogen. Majoriteteten går eller cyklar till skogen. Viktigt då 

de får frisk luft och motion av det! Av de sjutton barnen så är det endast tre stycken som 

vågar gå till skogen själva, de andra fjorton vill ha sällskap när de går, där ibland de 

fjorton är den flickan som inte vill vara i skogen alls på sin fritid.  

 

4.1.8 Utnyttjande av skogen, pojkar gentemot flickor  

Det är fler flickor som vill vara ute mer i skogen med sina kompisar, pojkarna verkar 

hellre vilja vara inne för att spela spel.  

 

4.1.9 Hot i skogen 

Det som barnen upplever som hotfullt med skogen är djuren som finns där, exempelvis 

björnar, vargar, rävar och stora hundar. Sannolikheten att stöta på en björn i Småland lär 

inte vara jättestor, troligtvis samma med varg. Att man kan se en räv på avstånd händer 

sannolikt oftare än de två tidigare djuren. Däremot händer det nog oftare att det finns 

lösspringande hundar i skogen, vilket även Kardell (2008) påvisade i sin rapport. Barnen 

behöver säkerligen inte vara oroliga för att vargen, björnen eller räven skulle göra dem 

något, men det är tydligt att det oftast är lite större djur som är mest hotfulla och otäcka.  

 

4.1.10 Familjens betydelse  

Ingen av barnens föräldrar eller mor- och farföräldrar jobbade i skogen som 

sysselsättning, den pojk som har en farfar som ibland jobbar med att skjuta älg jagar 

troligtvis älg när det är säsong, inget annat. En annan pojk har en farfar och en pappa som 

hugger ved i skogen och det handlade om ett par gånger per år. Så sammanfattningsvis så 

var det ingen av barnens närmaste som jobbade i skogen. Det var endast tre av barnen 

som med säkerhet kunde svara på att de kände någon som ägde skog, ett barn kanske 

hade en gammelmorfar/farfar som ägde skog men den pojken var inte säker. De som de 

tre barnen kände som ägde skog var mor – och farföräldrar, inga föräldrar eller andra i 

barnens närhet. En pojk hade både mor- och farföräldrar som ägde skog och han var i 

princip dagligen i skogen vid sitt hus och lekte. De två andra barnen var i skogen ett par 

dagar i veckan. 
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Det var endast två av barnen som varken plockade svamp eller bär, dessa två var inte 

heller i skogen på sin fritid. Ungefär hälften av de resterande barnen hade föräldrar som 

plockade svamp och/eller bär och den andra hälften hade mor- och farföräldrar som 

plockade svamp och/eller bär. De två barn som inte plockade bär och svamp hade inte 

heller varit med och fiskat. Resterande barn har provat på att fiska eller känner i alla fall 

någon som har fiskat.  

 

Den flickan som avviker har en familjen som inte är ute i skogen, de plockar inga bär 

eller svamp och hon har aldrig varit med och fiskat, men känner en kusin som har fiskat. 

4.1.11 Allemansrätten  

Glädjande nog så visste cirka tre fjärdedelar av barnen på ett ungefär vad allemansrätten 

innebar. Det fokuserades mest på vad man inte får göra, vilket troligtvis grundar sig i att 

vi föds in ett tänk där skogen är till för alla och det är enklare att lära barnen vad som inte 

är tillåtet istället för att lära dem vad man får göra. Men det är viktigt att barnen får den 

här kunskapen tidigt även i skolan så att de respekterar och tar hand om naturen. Av de 

fem barn av de sammanlagda sjutton som inte vet vad allemansrätten är så ingår den 

flickan som avviker studien igenom. 

 

4.1.12 Intervjuerna med grupp 2  

När det kommer till de fyra barn som fick en liten djupare intervju så är den ena flickan 

den flicka som avviker igenom hela resultatet. Hon har en helt annan kulturell bakgrund 

än de flesta av de andra barnen. Föräldrarna har sitt ursprung i Sydvästasien och har 

troligen har familjen inte riktigt samma syn på skogen som många av de andra barnens 

familjer har. Flickan vill inte tillbringa mer tid i skogen, tycker det är mest kallt när man 

är där och att det är jobbigt att behöva gå dit. Hon tycker även att det är tråkigt att behöva 

göra saker i skogen och är det något som är lite roligt så är det att fika. Hennes familj har 

varken plockat svamp eller bär och flickan har inte provat på att fiska och kan inte svara 

på vad skogen betyder för henne eller vad allemansrätten innebär. Däremot vet hon att det 

finns granar och att när träden blir gamla så kan man klättra i dem. 

 

Den andra flickan har också föräldrar med ursprung i Sydvästasien, men här är bilden lite 

annorlunda. Familjen plockar bär, de har varit ute och fiskat tillsammans och hon tycker 

om att göra olika uppgifter när de är i skogen med skolan. Hon vill vara mer tid i skogen, 

men vet inte om några trädslag eller vad man gör med träden när de blir gamla. Hon vet 

dock att träden går sönder när de blir gamla. Hon vet inte vad allemansrätten innebär, vill 

inte gå ensam till skogen och kan uppleva att skogen är lite hotfull.  

 

Den pojk vars föräldrar har ett ursprung i Litauen så skiljer sig inte synen på skogen så 

mycket. Han mår bra av att vara i skogen, han har provat på att fiska, hans föräldrar har 

plockat svamp och bär och han är i skogen ett par gånger i veckan på sin fritid. Han vill 

vara mer tid i skogen och har gärna fler lektioner i skogen. Han har en pappa som både 

jagar och fiskar, han vet inte vad allemansrätten innebär men vet att det kan bli ved av 

träden när de blir gamla. Han vet att det finns granar och tallar och att de sticks.  

 

Den andra pojken är född i Sverige, med svenskfödda föräldrar och han är i skogen 

nästan varje dag. Främst bygger han kojor och leker i dem, det tråkigaste med skogen är 

att behöva gå dit. Han har en pappa och en farfar som jagar, samt fiskar. Han har varit 

med och fiskat, familjen har plockat bär och både mor- och farföräldrar äger skog. Han 

vet att det finns granar, att de ser ut som julgranar och att det finns ekollon som ramlar 

ner från vissa träd. När träden blir gamla ramlar de omkull och ruttnar, men de kan också 
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bli bord. Denna pojk vet att allemansrätten är det man får och inte får göra i naturen. Han 

vill gärna vara mer i skogen på sin fritid samt mer i skogen med skolan.  

 

4.1.13 Jämförelse av grupp två  

Jämför man dessa fyra mot varandra så ser man att de båda pojkarna är i skogen mer än 

en gång per vecka, de har båda fiskat, har föräldrar som plockat bär samt att de har båda 

en pappa som jagar. Det är bara en av dem som vet vad allemansrätten är, men de vill 

båda vara mer tid i skogen. De båda flickorna om man jämför dem mot varandra så är det 

en av dem som tycker om att vara i skogen, den andra tycker inte alls det är roligt. Ingen 

av dem vet vad allemansrätten är, bara en av dem har provat att fiska och det är bara en 

av dem som vill vara mer tid i skogen. Det är bara en flicka som inte vet om något 

trädslag och det är bara en pojk som kan nämna något man kan göra av träden.  

 

4.2 Teckningarnas betydelser 
Barnens teckningar var fascinerande på ett sådant sätt att det var flertalet av teckningarna 

som verkligen speglade hur barnen hade svarat i sina intervjusvar och att det var så 

många som visade positiva teckningar fulla av gemenskap. Den flicka som stack ut i 

intervjusvaren var också en utstickare bland teckningarna då hennes teckning var den 

enda som tolkades som helt dyster och lite skrämmande. 

 

4.2.1 Trädslag i teckningarna  

Bara ett barn hade faktiskt målat ett lövträd, i det fallet en björk, de övriga hade målat 

tallar och granar. Där tallarna var helt klart överrepresenterade och troligen hör detta ihop 

med den skog som de har i skolskogen. Bara ett barn hade målat något annat än träd, en 

flugsvamp som faktiskt kan symbolera fara eller så är det så enkelt att det är ett barn som 

vågade bryta sig ur mallen och måla något annat än träd. Den flicka som målade en 

kantarell hade en mamma och en mormor som brukade plocka svamp vilket då speglade 

sig i teckningen.  

 

4.2.2 Skolskog, lek och stadier i teckningarna  

Samlingsplatsen vid skolskogen fanns också representerad och de barn som målat den 

hade med en gemenskap och glädje i sina teckningar. Viktiga bitar att komma ihåg, då 

skogen inte bara ger frisk luft.  Flera barn nämnde lek, lek i kojor och pinnar i 

intervjusvaren men det är bara ett barn som faktiskt målat en koja på sin teckning. Ett 

barn har målat olika stadier av skogen, kanske är det så att han har hört pappa och farfar 

prata om skogen när de varit ute och fiskat, så det är medvetet av honom att måla 

granarna i så olika storlekar?  
 

4.2.3 Allemansrätt i teckningarna  

Då barnen jobbat ganska mycket med allemansrätten, till exempel ringa in vad som är fel 

på en bild, och även svarat på vad den innebär i intervjun så var det konstigt att inte se 

något utav detta i teckningarna. Kanske var det för svårt för dem att illustrera detta? Eller 

så förknippar de skolskogen mer med ordet skog än just allemansrätten. 
 

4.2.4 Förknippningar med ordet skog i teckningarna  

Tittar man på vad barnen svarade när man ställde frågan om vad de tänker på när de hör 

ordet skog så återfinns gran, natur, grönt, träd, gräs och koja i deras teckningar. Ett barn 

svarade även roligt och då figurerna är glada så får man nog se att den också passar in. I 

övrigt så återfinns ingen traktor, ingen ekorre, inga kottar eller pinnar, inget blåbärsris 

eller någon som slänger plastpåsar.  
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4.3 Begränsningar 

En begränsning i studien är helt klart underlaget. Hade studien genomförts på flera olika 

skolor, på varierande platser och på fler åldersklasser så hade man troligtvis kunnat se 

mönster och beteende utefter vart man bor och närheten barnen har till skogen. Likaså 

hade man säkerligen kunnat se fler kulturella skillnader och få en bredare förståelse för 

hur barnen kan tänka sig att använda skogen. Att ställa frågor till barn som går i 

förskoleklass kan vara svårt, det gäller att formulera och uttrycka sig på ett sådant vis att 

man får förståelse och ett svar som hänger ihop med frågan. Detta är naturligtvis en av 

felkällorna, då flera eller enstaka barn kan ha missuppfattat frågor och svarat på något 

annat.  
 

4.4 Urval  
Undersökningen är baserad på ett urval, en förskoleklass på en specifik skola. Alla barnen 

i klassen har intervjuats, och sedan har två pojkar och två flickor plockats ut för en något 

djupare intervju. Alla barnen i klassen fick även måla en teckning. Då skolan ligger i en 

liten landsortskommun i Småland är undersökningen inte helt representativ för landet i 

stort. Skolan är medelstor skola för kommunen i helhet, men jämfört med en skola på 

landsbygden i kommunen så bor många av dessa barn i villakvarter. Jämför man med en 

skola i storstadsregioner så finns det även där skillnader såsom boende, avstånd till 

skogen och kulturella skillnader och bakgrunder.  

 

Urvalet är strategiskt gjort, dels för att fånga tankar och användande av skogen i ung 

ålder hos barnen samt att det på skolan finns vissa kulturella skillnader och att de har en 

skolskog som de utnyttjar. Vidare så är de fyra barn som gjort en djupare intervju 

strategiskt utvalda för att få in kulturella skillnader och se om det finns olikheter.  

4.5 Validitet  
Validiteten är till största del stor, barnen har svarat på de frågor de fått samt målat varsin 

teckning. Syftet var att undersöka hur barnen nyttjade skogen i sin närmiljö och vilka 

referenser de har av skogen, vilket till största del har blivit besvarat och kartlagt. De 

frågeställningar som användes var:  

1. Skiljer sig synen på skogen och utnyttjandet mellan barn med landsortsbakgrund 

gentemot barn vars föräldrar flyttat dit? 

2. Går det att definiera och förstå skillnader i nyttjande och referenser mellan dessa två 

grupper, samt definiera orsaker som kan tänkas ligga bakom detta?  

3. På vilket sätt nyttjas skogen och finns det fler sätt för barnen att utnyttja skogen i sin 

närmiljö på och om dessa slutsatser kan påverka skogens framtid. 

Frågorna har till största del kunnat besvaras men för att kunna se större samband och 

helheter så behöver studien göras på fler barn och med fler kulturer representerade.  

 

4.6 Metod och kritik 

Den valda metoden ger författaren utrymme att styra studien med hjälp av intervjuguiden 

och valet av följdfrågor. Vid transkriberingen av det insamlade materialet krävs en 

noggrannhet och effektivitet för att sålla ut det viktigaste. Här finns det risk för att någon 

viktig information faller bort och tappas.  

Vid själva intervjuerna är språket en viktig del som ligger till grund för källkritiken. Blir 

språket för avancerat för barnen, förstår de frågorna som ställs och svarar de på frågorna 
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utefter vad de tror är rätt eller vad de tror att författaren vill höra. Några utav barnen har 

inte haft svenska som modersmål under sin uppväxt och hade ibland svårt att förstå 

frågorna, vilket gjorde att omformuleringar och försök till förklaringar var tvunget att tas 

till. Här kan språkförbistringen spela en stor roll.  

Hälften av barnen intervjuades innan lunch, de hade då varit inne hela förmiddagen 

medan resten av barnen intervjuades efter lunch. De hade då fått både lunch och rast 

precis innan intervjuerna. Detta kan med ha en avgörande roll i hur svaren har utformats, 

gruppen innan lunch kan möjligen ha lite jobbigare med koncentrationen och med att 

fokusera på svaren. Barnen som intervjuades efter lunch hade fått ny påfyllning av energi 

genom lunch samt att de haft lunchrast ute där de fått utlopp för en del av sin energi. Det 

faktumet att de på så sätt fått olika förutsättningar ligger troligen till grund för en viss 

kritik mot intervjumetoderna. Sedan kan det vara svårt att få tider etc. att stämma överens 

med skolans övriga aktiviteter och det är en aspekt som det måste tas hänsyn till.  

När teckningarna målades var alla barnen samlade i grupp, de satt på sina vanliga platser, 

med sina vanliga bordsgrannar. Alla barnen hade tillgång till samma sorts papper och alla 

barnen valde att måla sin teckning på liggande A4. Det talades om att de fick måla på 

vilket håll de ville och kanske var det grupptryck eller gammal vana som gjorde att alla 

barn valde att måla sin teckning på samma håll. Kanske fanns det även ett mått av 

grupptryck i att så många valde att måla skolskog och den samlingsplatsen. Eller så är det 

så att skolskogen är väldigt viktig för dem och det är därför som de refererar så mycket 

till den. De hade alla tillgång till samma sorts pennor, men det finns en risk för att det inte 

var riktigt samma färg på pennorna vid alla bord. Det fanns dock barn som lånade pennor 

från andra bord, men här kan det också finnas barn som inte vågade gå och leta reda på en 

annan färg.  

Att låta barnen måla sina teckningar enskilt hade kunnat göra att t.ex. ett eventuellt 

grupptryck hade undvikts och barnen istället själva fick forma sina teckningar. En 

uppföljning med fler teckningar och specifikare teman för att få en större helhet för 

skogen hade förmodligen gett ett mer rättvist resultat och en bättre helhet. Att ha tillgång 

till fler olika sätt att måla och olika tekniker är också det en förbättringsåtgärd som kan 

bredda resultatet mer. Likaså storleken på ritpapprena kan spela in. Kanske kan man låta 

barnen använda sin fantasi och kreativitet med hjälp av andra uttrycksformer för att 

ytterligare bredda helheten med hur de upplever skogen. 

 

Att intervjua barnen på samma tidpunkt är också en förbättringspunkt, har de lättare att 

koncentrera sig och svara på frågorna om de fått lunch och fått leka av sig på rasten eller 

är det bättre att ta frågorna innan lunchen. Nu genomfördes intervjuerna enskilt med 

barnen där svaren skrevs ner och en inspelning av samtalen gör att man i efterhand kan 

lyssna och tolka på hela samtalet istället för att bara se nedskrivna fragment.  

Att de hade en genomgång med allemansrätten innan frågorna ställdes bidrog troligtvis 

till att fler barn än vanligt hade koll på vad allemansrätten innebar och kunde förklara 

den.   

Att kunna intervjua fler klasser och framförallt fler skolor där förutsättningarna är 

annorlunda skulle även det bredda studien och se om avvikelserna finns på fler ställen.  
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4.7 Slutsatser 

 

4.7.1 Barnens mående kontra skogen och framtiden 

Barnen mår bra av att vara i skogen helt klart, ungefär hälften av barnen vill vara där mer. 

De har en positiv bild av skogen och tekningarna visar på att skolskogen är viktig för 

dem. Men om det nu är så att barnen tillbringar mindre tid i skogen med skolan och på sin 

fritid och samtidigt kanske mår allt sämre av det så behövs det göras saker för att få 

barnen att vara mer tid i skogen. Då alla barnen i studien menar att de inte mår dåligt när 

de är i skogen, snarare är det så att i princip alla barn trivs där och mår bra, så borde det 

vara självklart att spendera mer tid där. Troligtvis finns det mycket annat som lockar på 

barnens uppmärksamhet i dagens samhälle. En kombination av de tekniska prylarna som 

lockar, lathet och bekvämligheten att där enbart behöva göra det som tekniken styr oss 

till. Det finns i princip ingen användning av fantasin eller grovmotoriken. Inga pinnar att 

bära med bara händerna, inga träd att klättra i och ingen koja att krypa in i och leka en lek 

i. Det finns ingen möjlighet att leka kurragömma bakom en stor sten eller trädstam, inte 

heller någon möjlighet till att plocka blommor med händerna, se de olika färgerna, få 

andas frisk luft, höra de ljud som hör skog och natur till. Inte får barnen de viktiga 

vitaminerna som solen ger oss eller får utlopp för den energi som samlas inombords och 

som behöver få komma ut ibland. De tekniska prylarna ger säkerligen även de färdigheter 

och viktig kunskap som barnen behöver för att klara sig i framtiden. Den tekniska 

utvecklingen går fruktansvärt fort framåt och vi blir mer och mer beroende av den, vilket 

gör att barnen i ett tidigt skede behöver kunna handskas och hantera den för att kunna 

klara sig i framtiden. Men det måste kunna gå att kombinerade båda sakerna, att vara ute i 

skogen och att använda alla tekniska prylar. Kanske måste föräldrar och lärare, och till 

och med övriga vuxna, sätta mer gränser för hur mycket tid som får läggas vid de båda 

sakerna för att barnen ska få en chans till återhämtning men även utlopp för uppdämd 

energi. Enligt Grahns (1997) undersökning får som nämnts tidigare barnen en bättre 

koncentrationsförmåga, mindre risk för farligt beteende och impulsivitet om de har en 

utegård som är mer naturlig. Är det inte sådana beteenden som vi vill odla hos våra barn? 

Att kunna koncentrera sig och kunna fokusera på de uppgifter som ska göras. Vill vi inte 

ha barn som inte använder sig av farliga beteenden och som inte är impulsiva i situationer 

där det behövs eftertanke? Då kanske vi behöver se till att barnen får chans till utevistelse 

i skogen samt utvecklas på ett sådant sätt att de kommer att kunna klara av framtiden. 

4.7.2 Bakgrundens betydelse 

Vart barnen har växt upp och vad de har för bakgrund har en stor del i hur skogen 

utnyttjas. I Bäckseda och större delen av Vetlanda så når man skogen efter en tiominuters 

promenad. Det gör skogen där till väldigt lättillgänglig och enkel att nå. De barn som har 

nära till skogen använder den mer, medan barn som har lite längre till skogen är där mer 

sällan. Avståndet till skogen har en betydande roll vilket gör att liknande studier kan ge 

ett ganska annorlunda resultat. Likaså spelar barnens bakgrund och kultur en avgörande 

roll och en skola med mindre kulturella skillnader kan också ge ett avvikande resultat 

jämfört med denna studies resultat. Likaså spelar barnens föräldrar och mor- farföräldrar 

in, är de mer med barnen i skogen så är barnen även mer där med sina kompisar.  

 

Det finns vissa skillnader i hur barn med föräldrar födda i Sverige utnyttjar skogen 

jämfört med barn som har föräldrar från andra kulturer. I denna studie visar sig detta i och 

med en flicka som inte gillar att vara i skogen, varken med skolan eller på sin fritid. 

Familjen är aldrig i skogen och utnyttjar inte den skog de har i närheten. Den andra 

flickan med ungefär samma kulturella bakgrund har en familj som använder skogen mer, 
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men inte alls så mycket som vissa av de andra barnen med familjer gör. Båda dessa 

flickor, samt den pojken med ursprung från Litauen vet inte vad allemansrätten innebär 

och detta kan säkert också ha en bidragande orsak. Många av oss uppfostras nog in i 

allemansrätten med allt vad den innebär och vi vet att vi får röra oss fritt i skogen och vad 

som är tillåtet och inte tillåtet. Utan den kunskapen kan det vara svårt att våga sig ut med 

rädsla för att göra fel eller inkräkta på någon. Istället är det då lättare att låta bli att vara i 

skogen och istället göra andra saker. En annan skillnad kan vara att dessa barn är mer 

rädda för djuren som finns i skogen, båda dessa flickor är rädda för djur som finns i 

skogen och vill inte vara där själva. I Småland finns det inte gott om björn eller varg och 

övriga djur som finns här är relativt fredliga och stör inte oss människor när vi är ute i 

skogen. Men dessa flickor kan ha föräldrar som är uppväxta i länder där respekten för 

farliga djur i det vilda var större och man var inte i skogen på samma sätt som vi är här. 

4.7.3 Skolskogens betydelse  

Barnen refererar till skolskogen både vad det gäller vart skogen ligger och på sina 

teckningar vilket torde betyda att skolskogen är viktig för barnen och ger dem ett ställe 

där de kan få utlopp för sin energi och kreativitet. Skolskogen förknippas nästan enbart 

med positiva saker och barnen verkar gilla den miljön. Barn som saknar denna möjlighet 

till skolskog borde referera annorlunda till skogen och kanske har de inte en så positiv 

bild av skogen som dessa barn har 

 

Att ha tid i skolan varje vecka för ett par timmars utevistelse kan även det ha en 

avgörande roll i om barnen är i skogen på sin fritid. Dessutom är tiden i skogen med 

skolan säkerligen avgörande för om barnen kan tänka sig att vara i skogen på fritiden. Att 

tillsammans med sina klasskamrater få leka och göra olika uppgifter i skogen bidrar nog 

även det till att barnen tycker att det är kul i skogen. Den lek som sker i skogen under 

skoltid stimulerar troligtvis till att de även vill leka i skogen efter skoltid. Att läraren har 

en positiv och sund inställning till skogen och försöker få barnens intresse för natur och 

miljö gör nog att de uppskattar att vara i skogen. Att ha kunskap om olika saker som finns 

och sker i skogen ger barnen självförtroende och anledning till att ta sig dit fler gånger, 

även utanför skoltiden. Så tiden som barnen får i skogen under skoltid samt 

engagemanget från lärare bidrar säkerligen till att resultatet kan skilja sig åt om studien 

genomförs på annan skola med andra barn och lärare.  
  

4.7.4 Familjens betydelse för vistelse i skogen  

Att ha mor- och farföräldrar som har skog eller/och plockar bär och svamp gör att barnen 

tillbringar mer tid i skogen på sin fritid. Samma sak är det med barn som har föräldrar 

som plockar bär och svamp, de kommer också ut oftare i skogen, även med sina 

kompisar. Att ha föräldrar eller mor- och farföräldrar som jagar gör också att barnen är i 

skogen på sin fritid. 

4.7.5 Barnens utnyttjande av skogen  

Barnen nyttjar skogen till största del för att leka i, de cyklar däremot inte så ofta i den. Att 

bygga kojor och klättra i träd är andra saker som skogen nyttjas till. Något barn brukar 

grilla i skogen med sin familj eller fika. Helt klart så finns det fler saker de kan göra i 

skogen, den enda leken som kom fram att de lekte var kurragömma, men det finns otaliga 

fler lekar som går att leka i skogen. Ingen av barnen nämnde något om vatten i skogen, 

såsom små bäckar och sådant. De har väldigt nära till Emån med alla dess biflöden, men 

kanske är det så att de faktiskt har den respekten för vattnet att de inte är där och leker. 

Annars borde det finnas små bäckar där man kan bygga barkbåtar som man kan tävla med 

i vattnet. 
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Det enda som barnen nämner att de tillverkar av saker som finns i skogen är kojor, 

kanske hör det ihop med dagens materialistiska samhälle där vi överöses med leksaker 

och prylar att barnen inte har något behov av att tillverka saker. Endast ett barn nämner 

att det plockar blommor och ett barn plockar smultron, annars är det bara pinnar de 

samlar för att ha till sina kojor. Skogen är full av arter, växter och djur som borde vara 

spännande att upptäcka. Det finns gott om färgvariationer, former och tyngder som kan 

upptäckas i skogen.  

 

4.7.6 Vad barnen refererar till samt framtidens skogar 

Tallskogen som finns där barnen har sin skolskog verkar vara viktig, av sjutton 

teckningar så är det fjorton stycken teckningar som har tallar med. Det är höga, raka, 

vackra furor på flera av teckningarna och de skulle säkerligen göra flera skogsägare gröna 

av avund. Tallen har under en tid varit på tillbakamarsch, troligen på grund av den ökade 

älgstammen och granens popularitet. Kommer det i framtiden att finnas mindre sådana 

här fina tallskogar med stora grova tallar, som för dessa barn är väldigt viktigt, så kanske 

även det gör att färre personer kommer att visats i våra skogar. Mångfalden är viktig och 

vi behöver vara rädda om de olika typer av skog som vi idag har i Sverige och se till att 

de finns tillgängliga även för framtida generationer.  

Den svenska faunan är innehållsrik och varierande, sedan 1800-talet har ca 800 nya arter 

introducerats i Sverige, antingen via avsiktlig eller också oavsiktlig införsel av 

människor. Men det finns också arter som tagit sig hit av egen kraft. Under samma period 

har ca 200 arter försvunnit ur vår svenska fauna. Många av dessa var inte särskilt 

frekventa i Sverige och finns fortfarande idag i andra delar av världen. Idag är ca 5 % av 

våra djur-, växt och svamparter så hotade att det finns en viss risk för att de kan dö ut 

(Naturvårdsverket, 2013). Den biologiska mångfalden får stryka på foten i stora delar av 

det svenska skogsbruket. Det är arter som kräver en viss livsmiljö som i dagsläget inte 

erbjuds lika frekvent. Exempel på sådana livsmiljöer kan vara död ved i naturen, gammal 

barr- och lövskogar samt hagmarksstrukturer.  

4.8 Slutkommentar  

Problemet som många ser är den minskade biologiska mångfalden, det går snabbt att helt 

få en art att dö ut när viktiga livsmiljöer i naturen tas bort. En mening som etsat sig fast 

och som väcker tankarna är, Vem tar hand om fjärilarna i framtiden? Är det barnen som 

intervjuats i denna studie och hur kommer det då går för skogen i framtiden? Kan man 

bara hålla ett liv i intresset för skogen så kommer de säkerligen att ta hand om våra 

skogar i framtiden. Det krävs bara att vuxna i barnens omgivning ser till att de är i 

skogen, samtidigt som de får ta del av den tekniska utvecklingen, och att skolskogar får 

leva kvar och nyttjas. Önskvärt vore om det fanns plats för ännu mer tid i skogen i skolan 

för att öka på intresset och kunskapen hos barnen. Med ökade kunskaper om hur jordens 

organismer och arter fungerar tillsammans, och för jordens överlevnad i framtiden, så 

kommer intresset och med intresset kommer en förståelse för hur man bör agera och ta 

hand om vår jord. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

1. Vad tänker du på när du hör ordet skog? 

Hur stor är skogen för dig? Var ligger den?  

2. Hur ofta är du ute i skogen? Var är du då? 

3. Vad gör du när du är ute i skogen? Vad är roligast att göra i skogen? Vad är tråkigast att 

göra/vara i skogen?  

4. Vilka är med dig i skogen? Kompisar, mamma och pappa, mor-/farföräldrar?  

5. Hur tar ni er oftast till skogen - bil, buss, cykel, går? Går du ensam till skogen? 

6. Skulle du vilja vara mer i skogen med dina föräldrar? Kompisar? Mor-/farföräldrar? 

7. Hur mår du när du är i skogen? Pigg, trött, glad, ledsen? 

8. Brukar du vara trött efter att du varit i skogen?  

9. Tycker du skogen kan vara otäck/hotfull? 

10. Brukar ni bygga kojor i skogen? 

11. Cyklar du i skogen? 

12. Jobbar någon av dina föräldrar i skogen? 

13. Äger dina föräldrar mor eller farföräldrar skog? 

14. Plockar dina föräldrar svamp eller bär i skogen? 

15. Jagar och/eller fiskar din mamma, pappa eller syskon, mor-/farföräldrar? 

16. Vet du vad allemansrätten är? Om ja, kan du berätta? 

 

 

17. Har du alltid bott i Vetlanda/Bäckseda? Om inte, i så fall, var bodde du innan? 

18. Bor ni i lägenhet/radhus/villa? ”Samhälle”/landet? 

19. Vet du var dina föräldrar föddes? Bodde dina föräldrar på landet eller i en stad när de var små? 

20. Bor du nära skogen nu? 

21. Vad betyder skogen för dig? 

22. Vad gör ni när ni är ute i skogen med skolan? Vilket är roligast att göra? Skulle du vilja ha 

mer lektioner utomhus, i skogen? Vad vill du göra då?  

23. Känner du till några olika trädslag? Kan du beskriva något om dem?  

24. Vet du vad som händer med träden när de blir gamla?  

25. Vet du vad det blir av träden? (Papper, möbler, pennor etc.)  
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