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”Helt klart skogen!”  

Pedagogers syn på barnens-, pedagogens- och miljöns roll för 

utveckling, lek och lärande i mötet med naturen i förskolan 

Marie Lantz och Ulrika Nordin 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka pedagogers syn på förskolebarns vistelse i naturmiljö. 

Undersökningen utgick från kvalitativa intervjuer, insamlade berättelser från pedagoger med ett eget 

naturintresse, om vilken betydelse naturvistelse kan ha för barns utveckling, lek och lärande. 

Pedagogerna fick beskriva sitt förhållningssätt och hur de arbetar för att förverkliga läroplanens 

intentioner. I resultatet visade det sig att pedagogerna såg naturen som en resurs för fantasi, sinnlighet, 

motorisk utveckling och även ett berikat/utvidgat samspel barn emellan. Svårighet att skilja på lek och 

lärande belystes. Pedagogens uppgift att vara medagerande och medundersökande i barnens 

undersökningsprocesser framgick tydligt. Även aspekter på naturvistelse beroende på kulturell 

bakgrund och tidigare erfarenhet av naturvistelse framkom. Utsagorna kopplades till utvalda teoretiska 

begrepp hos John Dewey som tar upp betydelsen av att barn ska vara aktiva gentemot sin omvärld. 

Barn lär genom att göra, kommunicera, skapa, utforska, experimentera och reflektera i sociala 

sammanhang. Utsagorna analyserades även utifrån aktuell forskning om barn och natur. Naturmiljön 

ses som en neutral plats som möter barns olika behov. Detta framkom tydligt av resultatet samt den 

forskning som låg till grund för vår studie. Pedagogerna var eniga om att naturvistelsen och en 

medveten pedagogik i naturen tycks ha stor betydelse i grundläggandet av att skapa en känsla för 

naturen hos barnen och därmed en hållbar utveckling. ”… det man tycker om är man rädd om! För 

framtiden”.  

Nyckelord 
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Inledning 

Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom hennes 

sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i filosofi är våra fötter, våra händer, 

våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära oss tänka förnuftigt, det är att lära oss lita på 

andras förnuft, att lära oss mycket men ingenting veta (Jean-Jaques Rousseau) 

(Brugge, B., Glantz, M & Sandell, K 2011:49).  

Ämnet natur ligger oss båda varmt om hjärtat och vi har alltid varit intresserade av utevistelse, natur 

och djur. Vi har funderat och diskuterat om och i så fall hur naturen används för lek och lärande i 

förskolan?  Hur ser det ut i praktiken? Vi kan båda minnas vår uppväxt och skoltid, då lekar, 

upptäckter och sinnesupplevelser utgick från naturen. Det naturintresse vi har idag har följt med oss 

från vår uppväxt och det har påverkat vårt yrkesval och dess inriktning mot naturen. Vi vill lyfta fram 

vikten av att barn får uppleva, uppskatta naturen samt lära sig vara rädd om den. Vi anser att det är ett 

viktigt uppdrag för oss som jobbar i förskolan att medverka till att skapa ett tidigt naturintresse hos 

barnen. Skolverket har reviderat förskolans läroplan Lpfö98/10 där bland annat målen inom 

naturvetenskap har utvecklats vilket gör vår undersökning särskilt intressant (Skolverket 2010).  

Vi ser själva i vårt arbete naturens och naturvistelsens positiva effekter både för hela barngruppen och 

för individen, barn och vuxna. Vi har många egna goda exempel på barns upplevelser i naturen. Att 

som pedagog få vara medupptäckande och medagerande kring naturens alla hemligheter, att få lukta, 

smaka, känna och lyssna tillsammans med barnen ger oss energi och en stark känsla av välbefinnande 

vilket vi märker att även barnen blir inspirerade av.  

Vi vill här dela med oss av några självupplevda händelser tillsammans med barnen.  

Jag, Ulrika, har ofta förundrats och blivit hänförd av det barnen gör i naturen. En gång fann en flicka i 

min barngrupp en påfågelfjäril som flög vid en stubbe. Denna flicka upplevdes av sin omgivning som 

blyg och lite försiktig. Hon höll sig mest för sig själv. Flickan började bygga ett hus av pinnar på 

stubben till fjärilen. Hon tog en pinne till och en till, tills det fanns massor av pinnar och fjärilen flög 

omkring och såg ut att provlanda på alla. Resten av barngruppen blev nyfikna och lockades av vad 

flickan gjorde. Stolt och utan nervositet berättade hon vad hon hade byggt för fjärilen. En pojke som 

inte brukade vara så intresserad av naturen satte försiktigt sin hand vid fjärilen och den flög över till 

hans hand och satte sig där alldeles lugnt och stilla. Barnen satte sig på marken och tittade, och 

diskuterade kring det som hände. Fjärilen satt kvar på pojkens hand en lång stund innan han försiktigt 

satte den tillbaka på stubben där den verkade trivas! Detta var en upplevelse där flickan, som 

uppfattades som blyg av sin omgivning, fick stor plats och pojken som i miljön utanför skogen med 

största säkerhet inte hade brytt sig om fjärilen men som nu visade sådan hänsyn och försiktighet. Det 

var svårt att få med barnen hem från skogen denna dag!  

Jag, Marie, har fått uppleva hur barngruppen förändras och att barnen intar nya roller när de kommer 

ut i skogen.  Jag glömmer aldrig när pojken som av pedagogerna upplevdes som tyst, rädd och 

tillbakadragen tar mod till sig, när kompisarna backar, böjer sig ned och lyfter upp en död liten 

talgoxeunge som ligger där på stigen. Han säger sedan ”vi måste begrava den ordentligt så den kan 

komma till fåglarnas himmel”.  

Det är dessa och liknande ”guldtillfällen” som gör att vi längtar till skogen varje dag. 
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Att vi vill göra vårt självständiga arbete kring barn och natur förstärktes efter att vi läst två 

specialiseringskurser om natur, lek och lärande. Vi fick mängder av inspiration hur vi kan arbeta både 

teoretiskt och praktiskt med naturvetenskap och upplevelsebaserat lärande i naturen tillsammans med 

barnen i förskolan.  

Som pedagoger inser vi att naturen som miljö inte ger dessa goda gåvor av sig själv och därför vill vi 

ta reda på vad det är i pedagogernas förhållningssätt, i andra barns agerande och i användningen av 

naturmiljön som ger möjlighet till utveckling, lek och lärande.  

Titeln stod klar utifrån ett intervjusvar vi fick i vår studie. Frågan löd; ”Vilken miljö skulle du helst 

vilja vistas i…?”  ”Helt klart skogen” 

Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet presenterar vi relevant litteratur samt forskning kring pedagogens-, barnens och 

miljöns roll för utveckling, lek och lärande i mötet med naturen.  

Vi har i tidigare kurser i lärarutbildningen tagit del av litteratur som vi finner relevant för vårt 

undersökningsområde. I denna litteratur behandlas bland annat forskning och teorier kring barns lek, 

utveckling och lärande samt naturens betydelse för detta.   

Vi är inspirerade av John Dewey och hans uttolkare när det gäller pedagogens roll i barnens möte med 

naturen i förskolan. 

Historik  

Redan under antiken så förespråkade Aristoteles (384-322 f.Kr.) i sin filosofi användandet av våra 

sinnen och praktiska erfarenheter av verkligheten i sitt bildningsperspektiv. Pedagogen Jan Amos 

Comenius (1592-1670) uttryckte sig enligt följande: 

 Låt detta vara en gyllene regel; Att förevisa allt för alla sinnen, så långt det är möjligt, det vill säga, 

saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan något uppfattas av flera 

sinnen, förevisa detta för flera sinnen (Szczepanski 2007:16).  

Jean Jaques Rousseau (1712-1784) utvecklade Comenius undervisningsmetod vidare.  Rousseau 

betonade vikten av barnets möte med verkligheten. Fortsättningsvis har andra pedagoger som John 

Dewey (1859-1952), Maria Montessori (1871-1952), Célestine Freinet (1896-1966) och Elley Key 

(1849-1926) framhävt betydelsen av kontakten med verkligheten.  Sinnenas betydelse, den skapande 

fantasin och handens kunskap lyfts fram av samtliga pedagoger (Szczepanski 2007:16–17).  

I och med folkskolestadgan 1842 försvann de naturliga lärandesammanhangen barnen hade befunnit 

sig i tillsammans med sina föräldrar och lärandet dekontextualiserades. Detta innebar att teori och 

praktik åtskiljdes och de lärdomar som tidigare överförts generationer emellan förlorade sitt värde 

(Dahlgren & Szczepanski 2004:14–16).  

John Dewey hävdar att individens utveckling sker genom konkreta och praktiska erfarenheter av vår 

omgivning vilket underlättar begreppsbildningen. Han menar att vi får erfarenheter genom själva 

undersökningsprocessen. Reflektion är nödvändig för att det vi gör och upplever ska bli kunskap. 
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Detta har Dewey sammanfattat i uttrycket ”learning by doing”. ”Den ofta fysiska förnimbara 

sinneserfarenhetens kunskapsväg måste beröra den lärande ’under the skin’” (Brugge, Glantz & 

Sandell 2011:51).    

Litteratur och tidigare forskning 

Begreppet natur 

Enligt nationalencyklopedin så anses natur vara ett komplicerat begrepp. Det finns många olika 

betydelser. En är ”den del av den omgivande verkligheten som inte är skapad av människan”. En 

annan beskrivning av natur är gjord av Arthur Lovejoy som menar att begreppet kan delas in i två 

huvudgrupper.  

I den ena åsyftas den materiella världen i stort (i en extrem betydelse: allting) men särskilt den av 

människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i form av växter, djur, landformer osv. I den andra 

åsyftas någots (vanligen något levandes) grundläggande egenskap, väsen eller egenart (NE.se/natur). 

Miljöns roll i barns lek, utveckling och lärande  

Vi anser att en av förskolans viktiga uppgifter är att introducera och låta barn uppleva naturmiljö där 

de får möjlighet att använda alla sina sinnen och med det utveckla både praktiska och teoretiska 

kunskaper. Vår uppfattning är att det är av stor vikt för barns fysiska, psykiska utveckling och hälsa. 

Naturvårdsverket hänvisar till forskning som visar att barns fria tid och rörlighet är mindre idag samt 

att barn leker mer inomhus än vad man gjorde för några decennier sedan. Detta gör att ett ansvar läggs 

på föräldrar, förskole- och skolpersonal om barnen ska få en tidig relation till naturen (Ottosson & 

Ottosson 2006:24). Undersökningar pekar idag på att fetma, muskelsvaghet, sänkt hjärt-lungkapacitet 

redan hos förskolebarn i Sverige ökar i skrämmande hastighet (Grindberg & Langlo Jagtoien 

1999:18). Ebba Lisberg Jensen framhåller i en forskningsöversikt på uppdrag av Statens 

folkhälsoinstitut att för barn mellan cirka 3-7 år är det speciellt viktigt med fysisk aktivitet för att träna 

koordination och för att förhindra muskelförkortningar i ben och rygg (Lisberg Jensen 2008:19). Barn 

vistas stor del av sin vakna tid i förskolan, skolan och på fritidshem. Det är i dessa miljöer som 

satsningar på naturkontakt har möjlighet att nå flest barn. De menar vidare att det är viktigt att lägga 

grunden för vardagsvanor och förhållningssätt till naturen som är förenligt med en hållbar livsstil 

(Mårtensson, Jensen, Söderström & Öhman 2011:20–21).  

I Svenska studier av förskolebarn visade det sig att barn blev lugnare när de vistades i naturrik miljö. 

De var även mindre hyperaktiva och hade lättare för att sitta stilla och lyssna på lärarens information 

(Mårtensson et al 2011:87). Flera aktuella studier vidhåller platsens betydelse för lärandet och 

understryker sambandet mellan plats och lärande för barns hälso- och motorikutveckling, motivation 

och koncentrationsförmåga (Dahlgren & Szczepanski 2004:14–16). I studien ”Ute på dagis” visar det 

sig att barn som har tillgång till en omväxlande utomhusmiljö med naturinslag är både friskare, leker 

mer variationsrikt, har bättre motorik och förmåga till längre tids koncentration än barn med en 

utomhusmiljö som är mindre stimulerande och fantasieggande (Grahn 1997). En annan beforskad 

hälsoaspekt på utevistelse gäller hyperaktiva barn med uppmärksamhetsstörningar som fungerar bättre 

efter utevistelse och lek i naturen. Naturen ger en lugnande inverkan på dessa barn. Det här manar till 

eftertanke då fler och fler barn idag får diagnoser som ADHD och Autism (Mårtensson et al. 2011:91). 

I naturen kan var och en vistas utifrån sina egna villkor och förutsättningar (Ericsson 2004:138 ). 
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Enligt förskolans läroplan ska barnen erbjudas aktiviteter såväl inomhus som utomhus i både planerad 

miljö och exempelvis naturmiljö där det ska ges utrymme för fantasi, kreativitet, lek och lärande. 

Miljön skall vara trygg, utmana och locka till lek och aktiviteter som får barnen att utforska världen 

(Skolverket 2010:7). Naturmiljö som inte är arrangerad kan bidra till att barnen själva skapar sina 

lekar och utmaningar av det som finns tillgängligt i miljön. Detta ger förutsättningar för ett öppet 

kroppsmöte där barnen inte har några bestämda mål med aktiviteten utan själva får välja sina rörelser 

och genom detta få utmana, lära känna sin kropp och vad den är kapabel till att utföra. Motsatsen är 

slutna kroppsmöten där aktiviteten har ett bestämt mål som exempelvis i skolidrotten (Öhman & 

Sundberg 2004:177–181). Vi lär med hela kroppen! Vistelse i natur skapar även förutsättningar för en 

mer rörelseintensiv lärandemiljö där kroppen sätter tanken i rörelse (Brugge et al 2011:26). I naturen 

får barnen använda sig av många olika sinnen. Yttre sinnen så som syn, hörsel, smak, lukt och olika 

beröringssinnen. Inre sinnen som handlar om ställning, rörelse, jämvikt och balans (Grindberg et al. 

1999). ”Människan har 12-13 sinnen allt som allt som måste få stimulans regelbundet”
1
  

”Det finns många anledningar till att gå ut för att lära in” (Lättman-Masch & Weidmark 2011:11). De 

menar vidare att utomhus ökar möjligheterna att uppleva med alla sinnen. Fler barn kan hitta just sitt 

eget sätt att lära in på och den fysiska aktiviteten och leken blir ett naturligt lärandeinslag. 

Ämnesintegrering sker naturligt samt konkreta upplevelser av naturvetenskapliga fenomen sker i dess 

rätta element. Bara utomhus kan barnen få en verklig känsla för naturen (Lättman-Masch & Weidmark 

2011:11). Även Dahlgren & Szczepanski framhäver utemiljöns fördelar och att den kan fungera som 

en bas för praktisk miljölära. Den kan ligga till grund för undervisning kring kropp och hälsa, en plats 

för estetiska upplevelser och reflektion samt som en lärobok i alla ämnen (Dahlgren & Szczepanski 

2004:12). 

Senare tids forskning visar inte minst på utemiljöns och utevistelsens stora betydelse för barns hela 

utveckling och hälsa (Grahn 1997). I mötet med omgivningen lär vi oss hur den fungerar, hur den 

smakar, luktar, ser ut och känns. Vi lär oss denna omvärld i delar och i helheter, samtidigt som vi 

bygger upp roller gentemot omgivningen (Dahlgren 1997:24).  

Lek i naturen och lekens natur 

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 

barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (Hammarberg, T 2006:48, 

artikel 31:1).  

Det finns ett flertal forskare som över tid forskat kring lekens betydelse för barns fysiska och psykiska 

hälsa. De talar bland annat om den egna fantasins betydelse för barns lekutveckling. Leken bör ses 

som en form av kommunikation på flera plan, metakommunikativ, aktiv i så många olika relationer 

som möjligt. Den ger möjlighet att öka förmågan att förstå sig själv och genom det förstå andra. Att 

lära sig lekkoderna har stor betydelse för barnets sociala utveckling (Grindberg & Langlo Jagtoien 

1999:92). 

Birgitta Knutsdotter Olofsson vill att vi skall följa med in i lekens värld och menar att det är den som 

mest utmärker barndomen. Genom leken möts barnens rikedom, kompetens, deras kreativitet och 

påhittighet, deras dråpligheter och deras arbete med att förstå världen och få den gripbar och begriplig! 

Hon beskriver att kunna leka är att kunna transformera verkligheten till något annat och att i 

lekvärlden är allting möjligt. ”I en lekstimulerande miljö med en trygg vuxen skaffar sig barn ett 

                                                      
1 Anders Szczepanski, Stockholm, Föreläsning den 19 oktober 2012 
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redskap, med vilket de kan ta sig an alla livets krångligheter och kan utvidga sin kunskap och sitt 

vetande på alla områden” (Knutsdotter Olofsson 2003:52). I leken behövs inte så många leksaker, men 

det behövs många saker att leka med och det ska vara tillåtet att använda dessa till annat än de är 

menade till. Eva Änggård framhåller i en artikel att naturmiljön har en otämjd karaktär och att barn 

använder naturen för att återskapa miljöer skapade av människor. I barnens lekar blandas natur och 

kultur efter olika teman. Det kan handla om att leka djurpark, djursjukhus eller använda symboler från 

sagans värld (Änggård 2009:228). Naturrummet utgör en utmanande miljö där barnens fantasi och lek 

blir dynamisk och utmanad. Patrik Grahn menar att planerad miljö alltid bygger på människors 

föreställningar om andra människors behov. Naturmiljön är mångtydig och varje individ ges möjlighet 

att tolka och använda dess mångfald utifrån egna behov (Grahn 1997:91). Arne Trageton talar om det 

ostrukturerade materialet som de viktigaste leksakerna och att strukturerade leksaker kan vara ett 

hinder för fantasi och kreativitet (Trageton 1996:118). Naturmaterial som kan tolkas som ostrukturerat 

material, bär inte på något budskap om hur det ska användas utan ger större möjligheter till fri tolkning 

och transformation till skillnad från strukturerade leksaker som talar till barnet hur det ska användas. 

”De som lekt får tillgång till många världar till vilka de i glädje och sorg kan försvinna för att bearbeta 

händelser, skapa omväxling, ge uttryck för känslor och tankar” (Knutsdotter Olofsson 2003:36). 

Naturen som kultur 

Flera forskningsansatser visar att naturupplevelsen kan betraktas som ett kulturellt fenomen. Detta 

beroende av vilka kulturella och socialt förmedlade föreställningar som människor har med sig i sin 

bakgrund. I forskningen har intressefokus därför legat på olika människors sätt att möta naturen och 

hur deras miljöengagemang utvecklar sig. Detta baserat på exempelvis kön, etnicitet, socioekonomisk 

status (Mårtensson et al. 2011:127). Forskning visar att kulturella olikheter i synen på natur starkt 

präglas av individens bakgrund. Naturvårdsverket har gett ut en rapport som handlar om nya invånare i 

Sverige som har kommit till ett land med en annan natur och kultur än vad de är vana vid. I rapporten 

beskriver författaren hur överraskad han blev av svenskars kärlek till naturen och hur hans syn 

förändrats med tiden. Författaren menar att hållbar utveckling är ett övergripande mål för den svenska 

regeringen och där innefattas ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  För att nå målet måste 

svenska befolkningen få en relation till den svenska naturen.  I Sverige har vi en natursyn som växt 

fram över århundraden och en person med svensk bakgrund ser sitt förhållande till natur oftast som 

något självklart. Människor med annan kulturell bakgrund kan ha helt annan erfarenhet av natur. I 

vissa länder kan det bland annat finnas farliga djur, giftiga djur eller annat som skrämmer. Dessa 

erfarenheter skiljer sig mot de svenska. Författaren påpekar vikten av att nå ut till alla, oavsett kulturell 

bakgrund, för barnens skull. Barn lär sig av sina föräldrar och tar över deras värderingar. Om inte 

föräldrarna har en positiv relation till naturen finns risken att barnen inte heller får det vilket gör att det 

kan leda till en minskad förståelse för vikten av att skydda naturen (Moshtat 2008).  

Pedagogens roll i barns lek, utveckling och lärande  

Pedagoger i förskolan kan göra stor skillnad för de barn som inte får erfarenhet av naturen hemifrån.  

Det finns barn som upplever skogen som en trygg plats och det finns barn som förknippar skogen med 

negativa upplevelser och hot under uppväxten. Många negativa upplevelser kan göra det svårt att 

senare i livet tycka om natur och friluftsliv. Upplevelser av naturen som barn och ung påverkar också 

hur individen senare i livet förhåller sig till naturvistelse. Det innebär att förskolan och skolan kan 

göra stor skillnad genom att introducera naturen för de barn som har föräldrar och anhöriga med en 

negativ erfarenhet i bagaget. Forskning pekar på att det är viktigt med längre och regelbundna 
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pedagogiska insatser i naturen. Det ger större betydelse både för beteenden, attityder och för lärandet 

(Mårtensson et al. 2011:94,130). 

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 

som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med 

ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande  

(Skolverket 2010:6-7).  

Den nya läroplanen ger riktlinjer för hur verksamheten på förskolan ska vara integrerad med en 

kombination av att få göra, prova, söka fakta, skapa förståelse genom eget utforskande och i samspel 

med kamrater och lärare. Genom att pedagogen agerar medupptäckande, medagerande, 

medupplevande, medundersökande i barnens utveckling, lek och lärande i olika miljöer skapas 

grunden och förutsättningarna för individens egen förmåga att söka kunskap i framtiden. En möjlighet 

att tro på sig själv och sin egen förmåga grundläggs genom detta arbetssätt (Friluftsfrämjandet 

2007:5). 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi belyser vikten av reflektion som en grundförutsättning för 

utveckling av det pedagogiska arbetet. Barnens reflektioner ger pedagogen möjlighet att förstå saker 

och ting på fler sätt än det självklara. Genom att utgå från och ta i bruk barnens tänkande och 

handlande görs barnen delaktiga i de gemensamma läroprocesserna. ”Det pedagogiska 

dokumentationsarbetet fångar in praktiken och pedagogerna läser av den, med barnen, med kollegor, 

och ibland även med föräldrar. Detta öppnar flera olika möjligheter för vilka vägar läroprocesserna 

kan ta” (Åberg & Lenz Taguchi 2007:87).  

Förskolans läroplan fastställer att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. 

Verksamheten ska präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro och medverka 

till barnens tillägnande av ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. De skall förstå sin 

delaktighet i naturens kretslopp så att de genom detta kan bidra till en bättre miljö i nutid och framtid 

(Skolverket 2010:7). Även konventionen om barns rättigheter slår fast ”att barnets utbildning skall 

syfta till att utveckla respekt för naturmiljön” (Hammarberg, 2006:47, artikel 29:1e). 

Birgitta Knutsdotter Olofsson framhåller vikten av att inta ett barnperspektiv när man leker med 

barnen och hon beskriver att när en vuxen är tillsammans med barnen i samspel på barnens nivå, blir 

den vuxne som en spindel med trådar till varje barn så att flera lekar kan pågå samtidigt inom samma 

lekram (Knutsdotter Olofsson 2003:113). Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson framför att 

barn lär sig på många olika sätt bland annat genom att iaktta, härma, lyssna, delta i något, 

experimentera och kommunicera. Vid studier från förskolans praktik visar det sig att barn utvecklar 

större förståelse för specifika innebörder om läraren följer två principer. Dessa är att skapa och fånga 

situationer där barn kan utmanas i sitt tänkande samt att få fundera och att använda sig av sina olika 

sätt att tänka och tala om något. På så sätt för läraren in en metakognitiv dimension i 

lärandesituationen (Johansson & Pramling Samuelsson 2007:26–28). Författarna menar vidare att 

likheter finns i det som karaktäriserar lek och lärande. Viktiga dimensioner i både lek och lärande är 

lust, kreativitet, valmöjlighet, meningsskapande samt möjlighet till kontroll och att ha en målsättning. 

Grundförutsättningen för lek och lärande är samspel och dialoger mellan lärare och barn samt barn 

emellan. ”Vi vet att barn tidigt börjar leka att något föreställer något annat. Samma kunnande är 

centralt i lärande” (Johansson & Pramling Samuelsson 2007:24).  
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Barnets roll i utveckling, lek och lärande  

 I barns utveckling ingår tidiga minnen av sinnliga upplevelser såsom doft, känsla, smak, syn och 

hörsel. ”Barn är upptäcktsresande i den lilla världen ända upp i 12-årsåldern ” (Dahlgren 1997:34–35). 

Barn har ett naturligt behov av lek, sinnlighet och fantasi samt fysisk aktivitet som att springa, klättra, 

hoppa. Barn som inte får möjlighet till lek och rörelse visar ett beteende som tyder på sämre förmåga 

till motorisk utveckling. De får även sämre förmåga att koncentrera sig (Dahlgren 2007:73). Barnens 

balanssinne och koordinationsförmåga tränas i naturens varierande terräng (Brugge et al. 2011:25). 

Ett medvetet bruk av leken ska prägla verksamheten i förskolan (Skolverket 2010:6). I leken får 

barnen prova sina fysiska färdigheter och de utmanas fysiskt och motoriskt. När ett barn känner sig 

säker på sin kropp och sina rörelser vågar de utmana lekens olika former. Ett barn som inte känner sin 

kropp blir osäker och begränsas i leken och lekmöjligheterna. I leken får barn näring till sin fantasi och 

de barn som inte leker riskerar att bli känslomässigt omogna och omedvetna samt att de inte lär sig 

skilja på fantasi och verklighet (Knutsdotter Olofsson 2003:82–87). ”Lek leder till utveckling på alla 

områden, som vi inte ens kan tänka ut” (Knutsdotter Olofsson 2003:137). 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson framför att lek och lärande inte går att skilja på i 

barns värld och att det borde vara en pedagogik för tidigare åldrar.  Från livets början är barn lekande 

och lärande individer som är riktade mot sin omvärld för att försöka få en förståelse och ett kunnande i 

denna. De menar vidare att förskolan har fått ett nytt uppdrag som medför ett nytt sätt att se på 

kunskap. Lek och lärande betraktas här som varandras förutsättningar (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007:28–29). 

Per Hedberg beskriver att varje ny kunskapsbit hängs upp som på en vägg full av krokar i människans 

minne. Varje kunskapsbit måste ha en relation till redan inhämtad kunskap, för att man ska kunna ta 

till sig ett lärande. Han beskriver vidare en modell i pyramidform med 5 steg som illustrerar 

människans utveckling av kunskap och värderingar inom natur och miljöområdet. Pyramiden 

beskriver hur man bygger ny kunskap på tidigare kunskap och börjar med det grundläggande.   

(Hedberg 2004 s.68,70) 

Det finns forskning som menar att barns vardag är överorganiserad och att det ger restriktioner i deras 

spontana aktiviteter. Utemiljöer där barn får naturkontakt uppfattas därför som ett slags frirum för 

barnen (Mårtensson et al.2011:15). I naturen bryts det invanda och leder till andra sociala mönster. Det 

kan innebära att den stabila gruppen i inomhusmiljön upplöses och nya roller, kompetenser och 

Påverka 

Förstå 

påverkan 

Förstå sammanhang 

Se och upptäcka 

      Vara i och njuta av 
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färdigheter blir synliga hos andra barn. Många inomhusaktiviteter blir lätt konfliktfyllda och kan 

fungera mer avspänt i naturmiljö. Förutsättningarna för umgänge förändras genom miljöbyte och 

negativa sociala mönster kan brytas i naturmiljön. Det finns mer utrymme för var och en och miljön är 

inte på samma sätt förutbestämd som i lek och lärandemiljön inomhus (Ericsson 2004:148). 

Lek med andra ger barnen en social kompetens och det är den naturligaste formen för barn att vara 

tillsammans på (Knutsdotter Olofsson 2003:87). Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtoien framhåller 

att barnets utforskande av bland annat naturområden ger erfarenheter på många olika plan tillsammans 

med andra barn. Barnen får utveckla en social trygghet i mötet med nya situationer och uppleva sig 

själva i olika roller och funktioner. Författarna menar vidare att när barn känner trygghet i sin egen 

kropp blir det lättare att känna tillit till andra barn (Grindberg & Langlo Jagtoien 1999:61). Ett annat 

tillfälle där barn får träna sitt samspel tillsammans med andra är när de får möjlighet att fritt tolka 

naturmaterialets användningsområden. Det gör att de i leken måste förhandla och förmedla sina 

föreställningar om hur materialet ska tolkas. ”Barnen har ett stort utrymme att fantisera och föreställa 

sig” (Änggård 2009:231–232).  

I vårt bakgrundsavsnitt har vi presenterat ett rikt material med anknytning till pedagogens-, miljöns- 

och barnens roll för utveckling, lek och lärande i naturen. Det har utgått från ett historiskt perspektiv, 

forskning och litteratur kring vårt intresseområde. Bakgrunden tar upp hur viktigt det är att barn tidigt 

får uppleva natur. Det är av betydelse för många olika utvecklings- och kunskapsområden hos barnet. 

Naturen är en miljö där sinnen och omgivning samspelar med varandra. Pedagogens roll ska vara aktiv 

i barnets lek och lärande för att en positiv utveckling ska vara möjlig. Detta ligger till grund för valet 

av syfte och frågeställningar i vår studie. 

Syfte och frågeställningar  

I vår studie vill vi lyfta fram barns utveckling, lek och lärande i naturmiljö. Vi vill ta reda på vad det är 

i pedagogers förhållningssätt, barns agerande och i användandet av naturmiljö som ger möjlighet till 

detta. 

Syfte 

Syftet är att undersöka pedagogers syn på förskolebarns vistelse i naturmiljö samt beskriva deras 

berättelser om hur de använder sig av naturen som redskap för barns utveckling, lek och lärande.  

Frågeställningar  

 

 Vad innefattar begreppet natur för pedagogerna och vad tror de natur innebär för barn? 

 Vilken betydelse anser pedagogerna att naturvistelse kan ha för barns utveckling, lek och lärande? 

 Hur använder pedagoger enligt vad de berättar, vistelse i naturen som redskap för barns 

utveckling, lek och lärande? 
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 Hur använder barnen enligt vad pedagogerna berättar naturen som ett lärande, såväl enskilt som 

kooperativt? 

 Vilka möjligheter och/eller svårigheter ser pedagoger med naturen som miljö för lek, utveckling 

och lärande?   

Teoretiskt perspektiv  

Läraren och boken är inte längre de enda undervisarna; händer, ögon, öron, ja hela kroppen är 

kunskapskällor. Läraren blir igångsättaren och boken stället där man kontrollerar. Ingen bok eller 

karta kan ersätta den personliga erfarenheten. De kan inte träda i stället för en verklig resa (John 

Dewey och Evelyn Dewey, ur framtidsskolan s.59f) (Hartman 2005:232). 

John Deweys pedagogiska idéer handlar om att se lärandemiljön som ett laboratorium där man får lära 

genom att göra, vara aktiv, kommunicera, skapa, utforska och experimentera. För att fånga och stödja 

barnets visade intressen måste pedagogen ha så mycket kunskap om varje barns kapacitet, vanor och 

intressen som möjligt. Detta ska ligga till grund för barnets fortsatta kunskapsinhämtning. Vidare 

menar Dewey att barnets lärande endast kan ske i dess eget sociala sammanhang och att det är 

situationen som ska få styra processen inte pedagogen. Dennes uppgift och roll ska vara att arrangera 

aktiviteter som grundar sig i barnets intressen och erfarenheter. Barnen lär sig att förstå sociala regler, 

sammanhang och utvecklas genom att samspela och benämna sin omvärld (Elfström, Nilsson, Sterner, 

& Wehner-Godée 2008:166).  

Samspelet mellan en aktiv individ och en aktiv miljö framhäver Dewey som en viktig del i sin 

beskrivning av framtidens skola. ”Det, som lärjungar lära av varandra ute på skolgården, är tusen 

gånger nyttigare för dem, än allt det som man kan bibringa dem i skolrummet” (Szczepanski 2009:20). 

”Intelligent action” och ”learning by doing” är uttryck som grundar sig på att människan är aktiv 

gentemot sin omvärld och utveckling är människans arbetsuppgift. Dewey menar därför att barnet 

måste ges möjlighet att aktivt få prova och experimentera i sitt lärande (Hartman, Lundgren & 

Hartman 2004:17). För att lärandet ska beröra barnet ”under the skin” så måste kunskapsvägen gå 

genom fysiska sinneserfarenheter. Dewey påpekar vikten av att reflektera över erfarenheter som 

inhämtats i undersökningsprocessen. Uteblir reflektionen får man ingen ny kunskap menar Dewey 

(Dahlgren 1997:20). När barn får möjlighet till fysiska aktiviteter där deras naturliga impulser får 

framträda blir både lärandet och skolans verksamhet roligare och lättare. Ibland används lek, spel och 

praktiska sysselsättningar som ett tidsfördriv och man bör istället använda dessa i ordinarie 

lärandesituationer för att få hela barnet engagerat. ”Studier av själslivet har klargjort det 

grundläggande värdet av den medfödda benägenheten att utforska, hantera verktyg och material, att 

bygga och att ge uttryck för leklust etc.” (Dewey 1997:241).   

Leken har ett mål med en vägledande idé som förklarar de handlingar som följer. Lekande individer 

gör inte bara någonting, de försöker även genomföra något speciellt som innefattar förväntningar och 

som stimulerar omedelbara responser hos dem själva. Fantasin gör vad den vill med olika föremål om 

syftet är att vidareutveckla leken (Dewey 1997:250–251). ”Det finns en ständig risk för att den 

formella undervisningens material reduceras till att endast bli ett lärostoff i skolan, helt skild från den 

levande erfarenhetens stoff” (Dewey 1997:43).  
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Pedagogens uppgift är att vägleda, styra och organisera för att ett samspel mellan den växande 

individen och en föränderlig omgivning ska vara möjlig (Dewey 2004:23). 

Metod  

I detta avsnitt beskrivs valet av de olika delar som ingår i undersökningsmetoden i vår studie. Detta 

beskrivs utifrån relevant metodlitteratur. 

Metod innefattar insamlingsmetod men även val av teori och tidigare forskning som ett redskap att 

analysera insamlad data.  

Val av metod 

Undersökningsmetoden utgår från ett fenomenologiskt förhållningssätt vilket kan beskrivas som ”Ett 

intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörens egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antaganden att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är” 

(Kvale & Brinkmann, 2009:42).   

Avsikten med vår studie är det som avgör vilken metod som används och den bygger på att lyssna på 

och sammanställa pedagogers tankar och berättelser om hur de praktiskt arbetar med naturen i 

förskolan.  Metoden blir därför av kvalitativ karaktär där vi samlar berättelser av pedagoger kring 

frågeställningarna. Vid ett kvalitativt synsätt är intresset riktat mot individen och hur denna tolkar och 

formar sin verklighet (Backman 2008:54). Om avsikten med studien hade varit att samla statistik över 

hur många eller hur ofta förskolor använder sig av naturen för utveckling, lek och lärande hade studien 

således fått en kvantitativ karaktär utifrån Trosts beskrivning av begreppet (Trost 2010:32). Enligt Jarl 

Backman utmärks en kvantitativ studie av mätningar med hjälp av exempelvis matematik och statistik. 

De mynnar ut i numeriska observationer såsom prov, enkäter eller frågeformulär med mera (Backman 

2008:33). 

Frågor och följdfrågor 

Det centrala i en kvalitativ undersökning är att formulera en problemställning eller forskningsfråga. 

Vanligtvis omfattar frågorna en rad delfrågor som måste besvaras för att problemformuleringen ska bli 

belyst. Olika struktur kan användas i en intervju. Valet av intervjumetod blev av semistrukturerad 

karaktär vilket grundar sig i en intervjuguide med teman och en rad huvudfrågor formulerade på 

förhand. I en semistrukturerad intervju ställs samma öppna frågor till alla intervjupersoner. Målet är att 

alla ska få reflektera över samma fråga och det ska finnas utrymme för att ställa följdfrågor om svaren 

är otillräckliga (Justesen & Mik-Meyer 2011:25,46–47). 

Totalt visades tre olika bilder för respondenterna under intervjun. De två första visar en planerad miljö 

samt en skogsmiljö. Detta gjordes som utgångspunkt till de intervjufrågor som handlade om olika 

miljöers påverkan utifrån undersökningens syfte. 
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Den tredje bilden visades tillsammans med en beskrivning av ett exempel på en situation där 

pedagogens tanke och tolkning av en upptäckt i naturen förändrades utifrån barnets perspektiv av 

händelsen. Syftet var att det skulle få respondenten att beskriva en egen situation där den egna tanken 

förändrats utifrån barnets perspektiv.  

 

En annan fråga inleddes med en introduktion som inbjöd till att respondenten skulle inta ett 

barnperspektiv (Se bilaga 2). Frågorna delades upp utifrån teman där vi ville undersöka pedagogens, 

barnets och miljöns roll för utveckling, lek och lärande i naturen. När frågorna formulerades till 

intervjuerna inleddes de med bakgrundsfrågor av faktakaraktär för att sedan övergå till övergripande 

frågor som kunde utvecklas. Egen erfarenhet och förförståelse kring intervjuämnet fick betydelse för 

hur följdfrågorna utvecklades till respondenten.  

Urval och avgränsning  

I studien har vi genomfört tio intervjuer vid sex olika förskolor. Oavsett bakgrund kallas 

respondenterna som intervjuas för pedagoger eftersom de verkar i den pedagogiska verksamheten. 

Valet av respondenter har skett utifrån deras uttalade intresse för natur, lek och lärande vilket relateras 

till avsikten med studien. Använder pedagogerna/respondenterna i studien naturen som kunskapskälla 

för barns utveckling, lek och lärande och i så fall hur? Avsikten var att fånga pedagogers tankar och 

berättelser kring hur det ser ut i praktiken på förskolorna.  För att få ett mångsidigt synsätt på detta 

valdes intervjuer med pedagoger från förskolor med olika pedagogisk inriktning. Tidsaspekten samt 

närhetsprincipen gjorde att valet av de pedagoger som skulle medverka i studien begränsades till att 

arbeta på förskolor i den egna kommunen samt en grannkommun.  

 

 
I skogen finner barngruppen en sten omsluten av en rot. 

Pedagogen säger: ”Oj, titta stenen är fångad av trädet. 

Den håller stenen fast med sina ben och armar!” 

Då säger ett barn: ”Nej men dom är ju kompisar! Trädet 

kramar ju om stenen!” 
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Genomförande 

För att nå pedagoger som var intresserade av att delta i studien tog vi först kontakt med utvalda 

förskolechefer. Detta skedde dels via personlig kontakt samt via e-post. Störst respons fick vi av de 

förskolechefer där vi först hade haft en personlig kontakt. Flertalet av de som endast blev tillfrågade 

via e-post svarade inte.  Förskolecheferna kontaktade sen i sin tur pedagoger som kunde vara 

intresserade av att medverka i studien. Därefter skickade vi ett missivbrev via e-post till de 

förskolechefer som uppgett intresse för att delta i studien (se bilaga 1).  I brevet presenterade vi oss 

som lärarstuderande. Anledningen till det hade betydelse för oss för att inte framstå som erfarna 

kollegor. Deltagarna i vår undersökning skulle då eventuellt kunna känna underläge eller obehag inför 

en intervju. Vi gav information kring syftet och de etiska aspekter som berör studien samt att 

ljudupptagning kommer att ske under intervjun.  

Frågorna skickades ut via e-post i god tid innan intervjun för att respondenterna skulle ha möjlighet att 

förbereda sig och bekanta sig med frågorna (Se bilaga 2). 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans där en av oss ansvarade för att ställa frågor och den 

andra på att sköta ljudupptagning samt skriva stödanteckningar i bakgrunden.  Det fanns även 

möjlighet för den passiva/iakttagande intervjuaren att återkoppla till intervjuaren och respondenten. 

Detta är vår tolkning av vad Trost menar kan vara en fördel med att vara två samspelta intervjuare 

vilket ger en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse. Han menar vidare att det 

både kan vara en fördel och nackdel att vara två intervjuare ur respondentens synvinkel. Två 

intervjuare kan ge känslan av underläge för respondenten (Trost 2010:67). Det gjorde att vi valde våra 

roller som aktiv respektive passiv intervjuare. 

Respondenten informerades ytterligare en gång innan intervjuns början om att ljudupptagning kommer 

att ske. Detta för att deltagaren skulle få möjlighet att avböja inspelning. 

För att respondentens frånvaro från verksamheten inte skulle bli för omfattande genomfördes intervju 

på deras arbetsplats. Trygg och ostörd miljö är även en positiv aspekt för att respondenten ska känna 

sig bekväm (Trost 2010:65). Flertalet intervjuer genomfördes under verksamhetens öppettider. Två 

respondenter intervjuades på sin fritid på deras arbetsplats då de själva valde det.  Intervjuerna pågick i 

cirka fyrtiofem minuter och genomfördes i ett avskilt rum där miljön var lugn och ostörd.  

Ljudupptagning användes även om medvetenhet fanns att det skulle bli ett krävande arbete att lyssna 

igenom och bearbeta dessa efteråt. Jan Trost menar att det finns både för- och nackdelar med 

ljudupptagning. En av fördelarna är att kunna lyssna om flera gånger för att uppfatta exakt ordval. En 

annan fördel menar han är att kunna koncentrera sig på frågor och svar. Nackdelen kan vara att det är 

tidskrävande och kan uppfattas som besvärligt att spola intervjuerna fram och tillbaka (Trost 2010:74-

75).  

Databearbetning och analysmetod  

När vi bearbetade intervjumaterialet använde vi oss av en form av transkribering. Svaren skrevs ut i 

sin helhet men utan pauser, suckar eller skratt och gester. Denna text låg till grund för vidare 

bearbetning och analys. Vid resultatbearbetningen av det utskrivna intervjumaterialet presenterade vi 

svaren utifrån olika frågeställningar och studiens syfte. Vi sökte efter utsagor som handlade om 

pedagogens förhållningssätt, barnens agerande som grupp och enskilt, hur de inspirerar varandra i 

leken och om miljöns betydelse.  Genom att kategorisera resultaten underlättades analys och 

diskussion.  
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Tillförlitlighetsfrågor  

I en kvalitativ undersökning används begreppen giltighet och tillförlitlighet. Enligt Sven Hartman 

innebär giltighet att forskningsmaterialet ska vara relevant för problemställningen. Det skall finnas en 

koppling mellan frågeställningen och det insamlade materialet. Kravet på tillförlitlighet innebär att 

man ska kunna lita på sitt insamlade material. Tidsramen för insamling och bearbetning av 

intervjumaterial ska vara så kort som möjligt enligt samtidighetskriteriet. Det ökar källans värde 

(Hartman 2003:44–45). 

Etiska aspekter 

All insamling av material i studien är utfört enligt vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskning:  

 Informationskravet: ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningens syfte.”   

 Samtyckeskravet: ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

 Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem.”  

 Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” 

(Vetenskapsrådet 2002:7, 9, 12, 14). 

Alla respondenter har informerats i missivbrevet om att vi följer de forskningsetiska principerna i vår 

studie (Bilaga 1). Vi har även informerat att studien är en del av vårt examensarbete i lärarutbildningen 

samt varför vi vill undersöka det valda området.  Respondenterna fick själva bestämma om de önskade 

att delta i vår studie och hade möjlighet att avbryta sin medverkan om de så önskade. De fick även 

information om att de hade möjlighet att avböja ljudupptagning. Information gavs både i missivbrevet 

samt muntligt vid intervjutillfället att ingen pedagog eller förskola kommer att nämnas vid namn i vår 

studie. De uppgifter som ges oss och den ljudupptagning som görs under intervjutillfället kommer 

endast att avlyssnas av oss och materialet kommer att raderas efter bearbetning. Vi informerade även 

om att det endast är vi som har tillgång till de uppgifter som getts oss. Respondenterna fick 

information om att de har möjlighet att läsa vår studie när den är färdigskriven och godkänd. 

Vetenskapsrådet har även publicerat en nyare rapport som heter ”God forskningssed” vars krav har sin 

förankring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar. Denna rapport fanns även som grund 

för vårt etiska ställningstagande i undersökningen.  

 ”Du ska tala sanning om din forskning” 

 ”Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier” 

 ”Du ska öppet redovisa metoder och resultat” 

 ”Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar” 

 ”Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra” 

 ”Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering” 

 ”Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö” 

 ”Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning”  

(Vetenskapsrådet 2011:12). 
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Resultat  

I detta avsnitt presenterar vi kort den grupp pedagoger som medverkat i vår studie. Vi redovisar en 

sammanfattning av 85 sidor intervjumaterial med tio respondenter.  Frågor och svar är uppdelade 

utifrån studiens frågeställningar samt att ett avsnitt har fått underrubriker. Alla svar redovisas inte i sin 

helhet. Vi använder utvalda direktcitat från pedagogernas utsagor efter varje avsnittspresentation. 

De tio pedagoger som intervjuades hade en erfarenhet i förskolan som varierade mellan 4-23 år. Åtta 

pedagoger är lärare mot yngre åldrar eller förskollärare, varav en under pågående utbildning. En 

pedagog är barnskötare och en hade ingen formell utbildning. En pedagog hade bakgrund som 

civilingenjör och en annan som kemiingenjör. Fem pedagoger har gått Friluftsfrämjandets utbildningar 

till ledare inom barnverksamhet. Övriga utbildningar var bland annat scoutledarutbildning, kurser med 

olika inriktning såsom matematik, natur, naturvetenskap, rörelse, gymnastik, drama, och 

dokumentation.  Sex pedagoger uttryckte även ett eget intresse för natur och uppgav att de vistades 

stor del av sin fritid i naturen. 

En av bakgrundsfrågorna till pedagogen handlade om gårdens miljö på den förskola där de arbetar, om 

den ansågs som naturrik eller inte och om de tog sig ut med barnen i skog och natur. De beskrev 

gårdarna enligt följande: 

”Vanlig sandgård med lekredskap”  

”Jag tycker gården är bra med den här ytan men jag kan tycka den är för liten för de äldsta barnen.” 

”Vi har ju en fantastisk gård… men gården är en form av nödlösning., Jag tycker den är bra.” 

”Vår gård är fantastisk och den fyller många syften och funktioner.”  

”Vi har stor fokus på gården med egen potatis, äpplen och sånt.” 

”Jag tycker den är bra. Den är varierande. Barnen utnyttjar gården och den är kuperad.”  

”Det är härligt att det finns träd! Det fungerar med det man har, man får göra det bästa med det. Men 

den kan bli bättre men den är helt ok.” 

”Om jag tänker på gården så tycker jag en kuperad gård, jättebra! Visst dom ramlar och slår sig men 

wow, vilken grovmotorik!  Det är stenar, stubbar och rötter, det är bra med gården den är inte 

tråkig!” 

”Vi har en trädgård som är drygt 2000 kvm. Det är en gammal trädgård, sekelskiftes, ja från 1900 

och den är otroligt fantasirik.  Gamla träd, gamla granar, tujor, buskpartier, taggbuskar.” 

”Utemiljön tycker jag är helt fantastisk. Den här gården med stora uppväxta träd som ger skön 

skugga och gårdens utformning är en sån där gammal uppväxt trädgårdstomt kan man ju säga.” 

Alla deltagande pedagogers förskolor har en direkt närhet till olika naturmiljöer. Olika slags skog, 

vatten, berg, sankmark och större friluftsområden. Alla tog sig ut i naturmiljö vid 1-3 tillfällen per 

vecka. Tiden de gick från förskolegården ut till natur skiftade mellan en förmiddag i veckan till 

heldagar där matlagning ingick. 
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Vad innefattar begreppet natur för pedagogerna och vad tror de natur 

innebär för barn? 

Upplevelse, utforskande och att upptäcka var svar från flera av pedagogerna. Naturen kan även vara 

det som är direkt ute eller utanför dörren. De talade även om att naturen inte är planerad och anlagd. 

Den är kuperad och något för alla sinnen. Det kan vara skog eller äng. Pedagogerna trodde att natur för 

barn innebär en frihetskänsla. Den är tillåtande, fantasieggande och lockar till äventyr och spänning. 

Natur för barn kan även vara frihet under ansvar, inga synliga gränser samt att de får möjlighet att 

leka, utforska och bara vara.  För många barn är natur skogen trodde några pedagoger. 

“Naturen är så stilla. När man kommer ut i skogen så är det inte så mycket som man måste fixa. Den 

ger inte massa signaler att jag ska göra en massa saker med den, utan den ger mig ro och sen kan jag 

göra det jag har lust med. Ligga på rygg och titta på träden eller klättra, så natur för mig är ro.” 

”Natur kan vara överallt, även i stan. Mellan asfalten finns det natur.” 

”Jag tycker att natur är liksom nånting som är en upplevelse, nånting som man liksom kan vara i och 

sen fortsätta vara i och fortsätta vara .” 

”… men att kunna definiera vad liksom natur är, det är nog svårt för dom. Det är ett abstrakt 

begrepp.” 

”Det är utmaningar, äventyr och det är spännande och fantasieggande och det är det bästa!” 

”… att liksom ja, att dom får uppleva saker och ting i naturen som dom inte får göra någon 

annanstans” 

Vilken betydelse kan naturvistelse ha för barns utveckling, lek och 

lärande?  

Vi frågade vidare hur de gör för att använda naturen som resurs i barns, lek, lärande och utveckling. 

Pedagogerna berättar att de följer barnen och utmanar dem med frågor kring det som barnen visar 

intresse för här och nu. De tar med naturmaterial och smådjur tillbaka till förskolan där de kan skapa 

av materialet eller titta på smådjuren med lupp. På förskolan undersöker de tillsammans med barnen 

vidare genom att söka information i böcker eller på internet.  Det kan mynna ut i långtgående projekt 

eller temaarbeten. Barnen använder naturens miljö för både grov-och finmotoriska utmaningar. 

”Det är helt fantastiskt lärande som finns överallt i naturen och som barnen blir intresserade av. Det 

tar jag också tillvara hela tiden så fort dom ser någonting. Naturen är ju helt otrolig. Det finns ju hur 

mycket material och spännande saker som helst!” 

”Ibland kan vi känna hur det blåser, om det är en blåsig dag kan man liksom få dom att stanna upp 

och känna efter att det blåser, hur det låter och så kan dom titta på hur det blåser.” 

”Känna doften när man plockar svamp. Känna kallt och varmt på stenen, men även bara att få vara i 

skogen.”   

Vi undrade om pedagogerna tror att det blir skillnad på barns utveckling beroende på miljöns 

utformning med planerad/oplanerad miljö?  Svaren vi fick var att man tränar olika färdigheter i de 

olika miljöerna men att den planerade miljön är begränsad och tillrättalagd. I den planerade miljön vet 

barnen vad de ska göra exempelvis cykla, gunga eller gräva. Det finns inga redskap i den oplanerade 

miljön och det gör att de måste använda mer fantasi än i planerad miljö. Det är större motoriska 

utmaningar för barnen i skogen än i den planerade miljön. 
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”Skogen utmanar till andra lekar där fantasin utvecklas och de kan leka många typer av lekar… Blir 

andra typ av leker i skogen. En stock kan bli en traktor.” 

”Ja det blir det helt klart! Det är svårt i en planerad miljö att få in rotsystem, rötter som kan vara 

hala, stenar, kantiga stenar...”  

”… man får inte stänga in barn på sådana här. Det är en rastgård. Det är klart att det blir skillnad!” 

På frågan om de tror att det är viktigt att barn får uppleva naturen under sin förskolevistelse var alla 

eniga om det. Det är en betydande del i förskoletraditionen. Det är även viktigt att förmedla till barnen 

att det är härligt att vara i skogen. Skogen är inget hot utan en vän.  Det är viktigt att grundlägga en 

relation med naturen, att tycka om den. Det är bra för barnen att lära sig värna om djur och natur.  

Flertalet pedagoger talar om naturvistelse som grundläggande för en hållbar utveckling. 

”Övertygad om att de måste! Just för att det är en neutral plats som ändå möter de flestas behov… 

både motoriskt men också alla sinnens perspektiv, och den frid som upplevs!” 

”Jag tror man kan skapa ett intresse här och nu för barnen och det kan man få med sig resten av 

livet.” 

”Ja det behöver man för man måste lära sig tycka om sin natur och sin miljö för att man ska förstå att, 

det man tycker om är man rädd om! För framtiden.” 

Hur använder pedagoger, enligt vad de berättar, vistelse i naturen som 

redskap för barns utveckling, lek och lärande?  

De berättade om hur de själva agerar för att vara delaktiga i barnens upptäckande, utforskande, lek och 

lärande. De tar upp vikten av att vara närvarande och medupptäckande i det som intresserar barnen. De 

utmanar barnen med frågor för att de ska få tänka lite själva. Dessa frågor kan vara nyfikna frågor eller 

”jag undrar” frågor.  De betonar att det är viktigt att barnen får upptäcka saker själva. Vilken roll 

pedagogen intar kan bero på situationen. Man kan vara medupptäckande men även ta en observerande 

roll. 

”Väldigt medupptäckande… jag kan ta initiativ till, undrar om vi hittar några kryp? Då kan vi lägga 

fram en vit duk under en buske och skaka lite då… Åååh vad det ramlar ner grejor! Och då blir det 

fram med luppen och titta, kika!”  

”… å ena sidan finnas där och kunna prata med dom runtom det dom ser och utforska det och vara en 

medforskare under tiden man upptäcker, men också ge dom möjligheten att utforska själva. Det är ju 

faktiskt så viktigt att dom får tänka till själva och uppleva själva för att jag tror att vuxna är så snabba 

med att man ska finnas där och ge svaren jämt för att man vill vara lite duktig.” 

Hur använder barnen, enligt vad pedagogerna berättar, naturen som ett 

lärande, såväl enskilt som kooperativt? 

Pedagogerna fick beskriva hur arbetet genomförs för att vidareutveckla det barnen upptäcker samt om 

de tar tillvara på barnens frågor och funderingar. De ger exempel på att de tillsammans med barnen 

tittar närmare på saker i naturen exempelvis med lupp eller håvar om barnen finner något kul i vattnet. 

De tar tillvara på barnens frågor och funderingar genom att söka svar i böcker eller på Internet. Vidare 

försöker de återknyta på olika sätt när de kommer tillbaka från skogen. Vid samlingar kan barnen få 

titta på bilder från något de upptäckt i skogen. En del upptäckter kan bli ett långtgående projekt eller 

tema.  
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”… med blåbär, man blir ju alldeles blå så då har vi målat med blåbären. Då kan man använda det 

som färg, och vidareutveckla det så.”  

Vi undrade även hur arbetet med dokumentation och reflektion sker och om den leder till förändrad 

planering. Pedagogerna berättar att de använder bilder eller fotografier som barnen får titta på och 

återkoppla till. Barnen får prata kring bilderna och reflektera tillsammans med varandra och 

pedagogerna. Detta ska leda till förändring och det menar pedagogerna att det gör.  

”Ständigt dilemma, man får försöka ta den tiden på gården med sina kollegor. Vad hände där och där, 

vi kanske ska fortsätta med det nästa gång. Att man har det lite mer informellt och muntligt och kanske 

inte skriver ner det.”  

”Yrket blir så otroligt levande när man möter barnen och låter barnen vara med i planeringen.” 

”Det är ju lite olika, bland annat så är det ju dokumentationen för att visa på att man haft ett lärande, 

men också för att inne på avdelningen som man sätter upp på väggen för att diskutera med barnen.”  

Pedagogerna gav egna exempel på lek, lärande som skett utifrån barnens visade intresse eller upptäckt. 

Samtliga framhöll att barnens intresse eller upptäckt ofta mynnar ut i ett temaarbete eller projekt och 

att planerade teman ofta förändras utifrån barnens intressen. De berättar att tillfällen tas tillvara längs 

vägen då barnen hittar träd, vattenpölar, växter stenar, djur och annat. De stannar och utforskar det 

barnen finner och bejakar barnens berättelser och lekar. 

”Däruppe på berget där vi leker där leker de just nu tandtroll, som bor där säger dom. Det är en 

spricka i berget och det är där dörren är. Sprickan är deras dörr. Det har man ju liksom inte själv 

tänkt, att det skulle kunna vara en dörr! En ingång. Den e jätteläskig tycker dom och där går 

tandtrollen in. Men tandtrollen är ju små säger vi. NEJ dom är jättestora säger barnen.  Ahhaaa.. ok!  

Det är mer skräck. Den där sprickan…” 

”Vi hade ett kullvällt träd som ligger och runt rotsystemet fanns massor av trattkantareller och vi 

märkte att barnen började klättra upp på trädet och det blev ett piratskepp. Svamparna var bara små 

grejer. Vi släppte svamparna och det blev ett piratskepp istället.” 

”Ja till exempel häromdagen då räfsade vi löv på gården och körde till komposten och la i. Men sen 

vart det lövhögar kvar och då kröp några barn ner och grävde ner sig och började leka igelkottar. Vi 

hade pratat om igelkottar precis tidigare liksom att vi ska spara löv, att igelkottarna går och lägger 

sig och så där.” 

Vi bad om att få exempel på samlärande, hur barn lär av varandra och stimulerar varandras nyfikenhet. 

Pedagogerna berättar att de låter barnen samtala med varandra kring upptäckter eller i lek. Då intar de 

en avvaktande roll som ger möjlighet för barnen att hjälpa varandra, tänka vidare och berätta för sina 

vänner så att de kan bearbeta och spekulera tillsammans. Flertalet pedagoger framhåller vikten av att 

ta tillvara på stunderna då barnen spontant upptäcker och samlas runt någonting som intresserar dem.    

”Vi hade en kille som lärde en tjej klättra upp i ett träd. Det var helt fascinerande… Det var så kul att 

höra hur han peppade henne. Han fick upp henne i trädet. Först försökte han beskriva men han 

märkte att det inte gick. Då bad han henne gå ner. ”flytta på dej så ska jag visa” han visade hur han 

gjorde och hon tittade intresserat och ville verkligen klättra upp och så provade hon och det gick inte. 

Han försökte beskriva och beskriva men i alla fall sa han ”om jag puttar dig lite på rumpan” så 

puttade han på och då gick det. Och han bara står och studsar och applåderar när hon kom upp! Det 

var roligt!” 

”I en grupp på elva barn var det jättespännande med svamp för två barn. Vid ett tillfälle hittade 

barnen en platt sten och de fick för sej att plocka svampgryta. Kompisarna fick hämta bär och andra 
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svampar. Då säger en kille: Kan du gå och hämta en kremla? Nää, det kan jag inte för jag vet inte hur 

den ser ut? Då bad han ett annat barn visa hur en kremla ser ut. Kremlor blev efter det jättestort! Vi 

hade kremmeltema efter det.”  

Utifrån frågan hur pedagogerna upplevde att barnen positionerar sig i naturen kontra i förskolemiljön 

tog de upp flera olika aspekter kring hur barns roller i gruppen och även individuellt förändras i olika 

miljöer. Flertalet berättar att de upplever förskolegården som en konfliktfylld miljö där barn blir 

stressade av att försöka komma först ut till vissa attraktiva lekredskap. De leker andra lekar och 

grupperar sig annorlunda i skogen. De menar även att barnen samarbetar bättre och det blir ett bättre 

kompisklimat.  

”… men ute i skogen förändras allting, konstellationer upplöses, barn som aldrig har lekt med 

varandra… leker jättemycket däruppe. Hittar på andra lekar, andra konstellationer, andra mammor, 

andra barn, andra hundar. Även de stora barnen kan förmå sig att vara djur eller på ett annat sätt, 

behöver inte ha den ledande rollen.” 

”Jag kan uppleva att det är stress att komma ut på gården, alla vill ha cykeln eller jag vill ha 

sparkcykeln eller jag höll på med en grävskopa och nu måste jag ha den igen. Det blir en stress för 

barnen. I skogen är det ingen stress för de vet inte riktigt vad som kommer att hända när de kommer 

dit. Det bara händer.”  

Vilka möjligheter och/eller svårigheter ser pedagoger med naturen som 

miljö för lek, utveckling och lärande?   

Vi ville ta reda på hur pedagogerna arbetar ihop i arbetslaget för att tillgodose barnen allt som finns i 

naturen. Hur gör de exempelvis om en pedagog har fobi för något.  Alla svar var liktydiga. De talade 

om att kunna skilja på sin privata roll och sin professionella roll. Det man är rädd för får man hålla 

inne, trycka undan. De menar att de måste omfördela, täcka upp, träda in för varandra om någon har en 

rädsla. De hjälper varandra om något är svårt att hantera. 

”Jag har ju lite ormfobi… men jag har ju också en inställning att när jag är i barngrupp då är jag 

pedagog här oavsett hur jag tänker.” 

”Jag kan bara gå till mej själv. Vid ett tillfälle hittade vi en död råtta i skogen och jag hatar råttor och 

döda djur. Jag kände, kommer jag gå i närheten så kommer jag svimma. Det är ju inte så bra i 

barngrupp så då fick min kollega ta det.”  

Det kan finnas kulturella skillnader i synen på naturen och pedagogerna fick berätta hur de arbetar 

med detta. Det var inte många som hade erfarenhet av att arbeta mångkulturellt. Några aspekter som 

lyftes var oförståelse för att vara ute i regn och kyla och föräldrar som känner sig otrygga när barnen 

vistas i skogen. Denna oro var oavsett kulturell bakgrund. De påpekade vikten av att vara tydlig, 

informera, förklara och motivera för föräldrar hur viktigt det var med utevistelse och natur.  

”Vi hade en som jobbade här ett tag som kom från Bangladesh. Hon sa det är så speciellt att ni går ut 

i skogen så mycket för att vi inte ens går ut i en park för det kan komma en tiger. Så att naturen inte är 

ens vän där utan det kan vara livsfarligt… Då förstod jag att det är ganska typiskt svenskt att man är i 

skogen.” 

”Föräldrarna hade svårt att förstå varför man skulle ut i skogen. Vi fick förklara att det var bra för 

motoriken, klättra, man fick ta det pö om pö. Barnen anammade och tyckte det var kul. Det var mer 

föräldrarna man behövde ha med ut i skogen så de ser vad vi gjorde!” 
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Vi undrade vilka fördelar respektive nackdelar pedagogerna såg med planerad miljö kontra naturmiljö. 

Fördelar som de såg med den planerade miljön är att det är praktiskt och lättjobbat när man är på 

gården då möjlighet finns att gå in och byta blöjor, hämta saker man behöver och dricka kaffe. Den 

planerade miljön ger trygghet med sin struktur och ur säkerhetssynpunkt är den tryggare då den är 

inhägnad.  

”Fördelar är säkerheten. Man behöver naturligtvis ha uppsikt men du behöver inte vara på 

helspänn.” 

Nackdelar som de såg med planerad miljö var att barn ledsnar lättare på det som finns i den planerade 

miljön och pedagogen måste ta ut material, tillrättalägga och hämta inifrån för det finns inget naturligt.  

Att barn kan skada sig mer i den planerade miljön fast man inte tror det. Miljön är begränsad och inte 

fantasieggande och den innehåller många olika regler för vad barnen får och inte får göra.  

”Barnen vill utmana sig hela tiden och här finns det inte så mycket som går att utmana snart.”  

Fördelen med naturmiljön var enligt dem att det blir mindre konkurrens om utrymme och material i 

skogen. Sinnena får mer stimulans. Det finns mycket mer att utforska. Allt lärande finns, man kan 

jobba med matematik och bokstäver direkt. Det är färre regler.  

”Ja det här med löv att prassla i och hala rötter och mjuk mossa, höga stenar och nivåskillnader och 

saker att krypa in under plus att det finns ju mera liv runtomkring fåglar, växter.” 

Nackdelen med naturmiljö menar de var att det behövs mer framförhållning och planering, vad man 

kan behöva ha med sig om man exempelvis ska skapa i skogen. Det kräver mer av pedagogen då 

denne behöver vara mer aktiv med barnen. 

”Nackdelen med skogen för mig som pedagog är att jag inte har något staket, att dom kan dra iväg.” 

Möjligheter och hinder ur ett barns perspektiv 

Pedagogerna fick tänka sig att de är fem år. Vad skulle de se och vad tror de man kan göra i de miljöer 

vi presenterade.  

Möjligheter de såg i den planerade miljön var att kunna klättra på räcket, gunga, cykla, leka rollekar 

och prova att klättra över staketet. Det är inte lika jobbigt att gå i den planerade miljön som det är i 

skogen.  

”Jag skulle ju naturligtvis som 5-åring se ett stort värde i en dagisgård med cyklar och grävskopor 

och vattentillgång och geggamoja och allt sånt där om jag helt förutsättningslöst ställer mej där en 

dag.”  

Hinder de såg i den planerade miljön var att det inte finns några vrår att krypa undan i och vara lite 

hemlig. I den planerade miljön finns så många regler om vad man får göra och inte får göra. Det är 

svårt att förnya leken. 

”… att fröknarna bara får öppna grinden och inte jag. Man får inte klättra på staketet för att det är 

fel… att småbarnsavdelningen är ute och jag får inte cykla fort utan jag måste cykla sakta, att 

snickarboden är stängd och jag får inte snickra för att det inte finns tid till det och jag får inte gräva i 

gräsmattan.” 

”Skulle jag vara fem år och antagligen gått på den här förskolan i fem år så finns antagligen inte så 

mycket utmaningar för mej längre här. Då skulle jag nog gå balansgång på staketet eller gunga 

mestadels.”  



20 

Möjligheter de såg med naturmiljön var att kunna leka, utmana, fantisera och leka rollekar. Vara 

nyfiken på vad som kan finnas bakom nästa hörn. Det är spännande att hitta olika saker att sortera och 

utforska.  

”Som femåring skulle jag nog vilja klättra på några olika träd, se hur högt jag vågar klättra, vilken 

sten jag kan komma upp på, kanske se hur långt jag kan gå innan fröken ropar att jag ska komma 

tillbaka. Se om fröken märker om jag gömmer mig bakom något av de stora träden, samla löv, pinnar, 

göra sorteringsövningar som är heeeeeelt spontana! Utforska, lyfta på stenar, gräva i marken för det 

kan jag tänka mej att jag inte får göra på gräsmattan!” 

Hinder de såg med naturmiljön var att om man som barn inte är van vid denna miljö kan den vara 

skrämmande och läskig. Det går inte att cykla eller gunga. Det kan vara jobbigt, knöligt att gå och 

springa i skogen. Barn får inte gå så långt de vill. 

”Om jag aldrig hade varit i den här miljön, så skulle jag bli livrädd. Faktiskt. Det skulle se lite mörkt 

och så där dystert ut … man måste nog ha en vägledare för att man ska kunna se möjligheterna om 

man aldrig har vistats i en sån miljö.”  

Planerad/oplanerad miljö ur säkerhetssynpunkt 

Vi bad pedagogerna att se de olika miljöerna ur föräldrars och kollegors perspektiv. Hur tror du de ser 

på miljöerna ur säkerhetssynpunkt. I den oplanerade miljön kan det finnas oro för både föräldrar och 

pedagoger att barnet ska rymma eller komma bort men samtidigt kan föräldrar vara oroliga för att 

barnen inte får uppleva naturmiljö. Det beror på föräldrars relation till skogen och förtroendet för 

pedagogerna.  Det kan finnas faror i naturen i form av lösa hundar. På gården kan en aspekt vara att 

pedagogerna slappnar av och blir hemmablinda. De kan stå och fika och inte ha koll på barnen som på 

ett eller annat sätt är i behov av uppmärksamhet eller hjälp.  

”Som föräldrar kanske man tänker att jag hoppas de är medvetna om att man tänker på att inte låta 

barnen klättra för högt, att de verkligen har koll på barnen när dom leker så att ingenting händer.” 

”Det har ju också med förkunskaper att göra. Är det föräldrar som är övertygade om skogens 

förträfflighet så ser man inte det som ett problem.”  

Det svar vi fick på frågan om vilken miljö de helst skulle vilja vistas i och varför, var stora leenden, 

skratt samt:   

”Helt klart skogen”  

Resultatanalys 

I detta avsnitt analyseras resultaten utifrån John Deweys teoretiska begrepp och den forskning som vi 

redogör för i bakgrunden.  Resultaten jämfört med annan tidigare forskning är indelade i underrubriker 

utifrån de teman som urskiljdes av resultatet.  

Deweys teoretiska begrepp 

I vår tolkning av Deweys begrepp ”learning by doing” finner vi många samband med vad pedagogerna 

berättar kring hur de ger möjlighet för barnen att utforska, undersöka, utmana och vidareutveckla sina 
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upptäckter i naturen. John Dewey och hans uttolkare menar att barnen lär genom att aktivt pröva och 

experimentera i sitt lärande och vidare reflektera över erfarenheter som inhämtats i 

undersökningsprocessen (Hartman et al 2004:17). Dewey menar vidare att när barnen ges möjlighet 

till fysiska aktiviteter blir lärandet roligare och lättare och engagemanget blir större. För att det ska 

vara möjligt framhåller Dewey leken som betydelsefull och att den har ett eget värde för 

lärandesituationer (Dewey 1997:241).  

Pedagogerna tar upp olika exempel på situationer där barnens lek mynnar ut i en lärandesituation.  Ett 

exempel är att i leken kan barnen finna naturföremål som de leker, samtalar och samspelar kring och 

vidareutvecklar till ett lärande. Processen kan även ta en annan riktning där en lärandesituation går 

över till en lek. Barnen använder sin fantasi och förvandlar naturföremål till det som passar dem i 

leken. Stenen blir i lekens fantasi helt plötsligt en spis där svampgrytan ska kokas ihop och leken 

utvecklar sig till att bli för barnen en ny kunskap om svamparter. Ett exempel på den motsatta 

situationen som en pedagog beskriver är ett tillfälle där lärandet om svampar, som var pedagogens 

fokus, övergår till en lek vid det omkullfallna trädet där svamparna växer. Trädet blir föremål för 

intresset och lärandet förvandlas till en lek kring ett i fantasin transformerat piratskepp. Detta tolkar vi 

utifrån Deweys tankar om att fantasin gör vad den vill med olika föremål om syftet är att föra leken 

vidare (Dewey 1997:251). Vår tolkning är att pedagogerna beskriver att leken har en stor roll i 

undersökningsprocessen och även i samlärandet barnen emellan.  

Pedagogerna berättade att barnens upptäckter och reflektioner ofta mynnar ut i temaarbeten som 

utvecklar barnens uttryckta tankar kring olika ämnen förknippade med naturmiljön. Temaarbeten och 

barns lärande dokumenteras kontinuerligt. Detta sker i ett samspel barn och pedagoger emellan där 

barnen får utveckla sina funderingar och reflektera tillsammans med pedagogen över sitt eget lärande. 

Detta menar Dewey är nödvändigt för att barnen ska få ny kunskap. Uteblir reflektionen får barnen 

ingen ny kunskap (Dahlgren 1997:20, Hartman et al 2004:17). Dewey menar vidare att om lärandet 

ska beröra barnet så måste kunskapsvägen gå genom fysiska sinneserfarenheter vilket kan kopplas till 

hans begrepp ”under the skin” (Dahlgren 1997:17). I vår tolkning av pedagogernas intervjusvar 

framgick det att naturen jämfört med planerad miljö är en miljö där fler sinnen, både psykiska och 

fysiska, ges större stimulans.  

I intervjusvaren framkom betydelsen av att vara delaktig, närvarande, medupptäckande i barnens 

upptäckande, utforskande och lärande. För att få reda på vad som intresserar barnen måste pedagogen 

vara lyhörd och ställa ”jag undrar” frågor. Detta förhållningssätt tolkar vi utifrån Deweys teori att 

pedagogens uppgift och roll är att arrangera aktiviteter som grundar sig i barnens intressen, 

erfarenheter och ta tillvara på situationer som uppstår.  Vidare tolkar vi detta som att grunden till barns 

fortsatta kunskapsinhämtning är beroende av pedagogens agerande. För att pedagogen ska kunna föra 

lärandet vidare måste de ta reda på barnets visade intressen och utgå ifrån dessa.  John Dewey 

framhäver att lärandet endast kan ske i dess eget sociala sammanhang. Det är situationen som ska få 

styra och inte pedagogen (Elfström et al 2008:166). 

Resultat jämfört med annan tidigare forskning 

Begreppet natur 

När vi undersökt betydelsen av ordet ”natur” går det inte att hitta enkla förklaringar vilket även styrks i 

nationalencyklopedin (ne.se/natur). Att natur är ett mångtydigt begrepp ser vi även i våra 

intervjuresultat.  Det framkommer att pedagogerna ser på naturbegreppet på olika sätt. 

Sammanfattningsvis är natur för dem allt från skog till det gröna mellan asfalten i staden.  De menar 
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även att det är ett ord som inte används i vardagsspråket på förskolan utan de säger att de ska gå till 

skogen.  Pedagogerna tror att barnen tänker skog istället för natur. För barnen kan ordet natur upplevas 

som ett abstrakt och svårt begrepp.  

Känsla för naturen 

Vi tolkar pedagogernas utsagor som att en positiv upplevelse av naturvistelse i förskolan kan ge en 

livslång känsla för naturen. De menar även att det kan ligga till grund för en hållbar utveckling i 

framtiden. Att det man tidigt lär sig tycka om är man rädd om, säger en pedagog. Fredrika Mårtensson 

med flera menar att det är viktigt att lägga grunden för goda vardagsvanor och ett bra förhållningssätt 

till naturen vilket är förenligt med en hållbar livsstil (Mårtensson et al 2011:20–21). Även Patrik 

Grahn framhäver att forskning har visat att utemiljön och utevistelsen har en betydande roll för barnets 

hela utveckling och hälsa (Grahn 1997). Genom att som barn ha grundlagt en relation till naturen leder 

det ofta till att man som vuxen regelbundet drar nytta av naturens positiva effekter för den egna hälsan 

(Ottosson & Ottosson 2006:24). 

Hälsa 

Det framkommer i tidigare forskning att fysisk aktivitet är speciellt viktig för förskolebarn och att i 

förskolan kan en grund läggas för hållbar livsstil (Lisberg Jensen 2008:19). Flera av de studier vi tagit 

del av belyser de positiva effekter naturvistelse har på barns hälsa och välbefinnande samt att naturen 

är en miljö där var och en kan vistas utifrån sina egna förutsättningar (Ericsson 2004:138). 

Pedagogerna framhäver att det är viktigt att skapa ett grundläggande intresse för naturen här och nu för 

att ha med sig det resten av livet. Ytterligare en aspekt som framkom är att naturmiljön upplevs som 

en miljö utan stress. De uttrycker att det är viktigt att förmedla till barnen att det är härligt att vara i 

skogen! Detta tolkar vi som att naturen kan ha en hälsofrämjande verkan på kropp och själ. I 

intervjusvaren framkom även att ett möte med naturen är viktigt just för att det är en neutral plats som 

möter barns olika behov. Ett flertal studier av förskolebarn visar på naturens lugnande inverkan. Detta 

syns speciellt hos barn med uppmärksamhetsstörningar då det visat sig att de fungerar bättre i 

samband med utevistelse och lek i naturen. I naturen ges alla möjlighet att vistas utifrån sina egna 

villkor och förutsättningar (Dahlgren & Szczepanski 2004.14–16, Ericsson 2004:138, Grahn 1997, 

Mårtensson et al 2011:87,97).  

Motorik och att lära känna sin kropp 

Pedagogerna i våra intervjuer framhöll naturmiljön som en plats för motoriska och sinnliga 

upplevelser. De menar att naturen är kuperad och ger något för alla sinnen. Barnen ges större variation, 

både grov- och finmotoriskt, i naturmiljön. Ytterligare en aspekt togs upp i intervjuerna och det 

handlar om den begränsning som pedagoger upplever ur ett barnperspektiv. På förskolegården finns 

många begränsningar i form av yta, regler om vad som är tillåtet att göra eller inte. Studier har visat att 

en sämre motorisk utveckling sker hos de barn som inte får möjlighet till lek och rörelse. Barn har ett 

naturligt behov av lek med stort inslag av fysisk aktivitet där de får springa, klättra, hoppa och så 

vidare (Dahlgren 2007:73). Patrik Grahn refererar till Fredrika Mårtensson i deras forskargrupp där 

hon urskiljer två egenskaper för lek i utemiljö, sinnlighet och vidlyftighet. Sinnlighet innefattar lekar 

som stimuleras av lukt, smak, balans, hörsel med flera sinnen. Vidlyftigheten handlar om lekar som 

stimulerar barn att mer ohämmat ägna sig åt lekar med kaotisk karaktär. Detta kan vara att jaga, 

klättra, springa eller brottas. Båda egenskaperna leder till att miljön är med som en aktiv part i leken 

(Grahn, 2007:63). Vi tolkar detta som att miljön är mer tillåtande i naturen när det gäller möjligheten 

för barns motoriska och sinnliga utveckling.  
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Några pedagoger lyfte naturvistelse ur en negativ aspekt då de påpekar att barn kan uppleva 

naturmiljön som knölig, jobbig att gå och springa i. Brugge med flera framhäver att balans och 

koordinationsförmåga tränas i den varierande terräng som naturen erbjuder. När barnen får leka fritt i 

naturen skapas förutsättningarna för ett öppet kroppsmöte vilket Öhman & Sundberg beskriver som 

viktigt för att barnen ska lära känna sin kropp (Öhman & Sundberg 2004:177–181). Ett barn som inte 

känner sin kropp kan bli osäker och det begränsar dem i leken och lekens möjligheter (Knutsdotter 

Olofsson 2003:82–87). 

Lek, fantasi och lärande 

Det framkom i intervjusvaren att skogen utmanar till många typer av lekar som utvecklar barnens 

fantasi både när det gäller att använda naturen som rum och i användandet av naturens material. 

Utifrån vår tolkning kring lek i naturen så finns en tydlig enighet i flertalet studier. I naturen utmanas 

barnens fantasi, leken blir innehållsrik och fantasifull, naturens eget material blir ett mål för fantasi 

och kreativitet där barnen kan transformera och tolka det efter lekens behov och syfte (Grahn 1997:91, 

Knutsdotter Olofsson 2003:52, Trageton 1996:118 och Änggård 2009:228). Miljön är neutral i 

betydelsen att den kan formas, transformeras vilket klart framkom under intervjuerna. När en vuxen 

leker med barnen och samspelar på deras nivå framhåller Knutsdotter Olofsson vikten av att inta ett 

barnperspektiv. Med det perspektivet fungerar den vuxne som en spindel med trådar till varje barn i 

syfte att utveckla leken tillsammans med barnen (Knutsdotter Olofsson 2003:113). Detta perspektiv 

kunde vi finna i pedagogernas utsagor då de berättar att de deltar i barnens lekar och upptäckter och 

vidareutvecklar dessa på olika sätt.  Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson menar att det 

finns likheter i det som karaktäriserar lek och lärande. En grundförutsättning för lek och lärande är 

samspel och dialog mellan vuxna och barn samt barn emellan (Johansson & Pramling 

Samuelsson:2007:24).  

Mindre konkurrens mer samspel  

Pedagogerna uttrycker att naturmiljön ger utrymme för alla barn oavsett behov och förutsättningar. I 

naturen sker nya grupperingar, konstellationer upplöses och förändras. Barnen leker andra lekar, 

samarbetar bättre och det blir ett bättre kompisklimat. De berättar också att de upplever förskolegården 

som stressfylld där konflikter lätt sker för att barnen vill komma först till attraktiva lekredskap på 

gården. Vidare säger de att mängden konflikter minskar i naturmiljön då de har större yta att röra sig 

på samt att det material naturen erbjuder är neutralt och obegränsat. Barnen konkurrerar inte om 

lekmaterialet i naturen. Pedagogerna säger att i skogen upplever barnen ingen stress för miljön talar 

inte till dem på samma sätt som exempelvis lekredskap på en förskolegård. Många studier lyfter 

utemiljön och dess naturkontakt och menar att det är ett slags frirum för barnen. Sociala mönster 

upplöses i naturen. Nya roller, kompetenser och färdigheter blir synliga hos andra barn i jämförelse 

med den stabila gruppen av barn i inomhusmiljön. Det finns mer utrymme för var och en i naturmiljön 

och den är inte på samma sätt förutbestämd. Barn får möjligheten att utveckla en social trygghet i 

möten med nya situationer och får uppleva sig själva i andra roller och funktioner. En annan möjlighet 

för barnen att utveckla sitt samspel med andra är när de får möjlighet att förhandla och förmedla sina 

föreställningar om hur de kan använda naturmaterialet till olika användningsområden som exempelvis 

i leken (Ericsson 2004:148, Grindberg & Langlo Jagtoien 1999:61, Knutsdotter Olofsson 2003:87, 

Mårtensson et al 2011:15, Änggård 2009:231–232). Ett exempel från intervjusvaren är att barnen kan 

starta en lek med kottar, pinnar och mossa som i samspelet barnen emellan utvecklas till en saga.  

Alla sinnen 
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Vi ser i pedagogernas utsagor att barnen upplever, leker och lär genom sina sinnen. De beskriver att 

barnen känner, ser, doftar, hör och smakar. I naturen ökar möjligheten att uppleva med och använda 

alla sina sinnen.  Det är bara utomhus som barnen kan få en verklig känsla för naturen (Grindberg & 

Langlo Jagtoien 1999, Lättman-Masch & Weidmark 2011:11). Även Dahlgren & Szczepanskis studie 

framhäver vikten av att det är i mötet med omgivningen, hur den smakar, luktar, ser ut och känns, som 

lär vi oss dess funktion (Dahlgren 1997:24).  

Kulturella skillnader, fobier och säkerhet  

Det framkom ur pedagogernas utsagor att de inte har så stor erfarenhet av att arbeta i mångkulturella 

områden. De lyfter istället en annan aspekt som framkommit i deras samtal med föräldrar oavsett 

kulturell bakgrund. Det fanns en oförståelse kring att vistas ute i regn och kyla samt att några föräldrar 

kunde känna oro säkerhetsmässigt när barnen vistas i skogen. När det gäller pedagogernas egna fobier 

kring naturen som miljö så framkom det att det fanns rädslor men de var överens om att dessa måste 

hållas undan då pedagogen har en professionell roll i sitt yrke. En aspekt som framkom om varför 

orsaker till rädslor kan förekomma hos både vuxna och barn med annan kulturell bakgrund var att i 

andra länder kan det finnas farliga djur eller väderförhållanden som gör att man inte vågar vistas i 

naturmiljö.  Forskning bland annat gjord av Naturvårdsverket menar att natursynen i Sverige är olik 

många andra länders där en helt annan erfarenhet finns (Moshtat 2008).  

Diskussion  

Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion återgår vi till vår studies syfte och frågeställningar. 

Syftet är att undersöka pedagogers syn på förskolebarns vistelse i naturmiljö samt beskriva deras 

berättelser om hur de använder sig av naturen som redskap för barns utveckling, lek och lärande.  

Begreppet natur 

Under studiens gång har vi reflekterat över begreppet natur och dess innebörd. Det har visat sig vara 

svårt att definiera begreppet både när vi sökt betydelsen av ordet samt när vi frågat pedagogerna i 

studien. Vi upplevde att det var svårt för dem att förklara ordet. Det var inte många som hade 

reflekterat över innebörden av ordet ”natur” varken ur eget perspektiv eller ur ett barnperspektiv.  Vi 

uppfattar ändå av pedagogernas utsagor att de tänker på naturen på liknande sätt som 

nationalencyklopedin beskriver den. En miljö som är opåverkad av människan (NE.se/natur). 

Vilken betydelse kan naturvistelse ha för barns utveckling, lek och lärande?  

Av resultatanalysen framgår att pedagogerna i vår studie tycker att det är viktigt med naturvistelse i 

förskolan. Detta för att skapa intresse för naturen och ge barnen en känsla av att det är härligt att vara i 

skogen som de kan ha med sig till vuxen ålder. Det framgår vidare att naturen är en miljö som inbjuder 

till sinnlig stimulans och motoriska upplevelser med stor variation vilket vi tolkar som att barnen även 

lär känna sin kropp och dess förutsättningar. Vi tolkar pedagogernas svar som att de anser att naturen 

ger barnen möjlighet att uppleva, leka och lära tillsammans i en neutral miljö. 
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Den tidigare forskning vi hänvisar till bekräftar att naturmiljön har en viktig roll för barns lek, lärande 

och utveckling. Britta Brugge med flera hävdar att vistelse i natur där kroppen sätter tanken i rörelse 

skapar förutsättningar för en lärandemiljö som är mer rörelseintensiv (Brugge et al 2011:26). Eftersom 

barn vistas en stor del av sin dag i förskolan är det i den miljön som det finns störst möjlighet att nå 

och grundlägga ett intresse för naturmiljön (Mårtensson et al 2011: 20-21). Lars Owe Dahlgren & 

Anders Szczepanski (2004:12) anser att utemiljön kan användas som en lärobok i flera ämnen. 

Pedagogerna uttrycker dock inte detta konkret utan beskriver lärandet som en helhet utan specifika 

ämnesinriktade exempel. Vi uppfattar utifrån pedagogernas berättelser att naturen är en värde- och 

betydelsefull miljö att använda för de områden vi undersökt.  Vi ser många gemensamma drag i vad 

pedagogerna berättar och vad tidigare forskning och litteratur säger om betydelsen av naturvistelse för 

barns utveckling, lek och lärande.  

Vi anser att ett av våra viktiga uppdrag i förskolan är att introducera och skapa ett tidigt naturintresse 

hos barnen och att de får möjlighet att uppleva naturens mångfald. Vi upplever i vår vardag som 

pedagoger i förskolan att föräldrar inte har den naturliga kopplingen till naturvistelse som tidigare 

generationer haft. Vår uppfattning är att ett stort ansvar vilar på förskolan för att barnen över huvud 

taget ska ges en möjlighet till ett möte med naturen.  Många barn ges inte tiden till att spontant 

utforska naturmiljö med deras föräldrar då barns vardag idag är överorganiserad med aktiviteter av 

olika slag. Detta beläggs även i forskningsrapporter vi tagit del av (Mårtensson et al 2011, Ottosson & 

Ottosson 2006). I vår studie har även pedagogerna tagit upp vikten av att grundlägga en relation med 

naturen och lära sig tycka om den, för man är rädd om det man tycker om.  Även förskolans läroplan 

säger att förskolan ska lägga stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor. ”Förskolan ska medverka till att 

barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens 

kretslopp” (Skolverket 2010:7). Vi instämmer i Dahlgren & Szczepanskis (1997:24) fråga ”Vem bryr 

sig om en miljö man inte känner förankring i?” Allt detta knyter vi ihop till ett hållbart 

utvecklingsargument.  

Hur använder pedagoger enligt vad de berättar, vistelse i naturen som redskap för barns 

utveckling, lek och lärande?  

Av resultatanalysen framgår att pedagogerna i denna studie tar tillvara på vad barn intresserar sig för i 

naturen genom att uppmärksamma, vara delaktiga och vidareutveckla det barnen upptäcker. Detta sker 

bland annat genom att starta nya temaarbeten tillsammans. Utifrån vår tolkning av resultatanalysen 

kan pedagogernas arbetssätt härledas till Deweys teori om att barnets lärande bör ske i dess eget 

sociala sammanhang och att det inte är pedagogen som ska styra processen utan situationen (Elfström 

et al 2008:166). I tidigare forskning av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson beskriver de 

sina tankar om att lek och lärande i barns värld inte går att skilja åt utan det borde vara en pedagogik 

för tidigare åldrar (Johansson & Pramling Samuelsson 2007:28–29). Detta ser vi då pedagogerna 

beskriver några leksituationer som mynnar ut i lärandesituationer. Ett exempel som vi vill lyfta i 

intervjusvaren är barnen som i leken lagar mat på olika svampar och ett barn ber ett annat barn hämta 

en kremla till svampgrytan. Det tillfrågade barnet visste inte hur en kremla såg ut men fick lära sig det 

av ett annat barn. I denna situation tolkar vi det som att lek och lärande går hand i hand. 

Vår slutsats är att om barn ska lära sig någonting om naturen, det kan vara kretslopp, djur, växter med 

mera, så måste grunden ligga i det barnen undrar över och vad de vill utforska. Det är pedagogens 

uppgift att fånga upp och vara medagerande och medupplevande i det barnen finner och utveckla det 

vidare i till exempel temaarbeten. Vår studie ger flera exempel på att det är svårt att särskilja lek och 

lärande hos förskolebarn. 
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Vi använder ofta Deweys uttryck ”learning by doing” i vårt eget arbete och för oss handlar det om att 

få använda och lära med hela kroppen och alla sinnen vilket vi anser att barnen gör hela tiden i 

naturen.  Vi instämmer i Deweys teori som beskrivs i Dahlgren (1997:17) om att detta ger en 

bestående kunskap som berör barnet ”under the skin”. Barnen behöver möjlighet till reflektion för att 

ett lärande ska ske och för att nå detta krävs det en aktiv pedagog som är medupptäckande, 

medagerande och medundersökande.  Vår erfarenhet som pedagoger säger oss att många som arbetar 

inom förskolan inte har ett eget intresse av att använda naturen som miljö för lek, utveckling och 

lärande. Kan det vara så att kunskaper saknas och att en rädsla finns för att inte kunna ge barnen de 

”rätta” svaren som pedagogen tror förväntas av denne? Vi anser att det inte är vårt uppdrag som 

pedagoger att ge barnen rätta svar utan istället vara ett stöd i barnens lekar och undersökningsprocesser 

både enskilt och i samspel med varandra. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket 2010:6-7). 

Hur använder barnen enligt vad pedagogerna berättar naturen som ett lärande, såväl enskilt 

som kooperativt? 

Av resultatanalysen och vad pedagogerna berättar framgår det att de ger möjlighet för barnen att 

undersöka, utforska och samtala med varandra om vad de leker och upptäcker i naturen.  Ett exempel 

pedagogerna berättar om är att barnen fick lära sig om igelkottars övervintring vilket fortsatte några 

dagar senare då barnen lekte igelkottar när de krattade lövhögar på förskolans gård. Barnen började 

leka i lövhögarna att de var igelkottar. De bearbetade och reflekterade här den nya kunskapen.  Vi 

tolkar det som att lärandet kan utvecklas genom leken och att de bearbetade och reflekterade den nya 

kunskapen i denna situation. Det framkom även i resultatanalysen att barnens fantasi blir utmanad på 

många olika områden genom pedagogernas delaktighet i deras lek och lärande. Barnen får själva eller 

tillsammans med sina kamrater möjlighet att förhandla om och tolka naturföremål samt dess 

användningsområden.   

I vår tolkning av Deweys teorier är det genom undersökningsprocessen som individen får nya 

erfarenheter och erfarenheterna måste utsättas för reflektion för att bli kunskap (Dahlgren 1997:20). 

Enligt vår tolkning är det detta som sker i den av pedagogerna beskrivna igelkottsleken.  

Utifrån Dewey teori om att fantasin gör vad den vill med olika föremål så är vår tolkning att utan 

möjligheten att förhandla och fantisera så nyanseras inte leken och den leder inte till vidareutveckling. 

Vi tolkar detta som viktigt då tidigare forskning talar om fördelarna med naturens ostrukturerade 

material som ger barnen möjlighet till fri tolkning utifrån lekens behov och syfte (Grahn 1997:91, 

Knutsdotter Olofsson 2003:52, Trageton 1996:118 och Änggård 2009:228). 

I vår studie kan vi se att leken få nya dimensioner och fantasin stimuleras i naturmiljön. Naturen är full 

av tidlöst material som inbjuder till fantasi och kreativitet. Detta finner vi stöd för även i den forskning 

vi tagit del av samt i pedagogernas utsagor.  Vi har reflekterat över att lek och lärande går hand i hand 

och att det är svårt att skilja dem åt vilket även framkom i resultaten av vår undersökning.  Det var ofta 

som en lek började i ett lärande eller vice versa.  Vår uppfattning är att i naturen blir leken och lärandet 

i olika former lustfyllda och det är något som barnen längtar tillbaka till. Både vår egen erfarenhet 

samt pedagogernas utsagor styrker att barnen upplever naturen som en rolig plats att vara i och få 

återkomma till. ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.” 

(Skolverket 2010:6) 
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“Den enda sanna kunskapen är personlig upplevelse – allt annat är information.” (Albert Einstein) 
2
  

Vår slutsats är att lek i naturen ger större utvecklingsmöjligheter både för fantasin och för samspel 

barn emellan därför att det barnen finner i naturen talar inte till dem på samma entydiga sätt som 

färdiga leksaker eller strukturerat material.  

Vilka möjligheter och/eller svårigheter ser pedagoger med naturen som miljö för lek, utveckling 

och lärande?   

Av resultatanalysen framgår det att pedagogerna ser många fördelar med naturmiljön gentemot 

planerad miljö. De menar att lärandet blir roligare och lättare genom större möjlighet till fysisk 

aktivitet. Samarbetet blir bättre barn emellan och det blir färre konflikter. Flera typer av lekar 

utvecklas och barnen får konkreta sinnesupplevelser. Det är en neutral plats som möter olika behov 

och sociala mönster upplöses. Det blir mindre stress ur ett barnperspektiv samt att det blir färre 

begräsningar både ytmässigt och regelmässigt. De tog upp få svårigheter med naturmiljön. Den aspekt 

som framkom var barns eventuella ovana i naturmiljön som kan visa sig på olika sätt. Ett exempel kan 

vara föräldrars värderingar utifrån sina egna erfarenheter eller annan kulturell bakgrund där djur, natur 

och väderförhållanden kan göra det farligt att vistas i naturmiljön.  

Resultatanalysen tolkar vi utifrån Deweys pedagogiska idéer som handlar om att se lärandemiljön som 

ett laboratorium där man får lära sig genom att göra, vara aktiv, kommunicera, skapa, utforska och 

experimentera (Elfström et al 2008:166). Dessa möjligheter ser vi enligt vår tolkning som viktiga även 

för pedagogerna i vår studie då det gäller naturens möjligheter för barns utveckling, lek och lärande.  

Utifrån resultatanalysen kan vi finna många likheter med tidigare forskning och studier kring 

naturmiljöns möjligheter för barns utveckling inom flera områden.  Möjligheten att uppleva med alla 

sinnen ökar, ämnesintegrering sker naturligt genom konkreta upplevelser, fler barn kan hitta sitt eget 

sätt att lära in på, fysisk aktivitet och lek blir ett naturligt lärandeinslag (Lättman-Masch & Weidmark 

2011:11). 

De kulturella hinder eller rädslor som framkom i resultatanalysen menar pedagogerna ligger i 

föräldrars erfarenheter och att det är där övertygelse och information måste ges kring naturens många 

fördelar. Naturvårdsverkets rapport lyfter vikten av att nå ut till alla oavsett kulturell bakgrund för att 

barn lär sig av sina föräldrar och tar över deras värderingar (Moshtat 2008). En aspekt som framkom i 

vår studie som vi inte reflekterat över tidigare är att naturen kan vara skrämmande för en del barn. En 

möjlig orsak till det kan vara att dessa barn aldrig har fått vistats i naturen. En pedagog menade att 

barnen kan bli livrädda när de kommer till skogen första gången.  

Naturen är en fantastisk miljö för motoriska och sinnliga utmaningar. Ett av läroplansmålen i 

förskolan är att barnen ska ”… utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning… ” 

(Skolverket 2010:10) Vi tycker att naturen är en miljö som inbjuder till olika motoriska och sinnliga 

utmaningar på ett naturligt sätt utifrån var och ens förmåga. I vår studie ser vi även att pedagogerna 

delar vår uppfattning. Ett samtal som pedagogerna kom in på efter avslutad intervju var att dagens 

generation av barn inte får uppleva lite farligheter och utmana sina kroppar. Det begränsas hur långt 

upp de får klättra i träd och vilka höjder de får hoppa ifrån. Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver 

”Moderna barn lever i en madrasserad värld. Det finns stötdämpare överallt. Farorna som omger oss är 

inte påtagliga. Barnen har störtkruka på huvudet och får sällan göra lite farliga saker” (Knutsdotter 

Olofsson 2006:107). Utifrån egen erfarenhet kan vi som pedagoger i förskolan tycka att föräldrars 

rädsla gör att vi begränsar barnen i deras utmaningar i naturen ur säkerhetssynpunkt. De föräldrar som 

                                                      
2 Anders Szczepanski, Stockholm, Föreläsning den 19 oktober 2012 
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själva har goda erfarenheter av naturvistelse ser inte barnens vistelse i naturen som oroande menar 

pedagogerna i undersökningen.  

Vår slutsats är att naturmiljön ger individen många fördelar både utvecklings- och lärandemässigt. 

Framför allt ser vi utifrån pedagogernas berättelser att det är en miljö som inbjuder till samspel och till 

att använda hela kroppen med alla sinnen vilket även Deweys teorier och tidigare forskning bekräftar.  

Vi anser att vår studie stärker det som både pedagoger och tidigare forskning framhåller att det är ett 

viktigt uppdrag för förskolan att introducera naturen för alla barn och speciellt de som själva har 

negativ erfarenhet eller har föräldrar som bär på negativa erfarenheter av naturvistelse.  

Metoddiskussion 

I denna del diskuterar vi valet av metod och det tillvägagångssätt vi använt genom studiens process. 

I inledningsfasen när vi sände ut vårt missivbrev var vi tydliga med vårt syfte och mål med studien. Vi 

valde att intervjua pedagoger med intresse för naturen för att vi ville fördjupa kunskapen och samla 

exempel på olika arbetssätt, hur de förhåller sig och vad de ser hos barnen. Vi ville däremot inte 

undersöka hur vanligt det är att pedagoger medvetet använder naturen för att främja utveckling, lek 

och lärande eller vad de pedagoger gör i naturen som inte är intresserade eller utbildade för uppgiften.  

Vi ville även förbereda respondenterna genom att sända ut frågorna i god tid innan intervjutillfället. 

Alla respondenter utom en hade tagit del av frågorna inför intervjun. Det visade sig vara en fördel då 

vi märkte att respondenterna hade hunnit tänka igenom sina svar och svaren blev mer utförliga. 

Vi valde perspektivet, tänk dig att du är fem år, i en av frågorna och respondenterna försökte gå in i 

den rollen men några släppte snabbt barnperspektivet och talade om femåringar i allmänhet. Att vända 

från vuxenperspektiv till barnperspektiv tyckte vi ändå var ett användbart grepp för att det berikade 

svaret i just den frågan.  

Valet av att visa fotografier samt ge en liten berättelse gav respondenten hjälp att komma på rätt spår. 

Det gav oss tydligare svar kring det vi ville undersöka. Det blev mera tydligt vilka två typer av miljöer 

vi ville att de skulle reflektera kring än om vi uttryckt det med egna ord, risken är att själva frågan blir 

mer styrande då än om alla respondenterna får se samma bilder. 

Avsikten med att presentera oss som studenter och inte som kollegor för att respondenten inte skulle 

känna underläge blev inte som vi tänkt oss. Vi hade inte möjligheten att vänta på respons från alla 

utskick som gjordes via e-post då dessa uteblev. En personlig kontakt togs därför med pedagoger ur 

vårt kontaktnät för att möjliggöra de antal intervjuer som var vår ambition. Dessa pedagoger kände oss 

sedan tidigare och visste att vi var yrkesverksamma och trots att de kände till detta genomfördes 

intervjuerna på det sätt vi förutsatt. De respekterade oss som studerande i och med att vi höll våra 

åsikter och synpunkter utanför intervjun. Alla intervjuer genomfördes i ett avslappnat klimat och även 

om vi var två som intervjuade så upplevde vi att ingen kände sig obekväm eller i underläge. Flertalet 

respondenter uttryckte intervjuerna som positiva då de fick möjlighet att reflektera över sitt eget arbete 

och sin roll som pedagog. En intervju kan leda till förändring, nya insikter och den som intervjuas kan 

komma att ändra uppfattning om ett visst tema. En väl genomförd intervju kan ge en positiv 

upplevelse och vara berikande för intervjupersonen. ”En intervju kan bli en lärprocess både för 

intervjuaren och den intervjuade” (Kvale & Brinkmann 2009:47). Vi reflekterade även över att vi fick 

nya kunskaper och tankar utifrån respondenternas resonemang.  När vi avslutat intervjuerna fortsatte 

flertalet av respondenterna att resonera kring de frågor vi berört under intervjun vilket vi tyckte var 
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berikande. Steinar Kvale & Svend Brinkmann beskriver att det kan vara svårt att avsluta en intervju 

eftersom respondenten vill fortsätta samtalet och ytterligare utforska de insikter som personen vunnit 

genom intervjun (Kvale & Brinkmann 2009:48).  

Vi kände oro inför att genomföra ett relativt stort antal intervjuer som vi beräknade skulle pågå i max 

en timme. Detta vände sig till något positivt då det tillsammans med valet av semistrukturerad 

intervjuform gav oss ett omfattande material som gjorde att underlaget för vår sammanfattning och 

analys blev innehållsrikt.   

Vårt val av att använda ljudupptagning som metod vid intervjuerna blev en fördel då vi fick möjlighet 

att hålla fokus på de frågor och svar respondenten gav oss.  Nackdelen var att arbetet med utskriften av 

intervjuerna tog väldigt lång tid och att det blev en stor mängd material att sammanfatta och analysera. 

Fördelarna med ljudupptagning övervägde trots detta nackdelarna. När vi bearbetade de första 

ljudupptagningarna reflekterade vi över vårt eget agerande vid intervjusituationen. Vi märkte att vi 

avbröt respondenten och kommenterade innan de fått tala till punkt. Detta fick oss att ändra vårt 

agerande inför resterande intervjuer och vi lät respondenten tala till punkt innan vi ställde följdfrågor.  

Vi kunde ha gjort som Jan Trost rekommenderar att man gör provintervjuer som man kan lyssna/titta 

på för att upptäcka egenskaper som kan vara störande (Trost:2010:78). 

Det blev en fördel att genomföra intervjuerna på respondenternas arbetsplatser. Alla genomfördes 

ostört utom en. Vid det tillfället blev vi avbrutna tre gånger. Respondenten tappade tråden och den 

iakttagande intervjuaren gav efter det återkoppling om vad personen senast sagt för att kunna återgå 

till intervjun.  

Valet av att vara två närvarande vid intervjun fick fördelen att följdfrågorna utvecklades utifrån bådas 

reflektioner och tankar kring respondentens svar. Vi ville inte gå miste om nyanser som kunde finnas i 

respondentens uttryckssätt som mimik, gester och kroppsspråk. Detta kunde vi sedan lättare reflektera 

över vid sammanfattningen av intervjuerna vilket även ökar studiens tillförlitlighet. Rollerna som 

passiv respektive aktiv intervjuare fick fördelen att vi som intervjuare inte pratade i munnen på 

varandra.  

Studiens giltighet ökar genom att vi har intervjuat pedagoger som har uttryckt ett intresse för natur i 

sin yrkesroll vilket var avsikten med vår studie.  Intervjuer och bearbetning har skett gemensamt. 

Tiden mellan intervjuer och bearbetning av dessa har skett inom två månader. Utskriften av 

intervjuerna gjordes inom två dagar efter genomförandet vilket ökar tillförlitligheten och källans 

värde.   

Efter att vi genomfört alla intervjuer reflekterade vi över att observationer av deltagande pedagoger 

och barn i verksamheten hade varit berikande. Vi kunde även ha följt med i verksamheten, bett om att 

få ta del av dokumentation samt intervjuat barn. Det hade gett oss ytterligare en dimension av det som 

pedagogerna berättade om. Tidsaspekten och omfattningen av vad det arbetet skulle innebära gjorde 

att det inte var möjligt att få med i den här studien.  

Resultatet i vår studie grundar sig på berättelser från ett begränsat antal pedagoger som vi valde för att 

de hade ett särskilt intresse för ämnet. Det gör att vi inte kan dra några generella slutsatser som gäller 

för alla förskolor i Sverige om pedagogens-, barnens- och miljöns roll för utveckling, lek och lärande i 

mötet med naturen.  

Sammanfattningsvis upplever vi att vi har fått svar på det syfte och de frågeställningar vi utgått från i 

vår studie. Vår övertygelse har stärkts ytterligare om att naturen är en miljö som har många positiva 

effekter vilket även de deltagande pedagogerna har bekräftat genom sina berättelser. Deltagande 
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pedagoger har uttryckt att de själva funnit ett värde i att medverka i studien då de fått möjlighet att 

reflektera över sin roll som pedagog och naturens möjligheter för barns utveckling, lek och lärande. 

Även vi har haft ett stort utbyte av studien som helhet. Många nya frågor har uppstått som vi inte haft 

möjlighet att undersöka i denna studie.  Några av dem redogör vi för här som förslag till fortsatta 

undersökningsområden. 

Fortsatta undersökningsområden 

Under studiens gång har vi funnit flera områden som vi själva tycker skulle vara intressant att 

undersöka. 

I vår egen undersökning hade vi velat följa upp intervjuerna med observationer av den verksamhet 

som pedagogerna berättar om samt även genomfört barnintervjuer. Detta för att följa upp och 

undersöka hur pedagogerna tillämpar vad de beskriver i intervjuerna och för att belysa hur barnen ser 

på sina upplevelser i naturmiljö. Genom den studien skulle både ett vuxenperspektiv och 

barnperspektiv belysas.  

En intressant studie om tidig vistelse i naturen har betydelse för barns fortsatta intresse för natur och 

hållbar utveckling i vuxen ålder skulle vara att utföra longitudinella studier.  Värnar vuxna som 

upplevt naturmiljö som barn mer om natur, hälsa och hållbar utveckling? Att följa en grupp från 

barndom till vuxen ålder tror vi skulle bli en kostsam och tidskrävande studie men mycket intressant. 

En vinkling som vi är intresserade av och som kan vara förslag till fördjupade studier är om 

pedagogerna får med alla fyra elementen, vind, vatten, jord och eld i sitt pedagogiska arbete med 

barnen och om de arbetar utifrån de fyra årstiderna. 

I vår undersökning har vi intervjuat pedagoger med ett eget naturintresse kring hur de använder 

naturen i sin verksamhet på förskolan. Hur ser det ut på andra förskolor? Hur ser det ut på de förskolor 

där pedagogerna inte har ett uttalat intresse för natur eller där pedagogerna har en negativ 

grundinställning till att vara ute i naturen? Här skulle en kvantitativ undersökning kunna göras för att 

undersöka hur många förskolor som använder naturen som miljö för utveckling, lek och lärande.  
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Slutord 

Vi avslutar denna studie med en gemensam personlig reflektion; 

I naturen finns en rikedom. Något för alla sinnen som ger praktisk nytta i den pedagogiska 

verksamheten.  Att få förundras tillsammans med barnen kring stenar, kottar, pinnar, löv, ekollon, 

djur, snö, regn och alla saker man kan uppleva eller leka med som inte talar ett tydligt språk om hur 

det ska användas. Istället får barnens egen fantasi utrymme för kreativa idéer och lekar kring vad 

naturens material kan förvandlas till. En krokig pinne kan bli en orm, en tallkotte blir en köttbulle och 

lövet kan förvandlas till pengar i fantasins värld. I naturen finns en rikedom som vi kan förnimma med 

våra sinnen. På våren få lyssna till fåglars sång. Se och höra bäcken som porlar, slänga i en barkbit och 

följa den med blicken. Hitta grodyngel i vassen, fundera över hur den blir en groda. Känna den våta 

mossan och i den hitta vårens första skalbagge. Följa skogssnigelns silverspår på marken när den tar 

sig fram. På sommaren få dofta på blommor en varm molnfri dag och känna solens värme i ansiktet. 

Plocka en bukett till någon som du tycker om. På hösten få fånga regndroppar och räkna dem. Se den 

lilla masken som kryper i svampens hatt. Följa lövens färgskiftningar innan de faller till marken. På 

vintern få titta närmare på snöflingor i lupp och kanske upptäcka att ingen är den andra lik. Bygga 

snögrottor att krypa i tillsammans. Se haren när den skuttar förbi i sin vackra vinterskrud och lämnar 

spår efter sig i snön som vi kan undersöka tillsammans.  

Inget av detta är möjligt att uppleva någon annanstans än i naturen! 
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