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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om 

barns lärande genom lek i naturen. I vår studie valde vi att använda oss av 

kvalitativa intervjuer och dessa genomfördes med fem pedagoger på deras 

respektive förskola där barnen var mellan tre till fem år. Tidigare forskning visar 

att naturen kan vara av stor betydelse för vad barn kan lära genom leken där. 

Utifrån vår frågeställning, vilken var pedagogers uppfattningar om barns lärande 

genom lek i naturen, fann vi att fantasi/kreativitet, språk/kommunikation och 

barns samspel och sociala utveckling var tre stora kategorier av vad barn kan lära 

genom sin lek i naturen. Dessa kategorier blev därför ett självklart val att utgå 

ifrån under vårt arbete med vår studie. Resultatet i studien bekräftar vad tidigare 

forskning visar angående vad barn kan lära genom lek i naturen. Dessutom 

framträder även en fjärde kategori i vårt resultat och denna kategori handlar om 

att när barn rör sig, springer och leker i skog och mark utvecklar de sin motorik på 

ett positivt och naturligt sätt. Läroplanen är ett viktigt styrdokument för 

pedagoger att förhålla sig till och arbeta mot. Eftersom detta inte framkommer 

som en självklarhet i våra intervjuer så väljer vi att i vår diskussion problematisera 

och synliggöra betydelsen av att pedagogerna kopplar ihop barns lärande genom 

lek i naturen med strävansmålen i läroplanen. 

 

 

Nyckelord: Barn, förskola, lärande, miljö, natur, pedagoger, utomhuslek. 

 



  

 

ii 

 

 

Innehållsförteckning 
Abstrakt ...............................................................................................................i 

Inledning ............................................................................................................ 1 

Forskningsöversikt ............................................................................................ 2 

Fantasi och kreativitet .................................................................................... 2 

Språk och kommunikation som lärande genom lek i naturen - en 

självklarhet?..................................................................................................... 3 

Samspel och social kompetens ....................................................................... 4 

Syfte .................................................................................................................... 6 

Frågeställningar: ............................................................................................. 6 

Metod .................................................................................................................. 7 

Metodval .......................................................................................................... 7 

Urval ................................................................................................................ 8 

Genomförande ................................................................................................ 9 

Analysmetod ................................................................................................. 10 

Etiska överväganden .................................................................................... 10 

Metoddiskussion ........................................................................................... 11 

Resultat ............................................................................................................. 13 

Fantasi och kreativitet .................................................................................. 13 

Språk och kommunikation ........................................................................... 15 

Samspel och social kompetens ..................................................................... 17 

Motoriken- en stor del av leken och lärandet i naturen ............................ 19 

Diskussion ........................................................................................................ 21 

Resultatdiskussion ........................................................................................ 21 

Avslutande reflektion ................................................................................... 24 

Vidare forskning ........................................................................................... 24 

Referenser ......................................................................................................... 25 

BILAGA 1: Exempel – Intervjufrågor ........................................................... 27 



  

 

1 

 

Inledning  
 

Genom vår utbildning och vår vfu på olika förskolor har vi fått en insikt och en 

förståelse för att barn och pedagoger tillbringar mycket tid utomhus och ibland 

flera gånger om dagen. De flesta vuxna anser att barn bör vistas utomhus dagligen 

för att framför allt få frisk luft men även få möjligheten till miljöombyte. 

Utflykter från förskolan till närliggande naturområden var över lag vanligt 

förekommande på de förskolor vi genomförde vår vfu på. En del pedagoger gick 

oftare på utflykter till naturområden tillsammans med barnen och var mer positivt 

inställda till naturens möjligheter till lärande medan andra var av en mer negativ 

inställning. Pedagogernas argument till att inte besöka naturen kunde till exempel 

vara på grund av dåligt väder och långt gångavstånd men Mårtensson (2009) 

anser att det är en självklarhet att alla barn på förskolan ska få spendera tid 

utomhus varje dag. 

 

I läroplanen för förskolan går det att läsa att inom förskolans verksamhet ska 

förskollärare ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda 

hela sin förmåga (Skolverket, 2011). Vi menar att naturen utifrån detta kan vara en 

god lärmiljö för barnen och ett utomordentligt bra verktyg för pedagogerna att dra 

nytta av och använda sig av i verksamheten. Gannerud och Rönnerman (2007) 

beskriver modern forskning angående läroprocesser att dessa ska utgå från barns 

egna erfarenheter och intressen, vilket förutsätter att pedagogen kan skapa sådana 

situationer där barnens läroprocesser kan stimuleras. Även Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) menar att det är de vuxnas ansvar att skapa möjligheter för 

barnen att leka och lära och de menar vidare att pedagogerna tillsammans med 

barnen ska stimulera leken till att bli rik på lärande och innehåll med hjälp av olika 

miljöer. 

 

Enligt Öhman (2011) är det genom barnets upplevelser och erfarenheter i leken 

som grunden läggs för lärandet. Vidare framhåller hon att det är svårt att separera 

lek och lärande och Lillemyr (2002) beskriver lek och lärande som två helt olika 

fenomen men att dessa ändå kan göras gällande samtidigt och han påstår att 

genom barns lek pågår det samtidigt ett lärande eftersom de tillägnar sig 

kunskaper och färdigheter i och genom leken.  

Genom att ge barnen möjligheten att leka utomhus i närliggande naturområden 

med dess tilltalande och innehållsrika miljö kan detta enligt Ying Hu, Li, DeMarco 

och Chen (2014) bidra till att barnen utvecklar sin motoriska och sociala 

kompetens och Waters och Maynard (2010) framhåller barns aktiviteter i naturen 

som positiva och de menar vidare att detta stimulerar till samspel mellan barn och 

pedagoger. Vi menar att för att få syn på barnens lärande genom lek i naturen kan 

pedagogers uppfattningar om detta fenomen vara av betydelse. Utifrån detta 

argument finner vi det därför intressant att vidare undersöka vad pedagoger i 

förskolan har för uppfattningar om barns lärande genom deras lek i naturen och 

hur naturen enligt pedagogernas uppfattningar kan vara av betydelse för barns lek 

och lärande. 
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 Forskningsöversikt 
I denna del av vår studie kommer vi att redovisa för vad tidigare forskning visar 

om barns lärande genom leken i naturen. Forskning visar på att barn som leker i 

naturmiljöer till stor del lär och utvecklar många olika delar, både fysiskt och 

psykiskt. Inledningsvis presenterar vi vad barns lek i naturen kan betyda för deras 

utveckling av fantasi och kreativitet. Därefter fortsätter vi att med hjälp av tidigare 

forskning redogöra för om barns utveckling av språk och kommunikation 

påverkas genom lek i naturen. Slutligen följer ett avsnitt om barns samspel och 

sociala kompetens. 

 

 

 

Fantasi och kreativitet  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) tror många att alla barn kan leka men för att bli 

en duktig lekare krävs att man leker och leker mycket. Barnen använder sin fantasi 

och kreativitet när de leker och dessa behöver utnyttjas och användas för att kunna 

utvecklas. Vygotskij (2013) beskriver fantasin som att ju mer barnen har sett, hört 

och upplevt desto mer produktiv och betydelsefull blir deras fantasi och 

författaren menar vidare att fantasi är något som byggs upp ur en människas 

tidigare erfarenheter och består av element ur det verkliga livet. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barn tillägnar sig olika kunskaper, 

oavsett om de deltagit i samma aktiviteter, och att de upplever och förstår dem på 

sitt eget sätt på grund av sina tidigare erfarenheter. Detta menar författarna även 

innefattar pedagogerna och deras upplevelser av vad barn kan lära och att 

pedagogerna kan uppleva det som att alla barn lär sig samma sak. 

 

I läroplanen för förskolan går det att läsa att verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som 

utomhus (Skolverket, 2011). Detta beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) då de diskuterar kring att barnen tillägnar sig olika kunskaper i förskolan 

och att vi sällan talar om dessa, författarna menar att det handlar mer om oss 

pedagoger och hur vi ser på det dagliga arbetet på förskolan. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver i sin bok hur de tagit del av ett tematiskt 

projekt på en förskola där pedagogerna valt att utveckla den pedagogiska 

verksamheten i naturen och där de med hjälp av naturen vill öka barns kunskaper 

kring sin förståelse, sina färdigheter och faktakunskaper. Pedagogerna i projektet 

berättar att barnen själva får möjligheten att upptäcka och utforska naturen och att 

de då får använda sin kreativitet och fantasi. I likhet med detta menar Öhman 

(2011) att alla barn har potential att vara kreativa och att de behöver uppmuntran 

för att kunna få möjlighet att utveckla dessa och författaren menar vidare att där 

leken flyter flödar även kreativiteten. Lillemyr (2002) menar att lek utvecklar barns 

fantasi och kreativitet under förutsättning att andra inte bedömer den. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver att när barn leker utvecklade 

lekar som är innehållsrika och har ett händelseförlopp bygger dessa på samarbete 
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mellan barnen, överenskommelser, kreativa idèer och kommunikation. När barnen 

leker och vistas i naturen bygger de upp sina lekar och platsen för leken utifrån sin 

egen fantasi och kreativitet och att de tydligt visar en glädje och en nyfikenhet 

under sina vistelser i naturen (Mårdsjö Olsson, 2010). 

 

Vygotskij (refererad i Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003) menar att 

när barn samarbetar uppmuntrar detta till lärande i form av upptäckande, kreativt 

tänkande och att det leder till nya idèer. Författarna tolkar detta som att barn med 

en förmåga att ta initiativ och vara kreativa är barn som andra barn dras till för att 

leka. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att de flesta forskare är eniga 

kring att leken gestaltas av olika begrepp som lustfylld, spontan och frivillig och 

Mårtensson (2009) menar att i naturen och med dess stora ytor får barnen en 

känsla av att bli inbjudna till att utforska och möjligheterna till lek blir näst intill 

obegränsade. 

 

 

 

Språk och kommunikation som lärande genom lek i naturen 
- en självklarhet? 

 

Enligt läroplanen för förskolan ska förskolläraren ansvara över att barnen 

stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling (Skolverket, 

2011). Barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera på olika nivåer när de leker, 

de lär sig också att förstå små, knappt märkbara signaler, men även att klara av det 

talade ordet (Knutsdotter Olofsson, 2009). Författaren menar också att det inte 

finns någon annan aktivitet i förskolan som tränar språket så mycket som rollekar. 

Detta beror på att barnen i leken använder språket på ett mer varierande och mer 

utarbetat sätt än då barnen sysselsätter sig med till exempel skapande verksamhet. 

Författaren menar vidare att när barnen leker är de tvingade att använda det 

talade språket.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) diskuterar kring leken som en stimulans 

till språk, att leken påminner om skrivandet och författandet, att tänka genom att 

skriva och formulera sig och uttrycka sig genom leken. Författarna beskriver 

vidare att när barn leker tillsammans med andra utvecklar de sin kommunikativa 

kompetens och de kommunicerar med varandra genom att använda sig av gester, 

ord, rörelser, ljud speciella tonlägen och andra signaler. 

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) talar barnen oavbrutet med varandra i sina 

rollekar för att kunna informera sina kamrater om vad som händer och ska hända i 

leken men även för att lösa olika typer av problem och för de att kunna agera 

rolltypiskt. Författaren beskriver vidare att talet om leken och i leken blir än mer 

viktigare då leken utvecklas. 

Maynard och Waters (2010) framhåller att barn som vistas utomhus i naturen ökar 

kommunikationen med pedagogerna genom att de ges större möjligheter att 

utforska, fascineras och fundera runt vad de finner intressant och författarna 

diskuterar vidare om pedagogens möjligheter att följa upp barnens intressen 

utifrån vad naturen har att erbjuda. Pedagogens möjligheter att följa upp barnens 
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intressen beskrivs också av Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) när de 

berättar om ett projekt på en förskola och hur pedagogerna i projektet främjar 

barns språkutveckling och kommunikation med hjälp av naturen. Pedagogerna 

som deltagit i projektet berättar att de utgår från barnens intressen och att de 

tillsammans med barnen samtalar runt vad de upplever i naturen, de menar även 

att pedagoger bör uppmuntra barn till att språkligt berätta vad de ser och 

benämna detta med ord. Vidare beskriver författarna hur viktigt det är för barnen 

att pedagogerna sätter ord på och benämner händelser på det som finns i naturens 

miljö och i och med detta befäster barnen lättare sin kunskap. 

Mawson (2014) beskriver att pedagoger uppfattar barnen som mer aktiva och 

villiga att lära ute i naturen och att de äldre barnen gärna berättar för de yngre 

barnen om vad de lärt sig. Det var heller inte ovanligt att barnen intog rollen som 

den som lär ut och detta hävdar författaren stimulerar barnens språkutveckling.  

 

 

 

Samspel och social kompetens 

 

Det viktigaste för barnen är leken och de sociala relationerna som uppstår när de 

leker och barn som leker tränar och lär samtidigt, i barnens värld är lek och 

lärande oskiljbara (Öhman, 2009). Li, Hestenes och Wang (2014) hävdar att leken 

är en grundläggande aktivitet i barns tidiga år och att leken ses som en betydande 

faktor som främjar samspelet tillsammans med andra människor. 

Ying Hu, Li, De Marco och Chens (2014) beskriver att barnen inte bara finner 

glädje i utomhuslek utan även tillägnar sig fysiska, psykiska och sociala 

kompetenser. Även Mawson (2014) diskuterar och menar att barnen mer ofta leker 

rollekar i naturmiljö och därmed utvecklar de sitt samspel och sin sociala 

kompetens. Författaren menar vidare att naturen har mycket att erbjuda barnen, 

vilket även Maynard och Waters (2010) framhåller att lek i naturen gynnar barns 

sociala och fysiska utveckling.  

 

I läroplanen för förskolan går det att läsa att barn söker och erövrar kunskap 

genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2011).  Den gemensamma förståelsen och 

de framgångsrika förhandlingar som det positiva samspelet leder till gör att 

barnen bygger upp en ömsesidig relation till varandra (Öhman, 2009). 

 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att barn som samspelar med varandra lär sig 

att leva med andra människor, de lär sig även att skratta, bli arga, känna empati 

och sympati, gråta och kompromissa. Enligt Öhman (2009) tillägnar sig barn 

många olika upplevelser och erfarenheter genom samspelet med andra, till 

exempel upplevelser och erfarenheter om omvärlden och om sig själva som 

individ. I leken upplever barnen och dessa upplevelser lägger grunden för en 

betydelsefull, aktiv och personlig erfarenhet – det vill säga lärande (a.a). 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att när barnen är engagerade och samspelar 

med sina kamrater så lär barnen känna varandra, detta i sin tur ger en känsla av 

glädje och trygghet. 
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Mårtensson (2009) tydliggör att natur, lek och barn hör ihop. Författaren menar 

även att i utomhusleken kan man se speciella utmärkande kännetecken som växer 

fram i barnens samspel, dessa kännetecken är speciellt utmärkande i barnens 

utomhuslek. Ett exempel på detta är att lekarna går vildare till utomhus än 

inomhus. Mårtensson (2009) menar även att de lekar som karaktäriseras av snabba 

tempoväxlingar och som är yviga och omfattande ofta sker utomhus och att detta 

kanske kan bero på att barnen upplever att utevistelsen ger dem ett viktigt frirum. 
I läroplanen för förskolan står det att barnen ska kunna växla mellan olika 

aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek såväl inomhus som utomhus. Utevistelsen bör ge 

möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 

(Skolverket, 2011). 
Ernst (2013) beskriver att pedagogers uppfattningar om utomhusleken uppskattas 

av barnen och främjar även deras kognitiva, fysiska och sociala utveckling och 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hävdar att barn lär sig socialt, motoriskt 

och intellektuellt och att de genom leken tillägnar och förser sig med kunskap och 

begrepp. 
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Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om barns 

lärande genom leken i naturen inom förskolans verksamhet. 

 

Frågeställningar 

 

Vilket lärande uppfattar pedagogerna att barn kan tillägna sig genom lek i 

naturen? 

 

Hur kan naturen enligt pedagogernas uppfattningar vara av betydelse för barns 

lek och lärande. 
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 Metod 
 

I denna del redogör vi för vårt val av metod, vilket urval vi gjort, hur vi 

genomförde vår studie och hur vi analyserade den och de etiska övervägandena. 

Vi avslutar med en metoddiskussion. 

 

 

 

Metodval 

 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om 

barns lärande genom lek i naturen. Under insamlandet av vår empiri utgick vi från 

en kvalitativ metod, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer eftersom vi 

upplevde att detta var den bästa metoden för att försöka få en förståelse angående 

pedagogers uppfattningar om barns lärande genom lek i naturen. I våra intervjuer 

använde vi oss av ett frågeschema (se bilaga 1) där frågornas ordningsföljd kunde 

varieras utifrån hur intervjusituationen utvecklades. För att kunna få berättande 

och mer utvecklande svar av pedagogerna använde vi oss även av följdfrågor. 

Bryman (2011) menar att i semistrukturerade intervjuer brukar intervjuaren utgå 

från ett frågeschema och att ordningsföljden på frågorna kan variera och att 

möjligheten finns till att ställa följdfrågor. Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller 

däremot att det varken är nödvändigt, speciellt önskvärt eller knappt möjligt att 

försöka sig på att skilja på olika typer av intervjuer. Eftersom vi valde att använda 

oss av ett frågeschema där ordningsföljden på våra frågor kunde variera och att vi 

i stor utsträckning använde oss av följdfrågor valde vi ändå att kalla våra 

intervjuer för semistrukturerade intervjuer utifrån det Bryman (2011) diskuterar 

ovan.   

 

Enkäter var ett alternativ vi övervägde men på grund av den knappa tiden vi hade 

till vårt förfogande avstod vi den metoden och valde kvalitativa intervjuer istället. 

Stukàt (2011) beskriver att när man använder sig av enkäter är risken för bortfall 

mycket större än om metoden är intervjuer och författaren menar vidare att ett 

omfattande arbete behövs innan enkäten kan gå ut. Utifrån detta argument och att 

det var pedagogernas uppfattningar vi var intresserade av att undersöka närmare 

men även att vi uppfattade att vår tid inte skulle räcka till så valde vi därför bort 

enkäter och fokuserade istället på intervjuer. 

 

I våra intervjuer valde vi att ställa öppna frågor i den ordning som situationen 

tillät och utifrån detta kunde vi ställa följdfrågor om vi ansåg att det var 

nödvändigt och om vi kände att vi var intresserade av att veta mer. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att fördelen med att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer är att frågorna kan anpassas efter hur situationen 

uppstår och att detta kan bidra till att ge en mer omfattande och varierande bild av 

ett fenomen. Vi ansåg det även vara en fördel att ta anteckningar parallellt med att 

vi genomförde intervjuerna eftersom nya funderingar och frågor kunde uppstå 
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under intervjuernas gång. Vi valde även att komplettera våra intervjuer med 

ljudupptagningar som sedan transkriberades. Detta rekommenderar Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) då de menar att anteckningar med fördel kan 

användas som ett bra komplement då gester, grimaser och annat ohörbart inte 

hörs på ljudupptagningen. 

 

Vi valde att under intervjuerna använda oss av dubbla mobiltelefoner på grund av 

att undvika risken att gå miste om viktig information men också för att om någon 

inspelning skulle gå förlorad eller råka bli raderad skulle vi ändå trots allt ha en 

inspelning med material kvar.  

 

 

 

Urval 

 

Utifrån vårt valda forskningsområde, vilket var att försöka få en förståelse för vad 

pedagoger har för uppfattningar om vad barn kan lära genom lek i naturen, valde 

vi att genomföra intervjuer med pedagoger om just detta fenomen. Bryman (2011)  

menar är att det är den forskningsfråga man valt som avgör vilken eller vilka 

personer som är lämpliga att intervjua. Författaren beskriver vidare att ett 

målinriktat urval betyder att forskaren har en önskan om att intervjua personer 

som är relevanta för den aktuella forskningsfrågan. Utifrån detta resonemang och 

att vårt intresse var att få en förståelse för pedagogers uppfattningar om barns 

lärande genom lek i naturen betydde detta att vårt val av intervjupersoner blev 

målinriktat. 

 

Eftersom vi fann pedagogers uppfattningar om barns lärande genom lek i naturen 

intressant blev det för oss ett naturligt val att besöka förskolor som låg i anslutning 

till naturområden. I vår kommun fanns det gott om förskolor med nära 

angränsning till skog och mark och därför ansåg vi att det passade utmärkt att 

genomföra studien i vår egen kommun.  

 

Pedagogerna som deltog i våra intervjuer har vi angett med fiktiva namn. Dessa 

följer nedan: 

 

Elisa 

Anna 

Ingrid 

Katarina 

Johanna 
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Genomförande 

 

Vi tog kontakt med sex pedagoger vid tre olika förskolor med förhoppningar om 

att kunna få intervjua dessa angående pedagogers uppfattningar om barns lärande 

genom lek i naturen.  Pedagogernas uppfattningar skulle sedan ligga till grund för 

resultatet i vår studie. Istället för att ringa eller skicka mail angående en förfrågan 

om att delta i våra intervjuer, beslutade vi oss för att personligen besöka utvalda 

förskolor och pedagogerna som arbetade där. Detta eftersom att vi ansåg att det 

kunde ge en trygghet för pedagogerna, men även oss själva, att vi hade fått 

möjlighet att träffa varandra personligen innan intervjuerna. Enligt Stukàt (2011) 

kan det vara en fördel att presentera sig personligen då detta kan bidra till att 

lättare få de tillfrågade att ställa upp. Vi informerade pedagogerna samtidigt om 

de etiska överväganden man som forskare är skyldig att ta hänsyn till och Stukàt 

(2011) menar att dessa överväganden i första hand är till för att skydda de 

medverkandes integritet.  

 

Vi hade turen att samtliga sex pedagoger mer än gärna ville medverka i vår studie, 

dessvärre fick vi ett samtal från en av pedagogerna dagen innan intervjun där hon 

berättade att hon fått förhinder och att hon tyvärr inte skulle kunna medverka. 

Detta resulterade i en studie baserat på fem pedagogers uppfattningar om barns 

lärande genom lek i naturen. Intervjuerna genomfördes på respektive pedagogs 

förskola och vi hade turen att kunna sitta ostört och tiden varierade från cirka 20 

minuter upp till en timme. 

 

Vi genomförde alla intervjuer tillsammans vilket vi ansåg kunde vara ett bra sätt, 

då kunde den ena koncentrera sig på att ta anteckningar medan den andra ställde 

frågorna. Detta framhåller Stukàt (2011) som positivt och att det kan vara en fördel 

att genomföra en intervju tillsammans med någon då chanserna ökar att kunna 

upptäcka mer men även att kunna inta olika fokus under genomförandet av 

intervjun. Författaren menar vidare att det kan finnas nackdelar med att vara två 

stycken på grund av att intervjupersonen kan känna en viss underlägsenhet och 

att svaren i och med detta kan bli annorlunda. Vi kunde ändå se att fördelarna 

övervägde mot nackdelarna och beslöt oss därför att genomföra intervjuerna 

tillsammans. 

 

Ljudupptagningar under intervjuerna var även något som vi valde att använda oss 

av. Vi ansåg att detta kunde vara ett utomordentligt bra komplement till att 

anteckna på det traditionella sättet, det vill säga med papper och penna. Vi ansåg 

att det skulle kunna uppstå svårigheter för oss att hinna med att anteckna allt som 

sades. Till dessa ljudupptagningar använde vi oss av våra mobiltelefoner. 
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Analysmetod 

 

Vi använde oss av ljudupptagning vid samtliga intervjuer och transkriberade dem. 

Vi valde att dela upp de inspelade intervjuerna oss emellan och sedan transkribera 

dem var för sig. Detta hade vi för avsikt att göra så fort som möjligt då Öberg 

(2015) menar att transkriberingen bör ske inom en snar framtid då intrycken från 

intervjuerna fortfarande är färska i minnet. Eftersom vår tid var begränsad delade 

vi upp transkriberingen och därmed kunde vi spara tid.  

 

När alla intervjuer var transkriberade läste vi tillsammans igenom dem ett flertal 

gånger innan vi övergick till att färgkoda transkriptionerna. Till detta använde vi 

oss av överstrykningspennor med diverse olika färger för att lättare kunna 

upptäcka gemensamma mönster och kategorier men även eventuella avvikelser. 

De meningar som vi ansåg var gemensamma ströks över med samma färg och 

varje färg fick därefter representera en kategori. När denna del av vårt 

analysarbete var färdigt klippte vi ut de överstrukna delarna och sorterade dem 

efter färg och kategori. Efter att vi analyserat materialet kunde vi tydligt se vilka 

kategorier som framstod som mest relevanta och som vi ansåg kunde vara av 

betydelse för vår studie. Allt eftersom arbetet fortskred blev vi mer grundligt 

insatt i vårt material och vårt helhetsintryck ökade vilket Rennstam och Wästerfors 

(2015) beskriver att det insamlade materialet på något sätt bör delas upp eller 

kategoriseras och bör dessutom läsas upprepade gånger. 

Under analysens gång upptäckte vi även ytterligare en kategori som för oss 

framstod som betydelsefull för studiens syfte.  

 

 

 

Etiska överväganden 

 

Som forskare i en vetenskaplig studie är det av stor vikt att forskaren tar hänsyn 

till och informerar de berörda informanterna om de etiska principerna och vad 

dessa innebär. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskare tvungna att ta hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och slutligen 

konfidentialitetskravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att till de berörda informera 

om studiens syfte samt att deras medverkan är frivillig och att de kan avbryta sin 

medverkan när helst de vill. Detta var någonting som vi informerade om när vi 

besökte pedagogerna på deras arbetsplats. Vi berättade för pedagogerna att det 

var frivilligt för dem att delta i vår studie och vi informerade även om att syftet 

med vår studie var att försöka få en förståelse för pedagogers uppfattningar om 

barns lärande genom lek i naturen. Vi informerade även pedagogerna om att vårt 

insamlade material endast var avsett för forskningen i vår studie och vi försäkrade 

pedagogerna om att allt material vi samlat in senare skulle förstöras. Pedagogerna 

delgavs även information om att deras identiteter inte skulle komma att 

offentliggöras eftersom vi i vår studie hade för avsikt att namnge samtliga 

pedagoger med fiktiva namn. Enligt Vetenskapsrådet (2002) har forskare beroende 
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på undersökningens karaktär skyldighet att inhämta samtycke från samtliga 

deltagare. Eftersom vår studie baserades på intervjuer med pedagoger fick vi 

deras samtycke till deltagande när vi besökte dem på deras arbetsplatser. 

 

 

 

Metoddiskussion 

 

Utifrån vår studie där vårt syfte var att undersöka och försöka få en förståelse för 

pedagogers uppfattningar om barns lärande genom lek i naturen föll det sig 

naturligt att vi ville använda oss av intervjuer. Enkäter var en metod som vi till en 

början ansåg kunde vara ett bra sätt att samla empiri på men vid närmare 

eftertanke insåg vi att tiden var alltför knapp och därför valde vi istället att 

fokusera på semistrukturerade intervjuer. Något annat vi funderade över att 

undersöka var förskollärares och barnskötares uppfattningar och göra en 

jämförelse dem emellan. För att kunna genomföra en sådan studie skulle vi vara 

tvungna att genomföra intervjuer med ett stort antal pedagoger för att studien 

skulle bli så tillförlitlig som möjligt och analysarbetet skulle då bli för omfattande 

och tidskrävande för oss att hinna med. Zetterquist och Ahrne (2015) menar att fler 

intervjuer måste genomföras om man avser att göra en jämförelse och att det kan 

vara en nödvändighet att genomföra så många som tio till femton intervjuer. 

Denna tanke var dock något som vi relativt snabbt avfärdade på grund av vår brist 

på tid.  

 

Vi anser att semistrukturerade intervjuer var en metod som passade vår studie och 

att vi med hjälp av dessa med stor sannolikhet skulle kunna uppbringa ett material 

som kunde bidra till att öka vår förståelse för pedagogers uppfattningar om barns 

lärande genom lek i naturen.  

 

Vi upplevde att intervjuerna flöt på bra och detta tror vi kan bero på att vårt 

frågeschema bestod av relevanta och öppna frågor vilket bidrog till att 

pedagogerna gav oss utförliga och berättande svar. Vi genomförde dessutom 

intervjuerna tillsammans och vi upplevde detta som positivt då vi kompletterade 

varandra på ett bra sätt och att möjligheten till att ställa följdfrågor ökade. Vi 

upptäckte även en annan fördel med att vi båda varit närvarande vid samtliga 

intervjuer och det var att det underlättade för oss när vi tillsammans diskuterade 

och analyserade vårt material då vi båda var direkt insatta i intervjuerna.  

 

Vi uppsökte sex pedagoger och bestämde tid och plats med dem. Samtliga 

pedagoger var positiva till att delta i vår studie, dessvärre fick vi ett återbud och 

en ersättare var inte möjlig att hitta. Därför blev det slutligen ett resultat baserat på 

fem pedagogers uppfattningar. Det tror vi inte påverkat vårt resultat nämnvärt då 

vi under intervjuernas gång kunde uppleva en viss mättnad. Zetterquist och 

Ahrne (2015) beskriver att man kan uppleva en mättnad då intervjusvaren börjar 

att påminna om och likna varandra vilket kan betyda att kommande intervjuer 

inte tillför studien någon ny kunskap. Författarna menar vidare att det ändå kan 

vara en fördel att genomföra fler intervjuer för att vara på den säkra sidan och om 

möjligheten finns. På grund av vår tidsbrist fann vi det inte möjligt att kunna 
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fortsätta och göra några ytterligare intervjuer utan bestämde oss för att nöja oss 

med det material vi redan samlat in. 

 

Som vi tidigare nämnde i vår inledning av metoddiskussionen var vårt syfte att 

försöka få en förståelse för pedagogers uppfattningar om barns lärande genom lek 

i naturen. Därför valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman 

(2011) finns det en problematik inom den samhällsvetenskapliga forskningen. En 

del kvalitativa forskare anser att i samband med kvalitativa metoder kan det vara 

svårt att påvisa en absolut sanning. Många författare har utifrån detta diskuterat 

hur en kvalitativ studie ska kunna bedömas som tillförlitlig. Guba och Lincoln 

(refererad i Bryman, 2011) beskriver att för att kunna bedöma kvaliteten i en 

kvalitativ metod är det nödvändigt att noggrant ange termer och metoder som 

utgör alternativ till vad begreppen reliabilitet och validitet står för. Författarna 

rekommenderar istället kriterierna tillförlitlighet och äkthet. Utifrån vår valda 

forskningsmetod, som var kvalitativa intervjuer, valde vi därför att utgå från 

kriterierna tillförlitlighet och äkthet vilket vi ansåg kunde öka vår studies 

trovärdighet. Under genomförandet av vår studie genomförde vi noggrant alla 

steg i metoden och vi beskrev dem även utförligt.  Guba och Lincoln (refererad i 

Bryman, 2011) menar att forskaren bör inta ett granskande synsätt. Med detta 

menar författarna att forskaren ska redogöra för alla delar i forskningsprocessen 

för att kunna uppnå en tillförlitlighet i sin undersökning. Guba och Lincoln 

(refererad i Bryman, 2011) beskriver hur tillförlitligheten utgörs av fyra delkriterier 

vilka består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera. 

Vår avsikt var att intervjua sex pedagoger men efter vissa omständigheter 

resulterade det slutligen i fem genomförda intervjuer. Vi kunde trots bortfallet av 

en pedagog uppleva en viss mättnad när intervjusvaren började likna varandra. I 

och med att vi upplevde en viss mättnad ansåg vi trots bortfallet att vår studie 

kunde ge en rättvis bild av de intervjuade pedagogernas uppfattningar. Detta 

anser vi stärker äktheten i vår studie.  
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Resultat  
 

I denna del avser vi att redovisa vårt resultat av pedagogers uppfattningar om 

barns lärande genom lek i naturen. Det resultat vi redogör för i denna del grundar 

vi på en analys av vårt insamlade empiriska material, det vill säga kvalitativa 

intervjuer med pedagoger som alla arbetar inom förskolans verksamhet. I de citat 

vi presenterar nedan har vi valt att nämna samtliga pedagoger med fiktiva namn. 

 

 

 

Fantasi och kreativitet 

 

Samtliga pedagoger vi intervjuat var av den uppfattningen att ute är bra och de 

uppfattade naturen som en positiv och naturlig lärmiljö i barnens vardag på 

förskolan. Något som även var gemensamt var att dessa förskolor besökte 

omkringliggande naturområden minst en gång varje vecka och pedagogerna 

ansåg att naturen var en stor tillgång och en outtömlig inspirationskälla när det 

gällde barns fantasi och kreativitet i leken. 

 

Eftersom att barnen använde sig av naturens resurser i sina lekar uppfattade 

pedagogerna att barnen i större utsträckning fick utlopp för sin fantasi och 

kreativitet och att lekarnas innehåll och utformning kunde ta sig många olika 

former och utmynna i nästan vad som helst. Ofta kunde pedagogerna upptäcka att 

barnen experimenterade med och utforskade det utbud naturen hade att erbjuda 

vid besökstillfället och eftersom pedagogerna inte tog med sig leksaker från 

förskolan var barnen tvungna att använda sig av sin egen fantasi och kreativitet i 

sina lekar. 

Johanna beskriver barns utforskande och experimenterande under ett besök i 

naturen i citatet som följer: 

 
I naturen får barnen själva upptäcka, till exempel att de ser dom här 

färgerna, smaka på blåbär, lingon och hallon. Att dom själv får känna att det 

här var inte gott, det här var surt, titta vad blå jag blir på fingrarna, nu är jag 

lila, titta på min tunga och dom visar varann. Det blir ju mycket sådana 

upptäckter. Och med barr och pinnar, dom kan ju rita i barr och några har 

provat att göra kottdjur, och så har dom ringat in att här bor jag och här bor 

du (Johanna). 

 

Utifrån ovanstående citat syftar pedagogen på hur viktig och meningsfull naturen 

kan vara för barn i förskolan och pedagogen upplever naturen som en inspiration 

för barnens fantasi och kreativitet och hur den på ett positivt kan hjälpa till att 

göda barnens lekvärldar. Genom naturens tillgångar och dess ofärdiga material 

uppfattade pedagogerna att naturen kunde ge barnen stora möjligheter till att 

stimulera och utveckla sina estetiska och kreativa sidor. Samtliga pedagoger var av 

den uppfattningen att beroende av hur naturen var utformad, dess utbud och 

stora variation kunde de se att lekarna bland barnen utformades på olika sätt 
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beroende på var i naturen de befann sig. Genom sin fantasi och kreativitet fick 

barnen använda sig av det som naturen hade att erbjuda, vilket kunde innebära att 

barnens lekar utformades därefter. Ingrid beskriver detta tydligt då hon menar: 

 
Just det här att de får använda sin egen fantasi till material som inte är 

färdigt, men just hur det påverkar barns lärande är ju att dom använder 

fantasin på ett annat sätt. Alltså det finns ju ingenting färdigt utan det kan 

bli vad som helst av ingenting liksom (Ingrid). 

 

I citatet ovan förtydligar pedagogen hur barnen i sina lekar använder sig av 

naturens material för att leva ut sin fantasi och sin kreativitet. En av pedagogerna 

berättade hur hon och två kollegor vid ett flertal tillfällen besökt havet tillsammans 

med barnen. Hon beskrev hur barnen utforskade stranden och vattnet. Med hjälp 

av sin fantasi och kreativitet tillverkade barnen bollar, skålar och de målade 

diverse mönster på omkringliggande stockar och stenar. Pedagogerna tillade även 

att promenaden till målet var av stor betydelse då de många gånger kunde stanna 

till på vägen, både till målet och på sin väg tillbaka och att barnen då fick 

möjligheten att reflektera och fundera över vad de sett och vad de hittat under 

promenadens gång. Detta inträffade ofta och pedagogerna uppfattade detta som 

positivt och uppmuntrade barnen till att fortsätta med att utforska och undersöka 

och de menade att det bidrog till att barnen utvecklade sin egen fantasi och 

kreativitet på deras eget sätt. Elisa förtydligar detta när hon berättar: 

 
Om dom har en tanke att dom ska göra någonting, alltså den kreativa 

ådran, en estetisk grej, ja men ta med den då. Ja men jag tänkte göra en sån 

här, ja men självklart, ta med den då. Om dom har en tanke med den där 

pinnen, inte bara för att den är kul eller att den är skön att hålla i handen, 

fast ibland kanske dom borde få ta med den fast den är skön att hålla i 

handen (Elisa). 

 

Elisa lyfter hur meningsfullt det kan vara för barnen att få utforska och undersöka 

naturen och att barnen kan hitta intressanta föremål att leka med även under 

promenaden till och från målet. Pedagogernas gemensamma uppfattningar var att 

naturen hade något att erbjuda alla och alla barn hittade någonting att sysselsätta 

sig med, det var sällan eller aldrig som något barn inte fann någonting att göra. 

Utbudet i naturen menade pedagogerna stimulerade barnen till att använda sin 

fantasi och kreativitet eftersom materialet i naturen inte var ”färdigt”. Samtliga 

pedagoger beskrev hur de lämnade kvar alla leksaker på förskolan när de skulle 

göra sina besök till naturen. Pedagogerna berättade att de någon gång ibland hade 

planerat aktiviteter utifrån ett i förväg planerat syfte och utifrån detta kunde de ta 

med sig ett särskilt utvalt material som de ville att barnen skulle ta del av. 

Pedagogerna menar att det ändå oftast var utifrån barnens egen fantasi och 

kreativitet som barnen fick uppleva, leka och lära i naturen och detta uppfattar 

pedagogerna att barnen gjorde med en intensiv lust och glädje. 

 

Samtliga pedagoger var överens om att barnens fantasi ökade i naturen och deras 

gemensamma uppfattning kring detta var hur barnen tog tillvara på sin fantasi 

och kreativitet på ett naturligt sätt genom att bygga många och olika kojor. 

Rollekarna kring och i kojorna var av stor betydelse för att barnen skulle kunna 

utveckla sina färdigheter kring sin fantasi och kreativitet. Pedagogerna påpekade 

även att många gånger så var det inte bara själva byggandet av kojan i sig som var 
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av betydelse, utan även de rollekar barnen lekte i och runtom och detta 

uppfattades av samtliga pedagoger som utvecklande för barns fantasi och 

kreativitet: 

 
Det är ju så många stigar här och så gör dom som banor och några blir mera 

liksom mamma och något djur, dom leker lite rollekslekar och några är för 

sig själv (Johanna). 

 

I ovanstående citat uttrycker Johanna hur hon uppfattar att barnen ofta använder 

sig av sin fantasi och kreativitet i sina rollekar när de leker i naturen.  Pedagogerna 

upplevde att barnen ofta kunde återuppta de lekar som de tidigare påbörjat och 

det var inte heller ovanligt att de kojor som barnen en gång börjat bygga på 

fortsatte att ta sig nya former och uttryck. 

Något som pedagogerna ständigt återkom till var hur fascinerade barnen var av 

djuren och djurens liv i naturen. Barnen fantiserade och funderade vid åtskilliga 

tillfällen om vilka djur som kunde bosätta sig i de kojor som de byggt och vilken 

typ av djur de kunde tänka sig få plats där i. Detta uppfattades av pedagogerna 

som en utomordentlig lärandemiljö för barnen och de menade att barnen gavs 

möjligheten att kunna utveckla sin fantasi och kreativitet på ett naturligt och roligt 

sätt. Detta beskrivs tydligt av pedagogen Anna: 

 
Här uppe har dom byggt en koja och grejar på med grenar och den fylls ju 

på varje år och så funderar dom på vem som bor i kojan, det kan inte vara 

en älg för kojan är ju för låg, men räven och vargen bor ju där […] Så 

fantasin flödar ju (Anna). 

 

Utifrån detta anser pedagogen att naturen fyller en stor och viktig funktion 

gällande barns utveckling av sin fantasi och kreativitet och att naturen med sitt 

rika djurliv kan bidra till detta. 

 

 

 

Språk och kommunikation 

 

Pedagogernas uppfattningar om barns utveckling av språk och kommunikation 

genom lek i naturen visade sig inte lika tydligt som vi hade föreställt oss. 

Mönstren visade på att språk- kommunikation och samspel-social kompetens var 

kategorier som påminde och gick in i varandra. Pedagogerna var väl medvetna om 

att samspel och språk var svårt att definiera var för sig i varsin kategori. En av 

pedagogerna uttryckte tydligt att hon inte reflekterat särskilt mycket över hur 

språket påverkades och utvecklades av barns lek i naturen, men vid närmare 

eftertanke ansåg hon att när barnen samspelar med varandra så utvecklas språket 

och kommunikationen men även tvärt om, att språk och kommunikation kan 

bidra till att barns samspel utvecklas. Hon menade även att om barnen får leka i 

naturen kan de lära sig det mesta, vilket även innefattar språket och detta sker på 

ett naturligt och okonstlat sätt. Pedagogerna berättade att de ofta samtalade och 

diskuterade med barnen om vad som fanns i naturen, bland annat fåglar, träd och 

insekter och många gånger samtalade även barnen med varandra och sinsemellan 

funderade de och var nyfikna på naturens många och olika fenomen: 
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Ute kan vi prata om allt, alltså sitta vid ett dike och bara se varför far vattnet 

hitåt och inte ditåt eller vad var det där för något som susade förbi i vattnet. 

Eller varför bubblar det här men inte där (Elisa). 

 

Elisa framhåller betydelsen av hur barnen kan utveckla sitt språk genom att 

samtala med varandra men också med pedagogerna om naturens många olika och 

intressanta företeelser. Pedagogerna var också överens om att barns rollekar, men 

även sånger och ramsor i naturen, i hög grad bidrog till utvecklingen av barns 

språk och kommunikation. De beskrev hur barnen samtalade och kommunicerade 

med varandra när de skulle starta upp sina lekar till exempel när olika karaktärer 

skulle väljas, var leken skulle utspela sig och lekens handling. Under lekens gång 

samtalade barnen med varandra och meningsutbyten och vilda diskussioner 

kunde äga rum vilket pedagogerna menade bidrog till ett utökat ordförråd och 

förmågan att samtala och kommunicera med varandra tränas. Pedagogerna 

berättade också att i naturen lekte barnen gärna i större grupper och att lekarna 

kunde och fick pågå under en längre tid. Pedagogerna beskrev att när barnen lekte 

i större grupper samtalade och kommunicerade de med flera barn och med barn 

som de annars inte brukade leka med. Detta menade pedagogerna kunde bidra till 

språkets utveckling. Johanna berättar: 

 
Åsså har vi ju alltid lekar, Bro bro breja, man sjunger, ja då blir det ju lite 

språk, olika sådana här lekar, sjunga eller stå där framme och säga kom alla 

mina små barn (Johanna). 

 

Utöver sånger, ramsor och rollekar var även lägesord och begrepp något som 

barnen använde sig av i sina lekar och som pedagogerna uppfattade som 

utvecklande för barnens språk och kommunikation. Pedagogerna berättade att i 

barnens lekar förekom det ofta aktiviteter som innehöll lägesord som till exempel 

krypa under eller klättra över, stå framför eller bakom eller sitta uppe på eller 

ligga under. Pedagogerna ansåg också att genom att låta barnen leka och lära i 

naturen blev allt mer naturligt och mycket lättare och de upplevde även att 

ordförrådet ökade och blev större:  

 
Men dom pratar med varandra, alltså alla kommer till tals på ett annat sätt. 

Sen så kommer ju begreppen, alltså som leder till språkutveckling, ja men 

där borta eller där bakom eller där uppe eller där nere (Elisa). 

 

Dom måste ju berätta för varandra vad dom tänker göra, att nu vill jag göra 

en spis inne i kojan. Dom är ju bra på att prata (Anna). 

 

Samtliga pedagoger i ovanstående citat berättar med entusiasm om barnens olika 

kojbyggen och de menar att barns diskussioner, samtal och kommunikation om 

dessa byggen kan bidra till ett ökat ordförråd och en ökad språklig förståelse. 

Pedagogernas uppfattningar var att när barnen samarbetade med varandra för att 

bygga dessa kojor var lägesord en central del i deras konversationer och en 

nödvändighet för att de skulle kunna samarbeta och färdigställa sina 

gemensamma projekt. Detta beskrevs tydligt av en av pedagogerna när hon 

berättade att hon ibland brukade lyssna på när barnen samtalade med varandra 

både här och där när de lekte i naturen och att hon då fick möjligheten att 

upptäcka en viss språklig utveckling. 
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Samspel och social kompetens 

 

När det gällde samspel och social kompetens var pedagogerna av liknande 

uppfattningar. De menade att när barnen lekte i naturen ökade deras samspel på 

ett naturligt sätt och barnen tog möjligheten till att leka i större grupper men att de 

även hittade alternativa lekkamrater än sin bästa kompis. Detta ansåg 

pedagogerna vara viktigt eftersom att det kunde hjälpa barnen att utveckla sin 

sociala förmåga, att kunna ta kontakt och leka med andra barn och lära sig att 

känna en trygghet i detta.  Pedagogerna uppfattade att det ofta förekom att barnen 

lekte i större grupper i naturen men att barnen även kunde se möjligheterna till att 

leka i mindre grupper och ändra på invanda gruppkonstellationer och mönster. 

Barn som lekte ensam-lekar var även något som förekom, men då inte alls i samma 

utsträckning som lek i större grupper, detta var något som upplevdes av samtliga 

pedagoger. 

 

En av anledningarna till att pedagogerna valde att ofta besöka naturen på hösten 

var att många barn var nya på förskolan och skolades in under denna period på 

året. På grund av den öppna miljön och dess utbud av material samt 

pedagogernas erfarenheter av att barn generellt samspelar bättre ute i naturen 

gjorde att pedagogerna valde att ofta besöka och vistas i olika naturområden. 

Pedagogerna ansåg att det var en självklarhet att använda sig av just denna 

strategi när barngruppen skulle jobbas ihop och när pedagogernas avsikter var att 

barnen skulle knyta nya kontakter och lära känna varandra bättre. Pedagogernas 

uppfattningar var att detta kunde öka möjligheterna för barnen att utveckla sin 

sociala kompetens och deras förmåga att samspela på ett positivt sätt. Johanna 

berättar: 

 
Går man iväg med blandad grupp och barnen inte är i sin vanliga grupp så 

måste man söka andra lekkompisar och då blir det också att man måste 

tänka om lite själv, det blir lite andra lekar, det är nyttigt att få prova på 

några andra som man inte brukar vara med jämt. Det är lättare att dom 

”connectar” om man går iväg till skogen. Att dom hittar roller där än om 

man bara tar dem till ett annat rum och nu ska vi göra det här, i skogen blir 

det lättare (Johanna). 

 

I detta citat menar pedagogen att naturen kan vara av stor betydelse och en 

utmärkt plats för barnen då de ska lära känna andra barn och knyta nya kontakter. 

Detta framhåller pedagogen som väldigt positivt. Någonting annat som alla 

pedagoger var överens om och som samtliga upprepade vid flera tillfällen var att 

de kunde se att konflikter och bråk väldigt sällan uppstod när barnen lekte i 

naturen.  Pedagogerna upplevde att barnen kunde leka under en längre tid utan 

avbrott som orsakades av konflikter och bråk mellan dem. Om det mot förmodan 

uppstod konflikter mellan barnen var detta något som de ofta kunde lösa själva 

utan hjälp och inblandning från någon vuxen. Men pedagogerna menade ändå att 

de alltid fanns tillgängliga och beredda att rycka in om barnen mot förmodan inte 

skulle klara av att reda ut konflikterna på egen hand. Pedagogerna ansåg att detta 

var positivt och viktigt för barnen att lära sig och pedagogerna menade att det 
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kunde bidra till att hjälpa barnen att utveckla sitt samspel och sin sociala 

kompetens.  

 

Pedagogerna berättade att en av anledningarna till att de valde att besöka naturen 

var på grund av det stora utbud som naturen hade att erbjuda, som till exempel 

kottar, barr och pinnar. De menade även att eftersom det fanns obegränsat med 

material i naturen och att det räckte och blev över kunde detta bidra till att barnen 

lekte tillsammans oavsett om det var en sten eller en pinne som de intresserade sig 

för i leken. Detta ansåg pedagogerna var något som bidrog till färre konflikter och 

bråk bland barnen och som i sin tur stimulerade till ett ökat samspel och en 

utveckling av den sociala kompetensen. Ingrid förklarar: 

 
Om några har kottar och några har stenar ja men då kanske jag kan ta en 

pinne och jag kan ändå vara med och leka liksom (Ingrid). 

 

I detta citat menar pedagogen att tack vare naturens rika utbud av material 

behöver barnen inte bråka om samma pinnar och kottar utan det finns material till 

alla barn. I och med detta tydliggör pedagogen att bråk och konflikter mellan 

barnen minskar och detta i sin tur kan öka barnens samspel och sociala utveckling. 

Pedagogernas uppfattningar var att de stora områdena i naturen bidrog till att 

barnen sökte sig längre bort från de vuxna när de lekte där. Detta ansågs som 

positivt då pedagogerna ofta iakttog barnen och noterade deras samspel med 

varandra och de tyckte sig kunna uppmärksamma en viss utveckling och lärande. 

En av pedagogerna berättade hur hon strategiskt placerat sig en bit bort från några 

barn som lekte i buskarna och med glädje noterade hon att barnen med inlevelse 

samtalade och diskuterade med varandra. Detta var enligt hennes uppfattning att 

det är bland annat i sådana situationer som barn får chansen att utveckla sina 

förmågor när det gäller samspel och social kompetens. 

En annan fördel med lekarna som skedde i periferin var att pedagogerna 

uppfattade det som att de blyga och tillbakadragna barnen vågade ta mer plats 

och att de i större utsträckning vågade ta kontakt med andra barn. Samtalen och 

diskussionerna blev längre och fler och detta menade pedagogerna påverkade 

barnen på ett positivt sätt. 

 

Pedagogernas uppfattningar var att när barnen vistades i naturen såg de att 

barnen tog sig friheten att leka med kompisar som de i vanliga fall inte brukade 

leka med men även att de vågade sig längre bort från de vuxna. Pedagogerna lyfte 

att barnens frihet baserades på en överenskommelse mellan dom och barnen, 

denna överenskommelse innebar att en viss ögonkontakt krävdes för att få leka 

längre bort. Barnen skulle kunna se pedagogen och vise versa. Pedagogerna 

berättade att de upplevde detta som väl fungerande och att de sällan behövde 

ingripa på grund av att barnen vistades för långt bort. När avstånden ökade 

mellan barn och pedagog krävde detta att barnen kunde samspela på ett bra sätt 

och att de kunde hjälpa och stötta varandra i de situationer där det krävdes. Anna 

berättar om en händelse från en dag i skogen: 

 
Vi har en jätte-berghäll där uppe som barnen kan öva lite 

samarbetsövningar på, hur ska man ta sig dit upp? Kan man ta limstift på 

fötterna och händerna och kravla? Det tycker dom inte är någon höjdare, 

men om man tar en diskborste kan man dra upp kompisarna med den då? 

Nej, det går väl inte heller. Dom kom underfund med att det var ett rep som 
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behövs och dra upp. Och då får dom ju fundera, orkar ett barn dra upp ett 

barn eller måste man vara fler för att orka, hur drar man upp fröken? Det 

fick dom också göra. Men just sådana saker att fundera, lösa problem 

(Anna). 

 

Utifrån detta citat anser pedagogen att naturen i stor utsträckning kan bidra till 

barns möjligheter att utveckla sitt samspel och sin sociala förmåga tillsammans 

med andra barn men även tillsammans med pedagogerna. 

 

 

 

 

Motoriken- en stor del av leken och lärandet i naturen 

 

Pedagogerna berättade med stor inlevelse om hur barnen med glädje vistades och 

lekte i naturen och de menade att barnen kunde utveckla mycket, både fysiskt och 

psykiskt, genom sin lek där. Något som var ständigt återkommande under 

samtliga intervjuer var att pedagogerna uppfattade motoriken som en stor del av 

lärandet i barns lekar när de besökte naturen.  

  

Naturens utformning hade enligt pedagogernas uppfattningar en stor betydelse 

när det gällde vilken del av motoriken som barnen utvecklade. Pedagogerna 

beskrev att i skogen kunde barnen få möjlighet att träna sin balans men även att 

krypa över och under omkullfallna träd och detta framhöll de som positivt för 

barns motoriska utveckling. Enligt pedagogerna handlade en stor del av barns 

utövande av motoriken om att balansera. Barnen balanserade på det mesta de 

kunde hitta i naturen och samtliga pedagoger var eniga om att mycket av det som 

gick att hitta i skogen som till exempel omkullfallna träd, stora stenar, berghällar 

och högt vildvuxet ris var sådant som barnen med stor glädje använde sig av i sina 

lekar. Detta material som barnen kunde hitta i naturen uppfattade pedagogerna 

som utmärkta resurser för barnen att använda sig av och att de i och med detta 

kunde tillägna sig naturlig träning och att deras motoriska utveckling 

stimulerades.  

 

 En av pedagogerna berättade att hon brukade gå på utflykt till havet tillsammans 

med barnen. Hon noterade i samband med utflykterna hur barnen brukade 

springa tillsammans, leka kull-lekar och kasta stenar i vattnet. Utifrån denna 

berättelse menade pedagogen att det inte bara är i skogen som barnen kan få 

möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter utan även på andra platser 

utomhus, som till exempel vid ett besök till havet. 

 

Samtliga pedagoger var eniga om att barnen stimulerade sin motoriska utveckling 

när de lekte i naturen. Barnen uppmuntrades även av pedagogerna till att 

utforska, experimentera och prova själva så att de kunde utveckla sitt 

självförtroende och få uppleva känslan av att kunna lyckas på egen hand utan 

inblandning av de vuxna. Pedagogerna framhåller att detta kunde leda till en 

positiv motorisk utveckling för barnen och som kunde bidra till att när barnen vid 

nästa besök i naturen vågade utmana sig själv ännu mer: 

 

  



  

 

20 

 

Dom klättrar på stenar och klarar av, det blir ju som en träning. Man säger 

ju att ”du får kämpa på, snart kommer du att klara av det”. Dom springer ju 

alltid till den där stenen när vi kommer till skogen (Katarina). 

 

I skogen är det mycket kottar, pinnar, grenar och stenar. Dom balanserar 

jätte mycket för det är mycket omkullfallna träd där. Vi behöver ju inte göra 

några konstiga banor på gympan utan den kroppsträningen får dom 

automatiskt i naturen (Elisa). 

 

Pedagogerna beskriver i citaten hur barnen kan stimulera sin motoriska utveckling 

med hjälp av materialet i naturen på ett naturligt sätt. De menar även att barnen 

med hjälp av uppmuntrande ord och stöd av pedagogerna kan barnens 

självförtroende och självkänsla växa. När pedagogerna i intervjuerna berättade om 

barns motoriska utveckling i naturen menade de att det inte bara var leken som 

var av betydelse utan även promenaden till och från naturområdet. Beroende på 

hur terrängen såg ut, till exempel om den var stenig, brant, sluttande eller lerig, 

kunde även detta vara av betydelse för barns motoriska utveckling. 

 

Den röda tråden genom samtliga intervjuer var att motoriken upplevdes som en 

viktig aspekt av barns lärande genom leken i naturen. I de flesta lekar som barnen 

utövade i naturen uppfattade pedagogerna någon form av motorisk utveckling 

och att naturens miljö i stor utsträckning kunde bidra till detta. Elisa uttrycker 

med inlevelse och en viss bestämdhet i citatet nedan: 

 
Alltså jag tycker att barn utvecklas mer ute än inne, det tycker jag. Jag 

tycker att vi inte kan erbjuda en lika utvecklande miljö inne som ute (Elisa). 

 

Samtliga pedagoger var övertygade om att barnen stimulerade sin motoriska 

utveckling genom sin lek i naturen och deras gemensamma uppfattningar var att 

de såg naturen som en ovärderlig och utvecklande miljö för barnen att leka och 

lära i och att vistelsen i naturen till stor del präglades av barnens rörliga aktiviteter 

och vilda lekar. 
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 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer med fem pedagoger försöka få 

en förståelse för hur pedagoger uppfattar barns lärande genom lek i naturen. 

Utifrån våra frågeställningar diskuterar vi nedan det vi anser vara det mest 

väsentliga som framkommit i vårt resultat och kopplar detta till tidigare forskning. 

Nedan följer våra frågeställningar: 

 

Vilket lärande uppfattar pedagogerna att barn kan tillägna sig genom lek i 

naturen? 

 

Hur kan naturen enligt pedagogernas uppfattningar vara av betydelse för barns 

lek och lärande? 

 
 

Resultatdiskussion 

 

Vårt resultat visar att i den dagliga verksamheten på förskolan är det ett relativt 

vanligt moment att pedagogerna tillsammans med barnen besöker närliggande 

naturområden minst en gång i veckan. Endast en av fem intervjuade pedagoger 

berättar att de besöker naturen mer än en gång per vecka. Detta finner vi 

överraskande eftersom att samtliga pedagoger vid upprepade tillfällen låter oss 

förstå att naturen är en utomordentlig lärmiljö och en stor tillgång. Utifrån detta 

anser vi att pedagogernas uppfattningar inte överensstämmer med hur deras 

verksamhet på förskolan egentligen ser ut. Vi menar att för att kunna ta tillvara på 

naturens möjligheter och att kombinera lek, lärande och natur så att dessa 

tillsammans bildar en helhet, bör pedagoger och barn vistas oftare än bara en dag i 

veckan i olika naturområden. Detta bekräftas av tidigare forskning då Mårtensson 

(2009) hävdar att när barn vistas i naturen kan denna miljö utgöra en central roll i 

barns utveckling på grund av att barnen får möjlighet till en större rörelsefrihet, 

hitta egna frirum och anpassa sig till andra platser och personer.  

 

Vi förstår utifrån vår undersökning att pedagogernas syfte med besöken i naturen 

främst är att låta barnen få möjligheten till miljöombyte och att få leka, lära och 

uppleva naturen på ett naturligt sätt och att både pedagoger och barn uppskattar 

besöken. Vi finner även att besöken i skogen till stor del domineras av oplanerade 

aktiviteter. Barnen tillåts att leka fritt i skog och mark vilket ofta resulterar i 

diverse kojbyggen, rollekar, olika motoriska övningar samt utforskande av 

naturens olika och många fenomen. I vårt resultat framkommer det att 

pedagogerna sällan aktivt planerar innehållet i utevistelsen i naturen men när det 

väl görs är det ofta i samband med temaarbeten och inskolningar. Detta finner vi 

intressant då vi menar att ett mer planerat besök i naturen kan bidra till att barnen 

utvecklas och lär i större utsträckning samtidigt som pedagogerna får inblick i vad 

barnen lär och kan till nästkommande besök planera för att barnen ska få 

möjlighet att lära och utvecklas ytterligare. Även tidigare forskning visar att barn 
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bör ges möjligheten att leka fritt såväl som att få delta i planerade aktiviteter (Ying 

Hu, Li, De Marco & Chen, 2014). 

 

Vi tolkar vårt resultat som att barnen upplevs mer fria i naturen och att de vågar 

sig längre bort från de vuxna och att de hittar en trygghet i varandra men även att 

de är väl medvetna om hur långt bort de får befinna sig och vilka regler som gäller 

när de besöker och vistas i naturen. Mawson (2014) beskriver att pedagoger 

uppfattar naturens många olika material och miljöer som positiv för barns lärande 

men även att barnen i naturen får möjligheten att i större utsträckning utveckla 

och lära utan inblandning och övervakning av vuxna. Vi tolkar pedagogernas 

uppfattningar i vårt empiriska material som att naturen är en lärande och 

utvecklande miljö för barnen, de stora ytorna ger barnen ett lugn som påverkar 

dem positivt vilket bidrar till att barnen leker längre och med större inlevelse och 

entusiasm, detta menar även Öhman (2011) när hon framhåller att sambandet 

mellan lek och lärande är beroende av vilket flow barnen har i sin lek. 

Vi förstår vårt resultat som att barn kan lära sig det mesta i naturen och med hjälp 

av det naturen har att erbjuda kan barnens fantasi och kreativitet flöda och att de 

gärna återvänder och återupptar lekar de tidigare påbörjat.         

 

Vårt resultat visar att i naturen får barn möjlighet att utveckla sin fantasi och 

kreativitet och med naturen som hjälpmedel nämns den som en ovärderlig 

lärandemiljö som inte kan återskapas någon annanstans. Det ofärdiga materialet 

som naturen har att erbjuda bidrar till att öka barns fantasi och kreativitet och de 

får använda sin förmåga till att skapa det som dom själva vill och önskar. Vi 

förstår vårt resultat som att pedagogernas uppfattningar är att när barnen 

använder sig av sin fantasi och kreativitet kan materialet i naturen bli till vad helst 

barnen önskar, av någonting kan det bli vad som helst i barns fantasivärld. Utifrån 

detta menar vi att naturen kan vara av oerhört stor betydelse när det gäller barns 

utveckling och vad de kan lära genom sin lek i naturen. Detta bekräftas av tidigare 

forskning då Öhman (2011) framhåller att alla barn behöver uppmuntras för att 

kunna få möjlighet att utveckla sina kreativa processer och att barnen behöver få 

uppleva olika tillfällen fyllda med möjligheter för att få fritt spelrum för sina ideer 

och kunna leva ut det som kan falla dom in just för stunden. Öhman (2011) menar 

vidare att kreativiteten finns inom alla barn och att de har potential att utveckla 

den. 

 

I vår undersökning finner vi att språk och kommunikation inte framstår som en 

självklarhet i barns lärande genom lek i naturen. Vi menar att barnen utvecklar 

dessa färdigheter genom rollekar, sånger, ramsor och när de samspelar 

tillsammans med varandra. Detta stämmer överens med vad Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) menar vilket är att barnen måste kunna uttrycka sig men även 

förstå andra för att kunna leka tillsammans, författarna menar vidare att när 

barnen leker tillsammans ökar deras kommunikativa kompetens. Vi ser även i vårt 

resultat att det är svårt för pedagogerna att dra en klar gräns mellan språk-

kommunikation och samspel-social kompetens. Genom att barnen leker i naturen 

framkommer lärandet på ett naturligt sätt och lekarna bidrar till samtal, 

diskussioner och funderingar som i sin tur både leder till barnens språkutveckling 

och sociala kompetens. Detta bekräftas även av tidigare forskning då Maynard och 

Waters (2007) beskriver hur pedagoger upptäcker att barn kan utveckla sin sociala 

kompetens tillsammans med andra barn genom att de får möjlighet att leka i 
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naturen. Författarna menar vidare att barnen kan ges fler tillfällen att 

experimentera när de vistas och leker i naturen.   Lillemyr (2002) framhåller att för 

det mesta sker leken i samspel med andra och genom dessa lekar tillsammans med 

varandra utvecklas barnens kommunikation och samverkan. 

 

Vi tolkar vårt material som att om barn ges möjligheten att leka i större områden, 

så som den naturen kan erbjuda, och som innefattar ett stort utbud av material för 

barnen att använda av kan detta leda till färre konflikter och bråk bland barnen. I 

dessa lekar utvecklas samspelet och den sociala kompetensen vilket även beskrivs 

av Waters och Maynard (2010) att barns vistelser i naturen hjälper dem bland 

annat till att utveckla sin fysiska och sociala förmåga.  

 

Vår undersökning visar att barns utveckling av motoriken utgör en stor del av vad 

barn kan lära sig genom att leka i naturen på grund av deras aktiviteter som till 

stor del består av att balansera, klättra och krypa. Samtliga pedagoger är överens 

om att mycket av det som naturen har att erbjuda kan ge barnen möjlighet att 

utveckla sin motoriska förmåga vilket även Knutsdotter Olofsson (2009) menar att 

barn tränar sin kropp och lär sig behärska den genom leken.  

Resultatet visar även att barnens motoriska utveckling får möjlighet att tränas och 

utvecklas i samband med promenaderna till och från naturområdena. 

Pedagogerna återkommer ständigt till hur stor del motoriken är och hur mycket 

den kan utvecklas genom att barnen leker i naturen.  

Vårt resultat visar att pedagogernas uppfattningar är att barn kan lära sig det 

mesta, både fysiskt och psykiskt, genom sin lek i naturen. Fantasi/kreativitet, 

språk/kommunikation och samspel/social kompetens är tre väsentliga kategorier 

som framträder i resultatet men det tillkommer även en kategori som enligt 

pedagogernas uppfattningar utmärker sig bland de andra tre. Denna kategori 

visar sig vara barns motoriska utveckling. Utifrån detta är vår förståelse att 

pedagogerna uppfattar att barnen kan tillägna sig ett rikt och omfattande lärande 

genom sin lek i naturen, vilket vi även anser att tidigare forskning bekräftar. 

 

 

Något vi reflekterade över när vi analyserade vårt insamlade material var att 

endast en av samtliga pedagoger nämnde läroplanen som ett underlag till deras 

syfte med att låta barnen uppleva, leka och lära i naturen. Detta uppfattar vi som 

märkligt eftersom läroplanen även innefattar utomhuspedagogiken och att 

strävansmålen i den är något som pedagoger är ålagda att arbeta efter/mot. 

Kanske hade vårt resultat sett annorlunda ut och fler pedagoger hade nämnt den 

om vi i våra intervjuer hade ställt frågor kring läroplanen och hur de arbetade mot 

den i verksamheterna. Vi anser att läroplanen är ett viktigt dokument att arbeta 

mot och att samtliga pedagoger i våra intervjuer borde ha nämnt den på ett eller 

annat sätt utan att vi påtalat den. Vi menar att chanserna till att uppfylla 

läroplanens strävansmål kan öka om pedagogerna har den i åtanke vid besöken i 

naturen. Om pedagogerna kopplar strävansmålen mot det syfte de kan tänkas ha 

med besöken tror vi att detta kan öka deras möjligheter att få en ökad förståelse för 

vad barn kan utveckla och lära genom leken i naturen.   
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Avslutande reflektion 

 

Efter genomförda intervjuer med pedagoger och ett intensivt analysarbete av den 

insamlade empirin kunde vi dra paralleller mellan vad tidigare forskning 

beskriver om barns lärande genom lek i naturen och pedagogernas uppfattningar 

angående detta. Studien visade att samtliga pedagoger var av liknande 

uppfattningar och genom att barn får möjlighet att leka i naturen så tillägnar de sig 

och utvecklar kunskaper som innefattar det mesta. Under arbetets gång med 

denna studie framstod det tydligt att pedagogernas uppfattningar var att barns 

motoriska utveckling utgjorde en stor del av vad barn kan lära genom sin lek i 

naturen. Sammanfattningsvis förstår vi vårt resultat i denna studie som att naturen 

uppfattas av pedagogerna som en ovärderlig lärandemiljö och som inte kan 

ersättas av någonting annat. 

 

 

 

Vidare forskning 

 

I denna studie ville vi få en djupare förståelse för pedagogers uppfattningar om 

barns lärande genom lek i naturen men även om hur naturen kunde vara av 

betydelse för barns lek och lärande. Under arbetets gång upptäckte vi att det skulle 

vara intressant utifrån detta fenomen att vidare undersöka och göra en jämförelse 

mellan förskollärare och barnskötare men även utifrån pedagogernas ålder och 

erfarenhet. Detta menar vi kan bidra till att upptäcka skillnader i både arbetssätt 

och uppfattningar. Enkäter parallellt med intervjuer anser vi kan vara ett bra sätt 

att samla empiri på och detta på grund av att intervjuer ger en djupare förståelse 

medan enkäter bidrar till en bredare bild. 
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BILAGA 1: Exempel – Intervjufrågor  
 

Berätta hur utevistelsen ser ut på er förskola 
Hur ofta går ni till skogen? 

Hur länge brukar ni vara borta? 

Brukar ni har planerade aktiviteter när ni är borta? 

 

 

Berätta hur du uppfattar barns lek i naturen. 
Hittar barnen på egna lekar i naturen och i så fall vad. 

 

 

Berätta hur du tror att barnen påverkas av att leka i naturen. 
På vilket sätt? 

 

 

Hur uppfattar du att naturen påverkar barns lärande. 
Fantasi och kreativitet 

Språk och kommunikation 

Samspel och social kompetens 

 

 

 
 


