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Förord 

Till en början vill vi tacka varandra för vårt tålamodskrävande arbete med denna studie. Dag 
ut och dag in har vi under hösten suttit tillsammans i timtal för att studera tidigare forskning, 
intervjuat pedagoger och slutligen sammanställt studien. Disciplinen har varit mycket viktig 
och vi har arbetat väldigt resultatinriktat. Inför varje pass har vi valt fokusområde och ämne 
att inrikta oss mot för att arbetet skulle fortlöpa i rätt riktning.  

Vi vill rikta ett stort tack till Spira förskola och pedagogerna som deltagit i studien som legat 
till grund för att göra denna studie möjlig. 

Tack till våra eminenta handledare Gunnar Jonsson och Per Högström som har varit en 
ovärderlig tillgång. De har funnits tillhands och bidragit med konstruktiv kritik för att 
förbättra och utveckla vår studie både via handledarträffar och epostmeddelanden. 

Till sist men absolut inte minst vill vi tacka våra nära och kära som har fått stå tillbaka när vi 
lagt mycket av vår energi på att slutföra denna rapport. Utan ert tålamod och förståelse hade 
vi aldrig haft möjlighet slutföra studien i tid. 

Anna Sterling och Mattias Pettersson 
Luleå december 2013  



	  

 

Sammanfattning	  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger i en Reggio Emiliainspirerad 
förskola uttrycker möjligheter att använda naturmiljön som inspirationskälla till lärande i och 
om naturen. Genom kvalitativa intervjuer med hjälp av metoden stimulated recall har fyra 
pedagoger vid Spira förskola i Luleå delgivit oss deras uppfattningar om ämnet. Materialet 
har bearbetats och analyserats med hjälp av meningskoncentrering. Resultatet visar att det 
ursprungliga syftet med en planerad lärandeaktivitet inte alltid kommer fram i genomförandet. 
Vidare visar resultatet att pedagogerna uttrycker möjligheter till lärande när barn vistas i 
naturmiljö. Resultatet visar även att pedagogerna upplever utmaningar vid pedagogiskt arbete 
i och om naturen. 

Nyckelord: naturmiljö, utomhuspedagogik, Reggio Emilia, stimulated recall. 
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1.	  Inledning	  

Under studietiden har författarna av denna studie läst en del om Reggio Emiliafilosofins syn 
på lärande. Reggio Emilia beskriver miljön som en viktig del i lärandet men vid en översiktlig 
forskning om tidigare studier framkom att forskningen nästan uteslutande handlat om 
inomhusmiljön. En kunskapslucka kunde konstateras när det gäller tidigare forskning om 
Reggio Emilias syn på lärande i naturmiljö. För att ytterligare avgränsa arbetet lades fokus på 
Reggio Emiliapedagogers syn på barns lärande i och om naturen.  

Intervjuerna som denna studie bygger på är genomförda på Spira förskola i Luleå kommun 
där författarna till studien genomförde deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Spiras 
mål är att arbeta med hållbar utveckling och förskolan vill engagera barnen, pedagogerna och 
barnens föräldrar i arbetet. Med anledning av detta fick barnen inför sommarlovet en uppgift 
att tillsammans med deras föräldrar dokumentera en händelse som hade koppling till barnets 
möte med naturen. Dokumentationen skulle sedan användas som ett fundament när barnet 
berättade för barngruppen om sitt möte med naturen. Målet för arbetet, som förskolan 
benämnt sommarminne, ämnade vara en del i deras arbete med hållbar utveckling och 
byggandet av relationer till naturen. Då sommarminne inte är något allmänt vedertaget 
begrepp har författarna till denna studie valt att använda förklaringen barn berättar om sitt 
möte med naturen för att tydliggöra för läsaren vad som menas. Barnens berättelser om sina 
möten med naturen sågs som en av forskningsfrågorna att utgå ifrån studien. Målet var att få 
fram pedagogens upplevelser om möjligheter till lärande när barn berättar om sitt möte med 
naturen.  

Studien avgränsas till att omfatta Reggio Emiliainspirerade pedagogers upplevelser av barns 
lärande i och om naturen. En översiktsstudie har genomförts för att ta reda på vad tidigare 
forskning har kommit fram till gällande lärande inom Reggio Emiliafilosofin och det 
sociokulturella perspektivet. Författarna till denna studie ämnar redogöra för begreppen 
utomhuspedagogik och lärande i naturmiljö. Lärande om hållbar utveckling och läroplanen 
för förskolans mål och intentioner är något som redogörs för i studien.  
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1.1	  Syfte	  och	  forskningsfrågor 

Vårt syfte är att studera hur pedagoger i en Reggio Emiliainspirerad förskola uttrycker 
möjligheter att använda naturmiljön som inspirationskälla till lärande i och om naturen. 

• Vilka möjligheter till lärande upplever pedagoger när förskolebarn berättar om sitt 
möte med naturen? 

• Vilka möjligheter till lärande upplever pedagoger hos förskolebarn när de vistas i 
naturmiljö? 

• Vilka utmaningar upplever pedagoger när förskolebarn berättar om sitt möte med 
naturen och när barn vistas i naturmiljö? 
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1.2	  Centrala	  begrepp 

Två centrala begrepp är av särskild vikt att förtydliga i studien. Dessa är naturmiljö och 
utomhuspedagogik.  

I Nationalencyklopedin särskrivs orden natur och miljö. Natur beskrivs som ”den del av den 
omgivande verkligheten som inte är skapad av människan”. Ordet miljö beskrivs som 
förhållanden som omsluter till exempel människor, djur och växter (Statens kulturråd, 1994). 

Utomhuspedagogik har som utgångspunkt att rummet för lärande flyttas ut i natur, kultur och 
samhälle. Ett växelspel mellan boklig bildning och sinnlig upplevelse är eftersträvansvärt för 
lärandet och platsen där lärandet sker har en viktig roll. Lärande sker i en interaktion mellan 
upplevelse och reflektion som grundar sig på erfarenheter från verkliga livet. 
Utomhuspedagogen vill synliggöra människan och samhällets roll i de lokala och globala 
kretsloppen (Nationellt centrum för utomhuspedagogik, u.å.). 
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2.	  Bakgrund	  

I detta avsnitt beskrivs bakgrundsfakta om Spira förskola där studien genomförts. Här 
redogörs för Reggio Emiliafilosofins pedagogiska perspektiv och studiens teoretiska 
perspektiv. Vidare beskrivs tidigare forskning om utomhuspedagogik, lärande i naturmiljö 
och lärande om hållbar utveckling. Slutligen ges en redogörelse för ämnenas relation till 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2010) med dess mål och intentioner. 

2.1	  Spira	  förskola	  

Spira förskola invigdes hösten 2012 på bostadsområdet Kronan i Luleå. Byggnaden samt den 
pedagogiska verksamheten inspireras av Reggio Emilias filosofi och den kommunala 
förskolan i staden Reggio Emilia i Italien. Förskolan Spira har specifika arkitektoniska drag 
och en tilltalande planlösning som syftat till att inspirera relationer mellan barn, vuxna och 
den omgivande miljön. Stora glaspartier, högt till taket samt stora öppna ytor är något 
besökaren kan se när han eller hon kommer till Spira. I förskolans verksamhetsidé kan läsas 
att Spira skall vara en förskola och en demokratisk mötesplats för barn och familjer där 
utforskandet av världen sker med fokus på naturvetenskap, konst och hållbar utveckling 
(Spiras förskola, u.å.). 

Spira utgår i sin verksamhet från Arbetsinriktning för Reggio Emilias kommunala förskolor 
(2013) där det finns skrivet att varje barn, enskilt och tillsammans i grupp, är bärare av en 
ekologisk känslighet gentemot miljön och andra människor. Barnen skapar sig erfarenheter 
som de är förmögna att tillskriva mening och betydelse. Spiras personal och ledning vill 
bygga relationer till varandra, naturen och deras omgivning utifrån förhållningssätt, material, 
rum och materia. Vidare vill förskolan arbeta med hållbar utveckling och konstnärliga ämnen 
som sång, dans och musik. För att lärande och utveckling ska ske på förskola Spira förutsätts 
att de har en miljö som inspirerande, utmanande och tillåtande. Den ska inbjuda till samarbete 
och möte mellan barnen. Miljön är föränderlig där barnen får vara med och bestämma 
utformningen. Förskolan vill skapa förutsättningar för pedagoger och barn att reflektera och 
tänka tillsammans för att skapa nya tankar och idéer. Som pedagog vill de vara lyhörda, 
utmana barnen i deras teorier och tankar. Detta gör pedagogerna genom att lyssna på barnen 
och sedan ställa medvetna frågor för att väcka nyfikenhet. Spiras pedagoger använder sig av 
pedagogisk dokumentation och reflektion för att utveckla lärandeprocesserna bland barnen 
(Spiras förskola, u.å.). 

Spira förskola har ett samarbetsprojekt med Luleå tekniska universitet (LTU) som syftar till 
att integrera den miljöpedagogiska och naturvetenskapliga ämnesdidaktiska 
forskningskompetens som LTU har, med den unika lärmiljö och praxisnära kompetens som 
Spira förskola i Luleå kommun erbjuder. Projektets övergripande syfte är att i samarbete 
mellan Luleå tekniska universitet och Luleå kommun utveckla och studera förskolan Spiras 
pedagogiska verksamhet för lärande i och om naturen. Målet är att efter det tvååriga 
projektets slut ska finnas ett underlag för att beskriva effekter av aktiviteter för lärande i och 



	   5	  

om naturen i en förskoleverksamhet. Resultatet förväntas således bli generaliserbart även till 
andra förskoleverksamheter än den studerade. 

2.2	  Reggio	  Emiliafilosofins	  pedagogik	  

Reggio Emilias filosofi beskriver att barn erfar med alla sina sinnen. Barnet fördjupar sig i 
upplevelser genom att vara nyfiken och utforskande. När barnet ser saken med olika 
utgångspunkter lär sig barnet olika saker. Det finns fler uttryckssätt att använda sig av än det 
verbala språket. Röster, rörelser, ljud, mimik och bildskapande är några exempel på 
uttryckssätt och alla är viktiga att använda. När barnet får uppleva innehållet i ett uttryck eller 
ord lär det sig dess innebörd och mening. Inom Reggio Emilia händer inget slumpmässigt. 
För att medvetet arbeta med ovanstående områden krävs att arbetet är noggrant planerat och 
har ett definierat mål. Observation och utvärdering av arbetet är viktigt för att utveckla 
lärprocessen. Samarbete mellan barnen är essentiellt och pedagogerna ska dokumentera 
lärandeaktiviteterna (Fleischer, 1986). Kreativiteten har en stark ställning inom Reggio 
Emilias filosofi. På varje förskola finns en atelierista vilket är en person som är utbildad inom 
konst. Det finns även en ateljé där barnen gruppvis arbetar med atelieristan i flera olika 
projekt. Reggio Emilias filosofi bygger på målning, teater, musik och Reggio Emilias historia 
och kultur. För att minska risken för att barn med kognitiva svårigheter och språksvårigheter 
missgynnas i sitt lärande används en pedagogik som utnyttjar flera inlärningsmetoder. 
Resurser läggs på kreativitet men inte bara för att utveckla konstnärliga förmågor. Minst lika 
viktigt är det att utveckla förmågor som att tänka, fråga, iaktta, förstå och göra olika val 
(Abbott & Nutbrown, 2005).  

I västerlandet tränas väldigt ensidigt de förmågor som den vänstra hjärnhalvan representerar 
närmare bestämt den verbala, analytiska och rationella. Att arbeta med högra hjärnhalvans 
mer bildrika, intuitiva och icke verbala förmågor ges inte lika stort utrymme. Reggio Emilias 
filosofi utgår från att de intryck som ögat förmedlar till hjärnan går från hand till tanke. Inget 
utvecklas av sig självt (Wallin, 1986).  

Pedagogen inom Reggio Emilia har en dialog med barnet, ser, lyssnar, medforskar, utmanar, 
stärker barnets identitet, stimulerar upptäckarglädje och nyfikenhet (Gedin & Sjöblom, 1995). 
Inspiration hämtas från barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Pedagogen lyssnar på frågor 
som barnen har och observera hur barnen själva söker svar och lösningar. Barnen måste få en 
chans att tänka efter själv och hitta svar på sina frågor istället för att den vuxne ger barnen 
färdiga svar. Rollen som pedagogen har innebär att presentera nya upplevelser, fakta, metoder 
och material. En viktig del av pedagogens uppgift är att utmana barnens teorier och ställa 
frågor som leder lärandet framåt. Precis som inom vetenskaplig forskning använder sig 
pedagogerna av utforskande metoder för att pröva olika teorier (Jonstoij & Tolgraven, 2001; 
Rogers, 1969). Pedagogisk dokumentation har en viktig roll i Reggio Emiliafilosofin. 
Dokumentationen synliggör lärandeprocesser, pedagogens handlande och arbetet som sker på 
förskolan för både pedagoger, barnen och deras föräldrar. Genom att reflektera över 
dokumentationen hjälper pedagogerna barnen vidare och synliggör barnets lärande (Svedberg 
& Zaar, 1998). 
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Fälthammar och Ljungqvist (2007) har i sin intervjustudie kommit fram till att de intervjuade 
pedagogerna ansåg att den största skillnaden med att arbeta i en förskola inspirerad av Reggio 
Emilia jämfört med traditionell förskola är barnsynen. Pedagogerna i studien förklarade att 
förskolan är barnens miljö enligt Reggio Emiliafilosofin. I den traditionella förskolan är 
förskolan en förlängning av hemmet där omsorgen var det viktigaste. Vidare beskriver 
pedagogerna att i den traditionella förskolan är pedagogen i centrum och det är denne som 
står för planering och genomförande. I Reggiofilosofin är barnen det centrala för 
verksamheten och denne ges större utrymme att tänka fritt. Miljön på förskolorna skiljer sig 
genom att Reggio Emiliafilosofin har gjort miljön mer inspirerande och tillgängligare för 
barnen. Det har medfört att barnen blivit mer självständiga. 

2.3	  Sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  

Det sociokulturella perspektivet är det som haft störst påverkan på den nutida pedagogiska 
verksamheten i skola och förskola. Språket är ett viktigt verktyg för barnens inlärning och 
utveckling vilket sker i socialt samspel med andra (Säljö, 2000). Lev Vygotskij var en 
förgrundsfigur inom det sociokulturella perspektivet som ansåg att utgångspunkten för 
lärande och utveckling bottnar i social samverkan. Vygotskij menade att grunden för 
bildandet av det individuella medvetandet uppkommer när social aktivitet och kulturella 
handlingsmönster samspelar (Dysthe & Igland, 2003). En annan viktig person inom det 
sociokulturella perspektivet var John Dewey. Dewey ansåg att när barn ska lära sig något 
måste de få möjlighet att pröva och experimentera själva. Individens aktivitet och intresse är 
utgångspunkten för ett arbete som är målinriktat där pedagogerna aktivt fördjupar, 
uppmuntrar och breddar barnets utveckling. Uttrycket learning by doing sammanfattar 
Deweys filosofi på ett förenklat sätt (Dewey, 1980). En viktig utgångspunkt och en essentiell 
del av lärprocessen är att barnet får bekanta sig med verkligheten i en social situation. Han 
förklarar att barnet har svårt att lära sig något om kunskapen förmedlas i abstrakta 
beskrivningar av en pedagog. Ett samspel mellan praktik och teori underlättar inlärningen 
avsevärt (Dewey, 1997). 

En pedagog som arbetar enligt sociokulturella teorier kännetecknas av att pedagogen och 
dennes kollegor har ett nära samarbete. Arbetsfördelningen i arbetslaget ändras efter behovet i 
barngruppen. Ett annat kännetecken handlar om pedagogens viktiga kompetenser. Pedagogen 
har en roll som dramaturg, mentor och specialist. Dramaturgen är duktig på att skapa 
samarbete barn emellan och vägleder dem. Mentorn följer barnets lärprocess och genom en 
dialog uppmuntras barnets fortsatta lärande. Samarbete med barnets föräldrar är en av 
mentorns uppgifter. Som specialist ska pedagogen enskilt eller tillsammans med arbetslaget 
inneha en djup kunskap inom många olika områden. Specialistkunskaperna ska finnas för att 
erbjuda framsteg i lärandet, vilket Vygotskij benämner utvecklingszoner (Strandberg, 2006). 
Organisatör av den sociala miljön är en av pedagogens viktigaste uppgifter, inte i första hand 
agera barnuppfostrare. Det är barnet som är den aktiva och intresserade. Pedagogen får inte 
bli en person som barnen dyrkar och inte heller framhålla ämnet som det absolut viktigaste. 
En god pedagog ska inneha goda ämneskunskaper och vara duktig på att lära ut. Rollen som 
pedagog kan misstolkas om allt för stort fokus läggs på denne enbart som en organisatör. Den 
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sociala miljön är viktigast för lärandet och framför allt relationerna till barnen och barnens 
deltagande i den sociala praktiken (Lindqvist, 1999). 

2.4	  Utomhuspedagogik	  och	  lärande	  i	  naturmiljö	  

Studier visar på att undervisning som bedrivs genom uppsökande av landskapet ger bättre 
effekt på barnens kognitiva färdigheter än undervisning som sker inomhus. 
(Naturvårdsverket, 2011). Andra studier pekar på att undervisningsmoment utomhus 
kombinerat med undervisning i inomhus bidrar till premisser för ett mer effektivt lärande 
(Disinger, 1987). Luggs forskningsöversikt om utomhuspedagogik pekar på att pedagogiska 
upplevelser som görs i utomhusmiljö betyder mycket för att erhålla en kunskap och känsla för 
naturen. Kunskapen om detta är positiv för ekologisk läskunnighet samt hållbar utveckling. 
Med ekologisk läskunnighet menas att barnet lärt sig att känna igen vanligt förekommande 
djur och växter men även att tyda det barnet uppfattar i naturen (Lugg, 2007). Barn som gillar 
naturen känner också större ansvar för den och har en större benägenhet att vilja spendera mer 
tid där. De visar även empati för andra levande varelser. Barn som spenderar tid i naturen får 
positiva effekter gällande deras psykiska och fysiska hälsa (Cheng & Monroe, 2012). Platser 
som naturen skapat får mening genom den funktion platsen har för individerna som brukar 
den och de historier som berättas om platsen (Änggård, 2009).  

I forskning om lärande och naturmiljö visas att ett betydande innehåll i förskolans verksamhet 
har varit promenader till naturmiljöer i skogen. Det poängteras att det inte forskats mycket 
inom barnpedagogiken om naturmiljöns källa till lärande. Tidigare forskning har fokuserat 
kring de hälso- och utvecklingsfrämjande effekter barns utevistelse leder till. Det är även 
beskrivet om det positiva med att få uppleva med kroppens alla sinnen i den fysiska miljön 
(Ärlemalm-Hagsér, 2008). Om en barngrupp vistas i en naturmiljö förändras relationer och 
roller i gruppen som skapats tidigare i inomhusmiljön i verksamheten. Många barn som har 
svårt att hävda sig i den sedvanliga inomhusmiljön kan ges andra möjligheter att stärka sin 
position i gruppen när det kommer ut i naturmiljön som har helt andra förutsättning och 
möjligheter än miljön inomhus. Vissa aktiviteter kan bli mer avspända och mindre 
konfliktfyllda om de utförs i naturmiljö jämfört med om de utförs i inomhusmiljö. 
Rörelseaktiviteter som utförs i naturmiljö är inte lika fixerade vid prestation och har inte 
samma regler och krav som när de utförs på exempelvis en idrottsbana (Ericsson, 2004).  

Granberg (2000) beskriver att naturmiljön erbjuder en ofantlig rikedom av upplevelser och 
intryck som engagerar många sinnen på samma gång. Det ger en helhetsupplevelse av 
omgivningen. När barnen får smaka, känna, lukta och höra engageras både kropp och själ och 
intrycken blir stadigvarande. I naturmiljön finns många olika djur och växter. Ofta är 
terrängen i skogen mer omväxlande än på förskolans gård. Det ger goda möjligheter till 
träning av rörelse. Ljud och dofter bli mer märkbara och barnen får möjlighet att uppleva 
olika naturfenomen. Barnen får själv uppleva till exempel skillnaden mellan torr och fuktig 
mossa och torkat och färskt gräs. Naturen är en stor inspirationskälla att ösa upplevelser ur. 
Barnen tillägnar sig kunskaper om växlingar i årstider via sinnena samt tränas även muskulärt 
under leken. När barnen får leka lustfyllt i naturen får de positiva upplevelser av naturen. Det 
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sätter grunden till ett miljötänkande hos barnen (ibid). Uterummet används på flera olika sätt. 
Exempelvis som en lärobok i flertalet ämnen och en bra utgångspunkt när barn ska lära sig 
om kretslopp och miljölära i praktiken. I uterummet får barnet möjlighet att reflektera och 
uppleva estetik och träna på social gemenskap. Fördelar med lärande i utomhusmiljöer är att 
sinnena mobiliseras och den lärande kopplar ihop sig själv med en situation hon eller han 
upplever. När miljön inte är tillrättalagd av människan skapas en tätare social gemenskap 
mellan barnen. Utomhuspedagogik upplevs som mer okonstlad när det gäller människans 
möjlighet att använda sina ursprungliga resurser för att lösa problem (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997). När en grupp människor befinner sig i naturen skapas ett 
beroendeförhållande mellan medlemmarna i gruppen. Det bidrar till att skapa en 
trygghetskänsla, utveckla individens personlighet samt gruppmedlemmarnas förhållande och 
tillit till varandra. Tack vare att teambyggande aktiviteter genomförs i en miljö som är 
annorlunda jämfört med den vardagliga arbetsmiljön finns det premisser för att nya tankar 
frigörs. Det kan utveckla ett aktivt ledarskap hos pedagoger och barn. I inlärningsmiljöer som 
är utomhusbaserade finns kvaliteter som inte går att skapa inomhus. Utomhuspedagogik som 
metod gör att det blir möjligt att sammanfoga teoretisk kunskap, begreppskunskap samt 
erfarenhetskunskap till en helhet. När människan konfronteras med olika sinnesintryck i 
undervisningen är det lättare att minnas (ibid). 

Det finns fem centrala frågor för allt utomhuspedagogiskt arbete (Szczepanski, 2007). Var, 
vad, hur, när och varför? Pedagogen ska fundera på vilken miljö som lämpar sig bäst för 
lärande och ha läroplanernas mål i tankarna när denne inventerar närmiljön. 
Utomhuspedagogiken ger bra utgångspunkt för olika typer av lärande och pedagogen ska 
reflektera över vad denne vill undervisa om exempelvis matematik, språk, kropp och hälsa, 
kretsloppstänkande och miljöfrågor. Hur pedagogen ska kunna tillämpa läroplanens fyra F; 
fakta, förtrogenhet, färdighet och förståelse är något som denne ska tänka på. Pedagogen ska 
överväga inomhusmiljön och utomhusmiljöns för och nackdelar och välja när det är bättre att 
vara utomhus och inomhus i undervisningen. 

 

(Figur 1. Lärandet utomhus sker i en komplex växelverkan (Szczepanski, 2007). 
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Om pedagogen lär sig förstå utemiljöns möjlighet som lärandemiljö får han eller hon ett krav 
på sig att reflektera och förändra sitt tänkande. Kompetensutveckling kan behövas för att 
bättre förstå de komponenter som ligger till grund för framtidens lärande (Szczepanski, 2007). 
I lärandemodellen som presenteras i figur 1 vill Szczepanski (2007) visa att lärandet utomhus 
är en komplicerad interaktion mellan aktiviteten, lärmiljön och det sociala samspelet mellan 
personerna i gruppen. Social och personlig utveckling samt hur barnet mår i sin lärmiljö 
spelar en viktig roll. Hälsan innesluter allt och är avgörande både för vår potentiella vilja att 
lära och för vårt välbefinnande. Mår människan psykiskt och fysiskt bra påverkas lärandet, 
motivationen, minneskapaciteten och lusten att lära hos individen. Det friska landskapet ger 
friska individer menar Szczepanski. 

Barn som vistas på en förskola med en naturrik utemiljö har bättre koncentrationsförmåga, 
motorisk utveckling och hälsa jämfört med barn som vistas på en förskola med en naturfattig 
utemiljö. Barn har ett naturligt lekbehov där sinnena aktiveras och ett behov av fysisk 
aktivitet av olika slag (krypa, klättra och springa exempelvis). Om barnen inte ges möjlighet 
till detta uppvisar barnen en sämre motorisk utveckling och koncentrationsförmåga. Forskarna 
gjorde ett test med stegräknare som placerades på barnen för att mäta hur mycket de rörde på 
sig under dagen. I studien framkom att barnen som hade tillgång till en naturrik utemiljö rörde 
sig drygt 20 procent mer än de barn som hade en naturfattig utemiljö på sin förskola (Grahn, 
1997). 

Rickinson (2004) har i en forskningsöversikt sammanställt några nyckelområden som verkar 
begränsande när det gäller pedagogens möjlighet att använda sig av utomhuspedagogik. 
Osäkerhet och rädsla hos pedagogen gällande barnens hälsa och säkerhet och pedagogens 
känsla av ovana och otrygghet att bedriva undervisning i utomhusmiljöer. Pedagogerna 
upplevde svårigheter att implementera läroplanens mål och krav i utomhuspedagogiken och 
kände att pedagogiken krävde mycket tidsplanering. Brist på resurser och stöd och 
utbildningssektorns stora förändringar som exempelvis större barngrupper upplevs som en 
begränsande faktorer för att bedriva verksamhet i utomhusmiljö (ibid). Pedagoger har en 
benägenhet att värdesätta inomhusaktiviteter framför utomhusaktiviteter. Det kan förklaras av 
faktumet att friluftsliv ses som starkt förknippat med fritid och rekreation medan aktiviteter 
som utförs inomhus är associerade med lärande (Brodin & Lindstrand, 2006). Ett annat hinder 
kan vara att barn som tillbringar lite tid i den närliggande naturen blir mer osäker på sin egen 
förmåga att tillbringa tid utomhus. Barnens vilja att medverka i naturbaserade aktiviteter är 
starkt förknippat med hur deras familjer upplever naturen samt barnets tidigare erfarenheter 
och relation till naturen (Sandberg, 2012). Vid arbete med yngre barn är det viktigt det finns 
natur i närheten av förskolan. Om pedagogen exempelvis ska undervisa barnen om 
vattenlevande insekter och det inte finns något vatten i närheten ökar risken att barnen tappar 
intresset då ämnet blir för abstrakt när de inte har något vatten framför sig (Lundegård, 
Wickman & Wohlin, 2004). 

Pedagogen har en viktig roll vid barns utevistelse. Är de vuxna hela tiden samlade i en grupp 
leder det till att de yngre barnen samlas runt pedagogerna. Det är viktigt att pedagogerna 
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sprider ut sig och tar ansvar för en viss grupp av barn och del av utemiljön. Då bildas fler och 
mindre barngrupper och barnen kan då finna ostörda platser att leka på (Norén-Björn, 1993). 

Förskolepedagoger har sett en möjlighet att utvidga motivationen och nyfikenheten hos barn 
genom att när pedagogerna valt att komplettera inomhusmiljön med möjligheterna som 
erbjuds i naturmiljön, det leder till att lärandemiljön expanderas (Brügge & Szczepanski, 
2002). För att lägga grund för barnens förståelse om naturen och miljötänkande erbjuder 
pedagogen nya infallsvinklar när barnen ser, upptäcker och förstår. Därför är det av yttersta 
vikt att pedagogen visar intresse och är påläst om naturen. En god pedagog föreställer sig hur 
barnet skulle vilja bli bemött och hur det tänker. Pedagogen sätter sig in i barnets situation 
och står vid barnets sida för att förstå barnets perspektiv (Granberg, 2000). Om barnen är 
ovana att vistas i naturmiljö ska pedagogen till en början vara aktiv och visa barnen hur 
miljön kan användas i leken. Allt eftersom tiden går drar sig pedagogen mer och mer dra sig 
tillbaka och låter barnen själva skapa sin lek i samspel med naturmiljön. Miljön tillsammans 
med platsen interagerar i barnens lek (Änggård, 2012). Pedagogrollen innebär att uppleva, 
upptäcka, samspela, utforska, uppmuntra, samtala och stimulera och det sker i interaktion 
med barnen. Rollen innebär även att vara medforskare, ledsagare och följeslagare (Granberg, 
2000).  

Den kunskapssyn som råder i dagens förskola bygger på att varje barn bör ses som en 
skapande aktiv människa. Barn lär sig bäst genom att prata, göra, upptäcka och reflektera. 
Barnstugeutredningens kedja, även kallad pedagogens pärlband, sammanfattar det varje 
pedagog bör bära med sig: beskriva, observera, mäta, klassificera, kommunicera för att sedan 
kunna abstrahera och slutligen generalisera. Barnen måste få se, vända och vrida, banka, suga 
och pröva olika föremål för att utveckla en förståelse för dem. De måste få sätta ord och pröva 
funktionen för att lära sig innebörden (Norén-Björn, 1993). Varje dag får vuxna och barn höra 
talas om miljöförstöring, ozonhål, krig och förgiftning. De vuxna ska vara försiktiga med att 
lägga fler bördor av undergångstankar och elände på barnens axlar. Pedagogerna behöver lära 
barnen enkla nära ting som att vara rädd om djur, växter och kamrater. Det är angeläget att 
pedagogen lär barnen att förstå hur viktig naturen är för människan och för vår överlevnad. 
Allt eftersom barnet blir äldre kan pedagogerna knyta ihop kunskaperna om hur det lilla och 
stora perspektivet påverkar varandra (ibid). 

2.5	  Hållbar	  utveckling	  

Hållbar utveckling handlar om frågor som rör värde, moral, mänskliga rättigheter, demokrati, 
delaktighet, jämställdhet, etnicitet, makt, samhälleliga intressekonflikter och vår relation till 
naturen. Hur dessa frågor behandlas och integreras i den pedagogiska verksamheten så att de 
bildar en helhet blir centralt i ett lärande om hållbar utveckling (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004). World Commission on Environment and Development definierar 
hållbar utveckling; ”en utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att 
kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov” (WCED, 
1987. s.43).  
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Pedagogrollen i lärande om hållbar utveckling innebär att stödja barnen i inhämtandet av 
kunskap och medvetenhet om miljön då miljön är en del av samhället. Genom praktiskt 
lärande kan pedagogen visa exempelvis hur återvinning och kompostering fungerar. Barnet 
får då en erfarenhet att arbeta vidare ifrån (Siraj-Blatchford, Smith & Pramling Samuelsson, 
2010). Som pedagog är det viktigt att samtalet med barnet om hållbar utveckling hålls på en 
nivå och om ett visst ämne som barnet kan relatera till. När barnet har fått en grundläggande 
förståelse är utmaningen för pedagogen att få barnet att börja tänka ett steg längre och på så 
sätt vidga dess kunskap (Öhman, 2006).  

Det är viktigt att pedagogen ger möjligheter för barnen att utveckla ett kritiskt 
förhållningssätt. Genom att belysa frågor från olika perspektiv kan medvetna handlingar 
utföras (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Människor måste kunna tänka kritiskt för att hitta 
nya alternativ och kreativa lösningar för att förändra de ohållbara vanor och handlingsmönster 
som finns. Pedagogerna ska uppmuntra barnen att vara kritisk till överkonsumtion genom att 
diskutera om exempelvis konsumtion av leksaker och kläder. För att möjliggöra detta måste 
pedagogerna sätta sig in i barnens förståelse om omvärlden och därefter utmana på barnets 
nivå. Som exempel kan pedagogerna diskutera med barnen om hur andra barn som lever 
under fattigare förhållanden har det och där igenom stimulera till samtal om samarbete och 
solidaritet (Unesco, 2008). 

2.6	  Stöd	  i	  styrdokument	  

Miljö och naturvårdsfrågor är något förskolan ska lägga stor vikt vid. En positiv framtidstro 
och ett ekologiskt förhållningssätt ska prägla verksamheten. Barnen ska ges möjlighet att 
erhålla förståelse för sin delaktighet i naturens kretslopp och lära sig vara rädd om natur och 
miljö. Förskolan ska hjälpa barnen att få förståelse hur vardagslivets utformning kan 
medverka till en bättre miljö. Verksamheten på förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar 
sitt vetande om djur och växter, och olika samband i naturen. Barnen ska stimuleras att lära 
sig att ställa frågor, utforska, urskilja och diskutera om naturvetenskap. Det är viktigt att 
barnen kan aktivera sig och leka i både naturmiljö och planerad miljö (Skolverket, 2010).  

Förskolan har många uppdrag och ett av dem är att främja varje barns lärande och utveckling. 
De vuxna är viktiga som förebilder för att barn ska kunna utveckla respekt och förståelse för 
de skyldigheter och rättigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Barnen ska ges 
möjlighet att utveckla förmågan att lyssna, fundera och ge uttryck för sina uppfattningar men 
även försöka sätta sig in i andras perspektiv. Förskolan ska utgå från barnens intressen, 
drivkraft och motivation att försöka finna kunskap. Kunskapen erövrar barnen genom 
utforskande, skapande, socialt samspel och lek. Det är viktigt att barn ges möjlighet att göra 
olika aktiviteter under dagen på förskolan. Utrymme ska ges för barnens kreativitet, fantasi 
och egna planer både inne på förskolan men även när de befinner sig utomhus. Barnen ska få 
möjlighet att träna sitt språk, kommunikationsförmåga och utveckla en förmåga och förståelse 
för olika matematiska begrepp. De vuxna bör stimulera och vägleda barnen så att de ges 
möjlighet att utveckla nya kunskaper och insikter genom egen aktivitet. Olika språk- och 
kunskapsformer och lärandesätt ska balanseras så att det bildar en helhet. Barnen ska ges 
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möjlighet att få förståelse för vikten av att vara rädd om sin hälsa, utveckla sin motorik, 
kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. (Skolverket, 2010). Skollagen beskriver att 
förskolan ska stimulera lärande och utveckling hos barnet och erbjuda en omsorg som är 
trygg. Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet med fokus på barnet och barnets 
behov (SFS 2010:800). 



	   13	  

3.	  Metod 

I detta avsnitt presenteras val av forskningsmetod och en förklaring till urvalet av 
informanter. En redogörelse för hur studien realiserats kommer att avhandlas och vilka etiska 
överväganden författarna gjort. Avslutningsvis beskrivs hur datainsamling och analys av det 
insamlade materialet genomförts. 

3.1	  Kvalitativa	  intervjuer	  med	  hjälp	  av	  stimulated	  recall	  

Som forskningsansats valdes kvalitativa intervjuer genom att använda metoden stimulated 
recall. Det är en metod där intervjuaren tar hjälp av videoinspelningar eller inspelning på 
ljudband för att dokumentera de intervjuades verksamhet. Kort efter inspelningen får den 
intervjuade ta del av materialet för att själv få höra, se och kommentera inspelningen. 
Meningen är att det inspelade materialet ska påminna och stimulera respondenten om vad han 
eller hon tänkte på under den inspelade episoden. Stimulated recall har ingen exakt manual 
som ska följas. Snarare kan undersökningar som gjorts med stimulated recall skilja sig åt på 
många sätt beroende på intervjuteknik, forskningsintresse men även forskarens antaganden 
om respondentens förmåga att verbalisera det denne varit med om (Haglund, 2003). 
Information som erhålls med hjälp av simulated recall skiljer sig ofta från information som 
erhålls med hjälp av frågeformulär. Empirin forskare får fram med hjälp av stimulated recall 
är mer detaljerad och informativ än empiri som framkommer via frågeformulär (Jensen, 
2002). Flertalet forskare beskriver att stimulated recall hjälper respondenten att minnas vad 
som gjordes och sas i olika situationer som undersökts. Andra forskare menar att metoden kan 
få de deltagande att minnas vad de tänkte på när den aktuella händelsen utspelade sig när de 
ser videoupptagningen. Avsikten är att ta reda på barnets eller pedagogens interaktiva 
tänkande (Yinger, 1986). När informationsinsamling skall ske för ett arbete med 
intervjufrågor bör den intervjuande tänka på två aspekter. Intervjuaren bör uppmärksamma 
ansvaret som denne har gällande frågornas ordning och utformning vilket påverkar graden av 
standardisering. Om formuleringen av frågorna sker under intervjun och även ställs i den 
ordningsföljd som passar en viss respondent är detta en intervju med låg grad av 
standardisering. Motsatsen, i intervjuer med hög grad av standardisering innebär att samma 
frågor ställs i precis samma ordning till respondenterna. 

De som ska utföra intervjun bör också överväga om frågorna är fria att tolka för respondenten 
sett till dennes tidigare erfarenhet och inställning, vilket påverkar graden av strukturering. Är 
målet med intervjuerna att kunna jämföra och generalisera intervjusvaren kan en helt 
strukturerad intervju vara att föredra. Det negativa kan vara att respondenten får mycket lite 
utrymme att utveckla sina svar (Trost, 2005). Beroende på användningsområde kan forskaren 
kombinera graden av strukturering och standardisering av frågorna i intervjun (Patel & 
Davidsson, 1991). Denna studie har utgått från intervjufrågor med låg grad av 
standardisering. Studien har frågor och teman att utgå ifrån men frågorna följer ingen strikt 
lista och ordningsföljd. Frågorna som ställs anpassas efter vad pedagogen har för tankar om 
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videoupptagningen av lärandeaktiviteten. För att informanten med egna ord ska få formulera 
sina tankar, om den inspelade aktiviteten, används en låg grad av strukturering på frågorna. 

Forskaren bör i sina ställningstaganden klart redogöra om avsikten är att ta reda på hur 
intervjupersonen tänker eller om fokus ligger på att ta reda på intervjupersonens kunskaper 
eller övertygelser (Calderhead, 1996). Om intresset är att förstå hur människor resonerar eller 
reagerar eller om avsikten är att särskilja eller urskilja variationer av handlingar är en 
kvalitativ studie att föredra (Trost, 2007). En kvalitativ forskningsintervju försöker förstå 
världen med utgångspunkt från informanternas synvinkel. Forskaren vill utveckla en mening 
ur erfarenheter och upplevelser informanten har. Det viktigaste är att avslöja informantens 
tankar om dennes levda värld snarare än att få ett vetenskapligt svar (Kvale & Brinkmann, 
2009). Om intervjuaren och informanten är bekanta med varandra underlättas intervjun och 
studiens trovärdighet ökar då stämningen blir mer avslappnad (Denscombe, 2009; 
Johannessen & Tufte, 2003). 

3.2	  Urval	  

Fyra pedagoger på förskolan Spira i Luleå kommun valdes ut genom att de slumpmässigt 
tillfrågades om de ville deltaga i studien. De fick en kortare information om studiens syfte och 
hur den praktiskt skulle gå tillväga. Valet av pedagoger grundade sig inte i yrkestitel, kön, 
erfarenhet eller pedagogens ålder då det inte ansågs vara relevant för studie. När 
intervjupersoner väljs ut på grund av lättillgänglighet, som i denna studie, gör forskaren ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2002). 

3.3	  Genomförande	  

I detta avsnitt redogörs för de olika metoder som använts vid genomförandet i denna studie. 
Först beskrivs genomförandet av videoupptagning och sedan intervju. Vidare redogörs för de 
etiska överväganden som studien har och slutligen beskrivs analysmetoden som använts i 
denna studie. 

3.3.1	  Videoupptagning	  

I forskningsstudien gjordes fyra olika videoupptagningar av lärandesituationer där barn och 
en pedagog interagerade med varandra. Lärandesituationerna videofilmades med 
mobilkamera. Situationerna som videofilmades hade olika innehåll men alla handlade i någon 
form om naturmiljöer och barns möte med dessa. Pedagogen informerades om att 
videoupptagningen skulle vara till grund för intervjun mellan intervjuaren och informanten 
där lärandet i videosekvensen skulle belysas. Videoupptagningen och ljudinspelningen av den 
efterföljande intervjun utgjorde grunden i datainsamlingen.  
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3.3.2	  Stimulated	  recallintervjuer	  

Samma dag eller dagen efter en pedagog och dennes lärandesituation videofilmats träffades 
intervjuaren och pedagogen för en enskild intervju. Intervjuformen som användes benämns 
halvstrukturerad kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2009).  Intervjuerna genomfördes i 
ett avskilt rum på pedagogens arbetsplats där intervjuaren, tillsammans med pedagogen, i 
lugn och ro kunde se videoupptagningen tillsammans och därefter ställdes intervjufrågorna till 
pedagogen. 

För att som forskare kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på materialet gjordes en 
ljudinspelning via mobiltelefon. När kvalitativa intervjuer utförs måste intervjuaren använda 
någon form av bandspelare eftersom det blir svårt att hinna skriva ner intervjun i samma stund 
som den äger rum (Svenning, 2003). Videoupptagningen stannades några gånger för att ge 
pedagogen möjlighet att kommentera. Om videoupptagningen hade visats i sin helhet kan det 
vara svårt för pedagogen att minnas hur de tänkte och vad som hände i videosekvensen. I 
intervjuerna utgick författarna från de forskningsfrågor som valts att undersökas i denna 
studie.  

Innan intervjun är det önskvärt att forskaren sammanställt ett antal frågeställningar och teman 
som forskarna och den intervjuade kan ha ett öppet samtal kring (Svensson & Starrin, 1996).  
Forskaren som ska göra en kvalitativ intervju ska skriva ner ett antal stolpar som fungerar 
som enkla påminnelser om vad intervjun ska handla om. Stolparna bör dock betraktas som 
preliminära eftersom det troligtvis kan bli att intervjupersonen säger oväntade saker och tolkar 
frågeställningarna på ett oförutsett sätt. Intervjuaren bör vara beredd på att kasta om frågor 
eller ta in nya infallsvinklar i intervjun (Svenning, 2003). Intentionen i studien var att 
pedagogerna skulle känna en frihet att med egna ord få berätta om deras tankar kring 
videosekvensen och på detta vis få information för att kunna besvara studiens 
frågeställningar. Varje intervju tog mellan 20-40 minuter. När de frågor som avsågs att ställas 
i studien var framförda tillfrågades pedagogen om denne hade något mer att tillägga.  

Båda författarna till denna uppsats deltog vid samtliga dokumentationer av lärandeaktiviteter 
och intervjutillfällen. Anledningen till detta var att båda författarna skulle få möjlighet att 
tillsammans analysera och tolka vad som framkom vid lärandetillfällena och intervjuerna.  

3.4	  Etiska	  överväganden	  	  

Studien utgår från de fyra råd som har tagits fram av humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2010). Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 
enskilda individer bara får användas för forskningsändamål. Konfidentialitetskravet innebär 
att uppgifter om personer som ingår i en undersökning skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna måste förvaras på ett säkert sätt för att inte obehöriga 
kan komma åt uppgifterna. Samtyckeskravet innebär att en undersöknings deltagare själv har 
rätt att bestämma om denne vill deltaga i studien. Informationskravet innebär att forskaren ska 
ge information till de deltagande individerna om det aktuella syftet med forskningsuppgiften. 
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Med de fyra råden i tanken meddelades pedagogerna i undersökning om studien syfte och de 
fick också en övergripande information om hur studien skulle genomföras. Pedagogerna 
informerades om att det insamlade materialet endast skulle användas i studiens genomförande 
för forskningsändamål. Intervjuerna som gjordes spelades in och förvarades så att bara 
författarna av denna studie haft tillgång till dem. Ingen annan utomstående har fått lyssna på 
inspelningarna. Alla informanter har anonymiserats på sådant sätt att deras namn inte skrivits 
ut. De som arbetar på den aktuella förskolan kommer möjligtvis kunna lista ut vilka som 
deltagit i studien om de läser rapporten. Spira förskola är en aktiv deltagare i ett projekt 
tillsammans med Luleå tekniska universitet. Studien är en del i detta projekt och författarna 
till studien hade därför inte möjlighet att anonymisera vilken förskola studien är genomförd 
på. I samförstånd med pedagogerna är de informerade om att förskolans namn kommer att 
skriva ut i studien och det innebär att deras anonymitet inte kan garanteras fullt ut. Innan 
studien påbörjades säkerställdes att förskolebarnens föräldrar godkänt att barnen fick 
videofilmas. 

3.5	  Analys	  genom	  meningskoncentrering	  

Målet med analysen var att redogöra för vilka kvalitéer pedagogerna valde att lyfta fram 
under intervjuerna kopplat till forskningsfrågorna i studien. Vid tolkning och analys av 
intervjusvaren användes analysmetoden meningskoncentrering. Genom 
meningskoncentreringen avsågs att få fram intervjupersonernas huvudsakliga mening i deras 
uttalanden. Intervjuerna transkriberades utifrån videoinspelningen och målet var att i så stor 
utsträckning som möjligt återskapa intervjun. Helt ovidkommande yttranden togs bort (Trost, 
2005). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att meningskoncentreringen bör utföras i fem 
steg, vilket analysen har utgått från. Steg ett innebar att intervjuerna lästes igenom för att 
skapa ett helhetsintryck, i det andra steget identifierades de centrala teman som kunde 
identifieras i intervjuerna. Det innebar att markeringar gjordes var i intervjun pedagogen 
pratade om ett visst ämne, både sådant frågats efter och sådant som pedagogen valde att 
berätta om. Det tredje steget innebar en tematisering av pedagogens utsagor på det sätt som 
tolkades samtidigt som utsagorna skulle förstås ur pedagogens perspektiv. I steg fyra ställdes 
frågor som avsåg att förstå utsagorna utifrån studiens specificerade syfte exempelvis vilka 
möjligheter till lärande upplever pedagoger när förskolebarn berättar om sitt möte med 
naturen. Steg fem innebar en sammanställning av de teman som ansågs var betydelsefulla för 
studien.  
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4.	  Resultat 

I detta kapitel presenteras först informanterna som givits fiktiva namn och därefter redovisas 
resultatet från intervjuerna. De kvalitéer som pedagogerna lyfte fram under intervjuerna har 
kopplats till studiens forskningsfrågor och sammanställts med hjälp av meningskoncentrering. 
För att ta del av vad varje enskild pedagogs uppfattning redovisas varje pedagogs svar för sig 
i koncentrerad form. Något eller några citat från varje respondent har tagits med.  

Första delen visar vilka möjligheter till lärande pedagoger upplever när förskolebarn berättar 
om sitt möte med naturen. Andra delen handlar om vilka möjligheter till lärande pedagoger 
upplever hos förskolebarn när de vistas i naturmiljö. Tredje delen handlar om vilka 
utmaningar pedagoger upplever när barnen berättar om sitt möte med naturen och när barn 
vistas i naturmiljö. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

4.1	  Presentation	  av	  informanterna	  

Alva är 37 år. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat som förskollärare sedan 2007. 
Hon arbetar på en avdelning med fyraåringar. Alva har arbetat på Spira i 1,5 år. 

Torsten är 30 år och utbildad barnskötare. Han arbetar på en avdelning med treåringar. 
Torsten har arbetat som barnskötare sedan år 2003 och på Spira har han arbetat 1,5 år. 

Mikael är 39 år och utbildar sig till förskollärare. Han hade sin sista verksamhetsförlagda 
utbildning på Spira förskola. Han arbetade på en avdelning med fyraåringar. Mikael har 
vikarierat inom barnomsorgen sedan 2006. 

Kajsa är 31 år och är utbildad barnskötare. Hon arbetar på en avdelning med treåringar. Kajsa 
har arbetat som barnskötare sedan 2001. Kajsa har arbetat på Spira förskola i 1,5 månad.  

4.2	  Möjligheter	  till	  lärande	  pedagoger	  upplever	  när	  barn	  berättar	  om	  sitt	  möte	  med	  
naturen	  

Alva uttrycker att det är viktigt att barnen får berätta och öva sitt språk och sin 
kommunikation. Barngruppen får träna på att lyssna på det barn som berättar, ställa 
följdfrågor och visa respekt genom att inte störa det barn som har ordet. Pedagogen anser att 
det är viktigt med barnens delaktighet i barngruppen. Alva berättar om att det blivit en stor 
utveckling hos barnen under projektarbetets gång. Barnen har lärt sig att räcka upp handen 
och fråga följdfrågor till det barn som berättat om sitt möte med naturen. Frågorna som 
barnen ställer handlar om naturupplevelser exempelvis hur djup sjön var som ett barn berättat 
om eller hur högt berget var. Barnen lär sig begrepp och innebörden av ord och olika 
naturfenomen.  
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På frågan om vilka tankar pedagogerna hade med att arbeta med barns möte med naturen 
berättar Alva: 

Vårt syfte var att barnen skulle få berätta om deras möte med naturen. Huvudsyftet var att få berätta. Det 
här med språk och kommunikation. Lära sig lyssna på varandra (Alva, intervjutranskript). 

Torsten säger att det viktigaste är att barnen får berätta om sina upplevelser. Barnen kan vara 
olika långt utvecklade i sin kommunikation och det är viktigt att barnen får berätta själva om 
sina upplevelser med egna ord. Pedagogen ska försöka att inte avbryta barnet. Barnen ges 
möjlighet att berätta, fundera och analysera, träna på att berätta inför grupp och vara i 
centrum. På frågan om vilket lärande Torsten kan uppleva när de arbetar med projektarbetet 
barns möte med naturen svarar han: 

Framförallt socialt samspel. Kommunikation och språk. Fundera, titta, analysera bilderna. Få berätta. 
Träna på att berätta inför grupp och vara i centrum. Framför allt bra för de lite blygare barnen som inte 
alltid får så mycket uppmärksamhet (Torsten, intervjustranskript).  

Mikael förklarar att barnen ges möjlighet att berätta för sig själva och dela med sig av sina 
erfarenheter till de andra barnen i gruppen. Barngruppen kan bygga vidare på barnets 
berättelse och vidga sin kunskap om naturen. Barnen får reflektera över sina upplevelser och 
sätta ord på sina tankar och det sker en bearbetning hos barnet som leder till lärande. Mikael 
uttrycker att det är tanken bakom mötet med naturen som är det intressanta och att de får 
berätta och sätta ord på sina tankar. Pedagogen uppmanade barnen att måla eller rita något 
med naturen som inspirationskälla. Mikael berättar att som exempel om ett barn som varit i 
sin sommarstuga och plockat bär och svamp. Barnet ritar kanske då en stuga för det var ju där 
i närheten de hade sin naturupplevelse. Pedagogen berättar med egna ord: 

Det hade de med sig i ”ryggsäcken” tillbaka och som en erfarenhet från sommaren. Det är sätt för dem 
att berätta för sig själva om något de varit med om. Sedan kan de i gruppen dela med sig om vad de 
varit med om och deras tankar om det. Det är tanken som finns bakom som är det viktiga. Jag vill inte 
se hur bra de är på att rita utan framför allt att de får berätta och att de får sätta sina tankar och ord på 
papper (Mikael, intervjustranskript). 

Kajsa beskriver att barnen ges möjlighet att till att träna på sin kommunikation när de får 
berätta om mötet med naturen. De barn som sitter och lyssnar får även reflektera och 
formulera frågor till barnet som berättar om sitt möte med naturen. Pedagogen försöker stötta 
barnen att utveckla sina frågeställningar för att hitta nya infallsvinklar. Barnen får då lära sig 
att ställa mer djupgående och annorlunda frågor. På frågan om vilka möjligheter till lärande 
pedagogen upplever att barnen kan erbjudas genom att få berätta om sitt möte med naturen 
berättade Kajsa: 

Med sommarminnet kan barnen få träna på att kommunicera, reflektera och ställa frågor om vad som 
hände (Kajsa, intervjutranskript). 
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4.3	  Möjligheter	  till	  lärande	  pedagoger	  upplever	  hos	  barn	  när	  de	  vistas	  i	  naturmiljö	  

Alva berättar att i naturmiljön ges barnen möjlighet att träna på många färdigheter. Pedagogen 
tar upp många olika aspekter; naturvetenskap, matematik och språk är några ämnen som 
praktiseras. Barnen får även möjlighet att träna sin empatiska förmåga och lära sig respektera 
djur, natur och människor. Hon berättar att de på förskolan har arbetat parallellt med en 
likabehandlingsplan som handlar om allas lika värde och hur en bra kompis är. Alva berättar 
att hon ser möjligheter med att få med flera typer av lärande vid arbete med naturen. På frågan 
om vilka möjligheter till lärande pedagogen upplever genom att barnen vistas ute i naturen 
berättar hon: 

Respekt för djur, natur och människor. Nu har de jobbat med myror så har de förstår att de inte ska 
förstöra myrstacken för då blir någon annan lidande av det. Det här med näringskedjan. Någon äter 
myrorna och myrorna äter någon annan (Alva, intervjutranskript).  

Pedagogen Mikael beskriver att barnet kan lära sig många olika saker genom att vistas i 
naturmiljö. Rörelse, färger och musik tar pedagogen upp som några exempel. Det går att 
skapa instrument och lyssna på ljud i naturen. Mikael anser att det är viktigt att använda 
naturen som verktyg och ser möjligheter att använda naturmaterial även inomhus. På så sätt 
utnyttja naturens resurser i större utsträckning eftersom mycket av tiden i förskolan är barnen 
inomhus.  Mikael fick frågan vad han upplever för möjligheter till lärande hos barn som vistas 
ute i naturmiljö: 

Man lär sig många olika saker. Exempelvis rörelse, färger, musik. Naturen är inte tyst. Om det regnar 
låter det på ett visst sätt. Det snöar och det finns andra ljud. Pinnar kan man använda för att skapa 
instrument. Djur som låter. Vi själva när vi rör oss skapar ljud. Man kan lära sig mycket av det som 
finns ute (Mikael, intervjutranskript). 

Kajsa ser naturmiljöns möjligheter i lärandet. Barnen kan träna på att sortera material efter 
storlek, räkna, mäta och jämföra materialen. De kan lära sig att samla naturmaterial för att 
sedan kunna arbeta vidare med skapande verksamhet inomhus. Hon anser att det är bra om 
pedagogen kan blanda in flera olika lärande när barnen är ute i naturmiljö. Pedagogen kan 
ställa frågor som exempelvis handlar om storleken på stenar eller hur många pinnar barnen 
kan se, på så sätt får barnen möjlighet att träna på matematiska begrepp. På frågan vilka 
möjligheter till lärande som Kajsa kan uppleva hos barn som vistas i naturmiljö berättar hon: 

Naturen kan användas till att skapa lärande eftersom man är ute varje dag blir det naturligt att använda 
naturen till lärande. Dom har varit intresserade av stenar och pinnar och plockat med sig och samlat 
material. Vi tog in en sten och pratade om den och var de hade hittat den. Hur man kunde jobba vidare 
med det. Även utmana dem att utveckla det och jobba vidare med det (Kajsa, intervjutranskript). 

4.4	  Utmaningar	  pedagoger	  upplever	  när	  barn	  berättar	  om	  sitt	  möte	  med	  naturen	  
och	  när	  barn	  vistas	  i	  naturmiljö	  

Den största utmaningen som Kajsa upplever med arbetet när barn ska berätta om dess möte 
med naturen är att få barngruppen att lära sig att lyssna på barnet som pratar. Att få barnen att 
visa intresse och ställa frågor är något som pedagogen finner svårt att frambringa. Torsten 
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berättar att när barngruppen sitter samlad och ska lyssna på ett barns berättelse om dess möte 
med naturen finns flertalet utmaningar för pedagogen. Han kan uppleva det som svårt att själv 
ta ett steg tillbaka och lyssna då denne i normalfallet är i centrum. Torsten ser en utmaning i 
att ha koll på barnen i gruppen som har svårt att sitta still och samtidigt inte låta de konflikter 
som eventuellt uppstår få ta fokus från barnet som berättar. Det kan vara svårt att hinna med 
att analysera och dokumentera barnet berättelse. På frågan om vad som är den största 
utmaningen med att arbeta med projektet barns möte med naturen förklarar Torsten: 

Helst skulle man vilja ha koll på allt och alla samtidigt tänker man ju litegrann. Man vill inte vara där 
och peta och styra för mycket. Man vill generellt bara sitta och skriva och analysera men det kan vara 
svårt med ett gäng 3-åringar som har svårt att sitta still. Det är inte världens lättaste grej (Torsten, 
intervjutranskript). 

När det gäller att arbeta med barn i naturmiljö upplever Alva att utmaningen kan vara att 
pedagogen själv inte anser sig ha nog mycket kunskap om naturen. Det är då svårt att ge 
barnen de rätta svaren. Hon berättar då att det är viktigt att pedagogen är ärlig och säger till 
barnet att hon och barnet får söka svaret tillsammans. 

Det kanske är att man inte har så mycket kunskaper själv alltid. Man får ju ta med sig frågorna och söka 
kunskapen tillsammans. Man kan inte allting själv från början. Det är en utmaning när man får frågor 
som man inte har svaret på. Då får man vara ärlig och säga att man inte vet men att vi kan ta reda på det 
(Alva, intervjutranskript). 

Mikael upplever att det är en utmaning att använda naturmiljön i det pedagogiska arbetet då 
stor del av den pedagogiska verksamheten bedrivs inomhus. För att utnyttja naturmiljöns 
kunskapskälla föreslår pedagogen att naturmaterialet kan tas med in i förskolans lokaler. På 
frågan vilka utmaningar pedagogen upplever med att arbeta med pedagogisk verksamhet i 
naturmiljö berättar han: 

Det är viktigt att vara ute i naturen för lärandet. Man får tänka på att minst 50% av tiden är barnen 
inomhus. Om man ska jobba med naturen måste man hitta något för att närma sig naturen. Idén med att 
hämta material utifrån är att skapa med något som barnen har relation till. Barnet får då en djupare 
relation med naturen (Mikael, intervjutranskript). 

4.5	  Slutsats	  av	  resultat	  

Resultatet av studien visar att pedagogerna upplever möjligheter till lärande när barnen får 
berätta om sitt möte med naturen och när de vistas i naturmiljön. I resultatet framkom tre 
teman som pedagogerna under intervjuerna lyfte fram. Kommunikation och språk, Socialt 
samspel och Naturen som ett materialförråd. 

Kommunikation	  och	  språk	  

Pedagogerna upplever möjligheter för barnen att träna sitt verbala språk och sin 
kommunikationsförmåga och detta möjliggörs genom att barnen ställer frågor, diskuterar och 
reflekterar. När barnet berättar om sitt möte med naturen får denne tillfälle att berätta om sina 
erfarenheter, sätta ord på sina tankar och öva sitt verbala språk. Barnen som sitter bredvid och 
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lyssnar ges möjlighet att träna på att formulera följdfrågor och reflektera över vad barnet 
berättar. 

Resultatet i studien visar att kommunikation genom andra uttrycksformer än det verbala 
språket möjliggörs när barn vistas i naturmiljön. Pedagogerna upplever möjlighet att använda 
sig av rörelse och musik som alternativa uttryckssätt. Exempelvis beskriver pedagogerna att 
naturen inte är tyst. Då det regnar, blåser eller snöar låter det på olika sätt och när människan 
rör sig i naturen framkallas ljud. 

Socialt	  samspel	  

Pedagogerna upplever möjligheten att träna socialt samspel när barn berättar om sitt möte 
med naturen och när de vistas i naturmiljö. När barnet berättar om sitt möte med naturen visar 
studien att det sociala samspelet tränas genom att barngruppen ska lyssna, intressera sig och 
visa respekt för andra barn. Barnen uppmanas att räcka upp handen och vänta på sin tur för att 
visa respekt för barnet som har ordet. När barnen vistas i naturmiljö tränas det sociala 
samspelet och ger barnen möjlighet att utveckla sin empatiska förmåga och respekt för djur, 
natur och människor. Exempelvis visar studien att barnens arbete med myror har gett en god 
möjlighet att träna sin empatiska förmåga rent praktiskt. Om barnen förstör myrstacken leder 
det till ett lidande för en annan varelse. 

Naturen	  som	  ett	  materialförråd	  

I naturmiljön kan barnen samla material från naturens eget materialförråd för användning i 
skapande verksamhet. Pedagogerna upplever möjligheten att ta in naturmaterial för 
användning inomhus på förskolan för att använda materialet i större utsträckning eftersom 
barnen vistas inomhus under stor del av dagen. Naturmaterialet kan användas för att träna på 
olika matematiska begrepp som att sortera och räkna men även till att konstruktion och 
byggande. Pedagogerna i studien beskriver att barnen exempelvis kan använda pinnar för att 
bygga instrument. Naturmiljön ger barnen möjlighet att observera omgivningen med flera 
sinnen och öva på att rikta fokus på olika föremål och fenomen i naturen. 	  
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5.	  Diskussion	  

I detta kapitel förs en diskussion av resultatet utifrån studiens övergripande forskningsfrågor 
och därefter avhandlas studiens metod. Med utgångspunkt från tidigare forskning och 
läroplanen för förskolans mål diskuteras resultat och metod. Implikationer för författarnas 
kommande yrkesverksamhet behandlas och förslag till fortsatt forskning ligger som ett 
avslutande avsnitt. 

5.1	  Resultatdiskussion	  

Resultatdiskussionen ämnar till att koppla samman resultatet i studien med tidigare forskning 
och målen från förskolans läroplan. Diskussionens utförande utgår från studiens 
forskningsfrågor och identifierade teman.  

5.1.1	  Pedagogers	  upplevelse	  av	  lärande	  hos	  barn	  som	  berättar	  om	  sitt	  möte	  med	  
naturen	  

I studien framkom det att när barnen skulle berätta om sitt möte med naturen hamnade fokus i 
lärandeaktiviteterna och inte på själva mötet med naturen. Författarnas uppfattning är att ett 
naturmöte kan möjliggöra för barnen att utveckla förståelse för naturen och att pedagogerna 
inte använde denna utvecklingsmöjlighet fullt ut. Istället framhöll pedagogerna andra 
kvaliteter som fokuserades på lärandeaktiviteterna, exempelvis kommunikation och språk. 
Barnen lyssnade, diskuterade och fick sätta ord på sina tankar under aktiviteterna. I Lpfö 98 
(Skolverket, 2010) står det skrivet att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 
förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras 
perspektiv” (Skolverket 2010, s. 10). Språket är ett viktigt verktyg för barnens inlärning och 
utveckling vilket sker i socialt samspel med andra beskriver Vygotskij (Säljö, 2000). 

Pedagogerna lyfte fram att det sociala samspelet mellan barnen upplevdes som ett viktigt 
lärande när barnen berättade om sitt möte med naturen. Barnen fick träna på att visa respekt 
för barnet som pratade genom att räcka upp handen och vänta på sin tur. 

Av studiens resultat tolkar författarna att fokus på naturmötet i lärandeaktiviteten föll bort 
under själva genomförandet och en möjlig konsekvens av detta är att barnen går miste om 
möjligheten att lära om naturen.  Vidare tolkar författarna utifrån studiens resultat att 
anledningen till detta är pedagogernas val av redovisningsform och barngruppens storlek när 
barnen skulle berätta om sitt möte med naturen. Små barn har svårigheter att sitta still under 
en längre tid i en stor grupp upplevde författarna under studien. Barn lär sig bäst genom att 
prata, göra, upptäcka och reflektera (Norén-Björn, 1993). Utifrån Norén-Björn tolkar 
författarna att lärandeaktiviteten inte tillgodosåg alla delar som barn behöver för att kunna ta 
till sig kunskap. Aktiviteten hade kunnat utformas på ett annat sätt exempelvis genom att dela 
upp barnen i mindre grupper för att minska distraktionsfaktorn. Granberg (2000) menar att en 
god pedagog försöker föreställa sig hur barnet skulle vilja bli bemött och hur det tänker. 
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Pedagogen vill sätta sig in i barnets situation och står vid barnets sida för att kunna förstå 
barnets perspektiv. 

Dahlgren och Szczepanski (1997) beskriver att uterummet kan vara en bra alternativ lärmiljö. 
Uterummet kan användas som en lärobok i flertalet ämnen och är en bra utgångspunkt när 
barn ska lära sig om kretslopp och miljölära i praktiken. Barnen kan i uterummet reflektera 
och uppleva estetik men även träna på social gemenskap. Granberg (2000) beskriver att 
naturmiljön erbjuder en ofantlig rikedom av upplevelser och intryck som engagerar många 
sinnen på samma gång. Barnen får en helhetsupplevelse när de får smaka, känna, lukta och 
höra samt engagera kroppen och själen och intrycken blir stadigvarande (ibid). Utifrån 
Dahlgren och Szczepanski, Granberg och studiens resultat tolkar författarna att ett 
utomhuspedagogiskt förhållningssätt och användandet av naturens materialförråd är lämpliga 
verktyg om avsikten med lärandeaktiviteten är att lära barn om naturen. Studien visar att 
avsikten med lärandeaktiviteten var väl förankrad i läroplanen för förskolan som betonar att 
verksamheten ska lägga vikt vid natur- och miljöfrågor och ett ekologiskt förhållningssätt ska 
genomsyra verksamheten. Förskolan ska utgå från barnens intressen, erfarenhetsvärld, 
drivkraft och motivation att söka kunskap. Erövring av kunskapen sker genom socialt 
samspel, lek, skapande och utforskande men även genom reflektion, iakttagande och samtal 
(Skolverket, 2010).  

Spira förskola använder sig av pedagogisk dokumentation för att reflektera och utveckla 
lärprocesser bland barnen (Spira förskola, u.å.). Den pedagogiska dokumentationen synliggör 
både lärandeprocesser och arbetet som sker på förskolan för pedagogerna, barnen och deras 
föräldrar. Dokumentationen är en bra grund för att följa barnens utveckling och tankar. 
Genom att reflektera med barnen om dokumentationen kan pedagogen hjälpa barnen vidare 
och även synliggöra sitt eget och pedagogens arbete (Svedberg och Zaar, 1998). Utifrån 
Svedbergs och Zaars argument är utvärdering av den pedagogiska dokumentationen viktigt 
för att säkerställa att målet med lärandeaktiviteterna uppfylls. Författarna uppfattar en risk att 
lärandeaktiviteterna inte uppnår det fördefinierade målet om pedagogerna inte sätter nog vikt 
vid uppföljningen och utvärderingen av den pedagogiska dokumentationen.  

5.1.2	  Pedagogers	  upplevelse	  av	  barns	  lärande	  när	  barn	  vistas	  i	  naturmiljö	  

Studiens resultat visar att pedagogerna upplever möjligt lärande genom alternativa 
kommunikationssätt exempelvis rörelse och musik när barn vistas i naturmiljö. Barnen kan 
uppleva naturens ljud genom att lyssna på regn och vind.  

Reggio Emiliafilosfin framhåller att rörelser, ljud, röster, mimik och målning är viktiga 
uttryckssätt att använda i verksamheten. När barnet får uppleva innehållet i ett uttryck eller 
ord lär sig barnet dess innebörd och mening. För att medvetet arbeta med ovanstående 
områden krävs att arbetet är noggrant planerat och har ett definierat mål (Fleischer, 1986). 
Fördelen med lärande i utomhusmiljöer är att sinnena mobiliseras och barnen kan reflektera 
och uppleva estetik. Den lärande kopplar ihop sig själv med en situation denne får uppleva 
(Dahlgren och Szczepanski, 1997). Pedagogerna i studien upplever möjligheter för barnen att 
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träna rörelse och estetik när de vistas i naturmiljön och det är något som studiens författare 
instämmer i.  

I studien framkom att pedagogerna ser möjlighet för barnen att träna socialt samspel vid 
vistelse i naturmiljö. Exempelvis tar pedagogerna upp möjligheten för barnen att träna sin 
empatiska förmåga och respekten för djur, natur och människor. Cheng och Monroe (2012) 
skriver att barn som gillar naturen känner större ansvar för den och har en benägenhet att vilja 
spendera tid i naturen. Vid vistelse i naturen får barnen positiva effekter på deras psykiska och 
fysiska hälsa.  

Pedagogerna i studien tar upp möjligheten för barnen att lära sig om naturkunskap när de 
vistas i naturmiljö. Möjligtvis kan det sättas i samband med att förskolan Spira har som mål 
att barnen ska ges möjlighet till utforskande av världen med fokus på bland annat 
naturvetenskap (Spira förskola, u.å.).  Enligt läroplanen för förskolan ska verksamheten arbeta 
för att barnen ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur (…)” (Skolverket, 2010, s.10). Läroplanen förklarar vidare att 
förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att utforska, urskilja, 
dokumentera, samtala och ställa frågor om naturvetenskap men även utmanas och stimuleras i 
intresset för naturvetenskap. Norén-Björn (1993) beskriver att pedagoger behöver lära barnen 
är enkla nära ting som att vara rädd om djur, växter och kamrater. På det nära planet lära 
barnen att förstå hur viktig naturen är för människan och för vår överlevnad. Allt eftersom 
barnet blir äldre kan vi som pedagoger knyta ihop kunskaperna om hur det lilla och stora 
perspektivet påverkar varandra (ibid). Om en barngrupp vistas i en naturmiljö förändras 
relationer och roller i gruppen som skapats tidigare i inomhusmiljön i verksamheten. Många 
barn som har svårt att hävda sig i den sedvanliga inomhusmiljön kan ges andra möjligheter att 
stärka sin position i gruppen när de kommer ut i naturmiljön som har helt andra förutsättning 
och möjligheter än miljön inomhus (Ericsson, 2004).  

Författarna tolkar utifrån studien att barnen lär sig empati för naturen, människor och djur när 
de befinner sig i den konkreta miljön, alltså ute i naturen. Utifrån Cheng och Monroe (2012) 
beskrivning och studiens resultat tolkar författarna att barn genom sin utevistelse i naturmiljö 
ges tillfälle att få uppleva naturen. Om barnet skapar sig en relation till naturen bryr sig barnet 
om naturen och vill skydda den. 

Pedagogerna lyfter i studien fram naturen som ett materialförråd som finns att tillgå när 
barnen vistas i naturmiljön. Vidare upplever pedagogerna möjligheten att hämta naturmaterial 
utomhus och arbeta vidare med det inomhus. I rollen som pedagog är det viktigt att ge barnen 
tillgång till nya material, utmana barnens teorier och ställa frågor som leder lärandet framåt 
(Jonstoij & Tolgraven, 2001). Pedagogen bör överväga inomhusmiljön och utomhusmiljöns 
för- och nackdelar och därefter välja lärandemiljö. Om pedagogen lär sig att förstå utemiljöns 
möjlighet som lärandemiljö får han eller hon ett krav på sig att reflektera och förändra sitt 
tänkande (Szczepanski, 2007). Pedagogerna i studien upplevde möjligheter att använda 
naturens materialförråd för att arbeta med matematik. I läroplanen för förskolan står det att 
förskolan ska sträva efter att barn utvecklar en förståelse för grundläggande egenskaper hos 
ordning, antal, mängder och talbegrepp men även om mätning, tid och förändring. Barnen ska 
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ges möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga och att följa, men även föra, resonemang 
om matematik (Skolverket, 2010). Matematik är något som pedagogerna i studien tar upp som 
möjligt lärande. Ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt är en bra utgångspunkt för olika 
typer av lärande och pedagogen bör fundera på vad de vill undervisa om i exempelvis 
matematik (Szczepanski, 2007). Utifrån Szczenpanskis beskrivning är författarnas tolkning att 
pedagogerna i studien ska lägga tid till att fundera på vad målet med lärandeaktiviteten är 
innan de påbörjar arbetet.  

5.1.3	  Utmaningar	  pedagoger	  upplever	  när	  barn	  berättar	  om	  sitt	  möte	  med	  naturen	  
och	  när	  barn	  vistas	  i	  naturmiljö.	  

I studien beskrivs att många barn har svårt att sitta still när ett annat barn skall berätta om sitt 
möte med naturen. Detta störningsmoment är en riskfaktor som kan bli ett hinder för barnens 
kommunikativa lärande.  En utmaning för pedagogerna är att ha kontroll över barngruppen 
och lärandesituationen. Under studien har författarna upplevt att pedagogerna måste vara 
flexibla och medvetna om sina handlingar och hur denne förhåller sig till barnen.  

I studiens resultat beskriver pedagogerna det sociala samspelet som ett viktigt lärande för 
barnen och samtidigt en utmaning för pedagogen. Läroplanen för förskolan beskriver att 
vuxnas förhållningssätt påverkar barnens respekt och förståelse för de skyldigheter och 
rättigheter som gäller i samhället och därför är de vuxna viktiga förebilder. Vidare beskriver 
läroplanen att barn ska ges möjlighet att utveckla förmågan att kunna reflektera och iaktta. 
Miljön i förskolan ska vara levande och både socialt, kulturellt kunna stimulera barnen att 
utveckla sin kommunikativa och sociala kompetens (Skolverket, 2010).  

Vidare beskriver pedagogerna att mycket av den pedagogiska verksamheten av tradition 
bedrivs inomhus. Det upplevde pedagogerna som en utmaning eftersom tiden för pedagogiskt 
arbete i naturmiljö då blir begränsad. Pedagogerna upplever en lösning på utmaningen genom 
att använda artefakter ur naturens materialförråd inomhus på förskolan. Brodin och 
Lindstrand (2006) beskriver att pedagoger har en benägenhet att värdesätta inomhusaktiviteter 
framför utomhusaktiviteter. Det kan förklaras av faktumet att friluftsliv ses som starkt 
förknippat med fritid och rekreation medan aktiviteter som utförs inomhus är associerade med 
lärande. Szczepanski (2007) beskriver att utomhuspedagogik kan användas i olika typer av 
lärande. Det är upp till pedagogen vad denne vill lära barnen om. Matematik, språk, hälsa och 
miljötänkande är några områden som går att lära i naturmiljö. Med hänsyn till läroplanens 
mål, och vad pedagogen vill lära ut, väljer denne en miljö som lämpar sig bäst för ändamålet.  

Pedagogens begränsade kunskap om naturen upplevdes som en utmaning vid barns lärande i 
naturmiljö. En möjlighet pedagogerna beskrev var att söka fakta tillsammans med barnen. En 
bra pedagog är både ledsagare, medforskare och följeslagare (Granberg, 2000). Reggio 
Emiliafilosofin förespråkar ett medforskande arbetssätt där en dialog med barnet är viktig och 
syftar till att stimulera upptäckarglädje och nyfikenhet (Gedin & Sjöblom, 1995). Den 
enskilde pedagogen måste inte vara expert på allt men arbetslaget som helhet bör inneha 
kunskapen (Strandberg, 2006). Pedagogen har en viktig roll när barnen ska få en förståelse för 
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naturen och miljötänk. Som pedagog är det viktigt att vara påläst och intresserad av naturen 
för att kunna ge barnen nya infallsvinklar när barnen ser, upptäcker och förstår (Granberg, 
2000). En pedagogs känsla av ovana och otrygghet att bedriva lärandeaktiviteter i 
utomhusmiljöer kan begränsa barnens möjlighet att lära med hjälp av utomhuspedagogik 
(Rickinson, 2004). 

5.2	  Metoddiskussion	  	  

I detta avsnitt diskuteras de tekniker som använts i denna studie. Kvalitativ intervju med hjälp 
av stimulated recall, ljud- och videoupptagning. Det förs även en diskussion kring 
genomförandet av studien och tillförlitligheten i resultatet som framkommit. 

5.2.1	  Kvalitativ	  intervju	  

En fara när forskaren använder sig av personliga intervjuer är att intervjuaren påverkar svaren 
med sin blotta närvaro. Detta kallas för intervjuareffekt (Svenning, 2003). Intervjupersonen 
har en tendens svara i en riktning som denne tror att intervjuarna understödjer. Genom 
minspel och kroppshållning är det möjligt att intervjupersonen styr den intervjuades svar 
genom att visa gillande eller ogillande. Det finns en risk att intervjuaren tolkar svaren fel. När 
forskaren utför en intervju är det viktigt att ha hela uppmärksamheten mot den som intervjuas. 
Intervjuaren måste vara en god lyssnare och låta den intervjuades svar och åsikter vara i 
centrum. Forskaren bör inte argumentera men däremot följa upp oklarheter och ställa 
följdfrågor (ibid). 

Författarna till studien har försökt att hålla sig neutrala under intervjuerna så att pedagogerna 
ska ges möjlighet att fritt få framföra sina åsikter. Det går dock inte att bortse från att 
pedagogerna påverkats av författarnas närvaro. En svaghet i intervjustudien är att ingen 
provintervju gjordes. Intervjutekniken blev bättre allt eftersom fler intervjuer genomfördes. 
De sista intervjuerna upplevdes som de bästa eftersom författarna då hade fått in vanan och 
lärt sig att ställa de rätta följdfrågorna för att kunna få de intervjuade att utveckla sina svar. 
Möjligtvis hade ett ännu mer uttömmande och djupare svar frambringas om författarna hade 
haft mer erfarenhet av att intervjua innan de började med studien. 

5.2.2	  Stimulated	  recall	  

Stimulated recall kan få respondenten att känna sig obekväm i att se sig själv på film 
(Calderhead, 1981). I studien upplevdes att pedagogerna tyckte att det var lite obehagligt att 
se sig själv på film samtidigt som de har en vana att filma varandra i olika situationer på 
förskolan. För att minska deras eventuella obehag och prestationsångest var författarna till 
studien noga med att förklara för pedagogerna att målet inte var att bedöma deras kunnande, 
kompetens eller prestation. Kvalitativa studier med hjälp av stimulated recall upplevdes som 
ett intressant tillvägagångssätt för dokumentation och analys av studien för att kunna utgå från 
pedagogens verklighet. Valet av intervjuform och intervjuernas innehåll medförde att varje 
forskningsfråga inte har besvarats av varje enskild pedagog som medverkat i studien. Då 
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innehållet i varje filmad lärosituation var unik kan pedagogernas svar skilja sig ganska 
mycket åt beroende på hur lärandeaktiviteten fortgick och vad som hände i videon. Det 
resulterade i att det ett mångfacetterat svar av pedagogerna som gjorde att analysarbetet blev 
mer omfattande.  

5.2.3	  Video-‐	  och	  ljudinspelning	  

I studien har det använts video- och ljudinspelningar. Tekniker som dessa har några fördelar; 
observationen av en pedagogisk händelse bevaras och som annars aldrig skulle blivit 
registrerad. Det mänskliga minnet blir ingen begränsning utan vi kan med hjälp av 
videoinspelningen gå tillbaka för att gång på gång se eller höra situationen på nytt. Vid ljud- 
och videoinspelningar konserveras en stor detaljrikedom. Varje gång videoupptagningen ses 
kan forskaren se nya infallsvinklar (Bjørndal, 2005). En nackdel med videoupptagningar är att 
en sådan aldrig är en fullständig observation av verkligheten. Videokamerans lins kan bara 
fånga situationer och företeelser som den riktas mot och det finns risk att viss information 
därför inte kommer med i inspelningen (Alexandersson, 1994). I studien har det använts en 
mobilkamera för videoupptagningen av pedagogens interaktion med barngruppen. Avsikten 
var att fånga pedagogens interaktion med barnen så autentiskt som möjligt. 

5.2.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

En studies kvalitet bedöms vanligtvis i termer som reliabilitet och validitet. Med validitet 
menas om forskaren verkligen mäter det denne vill mäta. Det viktigt att uppgifterna kan 
användas för att lösa de frågeställningar som forskaren arbetar med. Validiteten är bundet 
både av att empirin forskaren får in är relevant och att inte onödig empiri samlas in som inte 
hjälper forskaren i arbetet.  Reliabiliteten anger hur pass sanna uppgifterna forskaren får in är. 
Sanningen kan dock vara ett relativt begrepp. Antingen kan det vara sakligt sanna fakta eller 
så kan det vara sanningen om hur en viss person ser på frågeställningen (Kylén, 2004). 
Begreppen validitet och reliabilitet passar bäst vid kvantitativa studier exempelvis stora 
enkätundersökningar och liknande. Vid kvalitativa undersökningar är de bättre att tala om 
trovärdighet. Trovärdigheten kan bäst visas genom att presentera och diskutera den valda 
datainsamlingsmetoden. Forskaren bör då i presentationen och diskussionen i sin studie 
argumentera för- och nackdelar med vald metod (Trost, 2007). Författarna bedömer att 
intervjupersonerna är trovärdiga och att de sanningsenligt svarat på frågorna som ställts. 
Möjligtvis kan pedagogernas svar och inställning vara påverkat av det faktum att Spira 
förskola i sitt arbete utgår från en Reggio Emiliainspirerad filosofi och profilerat sig att arbeta 
med hållbar utveckling.  

I ett småskaligt forskningsprojekt är det är en fördel om informanten och forskaren känner 
varandra då stämningen blir mer avslappnad vilket ökar validiteten (Denscombe, 2009; 
Johanessen & Tufte, 2003). Författarna till studien hade möjlighet att lära känna 
informanterna litegrann innan intervjuerna och videoinspelningen till studien genomfördes 
eftersom författarna hade sin verksamhetsförlagda utbildning på Spira. I studien har 
författarna strävat efter att bortse från tidigare erfarenheter och åsikter och målet varit att ha 
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ett kritiskt förhållningssätt till informanternas utsagor. Möjligtvis kan författarna ha förlorat 
en del av sin objektivitet då dem kände informanten.  

Det är viktigt med äkthet i undersökningar (Bryman, 2002) och därför har en fördjupad 
genomgång av studiens videomaterial och ljudinspelningar utförts och noggranna 
anteckningar utförts. Citat från intervjupersonerna har skrivits ner ordagrant. För att 
säkerställa studiens tillförlitlighet har informanterna fått möjlighet att läsa igenom 
intervjuresultaten i lugn och ro och därefter har författarna till studien och informanterna 
träffades för ett återkopplingsmöte. Vid mötet fick informanterna att lämna kommentarer och 
synpunkter på författarnas tolkning av resultatet. Informanterna hade inte några tillägg eller 
synpunkter på författarnas resultattolkning. 

Om undersökningen skulle ha genomförts i en annan grupp av pedagoger eller på en annan 
förskola är det möjligt att resultatet blivit ett annat. Därför kan det inte sägas att resultatet är 
generaliserbart. 

5.3	  Implikationer	  för	  vår	  kommande	  yrkesverksamhet	  

Denna studie har givit oss författare många nya lärdomar. Kunskaper vi tar med oss är hur 
naturen kan användas som lärandemiljö i många olika ämnen. Vi har lärt oss hur viktigt det är 
för barnen att få möjlighet att lära sig med hjälp av flera olika sinnen och hur barnens 
interaktion med varandra och naturen skapar ett lärande. Vi vill i vår kommande 
yrkesverksamhet använda oss av naturens möjligheter till lärande i så stor utsträckning som 
möjligt.  

Vidare har vi lärt oss hur viktig en god planering av lärandeaktiviteter är. Vad, hur, när och 
varför är några frågor pedagogen ska ställa sig innan genomförandet av en lärandeaktivitet på 
förskolan. För att kunna arbeta mot läroplanen för förskolans mål är det angeläget att varje 
lärandeaktivitet har ett på förhand definierat mål. Minst lika grundläggande är pedagogisk 
dokumentation, uppföljning och utvärdering av lärandeaktiviteten. Genom uppföljningen och 
utvärderingen synliggörs vilka styrkor och svagheter en viss typ av lärandeaktivitet erbjuder. 
Pedagogen kan inte uppnå målet varje gång och alla lärandeaktiviteter blir inte alltid som 
pedagogen planerat. Det viktiga för pedagogen, och verksamheten på förskolan, är att ta 
lärdom om vad som fungerade bra och mindre bra. Genom detta kan utveckling 
lärandeaktiviteten ske. 

Slutligen lägger vi på minnet hur mycket kunskaper som går att få fram genom att intervjua 
och diskutera med pedagoger och arbetskamrater. Att diskutera lärande med mer erfarna 
kollegor ger oss nyutbildade pedagoger, men även erfarna pedagoger, nya insikter och 
synsätt.  

5.4	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  

Denna studie har fokuserat på att ta reda på Reggio Emiliainspirerade pedagogers upplevelse 
av barns lärande i och om naturen. Det vore intressant att göra en liknande studie på en annan 
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förskola med en annan pedagogisk inriktning för att ta reda på om förskolans pedagogiska 
inriktning är avgörande för hur pedagogerna ser på barns lärande i och om naturen.  

En annan aspekt som vi anser vore intressant att forska om är hur pedagogernas intresse för 
naturen påverkar benägenheten till att använda naturen som lärmiljö. Förslagsvis skulle en 
mindre enkätstudie kunna utföras för att ta reda på pedagogernas intresse för naturen. Därefter 
intervjuas ett antal pedagoger som är ointresserade av naturen och ett antal som har ett 
intresse för naturen och slutligen görs en analys av resultaten. 
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