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Barns lek i naturen 

Förskollärare på sin roll som pedagoger i naturen 

Christian Wideman 

Sammanfattning 

Syftet med mitt självständiga arbete på avancerad nivå har varit att få en inblick i hur 

förskollärare ser på sin pedagogiska roll när det kommer till barnens lek i naturen.  

Jag har valt att intervjua sex förskollärare som alla arbetar i förskoleklass. Jag har genomfört 

intervjuer för att få reda på vad de tycker och tänker om lek i naturen och hur de agerar då de är 

ute i naturen med barnen. Resultaten från intervjuerna har jag analyserat utifrån Knutsdotter 

Olofssons teori om den fria lekens pedagogik.  

Mina huvudsakliga resultat är att de intervjuade förskollärarna inte ofta deltar i barnens lek men 

att de däremot ser till att barnen får tid till leken samtidigt som de strävar efter att leken ska få 

vara ostörd. De kommer ibland med inspiration till lek, oftast när de ser att det behövs av någon 

anledning.  

De intervjuade förskollärarna arbetar enligt mig inte utefter den fria lekens pedagogik när det 

kommer till deltagandet i leken, men jag anser däremot att de gör det när det gäller att se till att 

leken får vara ostörd och att det finns tid till lek.  

Nyckelord 

Lek, pedagogik, förskoleklass, utemiljö, lärande. 
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Inledning 

Det här självständiga arbetet på avancerad nivå handlar om förskollärare i förskoleklass syn på 

sin roll som pedagoger i naturen. Mitt syfte har varit att få en inblick i hur förskollärare ser på 

sin roll när det kommer till barnens lek i naturen. Som teoretisk ram har jag använt mig av 

Knutsdotter Olofssons teori om den fria lekens pedagogik.  

Mitt stora intresse för leken och allt det som barn lär när de leker är det som gjort att jag valt att 

studera den närmare. Det har väckts till liv under de två terminer som jag läste inriktningen Lek, 

idrott och rörelse under min utbildning. Då fick vi lära oss om lekens betydelse för barns 

lärande och utveckling. Innan jag började studera på lärarutbildningen så arbetade jag på olika 

skolor och fritidshem och då lekte jag mycket med barnen av den enkla anledningen att både jag 

och barnen tyckte att det var roligt. På något sätt kan jag nog tycka att jag alltid varit intresserad 

av barns lek.  

Denna uppsats handlar om barn i förskoleklass lek i naturen och förskollärare i förskoleklass 

syn på lek i naturen. En sökning på ”lek” och ”förskoleklass” i Digitala vetenskapliga arkivet 

gav 16 träffar och inte i någon av dem nämndes naturen i titeln.
1
  

Bakgrund 

Litteraturdel  

Vad är lek? 

Det är svårt att beskriva leken på ett enkelt sätt, ofta måste man använda sig av motsatser när 

man beskriver den, motsatser som båda är sanna. Enligt Knutsdotter Olofsson är lek både på 

låtsas och på riktigt. Sett utifrån är den på låtsas men sett från insidan är den på riktigt. Det går 

att göra saker på lek även om det ser ut att vara på riktigt, likaså kan leken fungera som 

täckmantel för att göra saker på riktigt. Det sker ett möte mellan den inre världen och den yttre 

världen i leken. Erfarenheter och upplevelser av omvärlden inspirerar till lek men återges inte 

ofta som de var utan förändras efter barnets egen vilja.
2
  

Knutsdotter Olofsson hänvisar till Bateson när hon skriver: 

Lek är det vi signalerar som ”detta är lek”. Det vill säga lek är ett förhållningssätt till 

verkligenheten, där det som sker inte är vad det ser ut att vara. Lek är en mental inställning, 

som förändrar meningen i det som sker.
3
  

                                                      

1 Digitala vetenskapliga arkivet. (2010-04-05). 

2 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber AB. S. 21-22. 

3 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2007). De små mästarna. Om den fria lekens pedagogik. 

Stockholm: HLS Förlag. S. 50. 
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Knutsdotter Olofsson menar att lek förstås alltså utifrån av de signaler som barnen skickar ut när 

de leker och leken är ett sätt att förhålla sig till verkligenheten. För att förstå verkligheten 

bearbetar barnen den i leken. I leken hamnar barnen i ett förändrat medvetandetillstånd och i det 

råder de inre föreställningarna över verklighetens yttre omständigheter. På en gång är leken 

både avgränsad och inramad och barnet kan när som helst gå ut eller in i den.
4
 

Vidare menar Knutsdotter Olofsson att lekens magiska värld gör allt möjligt. I den går allt att 

transformera. Verkligheten och lekvärlden hänger ibland samman genom mycket tunna trådar, 

en pinne kan vara ett svärd, en soffa en buss och en gran kan vara en rymdraket.
5
 

Grindberg och Langlo Jagtøien definierar leken som  

en frivillig aktivitet som ger möjlighet att fabulera i och kring verkligheten
6
.  

Min tolkning av vad som är gemensamt för Knutsdotter Olofssons och Grindberg och Langlo 

Jagtøiens definitioner av lek är att barn vrider och vänder på verkligheten i leken samtidigt som 

de får en möjlighet att bearbeta verkligenheten i leken. Knutsdotter Olofsson är noga med att 

poängtera att lek är det som barn signalerar som lek och det är inget som Grindberg och Langlo 

Jagtøien hävdar. Frivilligheten betonas av Langlo Jagtøien medan Knutsdotter Olofsson inte 

använder sig av det begreppet i sin beskrivning. Min egen syn på leken ligger nära båda 

definitionerna, kanske närmast Knutsdotter Olofssons men samtidigt tycker jag att frivilligheten 

är en viktig ingrediens i leken. 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien är leken ett ursprungligt och omedelbart fenomen som är 

som mest uppenbart för omvärlden under barnaåren. För barn så kommer leken till dem utan 

minsta insats, den dyker upp lite hur som helst och plötsligt befinner sig barn mitt i den.
7
 Leken 

ger tillfällen till upplevelser av många olika slag samtidigt som den ger barnet möjligheter att 

visa känslor. Den har många aspekter och kan inte bara beskrivas med glädje och lust. I leken 

kan barnen få uppleva många olika känslor, allt från spänning, glädje och avkoppling till en 

känsla av att kunna bemästra situationen. Leken ger också möjligheter till koncentration, 

eftertanke och bearbetning. Leken kan inte bytas ut mot något, den är oersättlig.
8
  

Knutsdotter Olofsson anser att det i leken skapas en förtrollad värld där allt är möjligt och där 

allt kan förändras. En förutsättning för att ta sig in i leken är att lämna verkligheten och ge sig 

hän. Barn blir som uppslukade av leken och ingenting annat existerar än leken och de 

föreställningar och förändringar som har uppkommit i leken. Fullständig koncentration och 

hängivelse utmärker leken och i den är det lätt att barnet glömmer bort allt annat som inte hör 

till leken. Lek pågår här och nu och varar i en evighet samtidigt som tiden rinner iväg med 

ljusets hastighet.
9
 

                                                      

4 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2007). S. 50. 

5 Ibid. S. 50. 

6 Grindberg, Tora och Langlo Jagtøien, Greta (2000). Barn i rörelse. Lund : Studentlitteratur. S. 81. 

7 Langlo Jagtøien, Greta, Hansen, Kolbjørn och Annerstdt, Claes (2002). Motorik, lek och lärande. 

Göteborg: Multicare Förlag. S. 146. 

8 Ibid. S. 146-147. 

9 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). S. 14-16. 
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Knutsdotter Olofsson hävdar att verkligheten förändras till något annat i leken. Barn som är inne 

i leken följer lekens regler och logik, inte verklighetens. Barn som leker kan när som helst 

lämna leken och gå ut i den trygga verkligheten. När barnet är inne i leken är det barnets inre 

föreställningar som råder över de yttre förutsättningarna.
10

 

Grindberg och Langlo Jagtøien hänvisar till Merleau-Pontys tankar om att kroppen är viktig för 

barns lek.
11

  

När ett barn känner att det behärskar sin kropp och har tillit till sin rörelseförmåga ligger leken 

tillgänglig på alla plan
12

  

Därför är det viktigt för barn att behärska grundläggande fysiska färdigheter som t.ex. sitta, stå, 

springa, hoppa, hänga, fånga etc. När barnet behärskar alla grundläggande fysiska färdigheter, 

inklusive variationer, kan dessa användas i olika typer av lek och bidra till att utöka barnets 

möjligheter att leva ut sitt rörelsebehov, visa känslor och spontanitet och variera sina rörelser.
13

  

Lek är en nödvändighet för barn i alla åldrar. Det är en frivillig aktivitet och är något som barn 

gör för sin egen skull. I leken är det barnen själva som bestämmer och kontrollerar lekens 

innehåll och avsikt. Detta gör barnen genom att följa sina egna instinkter, intressen och idéer på 

sina egna sätt och för sin egen skull. Den har sitt ursprung i barns inneboende motivation. Barn 

har en medfödd impuls att leka. Lek är nödvändigt av både psykologiska, biologiska och sociala 

skäl samtidigt som den är grundläggande för en sund utveckling.
14

   

Leken utgör en central del i barns liv och tillvaro och den är en del av barns existens.
15

 För barn 

är leken ett mål i sig, de leker för att leka, inte för att bli duktigare eller lära sig saker
16

.  

Förutsättningar för lek 

Knutsdotter Olofsson skriver att för att kunna leka måste man kunna förstå leken, förstå att 

saker och ting inte är vad de ser ut att vara, t.ex. att stenen både är en sten och en kaka eller att 

stocken både är en stock och en spårvagn. Det är även viktigt att kunna kommunicera lek genom 

leksignaler och att förstå andras leksignaler. Dessa hjälper oss att bli medvetna om det som 

händer är lek eller ej. Dessa signaler kan t.ex. vara mimik, röstläge, lek med ögon, 

kroppsrörelser, hur man beter sig eller hur man talar. Leksignaler kan även vara att barnet 

uttryckligen säger ”Nu låtsas vi att…” eller ”Jag vet! Vi leker att…”. Den som förstår signalerna 

förstår att det rör sig om lek. Man måste även ha varit med om lekens medvetandetillstånd och 

ha kunskap om hur man försätter sig i det.
17

  

                                                      

10 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). S. 10-12. 

11 Grindberg, Tora och Langlo Jagtøien, Greta (2000). S. 82-83. 

12 Ibid. S. 83. 

13 Ibid. S. 82-84. 

14 Playwork Principles Scrutiny Group, Cardiff 2005.  Playwork principles. (2010-04-09). 

15 Grindberg, Tora och Langlo Jagtøien, Greta (2000). S. 79-83. 

16 Langlo Jagtøien, Greta, Hansen, Kolbjørn och Annerstedt, Claes (2002). S. 147. 

17 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). S. 8-9, 23.  
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Lekens harmoni 

För att leken ska fortgå och utvecklas är det viktigt att harmonin i den bevaras menar 

Knutsdotter Olofsson. Den bryts om någon av deltagarna känner sig rädd eller otrygg. Nya 

deltagare måste kunna lämna eller bortse från verkligheten om de ska kunna gå in i leken utan 

att störa eller avbryta den. Tryggheten är alltså ett krav i leken. Lekens harmoni kan även störas 

av kamp om makt, ojämnlikhet, övergrepp och översitteri. För att harmonin i leken ska bevaras 

måste lekens deltagare kunna hålla sig till lekens sociala regler:  

 Samförstånd – alla inblandade är medvetna om att de leker och vad de leker.  

 Turtagande – deltagarna turas om att bestämma eller ta initiativ.  

 Ömsesidighet – alla deltagare är på en jämställd nivå som är oberoende av ålder och 

fysiska egenskaper. Leken utvecklas i ett gemensamt samspel.  

Dessa sociala lekregler gäller för alla deltagare i leken, även vuxna. De som ej följer dem blir 

lekförstörare.
18

 Leken är lättstörd eftersom den bygger på inre föreställningar som sällan har 

stöd i miljön. Det är den vuxnes ansvar att se till att barnen i barngruppen inte stör varandra 

onödigtvis. Det gäller även för pedagogerna att vara uppmärksamma på att inte själva störa 

leken i onödan.
19

 

Lärande i leken 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står 

följande: 

 

Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 

kunskaper. 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.
20

   

Norén-Björn anser att i leken lär sig barn socialt samspel, gemenskap och kamratskap.
21

 

Grindberg och Langlo Jagtøien menar att barn genom att delta i lek experimenterar med sina 

intryck och erfarenheter från verkligheten, en verklighet som inte alltid är lätt att förstå. Leken 

blir ett sätt att förhålla sig till den och genom den blir verkligheten tydligare, mer överblickbar 

och begriplig. Verkligheten får en mening i leken.
22

  

Vidare anser Grindberg och Langlo Jagtøien att leken kan ses som en arena för lärande, en arena 

där ingen lärare kan bestämma vad barn ska lära sig. Dock kan man vara säker på att de lär sig 

genom leken. Barn behöver olika sorters lek, både stillsamma lekar med mindre fysisk aktivitet 

samt vildare lekar med en stor fysisk upplevelse. Här har skolan ett ansvar för att se till att det 

finns plats och tid för olika sorters lek. Eftersom barnen är pigga och beredda på nya utmaningar 

                                                      

18 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). S. 25-26. 

19 Ibid. S. 28-29. 

20 Skolverket (2006). Läroplanen för grundskolan. S. 5-6. 

21 Norén-Björn, Eva (1993). Förskolan – min roll som pedagog utomhus. I Norén-Björn, Eva, 

Mårtensson, Fredrika & Andersson, Inger. Uteboken. Stockholm: Liber Utbildning AB. S. 72. 

22 Grindberg, Tora och Langlo Jagtøien, Greta (2000). S. 81-82. 
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under den tiden på dagen då de är i förskoleklassen borde det finnas plats för den fysiskt aktiva 

leken. Skolan bör ta hänsyn till barnens behov av rörelse och lek genom att erbjuda goda och 

varierande förutsättningar till lek. Det ställer givetvis krav på lärare och förskollärare att ha 

kunnande och erfarenheter av lek och vad den betyder för barns lärande. Då finns det möjlighet 

att få till stånd goda förhållanden för olika sorters lek.
23

  

Grindberg och Langlo Jagtøien menar även att barn bearbetar olika erfarenheter i leken och lär 

även känna sin egen och andras kapacitet på olika områden i leken. Den ger barn utrymme för 

fantasi, kreativitet och skapande eftersom ingenting är omöjligt i leken. Genom att leka får 

barnen möjligheten att pröva sina fysiska förmågor och uppleva konsekvenserna av de fysiska 

krafterna. Leken medvetandegör barn om sitt uppträdande gentemot varandra samtidigt som den 

påverkar barn emotionellt. I leken blir barn utmanade, både fysiskt, psykiskt, motoriskt, 

intellektuellt och språkligt samtidigt som den öppnar för ett djupt engagemang. Att leka kan 

skapa ordning men även kaos, detta är dock i regel inget problem för deltagarna eftersom leken 

inte har något definitivt mål. Det centrala i leken är just leken.
24

  

Sandberg skriver att om barn får möta lekfulla vuxna, t.ex. i förskola, förskoleklass och skola, 

som är spontana, har humor, lägger tid på lek och är glada och positiva främjar det barnens 

utveckling. Vuxna kan gynna denna utveckling genom att bidra till en stimulerande lekmiljö, 

uppmuntra barn till lek och ge tid för lek.
25

  

Definition av naturen 

Naturen kan beskrivas på många olika sätt. Här ska jag försöka definiera naturen och vilken 

betydelse som läggs in i ordet natur. Naturen är  

all the animals, plants, rocks, etc. in the world and all the features, forces and processes that 

happen or exist independently of people, such as the weather, the sea, mountains, reproduction 

and growth.
26

 

Naturen kan alltså ses som den fysiska naturliga värld som innehåller djur, växter och landskap 

(inklusive allt som olika landskap kan innehålla).
27

  

Brügge och Karlsson menar att det är i naturen som vi människor hittar oss själva. I den 

upplever vi världen på ett annat sätt än i vardagslivet. I naturen använder människan alla sina 

sinnen. Den är full av upplevelser i form av färger, dofter och former som väcker olika känslor 

hos oss människor. Naturen erbjuder både trygghet och dramatiska händelser samtidigt som den 

kan ge ny gemenskap, nya värderingar och möjligheter till nya sätt att tänka. 
28

  

                                                      

23 Grindberg, Tora och Langlo Jagtøien, Greta (2000). 79-80. 

24 Ibid. S. 81. 

25 Sandberg, Anette (2002). Vuxnas lekvärld. En studie om vuxnas erfarenheter av lek. Göteborg: 

Acta universitatis gothoburgensis. S. 72-73.  

26 Cambridge Advanced Learner's Dictionary. (2010-05-05). 

27 Children´s play council. Play, naturally. A review of children´s natural play. (2010-05-05). S. 7. 

28 Brügge, Britta & Karlsson, Karl Eric (2007).  Djupa skogar. I Brügge, Birgitta, Glantz, Matz & 

Sandell, Klas (red). Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. Stockholm: Liber 

AB. S. 26-27, 111. 
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Naturens betydelse för barn 

Mårtensson tycker att naturen ger barn kontinuerliga och varierade intryck. Naturens skiftningar 

gör den till en rik miljö för sinnena. Eftersom naturen växer och förändras ger den variation och 

mångtydighet som fungerar som inspiration för barn att själva skapa. I naturmiljö får barn 

möjligheten att uttrycka sig mer fritt på sina egna villkor. Eftersom den inte har formats och 

blivit förutbestämd av de vuxna ges barnen möjlighet att leka friare. Det är viktigt att barn får 

följa med vuxna ut i naturen och att de vuxna finns där barnen finns. Detta inger en trygghet för 

barnen och på så sätt blir naturen något som angår dem. I naturen präglas barns lek av 

kreativitet, kamratskap, hänsynsfullhet och eftertänksamhet. Naturen ger barn en grundtrygghet 

samtidigt som den utmanar barn i alla åldrar. 
29

 

Vidare hävdar hon att barn behöver få återkomma till en och samma plats i naturen och lära 

känna denna plats på olika sätt. På så sätt skapas känslomässiga band till naturen.
30

  

Hon beskriver även naturens speciella karaktär som gör att barns fantasi tar fart. Den inspirerar 

till både vilda och till mer stillsamma lekar.
31

  

Barn har en djupt rotad känslighet till naturen. I naturen leker barn instinktivt med allt som den 

har att erbjuda. I lekprocessen blir barnens naturliga drift att vara nära naturen uppfylld och 

naturen erbjuder barnen optimala förutsättningar för en lek som är engagerad.
32

  

Det finns starka bevis som talar för att barns lek i naturen medför omfattande positiva värden för 

barnen. Naturen ger oerhörda möjligheter för barns lek. Då den är flexibel, dynamisk och har en 

oöverträffad mångfald ger den stora och omfattande möjligheter för lek. Eftersom naturen ses 

som fri från vuxnas regler och bestämmelser ger den större möjligheter till lek än artificiella, 

människopåverkade miljöer.
33

 

Lek i naturen ger fantasin fritt spelrum och en stimulerande och kreativ känsla som är något att 

förundras över. Barnets självkänsla stärks samtidigt som den fysiska, mentala och emotionella 

hälsan påverkas positivt. Om barn har en lekfull, interaktiv och experimentell kontakt med 

naturen under sin barndom ger det en positiv relation till naturen senare i livet.
34

  

Syfte 

Mitt syfte med denna studie har varit att få en inblick i hur förskollärare ser på sin roll när det 

kommer till barnens lek i naturen.  

                                                      

29 Mårtensson, Fredrika (1993). Att vara liten är att vara nära marken. I Norén-Björn, Eva, 

Mårtensson, Fredrika & Andersson, Inger. Uteboken. Stockholm: Liber Utbildning AB. S. 22-31. 

30 Ibid.  

31 Ibid.  

32 Children´s play council. Play, naturally. A review of children´s natural play. (2010-05-05). S. 4. 

33 Ibid. S. 4. 

34 Ibid. S. 4-5. 
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Frågeställningar 

Hur förhåller sig förskollärare i förskoleklass till barns lek i naturen?  

Vad anser förskollärare i förskoleklass att barn lär sig genom lek i naturen? 

På vilket sätt deltar förskollärare i förskoleklass i barnens lek i naturen?  

På vilket vis inspirerar förskollärare i förskoleklass till lek i naturen? 

Teori 

Som teoretisk grund för min studie har jag valt Birgitta Knutsdotter Olofssons teori om den fria 

lekens pedagogik. Orsaken till att jag valde den som teori är att jag tyckte att det vore intressant 

att se om förskollärare i förskoleklass arbetar utefter den och i så fall på vilket sätt. 

Den fria lekens pedagogik 

Barnens egna idéer är centrala i den fria lekens pedagogik. Knutsdotter Olofsson menar att det 

krävs en medveten pedagogisk ledning för att leken ska utvecklas i en barngrupp. Eftersom en 

del barn har svårt att leka så måste förskollärarna lära ut hur man leker till dessa barn. Barnen 

måste få en förståelse för leksignalerna, lära sig lekreglerna och lekens olika koder.
35

  

Alla barn behöver förstå att ”Nu är du ett troll och jag en tomte” betyder att vi ska leka tomtar 

och troll eller att ”Äta, äta, äta” betyder att man äter mat, de behöver alltså förstå leksignaler. 

Det är viktigt att det finns nog med tid för att utveckla leken och att de som leker får leka 

ostörda, detta gäller även pedagogen som leker med barnen. Om han eller hon plötsligt går iväg 

mitt i en lek stör det ofta leken så pass mycket att den upphör. Förskolläraren bör även hjälpa 

barnen att genomföra leken på det sätt som de tänkt sig. Det gör förskolläraren genom att hjälpa 

till att skaffa fram saker och ting som barnen är i behov av i leken, gärna tillsammans med 

barnen. Då och då behöver även barnen inspiration i form av t.ex. ett eller flera förlösande ord 

för att fantasin och leken ska få sig en skjuts. Det kan vara på sin plats när leken är på väg att 

stagnera eller när barnen har svårt att komma igång med en lek. 
36

  

När förskolläraren är tydlig med leksignaler i leken och är tydlig med vad som är på riktigt och 

vad som är på låtsas lär sig barnen hur man leker. De lär sig även att vara en god lekkamrat. 

Lika viktigt som det är att vara tydlig med leksignalerna, lika viktigt är det att var tydlig med 

vilka regler som gäller för leken och när dessa regler bryts. Det är även angeläget att barnen får 

en förståelse för lekens harmoni, det vill säga det lugn som barn som får leka känner, och vikten 

av att inte störa denna harmoni.
37

  

                                                      

35 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2009). Vad lär barn när de leker? I Jensen, Mikael & Harvard, 

Åsa.(red.). Leka för att lära. Utveckling, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. S. 90-91. 

36 ibid. S. 90-91. 

37 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). S. 117. 
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Vuxna har en plats i den fria leken. Den vuxna ska stödja barnen i leken så att de utan att störas 

får utveckla leken till det de tänkt sig. Den vuxna ska alltså inte styra leken. Om den vuxna 

agerar som lekstödjare främjar det sammanhållningen i barngruppen samtidigt som barn lär 

känna varandra fortare än normalt.
38

  

Knutsdotter Olofsson hävdar att det är lättare än man tror att locka in barnen i lekens värld.
39

    

Lek uppstår inte av sig själv. Leken behöver uppmuntran och näring. Leken behöver vuxna 

som pratar lekens språk, som är barnens språk.
40

 

Barn behöver alltså förskollärare som leker med dem, som låter sig tas tillfånga när barnen är 

poliser och den vuxna är tjuv, som bygger sandslott tillsammans med barnen, som klappar 

barnet när det är en hund eller som räcker upp händerna i luften när barnet är en rånare. Här 

gäller det som förskollärare att hålla sig till lekreglerna och att förse barnen med material av 

många olika sorter och slag som barnet kan använda sig av i leken.
41

  

När barnen har kommit igång med en intensiv lek kan förskolläraren dra sig undan, men 

fortfarande finnas kvar i närheten, hjälpa till på olika sätt, skaffa material till leken eller bara 

glädjas åt den intensiva leken och den glädje som uppstår i den.
42

 

Sammanfattningsvis vill jag ta upp tre principer som Knutsdotter Olofsson menar att 

förskollärare bör utgå från när det gäller barnens lek. Dessa tre principer är, enligt mig, centrala 

i den fria lekens pedagogik. 

 Tid för lek. Det är viktigt att barnen får tid för lek. Antalet fasta aktiviteter ska hållas på 

en låg nivå så att barnen får mycket sammanhängande tid för lek.  

 Ostörd lek. Förskollärare ska sträva efter att barn som leker ska få vara ifred och inte bli 

störda, vare sig av dem själva eller av andra barn.  

 Ofta delta i leken. Förskollärare ska ofta delta i barns lek på barnens villkor. De ska inte 

vara drivande eller ta över leken och de ska följa lekreglerna turtagande, samförstånd 

och ömsesidighet.
43

   

Metod  

Min tanke har varit att få en djupare kunskap om barns lek i naturen genom att genomföra 

intervjuer med förskollärare som arbetar i förskoleklass.  

                                                      

38 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2009). S. 90. 

39 Ibid. S. 118.  

40 Ibid. S. 118. 

41 Ibid. S. 118-119. 

42 Ibid. S. 118. 

43 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2007). S. 75-82. 
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Jag bestämde mig för att genomföra reflexiva intervjuer. Med reflexiva intervjuer menar 

Thomsson att den som intervjuar väljer bort accepterandet. Ingenting är självklart och allt kan 

ifrågasättas och förklaras och sedan ifrågasättas igen. Allt som framkommer under intervjuerna 

måste få sin betydelse i sitt sammanhang. Detta gäller även de egna tolkningarna.
44

    

Enligt Thomsson är det oerhört viktigt att planera sin undersökning noga innan man startar med 

intervjuerna.
45

 Det har jag tagit fasta på och innan intervjuerna läste jag in mig på litteratur inom 

områdena barns lek och barns lek i naturen. Jag såg även till att vara väl förberedd till 

intervjuerna på så sätt att jag hade tänkt igenom vilka frågor och följdfrågor jag skulle ställa.  

Min undersökning skedde i en kommun i norra Stockholmsområdet. 

Förförståelse 

Som forskare har man med sig kunskaper och erfarenheter som påverkar själva utforskandet och 

även tolkningen av det man stöter på i forskningen. Denna förförståelse ändras också under 

resans gång när man gör nya erfarenheter och tolkar dessa. Ny förståelse uppstår kontinuerligt.
46

  

Innan intervjuandet startade försökte jag ta reda på hur min egen förförståelse och mina egna 

fördomar såg ut. Vad förstod jag innan jag förstod? Vad trodde jag om det jag skulle intervjua 

om? Om undersökningen skulle bli kvalitativ och ge viktiga resultat var jag tvungen att fundera 

över min förförståelse.
47

 

Min egen förförståelse har uppkommit under utbildningen i första hand och då speciellt under 

inriktningen och den verksamhetsförlagda utbildningen. Enligt min åsikt är det väldigt viktigt 

med barns lek och att förskollärare i förskoleklass är medvetna om detta. Enligt mig så utvecklar 

leken barn på väldigt många sätt, bland annat motoriskt, mentalt, språkligt och socialt.  

Urval 

Min tanke var att genomföra en studie där jag intervjuar fem till tio förskolelärare på olika 

skolor och till slut blev det sex intervjuer. Orsaken till att jag begränsade mig till mellan fem 

och tio deltagare är att Thomsson menar att det är en lagom mängd för studenter som skriver 

uppsats.
48

 

För att få deltagare till mina reflexiva intervjuer skickade jag e-post till ett stort antal skolor i 

norra Stockholmsområdet med information om att jag hade för avsikt att skriva en uppsats på 

avancerad nivå om barns lek i naturen och att jag sökte deltagare till en intervjuserie. Bland 

svaren valde jag ut sex förskollärare från olika skolor. Jag valde de sex som först svarade.  

                                                      

44 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. Studentlitteratur: Lund. S. 37. 

45 Ibid. S. 16. 

46 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2007). S. 57. 

47 Thomsson, Heléne (2002). S. 48. 

48 Ibid. S. 16-17, 58. 
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Genomförande 

De reflexiva intervjuerna genomfördes med öppna frågor och öppet berättande. Enligt 

Thomsson tar intervjustudier mycket tid i anspråk.
49

 Eftersom jag har haft begränsat med tid för 

arbetet så valde jag att datainsamlingen skulle bestå av en ren intervjuserie. 

Rent praktiskt gick intervjuerna till på så sätt att deltagarna fick välja plats för intervjun för att 

de skulle känna sig trygga i intervjumiljön. 
50

 När jag mötte deltagarna började jag med att visa 

ett papper med en kort beskrivning av studiens syfte och mitt namn, min adress och mitt 

telefonnummer och innan intervjun började gick vi gemensamt igenom pappret och återigen 

betonade jag frivilligheten. 
51

   

När det sedan var dags för själva intervjun var det viktigt för mig som intervjuare att få 

deltagaren uppmärksam på att intervjun började.
52

 Min tanke var att spela in intervjuerna om 

deltagarna godkände det och det gjorde de allihop. Detta för att det kan vara svårt att få med allt 

av en intervju i sina anteckningar. Med bandspelare får man också med så mycket annat som 

kan vara mycket svårt att få med när man antecknar, deltagarens egna ord, när deltagaren söker 

efter ordval, motsättningar, hänvisningar och personliga tolkningsrepertoarer är exempel på 

sådant. Vid sidan av bandspelaren använde jag mig av penna och papper för att anteckna sådant 

som jag tyckte var extra viktigt. 
53

    

Innan jag gav mig ut och intervjuade hade jag bestämt att intervjuerna skulle ta max en 

halvtimme för att kunna tala om för intervjudeltagarna i förväg hur lång tid de skulle sätta av för 

intervjun. När intervjuerna väl var genomförda visade det sig att de tog ungefär tjugo minuter i 

genomsnitt.   

Databearbetning 

Efter att jag genomfört mina intervjuer transkriberade jag dem till text genom att jag lyssnade på 

dem och skrev ner det som sades. Enligt Kvale och Brinkmann är det ingen lätt process att 

utföra eftersom: 

Att skriva ut intervjuer är ingen enkel kontorssyssla, utan är en tolkande process där 

skillnaderna mellan muntligt tal och skriven text ger upphov till en rad praktiska och 

principiella frågor.
54

  

Genom att transkribera talet till text gav jag intervjusamtalen en struktur som lämpar sig för 

närmare analys.
55

  

                                                      

49 Thomsson, Heléne (2002). S. 27-28. 

50 Ibid. S. 86. 

51 Ibid. S. 81.  

52 Ibid. S. 81. 

53 Ibid. S. 89-90. 

54 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. S. 193. 

55 Ibid. S. 196. 
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När jag transkriberade lyssnade jag på bandspelaren samtidigt som jag skrev ner talet till text på 

dator. Det tog lång tid eftersom jag försökte få med allt som sades. När transkriberingen var klar 

läste jag igenom texterna flera gånger för att sedan skriva ner resultaten. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är att mäta det som är intressant i sammanhanget medan reliabilitet är att mäta på ett 

tillförlitligt sätt. Låg reliabilitet medför alltid låg validitet, mäter man på fel sätt går det inte att 

få fram det som man är intresserad av. Hög reliabilitet garanterar dock inte hög validitet, utan 

man kan säga att det är en förutsättning för hög validitet.
56

  

Jag har i min studie haft för avsikt att ha både hög validitet och hög reliabilitet. När det gäller 

validiteten har jag, under intervjuerna, ställt frågor som gjort att jag kunnat få svar på mina 

frågeställningar. Angående reliabiliteten så ansåg jag i början av studien att intervjuer skulle 

vara den bästa metoden för min studie. I efterhand kan jag se att studien nog skulle ha stärkts 

om jag även hade använt mig av observationer. Fler intervjuer skulle också ha haft en positiv 

inverkan på reliabiliteten.  

Etiska överväganden   

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra huvudkrav som ställs på humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är:  

 Informationskravet – Information om studien ska ges till deltagarna.  

 Samtyckeskravet – Undersökningens deltagare bestämmer själva över sin medverkan.  

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter som kommer fram om undersökningens deltagare 

ska vara konfidentiella och alla uppgifter om dem ska förvaras så att obehöriga inte kan 

komma åt dem. 

 Nyttjandekravet – Det som framkommer i en undersökning får endast användas för 

forskningsändamål.
57

 

 

Enligt Kvale och Brinkmann är det viktigt att beakta etiska frågor när man gör en undersökning. 

Detta ska göras från start. Forskaren stöter på etiska ställningstaganden under hela 

forskningsprocessen och därför är det angeläget att redan från början ha potentiella etiska frågor 

i åtanke.
58

  

I samband med att jag sökte deltagare till min studie så informerade jag om att deltagarnas 

identitet skulle anonymiseras i uppsatsen. Både namn, skola och kommun skulle få fingerade 

namn så att de skulle känna sig helt trygga i att de inte kunde bli igenkända i efterhand. Det 

                                                      

56 Gunnarsson, Ronny (2002). Validitet och reliabilitet.  

57 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

S. 5-14. 

58 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). S. 77-97. 
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gjorde jag för att Thomsson anser att det är viktigt att skydda deltagarnas identitet.
59

 Även 

Kvale och Brinkmann anser att det i forskning är viktigt att se till att inte röja privata data som 

kan användas för att identifiera deltagarna.
 60

 Således är alla namn på personer, skolor och 

kommuner som figurerar i resultatsdelen fiktiva. Jag har valt att inte ta med några 

bakgrundsuppgifter som t.ex. ålder, antal år i yrket eller antal år på arbetsplatsen för att skydda 

deras identiteter.  

Både i förhandsinformationen och precis innan intervjun berättade jag för deltagarna att deras 

deltagande var frivilligt och att de när som helst fick avbryta intervjun. Det gjorde jag för att 

Thomsson menar att det är viktigt att informera deltagarna om att det är frivilligt att delta i 

intervjun samt att de när som helst kan avbryta den. 
61

  

Deltagarna informerades även om studiens syfte samt hur intervjun skulle gå till, både i min 

första kontakt via e-post och även innan intervjuerna började för att Kvale och Brinkmann anser 

att forskare ska informera undersökningspersonerna om undersökningens allmänna syfte och 

om hur undersökningen är upplagd i stort. Detta kallas för informerat samtycke.
62

  

Min roll som forskaren har varit att söka nå upp till en hög vetenskaplig kvalitet på min 

undersökning och den kunskap som publiceras i den. Min avsikt har varit att de resultat som 

publiceras ska vara så korrekta och representativa som möjligt.
63

  

Resultat 

Alla som jag intervjuat är kvinnor och utbildade förskollärare som arbetar i förskoleklass i en 

kommun i norra Stockholmsområdet. Resultaten har jag valt att presentera under tematiska 

rubriker som har uppkommit när jag bearbetat de transkriberade intervjuerna. 

Barn i naturen 

Gemensamt för de sex förskollärarna är att de en gång i veckan går ut i naturen med barnen en 

för- eller eftermiddag. När de går ut med förskoleklassen betonar alla förskollärarna att det är 

minst två vuxna med. 

En annan gemensam sak är att alla förskollärarna har ett ställe i naturen som de återvänder till 

med barnen. Det är dock flera som poängterar att det händer att de inte går ut i skogen om det, 

enligt dem, är allt för dåligt väder. 

Flera av förskollärarna anser att återvändandet gör att barnen lär känna platsen och får kunskap 

om årstidsväxlingarna och vad skogen har att erbjuda under varje årstid. De flesta poängterar 

                                                      

59 Thomsson, Heléne (2002). S. 59, 81. 

60 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009. S. 88-89. 

61 Thomsson, Heléne (2002). S. 59, 81. 

62 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). S. 87. 

63 Ibid. S. 90-93. 
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även tryggheten som det innebär att återvända till en och samma plats och hur viktigt det är att 

barnen känner sig trygga när de är ute i naturen. Något som flera av förskollärarna anser är att 

naturens växlingar blir tydligare om man är på samma ställe och på så sätt främjas barnens 

förståelse för årstidernas växlingar och vad som händer med träd, växter, insekter och djur under 

de olika årstiderna. 

Vi har skogsdag en dag i veckan. Det har vi året runt därför att vi tycker att de ska få positiva 

upplevelser av att vara ute, sen ser ju det där, under året, lite olika ut. För det är ju också 

meningen att…  vi vill ju att de ska ha en positiv syn på att vistas ute och att vistas i naturen 

och då får det inte bli odrägligt när det är förskräckligt väder och så. Man kanske kan gå ut 

och göra saker då också, men att man är ute kortare tid eller att man åker iväg och gör 

någonting. (Elin). 

Två av de intervjuade förskollärarna ser naturen som en stor tillgång som pedagogiskt rum eller 

hjälpmedel i verksamheten. Det behövs nästan ingen planering om barnen är väl introducerade.  

Naturen är ett fantastiskt hjälpmedel egentligen därför att det finns allt som just barn behöver i 

den åldern, motorik, du kan klättra, du kan hänga, krypa, gömma dig, hitta spännande saker. 

Det är en ständig källa till motorisk träning. (Inger). 

Inger menar också att naturen inspirerar till olika teman, t.ex. smådjur eller liknande, som man 

kan jobba med under en längre tid. Hon anser även att det blir mycket färre konflikter i naturen 

för att barnen får mer utrymme och kan sprida ut sig som de vill.   

Enligt Inger har naturen en lugnande effekt på barnen. Barn i förskoleklassåldern har ofta svårt 

att fokusera och koncentrera sig och de behöver verkligen naturens lugn.  

Sonja menar att naturen är en utmärkt plats för rörelselek, den ger helt andra förutsättningar än 

inomhusmiljön. Hon tycker att det är jätteviktigt att barn får vara ute i naturen och att få ta plats 

och röra på sig. I naturen är det lätt att hitta kompisformationer och hitta ställen att gå undan på. 

Barnen söker ofta efter ställen där de kan dra sig undan.  

Några av de intervjuade anser att när barn är ute har de möjligheter på ett helt annat sätt att gå 

undan och att välja kamrater och göra grupperingar och hitta på nya lekar.  

Elin anser att det är viktigt att vara ute året runt och att barnen ska få positiva upplevelser av att 

vara ute. Det är viktigt för Elin och flera av de andra förskollärarna att förmedla en positiv syn 

på att vistas ute i naturen.  

Vi är jättemåna om att det ska vara en positiv upplevelse att vara ute i naturen, det ska inte bli 

att man står och fryser och är blöt. (Sonja). 

 

Barns lärande när de leker i naturen 

Fyra av förskollärarna anser att naturen erbjuder mycket för barnens motoriska utveckling. 

Barnens motorik tränas när de springer, balanserar, kryper, klättrar och rullar i naturen. När barn 

leker i naturen tränar de upp sin motorik och sin balans utan att tänka på det.  

Barn i förskoleklass behöver mycket rörelse och skogen är en utmärkt plats för deras 

rörelsebehov. 
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På hösten är de ju väldigt snubbliga och tyvärr har de gjort en väldigt fin gångväg ner till 

skogen så nu har vi börjat gå andra vägen. Så vi går över stock och sten för att få röra på sig. 

Det är ju både det här att kunna hantera sin kropp och att kunna röra sig i naturen utan att vara 

för snubblig. Det märker man ju att det kommer mer och mer när de vänjer sig och ju mer de 

växer till. (Elin) 

Elin använder sig alltså medvetet av naturen för att träna barnens motorik.  

Man får tillgodosett ett helt annat behov av rörelser utomhus än inomhus. De här yngre barnen 

har ett sånt enormt rörelsebehov. De behöver kunna springa obehindrat. (Inger). 

Barnens rörelsebehov blir alltså tillgodosett på ett mycket bra sätt när de är utomhus och det 

tycker Inger är jätteviktigt. Hon menar att när den motoriska utvecklingen stärks leder det till 

ökad koncentration i klassrummet. Den ökade koncentrationen gör att barnen orkar anstränga 

sig i det stillasittande arbetet i klassrummen och att det är en viktig förutsättning för att barnen 

ska göra bra ifrån sig när de börjar skolan.  

Det är jätteviktigt att de får vara ute och röra sig. Dels så gynnas den motoriska utvecklingen. 

När de utvecklas får de ett lugn så småningom att även klara av att sitta. (Inger). 

Tre av de intervjuade förskollärarna påstår att barnen tränar den sociala kompetensen när de 

leker med varandra i naturen. I naturen stärks det sociala samspelet mellan barnen samtidigt 

som den inspirerar barnen till att leka med barn som de kanske inte leker med vanligtvis. 

Naturen erbjuder alltså andra kamratkonstellationer än innemiljön. Flera av intervjudeltagarna 

menar att barnen leker i större grupper när de är ute i naturen i motsats till när de är inomhus. 

Där är det vanligare att barn leker två och två eller i mindre grupper. Någon av de intervjuade 

nämner att barn som lätt hamnar utanför vid lek i inomhusmiljö har mycket lättare att komma in 

i leken när de är i naturen och leker.  

När det gäller den sociala delen, det här med kamratrelationer och vi ser det nu när vi är ute så 

är det så roligt att se hur bra de leker med varandra. Hur de har hittat sin grupp och hur de 

hittar nya konstellationer. (Elin). 

Två av förskollärarna menar att naturen erbjuder möjligheter för barnen att dra sig undan i 

avgränsade rum och att barnen har behov av att leka ostört några stycken ibland. Med 

avgränsade rum i naturen menar de t.ex. en koja, ett buskage eller liknande. Det är bra för 

barnen att inte hela tiden vara så tätt inpå varandra. 

En annan åsikt som delas av tre förskollärare är att naturen ger barnen nya impulser hela tiden 

och att den inspirerar barnen till lek. Fantasin stimuleras på ett helt annat sätt när barnen är ute i 

naturen.  

Evelina menar även att barnen övar på språket när de leker i naturen. I leken imiterar barnen 

varandra och lär sig på så sätt ord och fraser. Hon är ensam om att ta upp den aspekten av barns 

lek i naturen.  

Sonja menar att barnens intresse för att vara i naturen väcks när de är mycket ute i naturen och 

att detta intresse ofta hänger med i barnets fortsatta utveckling och förhoppningsvis även hela 

livet. Hon betonar att det ska vara en positiv upplevelse att vara ute i naturen. 

Elin tycker att det ska vara en frihet att vara i skogen.  
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Naturen förebygger konflikter för i naturen finns det oändligt med leksaker och ytorna är 

mycket större än i klassrummen anser Matilda.  

 

Förhållningssätt i naturen 

Några förskollärare berättar att de i första hand observerar barnen och deras beteende mot 

varandra när de är ute i naturen. Ofta är det bra att observera barnen när de leker i naturen för att 

då ser man hur barnen leker, i vilka konstellationer som de leker och om alla får vara med i 

leken. Det är också lätt att lägga märke till om någon går undan och hur barnen löser eventuella 

konflikter och problem. 

 […] oftast är det en väldigt bra plats att observera på. Då ser man konstellationer, får alla vara 

med? Går någon undan? Hur löste de det där? Alla kanske heller inte tilltalas av naturen till 

exempel är rädda när det kommer myror, tycker det är läskigt när det är lite mörkare. Jag är 

ofta med men mer som observatör i barnens egna lek men i till exempel trädkull är jag också  

med. (Evelina om naturen). 

Flera av förskollärarna berättar att de ser det som en av sina uppgifter i naturen att se till att 

ingen av barnen blir utanför leken. Om de uppmärksammar ett barn som är utanför eller har 

svårt att komma in i leken av någon anledning så ser de till att aktivt få med det i leken genom 

att själva starta upp en lek eller tillsammans med det barnet gå in i en existerande lek.   

Oftast när man går med i leken är det för att få med sig någon som inte riktigt kommer in i 

leken. Att man går dit tillsammans och tar en roll i leken för att hjälpa till och slussa in i leken. 

Det här med ”får vi vara med” och att lära sig lekreglerna, man måste fråga och ta reda på hur 

är leken. Jag gör det som en förebild med den som jag ska slussa in. (Elin). 

Tre av förskollärarna tar på sig olika roller när de är ute i naturen beroende på vad de har för 

mål med tiden i skogen. Om de är där för att upptäcka någonting är de mer av pedagogiska 

ledare eller kunskapsförmedlare, t.ex. när de ska titta på, leta efter och upptäcka saker eller om 

tanken är att använda leken för att bygga relationer. Ibland släpper de leken fri och ibland styr 

de genom olika aktiviteter som t.ex. att ge dem olika uppdrag. Det kan vara att t.ex. leta rätt på 

växter, svampar eller kottar och att sedan kanske bygga en figur av de insamlade föremålen. 

Det är lite olika. Ibland är det bara härligt att vara ute och de får välja själva vad de vill göra… 

fri lek. Ibland ger jag dem uppdrag. Om vi kanske har ett tema och ska gå ut så ska barnen leta 

rätt på olika saker, det kan vara växter eller svampar eller vad som helst. (Inger om sin roll i 

naturen). 

Det är bara en av de intervjuade som poängterar att det är viktigt med få avbrott i leken. 

Deltagande i barnens lek i naturen 

Majoriteten av de intervjuade har en förhållandevis tillbakadragen roll när de är ute i naturen 

med barnen. De är övertygade om att det är bra för barnen att få leka själva och att om de som 

vuxna går in i barnens lek så finns det risk för att de stör leken, kanske så mycket att leken 

avbryts. De finns där i bakgrunden men vill att barnen ska få ha sina lekar för sig själva. 

Jag tycker att jag inte riktigt behövs där och jag tycker att det är deras stund, jag tycker att jag 

är med och styr och ställer så mycket under dagarna ändå. Så det är lite grann att jag vill ge det 

som deras utrymme.(Elin om sin roll i barnens lek) 
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Flera av de intervjuade berättar om att när de deltar i lek är det oftast styrd, lärarledd lek.  

Tina däremot är delaktig i barnens lek om hon blir inbjuden. Hon går själv in i leken ibland och 

när leken bär sig själv drar hon sig ur.  

Även Inger deltar ibland i barnens lek, det kan vara för att barnen har svårt att komma igång 

eller för att hon lägger märke till en konflikt. Dock försöker hon sedan gå ur leken på ett smidigt 

sätt då hon inte tycker att det är bra om man går in för mycket i barns fria lek. Enligt Inger är det 

nyttigt för barnen att leka själva.  

Sonja medverkar inte i barnens fria lek för att hon tror att vuxna tar över ganska mycket i 

barnens lek och att barnen hela tiden förväntar sig att vuxna på nåt sätt ska in och styra. Så fort 

de inte vet hur leken ska utformas eller de fastnar i leken på något sätt och de inte kan gå vidare 

så vill de gärna ganska snabbt få ett svar av vuxna på vad de ska göra nu.  

Hon kan dock gå in i leken om hon märker att det är ett barn som har en stor problematik med 

det sociala, det är en helt annan sak, då kan det finnas en stark anledning att vara med och hjälpa 

till. 

Elin brukar oftast inte delta i barnens lek även om det händer. Hon tycker att just leken kan 

barnen få ha själva, pedagogerna gör så mycket annat. Ibland kan det dock behövas att hon går 

in i leken och hjälper till, som ett sätt att slussa in barn i leken. När hon har gjort det backar hon 

oftast ur leken. Då tycker hon att hon inte riktigt behövs där och att det är deras stund. Hon vill 

ge barnen utrymme. När hon känner att hon behövs i leken kan hon gå in i den och ta en aktiv 

roll. Oftast när hon går med i leken är det för att få med sig någon som inte riktigt kommer in i 

leken. Att man går dit tillsammans och tar en roll i leken för att hjälpa till och slussa in i leken. 

Elin agerar då som en förebild för barnen genom att hon visar hur man gör när man leker och att 

det är viktigt att följa lekreglerna. Hon visar även att det är viktigt att ta reda på hur och vad som 

leks när man vill komma in i en lek som redan är igång. När hon känner att leken står på egna 

ben backar hon ur, men är lyhörd för vad som händer i den. 

Inspirera till lek i naturen 

Inger brukar ibland inspirera eller introducera till lek i naturen. T.ex. genom att fråga ”hur ska vi 

bygga en koja”. Det brukar räcka med några inspirerande ord för att få igång leken.  

Hon anser att det kan vara viktigt att inspirera till framförallt rollek som hon tycker är enormt 

viktig för barnens sociala kompetens och där behöver de mycket träning. Hon kan också se att 

många barn kan ha svårt att komma igång med lek och då är det bra att agera på ett inspirerande 

sätt.  

Sonja inspirerar till lek ibland, ofta genom de lekar hon många gånger lekte själv som barn.  

Övriga intervjuade inspirerar inte till lek i någon större utsträckning.  
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Analys 

I analysen utgår jag från de tre centrala principerna i den fria lekens pedagogik; tid för lek, 

ostörd lek och att ofta delta i leken. Jag har även valt att ha med ett stycke som handlar om 

förskollärarna inspirerar till lek.  

Tid för lek 

Alla förskollärarna berättade för mig att de går ut i naturen en gång i veckan och att det då finns 

mycket tid för lek. En majoritet av de intervjuade påtalade att det ges mycket tid till lek, både på 

raster och under lektionstid, vid andra tillfällen än den för- eller eftermiddag som de gick till 

naturen.  

Ostörd lek 

Knutsdotter Olofsson menar att det är viktigt att det finns nog med tid för leken och att de som 

leker ska få vara ostörda.
64

 En åsikt som kom fram i en av intervjuerna var att det är tydligt att 

barnen drar sig undan för att få leka ostört i naturen. Tina tycker att det är viktigt att försöka se 

till att det blir få avbrott i leken. 

Även Elin tycker att det är angeläget att barnen får leka ostört och att naturen är erbjuder 

mycket bra förutsättningar för att leken ska få vara ostörd. Förutsättningar som skiljer sig i stor 

grad jämfört med den inomhusmiljö som barnen vanligen vistas i. 

Ibland tror jag att, eller jag vet, att de har behov av att leka några stycken. Att få vara själva 

och leka ostört. (Elin) 

Delta i barnens lek 

Det är ingen av förskollärarna som håller med Knutsdotter Olofssons tankar om att för att leken 

ska utvecklas i en barngrupp krävs det en medveten pedagogisk ledning.
65

 De tycker att leken 

utvecklas bättre utan att de är med i den. Ingen av dem nämner något om att leken behöver 

pedagogisk ledning, utan de har åsikten att barnens lek är något som barnen ska ha för sig själva 

och som de, som förskollärare, inte ska blanda sig i för mycket. Leken tillhör barnen och som 

förskollärare bör de inte gå in och störa deras lek. 

Inte så mycket aktivt just i skogen, det blir mer det här om vi har planerat någonting eller med 

den här forskande delen. (Elin svarar på frågan ”Deltar du någon gång i barnens lek i 

naturen?). 

Däremot berättar Sonja och Elin att de kan gå in i leken om det behövs för att det är något barn 

som har svårt att förstå hur leken går till, det vill säga som har svårt att förstå lekens signaler, 

                                                      

64 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2009). S. 90-91. 

65 Ibid. S. 90-91. 
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regler och olika koder. Då kan alltså förskolläraren gå in som stöd i leken och lära barnet hur 

man leker.
66

  

Jag kan gå in i leken om jag märker att det är ett barn som har en stor problematik med det 

sociala, det är en helt annan sak, då kan det finnas en stark anledning att jag ska vara med och 

hjälpa till. (Sonja) 

Sen ibland kan man ju behöva hjälpa till, så visst händer det, som ett sätt att slussa in dom i 

leken. (Elin) 

Inspirera till lek 

Vidare tycker Knutsdotter Olofsson att barnen ibland behöver inspiration, genom t.ex. 

förlösande ord, för att barnens fantasi ska få sig en skjuts eller att sätta igång en lek om barnen 

har svårt att göra det för tillfället.
67

   

Är det här något som de intervjuade förskollärarna tänker på? Inger menar att hon ibland 

inspirerar till lek genom att till exempel komma med en idé till ett kojbygge. Enligt henne 

brukar det räcka med några få ord eller en idé för att barnens fantasi ska eggas så att leken 

kommer igång. Hon använder sig av det som Knutsdotter Olofsson kallar för förlösande ord.  

Hur kan vi bygga en koja? (Inger) 

Inger tycker sig se att många barn har svårt att komma igång med lek och då kan det vara på sin 

plats att hon, som förskollärare, kommer med inspiration.  

Då kan man vara med själv och inspirera till någonting. Men sen försöker jag alltid liksom 

glida ur det här, för att jag tycker att det är inte bra att man går in för mycket i barns fria lek. 

Gärna som igångsättning eller inspiration till någonting, men sen tycker jag att det är nyttigt 

för dem att träna sig att leka själva sen. (Inger) 

Sonja inspirerar till lek emellanåt och då ofta genom att knyta an till de lekar som hon själv 

lekte när hon var barn. Hon menar också att barnen inspirerar henne till att inspirera barnen.  

Ja men det kan jag nog göra. Kanske faktiskt genom de lekar man många gånger lekte själv. 

Att man får inspiration också när man ser att barnen gör någonting. Eller man ser vilken lek 

det hade kunnat bli om jag själv var liten. Då kan det ju handla mycket om det här med att leka 

affär eller laga mat. Nämen det här kan ni ju ta fram, det här finns ju, det här kan ni låtsas. Och 

det där ser ju precis ut som ett litet kök, där kan ni ju låtsas. Ofta är det ett givande och 

tagande. En reflektion av det som barnen säger och gör och det som finns runt om kring i 

naturen. (Sonja) 

 

                                                      

66 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2009). S. 90-91. 

67 Ibid. S. 90-91. 



 

 20 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Jag tycker att jag har fått en bra inblick i hur de intervjuade förskollärarna ser på barns lek i 

naturen. När det gäller att delta i barnens lek så anser jag att det står tämligen klart att de inte 

följer Knutsdotter Olofssons den fria lekens pedagogik när det gäller att ofta delta i barnens lek. 

Förskollärarna deltar alltså sällan i barnens lek. Vad kan då detta bero på? Det kan nog finnas 

flera olika anledningar till att de inte deltar i leken. En kan vara att de ser leken som barnens 

egen stund och att de inte vill störa leken. En annan tänkbar anledning kan vara att de känner sig 

obekväma i leken och inte vet hur deras roll ska se ut i den. Det kan vara så att de känner att de 

tappar kontrollen i leken. En annan tänkbar anledning kan vara att de tror att barnen tappar sin 

respekt för läraren om de ger sin in i leken.  

Om förskollärarna har kunskap om att leken är ett sätt för barnen att försöka förstå verkligheten 

kan vara det en annan orsak till att de väljer att inte delta i barnens lek.
68

 Grindberg och Langlo 

Jagtøien menar att leken kommer till barn utan minsta insats, helst plötsligt befinner sig barn 

mitt i leken.
69

 Det är möjligt att förskollärarna känner att de inte behövs i leken eftersom barnen 

är så pass bra på att själva sätta igång lek. Det innebär mindre ansträngning för dem och de kan 

koncentrera sig på annat.  

De intervjuade förskollärarnas roll när de är ute i naturen med barnen är som jag ser det att 

observera, att se till så att ingen blir utanför, att sätta igång styrda aktiviteter som t.ex. lärarledd 

lek eller andra aktiviteter som t.ex. att utforska naturen. De ser också till att ingen blir utanför. 

Om det skulle hända hjälper de barnet att komma in i leken genom att själva delta eller sätta 

igång en lek. När barnet sedan har kommit in i leken så drar de sig oftast ur den.  

Många gånger kanske förskollärare är för snabba med att få alla barn delaktiga i de lekar som 

pågår. Mårtensson menar att det är naturens karaktär som gör att barnens fantasi stimuleras.
70

 

Det är möjligt att vissa barn behöver längre tid på sig för att anpassa sig till naturen. Om 

pedagogerna finns där från början och försöker få alla delaktiga för att ingen ska känna sig 

utanför så finns det risk för att dessa barn inte utvecklar sin fantasi på det sätt som annars skulle 

vara möjligt.  

När det gäller att ge tid åt leken och att se till så att den inte störs tycker jag att en del av de 

intervjuade förskollärarna däremot arbetar utefter den fria lekens pedagogik. Flera av 

förskollärarna poängterar vikten av att barnen får tid att leka och de är också ute i skogen med 

barnen under en hel för- eller eftermiddag.  

Även när det gäller vikten av att barnen får leka ostörda så har hälften av de intervjuade det i 

åtanke när de är ute i naturen med barnen. Knutsdotter Olofsson menar att det är en 

förutsättning för leken att barnen måste lämna verkligheten och ge sig hän i den.
71

 Om då 

                                                      

68 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2007). S. 50. 

69 Langlo Jagtøien, Greta, Hansen, Kolbjørn och Annerstdt, Claes (2002). S. 146. 

70 Mårtensson, Fredrika (1993). S. 22-31. 

71 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). S. 14-16. 
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barnen blir störda i sin lek måste denna verklighetsflykt göras gång på gång. Det kan enligt min 

åsikt leda till irritation bland barnen eller att leken avbryts helt.   

Betyder det att de är dåliga förskollärare för att de inte deltar ofta i barnens lek? Nej, det tycker 

jag inte. Jag har intryck av att alla intervjuade verkar brinna för barnen och för sitt yrke och jag 

är övertygad om att de gör ett bra jobb. Men jag tror att de skulle kunna göra ett ännu bättre 

jobb om de hade kunskap om den fria lekens pedagogik och använde sig aktivt av den i sitt 

dagliga arbete.  

Min övertygelse om att det är viktigt för barnen att förskollärarna deltar i leken, åtminstone så 

ofta som möjligt, det är ju inte alltid det går av praktiska skäl, har stärkts i och med min 

fördjupning i litteraturen som den här studien har medfört.  

Knutsdotter Olofsson menar att det krävs total koncentration för att verkligen kunna ge sig hän i 

leken.
72

 Även om pedagogerna inte har samma möjligheter som barnen att försvinna helt in i 

leken utan tanke på tid och rum, så tror jag att det krävs ett otroligt engagemang från 

pedagogerna för att barnen ska få befinna sig i förtrollade lekvärlden.  

Eftersom alla intervjuade förskollärare berättade att de alltid är minst två vuxna när de är ute i 

naturen med barnen anser jag att minst en av dessa bör vara med i leken så ofta som det går. 

Pedagogerna bör se till att de leker med olika barn vid olika tillfällen så att alla barn får ha en 

vuxen med i leken i så stor utsträckning som möjligt.  

Den fria lekens pedagogik är i första hand utformad för förskolan och jag tror att det är mycket 

enklare att arbeta efter den i förskolan på grund av att det oftast är betydligt högre personaltäthet 

i förskolan. Där kan det vara tre pedagoger på fjorton barn medan det i förskoleklass kan vara 

två pedagoger på 26 barn.   

Leken har stor betydelse för att barnen ska kunna tillägna sig kunskaper enligt Lpo 94.
73

 Det är 

både intressant och konstigt ingen av förskollärarna nämner Lpo 94 under intervjuerna. Jag 

tänka mig att om jag skulle ha intervjuat dem om matematik eller svenska så skulle den ha 

kommit på tal.  

Metoddiskussion 

Min första tanke var att gå ut med enkäter via e-post som metod. Jag hade en tanke om att det 

skulle vara ett bra sätt att få in mycket data och att det skulle vara en metod som tog 

förhållandevis lite tid i anspråk samtidigt som det kändes som en väldigt enkel metod, det var ju 

bara att skicka e-post till ett stort antal skolor och sedan vänta in svaren.  

Efter att ha funderat så bestämde jag mig för att jag skulle överge enkäter som metod för 

intervjuer. Jag tyckte att det skulle vara mer intressant med intervjuer för att jag trodde att det 

skulle ge mer djup i svaren än enkäter och i efterhand så tror jag att jag gjorde rätt som bytte 

metod.  

Under en tid funderade jag över att komplettera intervjuerna med observationer för att på så sätt 

få mer material att analysera. Orsaken till att det inte blev några observationer var dels att jag 

                                                      

72 Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). S. 14-16. 

73 Skolverket (2006). Läroplanen för grundskolan. S. 5-6. 
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kände att tiden inte räckte till och dels att jag tyckte att intervjuerna gav mig mycket bra och 

intressant material.  

I efterhand så känner jag ändå att det hade varit väldigt intressant att observera barn i 

förskoleklass lek i naturen och vad deras förskollärare gör när de är ute i naturen med barnen.  

En annan sak som jag funderar över så här i efterhand är intervjumetoden som jag valde. 

Reflexiva intervjuer var nog inte den lättaste formen av intervjuer att genomföra om man aldrig 

tidigare har intervjuat. Dock känner jag att intervjuerna ändå gick bra överlag och jag är glad att 

jag valde att spela in dem för att jag tror att det hade varit näst intill omöjligt att få ut så mycket 

som jag fick ut av intervjuerna utan att göra det.  

Fortsatt forskning 

Eftersom jag valde att intervjua förskollärare om deras syn på sin egen roll när de är ute i 

naturen med barnen så följer det sig naturligt att det skulle vara intressant att få reda på vad 

barnen tycker och tänker kring detta. Tycker de att förskollärarna ska delta i leken eller vill de 

ha leken för sig själva? Tycker barnen att det är lagom att vara ute i naturen en dag i veckan 

eller vill de kanske hellre vara ute flera dagar i veckan? Kanske vill de vara ute i naturen alla 

dagar?  

Det skulle även vara intressant att jämföra pedagoger i olika pedagogiska yrkens syn på barnens 

lek i naturen. Vad anser förskollärare och barnskötare i förskolan? Vad tycker fritidspedagoger? 

Grundskollärare? Rektorer? Elevassistenter?  

En annan fråga som är intressant för fortsatt forskning är vad barnen tycker att de lär sig när de 

leker i naturen. Det kan kanske jämföras mot vad de anser att de lär sig när de leker inomhus 

eller kanske när de spelar tv-spel.  

Ett annat forskningsområde är barnens föräldrars syn på leken i naturen och föräldrarnas syn på 

barnens fritid. Får barnen vara ute själva i naturen? Uppmuntrar föräldrarna till det? Eller är det 

kanske så att de hellre ser att barnen rör sig på tomten när de leker? Det kanske till och med är 

så att föräldrar helst av allt ser att deras barn leker i hemmet av någon anledning?  
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ediw2@passagen.se 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

mailto:ediw2@passagen.se
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Intervjufrågor 

Hur ser du på barns lek i naturen? Varför? 

Hur förhåller du dig till barns lek i naturen? Varför? 

Vad gör du när ni är i naturen med barnen? Varför? 

Deltar du i barnens lek? På vilket sätt? Varför/Varför inte? 

Inspirerar du till lek? På vilket sätt? Varför/Varför inte? 

Hur ofta går ni ut i naturen med barnen? Varför just så många gånger? 

 

 


