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Abstract 

The purpose of this study is to find out how educators sees the nature as a learning 

opportunity, also how they interact and communicate with the youngest children in the 

meeting with nature. The purpose is also to find out which forms of communication educators 

use to create a meaningful learning opportunity together with the non-verbal children in 

preschool. Nature as a learning environment is a tremendous asset for the development and 

learning for the children, but it requires educators who take advantage of this asset. The study 

was based on interviews with six preschool teachers at three different preschools.  The 

interviews were analyzed from two different perspectives, life-world and the socio-cultural 

perspective. The results show that teachers often use tools to enhance verbal language in 

communication with the youngest children. Though would they like to have more knowledge 

of alternative forms of communication beyond the verbal language. The conclusion of the 

study shows the need of dedicated and present educators to understand what the non-verbal 

children are interested in through their bodylanguage.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger ser på naturen som lärandemiljö, samt 

hur de samspelar, interagerar och kommunicerar med de yngsta barnen i mötet med naturen. 

Vidare är syftet att ta reda på vilka kommunikationsformer pedagogerna använder för att 

skapa ett meningsfullt lärtillfälle tillsammans med de icke-verbala barnen i förskolan. Naturen 

som lärmiljö är en enorm tillgång för utveckling och lärande hos barnen, dock krävs det 

pedagoger som tar tillvara på denna tillgång. Studien har utgått från kvalitativa intervjuer med 

sex förskollärare på tre olika förskolor, där intervjuerna har analyserats utifrån två olika 

perspektiv, livsvärld och sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att pedagogerna använder 

verktyg för att förstärka det verbala språket i kommunikation med de yngsta barnen, men att 

de skulle vilja ha mer kunskap om alternativa kommunikationsformer utöver det verbala 

språket. Slutsatsen i studien visar på att det krävs engagerade och närvarande pedagoger för 

att genom de icke-verbala barnens kroppsspråk försöka tyda vad de intresserar sig för.  

Nyckelord 

Biologi, Kroppsspråk, Samspel, Toddlare  
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Inledning 
 

Att skapa lärandesituationer och nyfikenhet kring naturvetenskap är något som förskolan har 

som mål att sträva efter (Skolverket, 2010). I arbetet kring natur är det vanligt att pedagogerna 

pratar kring vad som finns i naturen och även att de tar med barnen där de får upptäcka och 

utforska i naturen rent praktiskt. Det kan dock vara svårt att ge alla barn samma 

förutsättningar i lärandesituationer, främst hos de yngsta barnen som ännu inte har det verbala 

språket. Det finns många möjligheter till lärande och utveckling i naturen, där barnen har 

större tillgång till rörelse och motorik i jämförelse med inomhus i verksamheten. Utifrån egna 

erfarenheter har jag sett att barnen använder sin fantasi i leksituationer på ett annat sätt i 

naturen, där de använder naturmaterial som redskap i leken. Det handlar därmed om att som 

pedagog skapa förutsättningar och möjligheter till lärande och utveckling i naturen, där även 

de yngsta utan verbalt språk involveras i aktiviteterna. Alla barn ska få möjlighet att utveckla 

sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter, och de skall ges inflytande och delaktighet i den 

dagliga verksamheten (Skolverket, 2010). Därför bör vare barn ges möjlighet att 

kommunicera i olika former, vilket bidrar till en mer meningsfull tid på förskolan där 

kvaliteten ökar och i sin tur även förskollärarprofessionen. 

 

Av egna erfarenheter har jag sett att barn som har det verbala språket lättare blir delaktiga och 

sedda vid olika aktiviteter jämförelsevis med de barn som ännu inte talar verbalt. Det finns 

olika former för att kommunicera, till exempel tecken som stöd, kroppsspråk, symboler, 

mimik, använda sig utav olika sinnen osv. Hwang och Nilsson (2011) hävdar att redan när 

barnen är nyfödda kommunicerar de med sin omgivning, under de första levnadsmånaderna 

kommunicerar de främst genom läten för att visa missnöje eller tillfredsställelse. När barnen 

närmar sig ett års ålder brukar lätena gå över till mer ordliknande, jollret, detta liknar det 

riktiga talet men saknar den språkliga innebörden som riktigt tal har. Författarna menar att det 

under denna tid är viktigt att barnet får höra det talade språket av omgivningen då det hjälper 

barnets språkliga och sociala utveckling. Enligt Jederlund (2011) kommunicerar även små 

barn med hjälp av bland annat ansiktsuttryck för att visa olika typer av känslor och han menar 

att barn har hundra språk, där kroppsspråk är ett av dem. Därför anser jag att det är av stor 

betydelse att pedagogerna är nära de yngsta barnen i mötet med naturen, för att se deras 

kroppsspråk och försöka förstå barnens intentioner, vilket Thurresson (2013) menar i sin tur 

kan skapa kommunikation och meningsfullt lärande mellan pedagog och barn.  

En viktig fråga blir då hur pedagogerna arbetar för att interagera och involvera alla barn i 

mötet med naturen, där även barnen utan det verbala språket ges inflytande och där 

lärtillfällena blir meningsfulla för alla barn. Vidare vilka typer av kommunikationsformer 

pedagogerna använder för att skapa dessa möjligheter till meningsfulla lärtillfällen för de 

yngsta barnen. 
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Mötet med naturen 

Det finns förhållandevis lite forskning kring arbetet med biologi och naturvetenskap i 

förskolan, och ännu mindre när det kommer till de yngsta barnen i förskolan. Dock har det 

vuxit fram ett forskningsområde, ämnesdidaktik, som fokuserar på naturvetenskap, detta har 

haft en stark utveckling de senaste 30 åren, men där man främst fokuserat på barn i äldre 

åldrar (Zetterqvist & Kärrqvist, 2007). Forskning har visat att intresset för naturvetenskapliga 

ämnen har minskat hos elever i skolan och att det ofta anses som ett svårbegripligt ämne 

(Thulin, 2011). Det är därför av betydelse att tidigt, redan i förskolan, kunna lägga 

grundläggande positiva attityder till området, vilket i sin tur kan bidra till att barnens intresse 

för naturvetenskap ökar (ibid). I en engelsk undersökning gällande biologi visade det sig att 

många barn hade svårt att förstå vad som hände i naturen om de själva inte hade erfarit det i 

verkligheten (Leach, 1995). Detta pekar ytterligare på betydelsen av att barnen tidigt får möta 

naturen och naturvetenskap. Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) hävdar att pedagogerna 

bör väcka intresse genom att utgå från barnens perspektiv och deras intressen, där de bygger 

vidare på frågor och situationer i förskolans vardag.  

Efter att läroplanen för förskolan reviderades har mer fokus lagts på naturvetenskap, där ett av 

strävansmålen är att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse 

för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra 

(Skolverket, 2010).  

Brügge och Szczepanski (2011) menar att barnen får möjlighet att utveckla kreativitet, pro-

blem och balanssinnet när de vistas ute i naturen. De anser därför att det är viktigt för barnen 

att ta till sig naturen, att vara i den och att dela den tillsammans med andra, vilket kan bidra 

till förståelse för vad människan och samhället gör med naturen (ibid). Naturen skapar många 

lärandesituationer som kan bidra till utveckling och lärande hos barnen, bland annat motoriska 

färdigheter, logiskt tänkande, social utveckling och utveckling av språket (Austli, 2012). Detta 

stärks även av Änggård (2009) som menar att när barnen leker med naturmaterial ges många 

tolkningsmöjligheter, som i sin tur kan bidra till lärande och utvecklande förmåga att kunna 

kommunicera och samspela med andra. Harlen (2001) menar att yngre barn ofta uppmärksam-

mar vad de uppfattar genom sina sinnen, snarare än en logisk förklaring, som till exempel om 

de endast har erfarenheter av att djuren de mött blivit matade av människor, kan de anta det är 

sanningen om alla djur. Detta visar återigen att det är viktigt att barnen för möjlighet att möta 

naturen rent praktiskt och fysiskt, att se, höra, lukta och känna in med alla sinnen. På detta sätt 

får barnen en bättre uppfattning och förståelse av naturen i jämförelse med verbal begrepps-

bildning (Zetterqvist & Kärrqvist, 2007; Klaar & Öhman, 2012).  

Genom detta kan man anta att vistelse i naturen kan bidra till det läroplanen för förskolan me-

nar, att barnen skall ges möjlighet till att söka och erövra kunskap, genom lek, socialt samspel 

och utforskande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2010).  
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Kommunikation 

Det finns olika strategier för att lära och utveckla små barns naturvetenskapliga kunnande. En 

strategi är inlärningscykel, som innebär att barnens idéer och frågor lyfts fram och som sedan 

pedagogen försöker utmana barnen i. Därefter inför pedagogen naturvetenskapliga idéer och 

frågor som jämförs med barnen och som senare barnen kan använda i nya situationer 

(Akerson, Flick, & Lederman, 2000). Ett annat sätt som visat sig vara viktigt för barnens 

motivation är att de får vara med i utvärderingen av sin egen utveckling och sina framsteg 

genom formativ utvärdering, som innebär att pedagoger samlar information om barnens 

lärande så att de utifrån det kan möta och utmana barnens behov och erfarenheter (Zetterqvist 

& Kärrqvist, 2007; Thulin S. , 2006).  

Forskning visar att dessa strategier skall skapa bättre förutsättningar för lärande och 

utveckling. Några ytterligare faktorer för att förbättra barns lärande om naturvetenskap är att 

pedagogerna ställer frågor som är öppna och inte faktabaserade, det är de processinriktade 

frågorna som är de viktigaste. Pedagogen bör även ha en förståelse för ämnet, så de kan 

bedriva en meningsfull lärandesituation tillsammans med barnen (ibid). Thurresson (2013) 

menar också att för att skapa mening tillsammans med barnen handlar det inte om att enkelt 

överföra kunskap från en individ till en annan, utan om en omskapande process, där individen 

utifrån intressen, erfarenheter och tidigare förståelse, skapar mening i kommunikationen. 

Enligt Gjems (2013) är den vardagliga kommunikation i förskolan av stor vikt för barnens 

språkutveckling, där pedagogen har ett ansvar att ständigt tala med barnen, samtidigt som hon 

menar att även barnet måste ha en vilja att tala verbalt med pedagogen för att öka möjligheten 

till språkutveckling.  

Antropomorfism är ytterligare ett sätt att tala för att göra barnen mer intresserade av naturen. 

Det är en lek- och lärandemetod som bidrar till att samtalet inte blir för allvarligt, ett 

språkbruk som innebär att man talar om djur och ting i mänskliga termer. Forskare menar att 

genom att använda detta sätt kan pedagoger lättare få tillgång till barns upplevelser för att 

förbättra kommunikationen mellan barn och pedagoger (Thulin, 2006, 2011; Thulin & 

Pramling, 2009).  

Det gäller för pedagoger att finna vägar för att göra barnen intresserade, lärande bör ske på ett 

lekfullt sätt. Vygotskij hävdar att lek kan ses som betydelsefull för utveckling gällande 

lärandeobjekt, föreställningar och förståelse. Vygotskij menar också att med en närvarande 

och engagerad pedagog kan barnet nå den proximala utvecklingszonen, som innebär att barnet 

utvecklas i sig själv i samspel med pedagogen (Thulin S. , 2011; Kroksmark, 2010). 

 

Icke-verbal kommunikation 

Monica Westerlund (2009) hävdar att det är lättare för barn att göra gester och tecken än vad 

det verbala språket är, då det verbala språket kräver mer utvecklad finmotorik. I en artikel 
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(Wright, Kaiser, Reikowsky, & Roberts, 2013) har forskare undersökt olika strategier för att 

främja lek och användning av symboler i den sociala interaktionen. De utgick från strategier 

som bland annat innebar att forskaren följde barnens ledning, svarar på barnens 

kommunikation och speglar barnets agerande. I strategierna ingick även lärande av nya sätt att 

leka och agera, baserade på barnens intressen, man försökte utveckla leken till något nytt sätt 

att leka och agera. Dessa strategier användes för att i samspel med barnet lära ut tecken 

tillsammans med talande ord, samt använda sig utav språk, lek, socialisation och symboler för 

att förbättra och utveckla kommunikationen hos barnen (ibid). 

Forskarna hävdar att omgivningen och samspelet med andra är avgörande för barnets 

utveckling och prestation. Slutsatsen i deras forskning visade att deras strategier i samband 

med ord och tecken är en effektiv alternativ kommunikationsform för att lära ut nya tecken, 

men även verbalt språk ökade i barnens sätt att kommunicera. Barnen ökade sin 

teckenanvändning, flera olika spontana ord tecknades och det verbala språket ökade (Wright, 

m.fl., 2013). Även forskarna Wagner Cook och Goldin-Meadow (2006) menar i sin forskning 

att genom att använda sig utav gester och tecken är det inte bara lättare för barnen att uttrycka 

sig, det är även lättare att förstå pedagogen om denna kompletterar talet med tecken. De 

menar att desto fler uttryckssätt som används desto lättare är det att kommunicera med 

barnen. Detta stärks ytterligare av Iverson och Goldin-Meadow (2005) som hävdar att det 

underlättar för de yngsta barnens språkutveckling.  

Thurresson (2013) menar att barn utan verbalt språk kommunicerar med pedagogen genom att 

exempelvis använda bilder, gester, pekande, blickar och verbala ljud. Hon lyfter särskilt bilder 

som ett centralt hjälpmedel, där bilder bredvid text är meningsfullt när barnen ska tolka och 

kommunicera med andra. Barnen använder kroppen för att kommunicera vilket innebär att det 

är viktigt att pedagogen uppmärksammar denna kommunikation för att förstå de icke-verbala 

barnens samspel och meningsskapande. Kultti (2014) anser vidare att pedagoger bör sätta ord 

på det barnen inte kan uttrycka verbalt, genom att fokusera på vad barnet intresserar sig för, 

genom att till exempel peka. Detta kan bidra till fortsätt lärande hos barnet. Även Minsun 

(2012) hävdar att pekandet är en viktig del i de yngsta barnens kommunikation, där pekandet 

visar vad barnet är intresserat av och därmed kommunicerar på detta sätt, både med pedagoger 

och andra barn.  

Sammanfattningsvis kan man säga att intresset för natur och naturvetenskap generellt har 

minskat hos barn, men att naturen samtidigt är en stor tillgång för barnens utveckling och 

lärande. Det gäller för pedagoger att vara närvarande de yngsta barnen och att benämna det 

barnen ännu inte kan uttrycka verbalt, samt att pedagoger bör lägga stort fokus på 

kommunikation och på vad barnen försöker säga med sitt kroppsspråk. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger ser på naturen som lärandemiljö, samt 

hur de interagerar och samspelar med de yngsta barnen i förskolan i mötet med naturen. Ett 

ytterligare syfte är vilka kommunikationsformer pedagogerna använder för att alla barn ska få 

samma förutsättningar för ett meningsfullt lärande, där alla barn involveras och ges inflytande 

trots icke-verbalt språk. 

 

Frågeställningar 

Som utgångspunkt för att besvara mitt syfte har följande frågeställningar valts 

 

 Vilka synsätt har pedagogerna på naturen som lärandemiljö? 

 På vilka sätt sker samspel, kommunikation och interaktion i naturen som lärmiljö? 

 Vilka styrkor och svagheter upplever pedagogerna med kommunikationsformer utöver 

det verbala språket? 

 

. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Det finns olika ”glasögon” att titta genom vid undersökningar, gällande min undersökning har 

jag valt att utgå från och fokusera på två olika perspektiv som jag anser kompletterar varandra 

bra till mitt syfte i min studie. Då jag undersöker kommunikation mellan pedagog och icke-

verbala barn, anser jag att interaktion, samspel och kroppen är nyttiga begrepp att förhålla sig 

till.  

Det första perspektivet jag valt att utgå från är Merleau-Pontys perspektiv om livsvärlden som 

handlar mycket om kommunikation, meningsskapande, intersubjektivitet och att erövra sin 

omvärld. Han hävdar att kroppen är våra intentioners synliga form, och att det är mellan våra 

kroppar det sker en direkt och meningsfull kommunikation. Det bör ske en intersubjektiv 

kommunikation som innebär att man har förmågan dela fokus, intention och känslor med en 

annan människa. Kroppen är en helhet av tankar, sinnen, känslor, språk och motorik som i sin 

tur kan uttryckas med gester, ansiktsuttryck och kroppshållning (Johansson E. , 2011). 

Merleau-Ponty introducerade denna filosofi om kroppen, där han vill visa att vi med hela 

kroppen uppmärksammar vår närvaro och skapar mening i världen. Hans perspektiv kan även 

kopplas till fenomenologi som innebär läran om fenomen som visar sig, som erfars och 

företeelser (Løkken, 2006). Løkken (2006) menar att toddlaren är de yngsta barnen som 

”tultar och går” och där kroppssubjektet innebär den aktivt handlande människokroppen. Hon 

säger vidare att eftersom Merleau-Pontys fenomenologi lägger sin betoning på förnimmande 

och perception är hans perspektiv närliggande estetik, där kunskap också skapas genom våra 

olika sinnen.  

Det andra perspektivet jag utgått från är Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Vilket handlar 

mycket om språkets betydelse, interaktion mellan gester, symboler och ord, samt miljöns 

betydelse för uteckling och lärande (Lindqvist, 1997). Det handlar alltså om olika sätt att 

kommunicera, vilket är det jag vill få mer kunskap om i min studie. Vygotskij menar att leken 

är den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla, där även dialog och mening 

är centrala begrepp för lärande och utveckling. Han hävdar att barnet från början är en social 

varelse med intresse för mening och dialog och utvecklar efter hand en egen identitet 

(Lindqvist, 1997). Barn utvecklas och lär sig hela tiden, där fantasi och kreativitet är viktiga 

nyckelord för att lära och utvecklas. Vygotskij menar att fantasin är grunden till allt skapande 

inom alla områden. Det sociokulturella perspektivet lyfter även teorin om den proximala 

utvecklingen, vilket innebär att i interaktion och möte med andra har man möjlighet att 

utvecklas för att senare automatisera det man lärt sig  (Kroksmark, 2010). Detta menar jag är 

pedagogens uppgift i barns möte med naturen, att tillsammans med barnen hjälpa dem att 

utvecklas och skapa mening.   
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Metod 

Datainsamlingsmetod 

Jag använde mig utav en kvalitativ intervju som metod vid min insamling av data, vilket 

innebär att man inte använder sig av statistik, siffror och tal, utan snarare verbala 

formuleringar (Backman, 2008). Vid intervjuerna fick jag reda på pedagogernas egna tankar 

kring mitt forskningsområde, där det inte fanns några givna svar utan pedagogerna fick 

chansen att uttrycka sig och få sin röst hörd. Eftersom det var kvalitativa intervjuer jag gjorde, 

så var frågeområdena bestämda, men frågorna kunde variera från intervju till intervju 

beroende på hur respondenten, den intervjuade, svarade och vad som togs upp. Syftet med 

denna typ av intervju är att ge så uttömmande svar som möjligt, vilket gör att jag som 

intervjuare måste lyssna och verkligen försöka förstå vad som sägs (Johansson & Svedner, 

2010). Därför valde jag att spela in intervjuerna, vilken de medverkande givetvis fick 

godkänna först, samtidigt som jag antecknade. Det bidrog till att jag aktivt kunde fokusera på 

att lyssna och aktivt medverka i intervjuerna, samtidigt som jag kunde gå tillbaka och lyssna 

på intervjuerna om och om igen. Om man inte lyssnar på eller försöker förstå respondenten är 

det lätt att man hamnar i en strukturerad intervju, men man kan även hamna i ett helt 

osystematiskt samtal, det gäller alltså att hitta en balansgång mellan dessa, och det är därför 

av stort värde att först göra en pilotintervju (Johansson & Svedner, 2010).  

Urval  

Jag började med att kontakta olika förskolor som jag var intresserad av att få samla in data 

ifrån. Mitt mål var att få intervjua sex pedagoger på tre olika förskolor, vilket jag nådde med 

relativt få hinder. När jag fått ett godkännande av de olika förskolecheferna och gett 

information om min studie bokade vi in tid på varje verksamhet då de hade tid för att delta i 

intervjuerna. För att mättnadskriteriet skulle öka valde jag att göra mina intervjuer på 

förskolor vid olika områden där de hade olika förutsättningar och tillgångar till natur. 

Mättnadskriteriet innebär att det inte verkar finna några fler uppfattningar i svaren, utan man 

antar att man funnit de vanligaste och viktigaste. Man bör nå mättnad efter ett fåtal intervjuer, 

förutsatt att de intervjuade har omfattande erfarenheter inom området (Johansson & Svedner, 

2010). Jag sökte på internet efter förskolor i olika områden för att få variation och olika 

förutsättningar till natur. Jag valde en förskola som låg på landsbygden, en i den centrala 

delen av en liten ort och en som låg i ett bostadsområde i en större stad med inriktningen I Ur 

och Skur, där alla tre förskolor låg i centrala Sverige. Vilka jag intervjuade fick de bestämma 

själva i verksamheten, min enda önskan var att det skulle vara utbildade förskollärare. Antal 

år som de medverkade pedagogerna i min studie hade arbetat som förskollärare varierade 

mellan 3,5 till 20 år. Att ha medverkande personer med olika erfarenhetsbakgrund är lämpligt 

då det ökar chansen till att finna de viktigaste uppfattningarna och varianterna av dem 

(Johansson & Svedner, 2010). 

När det kommer till intervjuer är det viktigt att först ge ett samtyckesbrev som innehåller 
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information och forskningsetiska principer gällande min studie. Jag valde att ta med 

samtyckesbrev till varje medverkande pedagog, där de även fick skriva under att de förstått 

och är villiga att medverka i studien.  

Vid intervjufrågor är det vissa aspekter som är viktigt att förhålla sig till för att inte få ett allt 

för stort utfall. Några aspekter är att jag bör ställa frågor som är lätta för respondenten att 

svara på och som de kan koppla till egna konkreta erfarenheter. Man bör därför ställa konkreta 

och icke-ledande frågor, det minskar risken för att respondenten svarar på ett sätt som denne 

tror att intervjuaren vill höra (Johansson & Svedner, 2010). Därför såg jag det av värde att 

först ha möjligheten att göra en pilotintervju. Det bidrog till att jag såg att vissa intervjufrågor 

var svåra att förstå och att jag därför fick korrigera dem. Det är även viktigt att jag som 

intervjuare försöker skapa en tillit till respondenten så denne känner att den kan ge uppriktiga 

och ärliga svar, samt att jag inte bör vinkla frågorna.  

Genomförande 

Jag kontaktade de förskolor jag ville använda i min studie, först via mail med information och 

syfte med min studie så att de kunde ta del av den och läsa in sig på vad den handlar om. 

Sedan ringde jag förskolechefen på vardera förskola för att fråga om och i så fall när de kunde 

medverka i min studie. Av de förskolor jag först frågade var det endast en förskola som inte 

hade tid för medverkan, detta löste sig snabbt då jag kontaktade en annan förskola som 

godkände medverkan i min studie. Intervjuerna gjorde jag på plats i de olika verksamheterna, 

där jag intervjuade en pedagog åt gången i enskilda rum. Innan jag påbörjade intervjun fick 

pedagogerna läsa och skriva under mitt samtyckesbrev (Bilaga 2), där fick de även möjlighet 

att ställa frågor om det fanns något oklart i mitt samtyckesbrev gällande min studie. Därefter 

påbörjade jag min intervju som jag spelade in med hjälp av min mobiltelefon. Jag hade även 

gjort extra tomrum mellan mina intervjufrågor så att jag även hade möjlighet att anteckna 

under tiden. Mina intervjuer tog vardera mellan 20-35 minuter där jag hade delat upp mina 

frågor utifrån frågeställningarna, ena delen fokuserade mer på arbetet med barnen kring natur 

och andra delen mer på kommunikation med de icke-verbala barnen (Bilaga 1). Intervjuerna 

gjordes på olika dagar, dels för att förskolorna låg långt ifrån varandra och dels beroende på 

när de hade tid att genomföra dem.  

Databearbetning 

När jag gjort mina intervjuer lyssnade jag igenom dem och transkriberade vad som sagts. 

Detta gjorde jag samma dag som den aktuella intervjun gjordes för att ha den färsk i minnet 

och minnas så många samband som möjligt. Under transkriberingen skrev jag ner allt som sas 

i ett textdokument på datorn, där jag ständigt fick pausa de olika intervjuinspelningarna för att 

få med allt som sagts. Jag sammanställde sedan alla svar i ett annat textdokument, där varje 

förskola fick varsin färg på texten för att jag lätt skulle få en översikt om vilka som sagt vad.  

Jag valde att sammanställa svaren genom att särskilja uppfattningar hos de olika pedagogerna, 

där jag delade svaren i olika kategorier om pedagogernas olika uppfattningar i min studie. 

Detta gjorde att jag tydligt kunde se likheter och skillnader gällande olika uppfattningar 
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utifrån mina frågeställningar. Ofta kunde jag se att kärnan i svaren hos de olika pedagogerna 

var liknande, medan utformningen av svaren varierade mer. Kategorierna jag kom fram till 

utifrån de olika intervjuerna och mina frågeställningar var; pedagogernas syn på naturen som 

tillgång i verksamheten, barnens samspel och interaktion i naturen, tidigt möte med naturen 

samt pedagogers förhållningssätt till naturen. Dessa kategorier tas upp mer i nästkommande 

kapitel, resultat och analys. 

Forskningsetiska principer 

Det är viktigt att känna till och att följa den forskningsetik som finns som bland annat rör hur 

medverkande i forskningen får behandlas och att de i största möjliga mån ska skyddas från 

skador och kränkningar (Vetenskapsrådet, 2011). Det finns fyra etiska principer som ska 

efterföljas och det är krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

 

Informationskravet innebär att alla som berörs av min undersökning måste informeras om 

den. Detta har jag följt då de fått information om min studie via mail och telefon, samt på 

plats vid intervjutillfället där de fick möjlighet att ställa fler frågor direkt till mig eller via de 

kontaktuppgifter till mig de fick ta del av.  

 Krav på samtycke innebär att man måste få ett skriftligt godkännande av de som ska 

medverka i undersökningen, vilket de medverkande gjorde på plats vid intervjutillfället. De 

skrev under på samtyckesbrevet som innehåll information om min studie, samt etiska 

principer, som till exempel att de medverkande får dra sig ur studien precis när de vill (Bilaga 

2). 

Kravet på konfidentialitet betyder att jag som forskare har tystnadsplikt gentemot deltagarna 

och att all data ska avpersonifieras och förvaras på en säker plats. Detta har de medverkande 

fått tagit del av, personerna och platserna har avidentifierats vid transkriberingen och mitt 

insamlade data förvaras på min externa hårddisk som endast jag har tillgång till. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter jag får in via en undersökning bara får användas till 

min undersökning (Bryman, 2008).  

Jag bör även vara lyhörd och uppmärksam på om jag märker att den medverkande visar med 

sitt kroppsspråk att denne inte vill svara eller medverka och respektera detta (Föreläsning, 

Lovisa Skånfors, 16 februari 2016). 
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Resultat  
 

Resultatdelen är indelad i tre huvudrubriker för att ge en lättare överblick över mina tre 

frågeställningar. Den första delen handlar alltså om hur pedagoger ser på naturen som 

lärandemiljö, den andra delen riktar sig mot kommunikations och interaktion och den sista 

delen lyfter styrkor och svagheter med alternativa kommunikationsformer. 

Naturen som arena för utveckling och lärande 

Pedagogernas förhållningssätt till naturen 

Respondenterna i min studie var alla överens om att naturen kan bidra med mycket lärande 

och utveckling för barnen i förskolan. De menade att barnen får möjlighet att lära sig leka i 

naturen, samtidigt som den stimulerar alla sinnen och där motoriken utvecklas i hög grad. En 

av pedagogerna som brann för naturen och där naturen även var lättillgänglig förskolan 

berättade: 

”Naturen stimulerar alla sinnen på en gång. Både kropp och hjärna samtidigt, där barnen får 

möjlighet att använda sin fantasi. Naturen är viktig för inlärning samtidigt som frisk luft är 

hälsofrämjande och gör barnen piggare”  

 

Flera pedagoger pekade på att ute i naturen blir barnen piggare och får möjlighet till att 

använda sin fantasi på ett annat sätt, bland annat genom att använda naturmaterial som 

redskap i lekar.  

Syftet med att vara i naturen tillsammans med barnen menade de flesta pedagoger var för att 

barnen tidigt ska lära känna naturen, ta hand om den och för att få en förståelse för den. På det 

viset kan barnen få en vilja av att vara i naturen och därmed utvecklas i den. En annan aspekt 

med att befinna sig ute i naturen är att det är lättare för barnen att lära sig om naturen om de 

får vara i den rent praktiskt, där pedagogerna benämner tingen de ser kring sig, det skapar mer 

mening och sammanhang för barnen.  

Alla förskolor som var med i min studie hade inte samma tillgång till naturen, någon hade 

skog och grönområden alldeles i närheten medan andra fick ta en liten promenad för att ta sig 

dit. Dock var det ingen pedagog som såg det som komplicerat eller utmanande att ta sig på 

utflykt till skog och grönområden. Alla var även nöjda med naturen deras gårdar tillhörande 

förskolan hade, de berättade att eftersom de har en så stor utegård fanns stora möjligheter till 

utveckling och lärande kring naturen redan där. Pedagogerna såg det som ett jättestort värde 

att ha naturen lättillgänglig och ha möjlighet att utnyttja den väl utan att det ska bli ett stort 

projekt utav det.  

Det var endast en av de sex pedagoger jag intervjuade som inte såg något speciellt intresse för 

naturen, de resterande pedagogerna menade att de överlag själva hade ett starkt intresse för 

naturen och att befinna sig i den. När jag ställde frågan gällande vilken betydelse de trodde att 
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de vuxnas inställning till natur hade för barnens intresse för den svarade fyra av dem 

”jätteviktigt”, en ”helt avgörande” och den sista ”nästan allt” som första ord i deras svar. De 

var alltså överens om att de vuxnas inställning till naturen har enorm påverkan för vad barnen 

kommer att känna för den. De menade att barnen märker av direkt om en pedagogs inställning 

till något. De menade att om pedagogen är engagerad, intresserad och nyfiken förmedlas det 

direkt till barnen. Då sker ett samspel där de tillsammans skapar mening, har kul och utforskar 

i naturen. En pedagog menade att som pedagog har man uppdrag som bör efterföljas. Hon 

hävdade därmed att eftersom intresse från pedagogen kan stimulera glädje och nyfikenhet hos 

barnen, har pedagogen som ansvar att skapa intresse och engagemang, även om du vanligtvis 

inte är speciellt intresserad av det.  

De intervjuade betonade hur viktigt det är att ta fasta på vad barnen intresserar sig för och 

sedan utmana barnen vidare med detta. Majoriteten ansåg att det är viktigt att vara lyhörda 

och närvarande barnen i naturen, och när de upptäcker att barnen intresserar sig för något 

försöker de vidareutveckla detta intresse på olika sätt. Detta gör de bland annat genom att om 

barnen till exempel leker i naturen, försöker de krydda leken genom att bidra med olika 

material och redskap för att utveckla denna lek. Ytterligare lyfte två av pedagogerna på 

samma förskola pedagogisk dokumentation, där de samtalar och återkopplar med barnen om 

vad de upptäckt. För att sedan utmana, skapa nyfikenhet och ställa vidare frågor om det som 

upptäckts. Flera pedagoger tog även upp att de yngsta barnen lever i nuet, det är det som sker 

här och nu som är intressant, därför gäller det att ta vara på stunden, upptäcka och att vidga 

fokus.  

Tidigt möte med naturen 

Alla pedagoger som deltog i min studie delade samma åsikt om att det är jätteviktigt att 

barnen får möta naturen vid tidig ålder. Olika anledningar till varför det är så viktigt togs upp, 

där en pedagog som arbetar på en I Ur och Skur förskola menade: 

”Att tidigt få möta naturen ger barnen motorik och en självklarhet att befinna sig i naturen. 

Barnen växer då in i den och lär sig att vara i skogen, vilket leder till lek och fantasi. Att möta 

naturen tidigt har även betydelse för när barnen blir vuxna, det ger en känsla som sitter kvar i 

hjärtat, och en känsla som man vill känna igen.” 

Flera pedagoger ansåg att det även är viktigt att tidigt möta naturen för framtiden, de menade 

att man inte kan vara intresserad av något man aldrig mött. En annan anledning som togs upp 

var att barnen lär sig tycka om naturen och för att vårda något måste man först lära sig tycka 

om det. Ytterligare en aspekt som flera pedagoger såg som betydelsefull är att barnen då lär 

sig att inte vara rädd för naturen och de tillåter sig bli smutsiga. En pedagog menade att det är 

vissa barn som inte får möjligheten att befinna sig i naturen hemma vilket synts tydligt på 

barnens förhållningssätt till naturen. Därför är det viktigt att förskolan tar vara på vistelsen i 

naturen, så att alla barn får möjligheten att möta den.  
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Kommunikation och interaktion med de yngsta barnen 

Barnens interaktion i naturen 

När de yngsta barnen utan verbalt språk upptäckte och utforskade i naturen menade 

pedagogerna att deras erfarenheter var att barnen använder alla sinnen, de smakar, känner, 

luktar och tittar, de använder alltså hela kroppen. Ett par av pedagogerna pekade även extra på 

att barnen använder kroppsspråk och ansiktsuttryck när de hittar något spännande och 

intressant i naturen. De menade därmed att det är viktigt att pedagoger är närvarande för att 

sätta ord på det barnen ser, ställa frågor och ta vara på dessa tillfällen.  

Gällande de yngsta barnens samspel och interaktion i deras utforskande i naturen såg 

pedagogerna lite olika typer av samspel. Ett par av pedagogerna ansåg att de yngsta barnen 

inte samspelar så mycket, att de är mer upptagna i sin egen värld. De menade att barnen inte 

är så beroende utav varandra, utan det sker mer bredvidlekar och där de snarare närmar sig en 

kamrat om de ser något intressant de själva vill ha. Ett samspel på barnens egna sätt. De 

övriga fyra pedagogerna ansåg däremot att barnen samspelade, de ansåg att barnen undersöker 

och utforskar tillsammans i naturen. Att barnen delar med sig och visar varandra och 

pedagogerna vad de upptäckt och intresserar sig för, samt att det är stora grupper barn som 

tillsammans får väldigt roliga lekar i naturen. 

Pedagogers interaktion med det icke-verbala barnet 

Det rådde delade meningar kring om de icke-verbala barnen gavs lika möjlighet till 

delaktighet och inflytande i verksamheten som de verbala barnen. Vissa pedagoger ansåg att 

det var lika mycket, medan vissa såg att de icke-verbala inte får lika mycket i verksamheten. 

Vad pedagogerna däremot var överens om var att det är en utmaning att ge samma inflytande 

och delaktighet till alla barnen i förskolan. De strävar efter att ge samma förutsättningar, fast 

det sker på olika sätt. De menade att det är lättare att ta fasta på barn med verbalt språk, då de 

berättar vad de vill. Med de icke-verbala barnen måste pedagogerna vara mer närvarande och 

lyhörda för att genom barnens pek och kroppsspråk ta fasta på vad de vill säga och intresserar 

sig för.  

Alla pedagoger menade att de pratar verbalt och benämner ting när de kommunicerar med de 

icke-verbala barnen. De menade att även om barnen ännu inte kan tala verbalt själva ännu, 

förstår de ändå oftast vad som sägs. De pratar tydligt och benämner vad barnen gör, de ansåg 

att genom detta stimuleras språket hos barnen. Utöver det verbala språket förstärker alla 

pedagoger orden på något sätt, det kunde vara genom bilder, kroppsspråk och tecken. En 

pedagog tog upp att hon även använder sång, lek, dockor och andra redskap för att ge 

spänning och kommunicera med de yngsta barnen.  

Icke-verbal kommunikation med de yngsta barnen är också något som de olika pedagogerna 

använder, där det främst var tecken som stöd som lyftes. Fyra av sex pedagoger använde sig 

mer eller mindre av denna kommunikationsform i verksamheten, där en av dessa hade gått en 

kurs medan de andra har självlärt sig tecken som stöd i verksamheten.  De två pedagoger som 
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inte använde tecken som stöd var båda från förskolan med ur och skur inriktning, de lyfte 

ändå detta som något de skulle vilja lära sig. Utöver denna kommunikationsform använder de 

olika intervjupersonerna sig utav ordbilder, bilder, symboler, teckenspråk, kroppsspråk, musik 

med rörelse och miniröris.  

Styrkor och svagheter med icke-verbala 
kommunikationsformer 

Pedagogerna var överens om att alternativa kommunikationsformer bara stärker sätten att 

kommunicera med de yngsta barnen. De menade att det är enormt nyttigt att arbeta med och 

att barnen kan påvisa det de vill även om de inte har det verbala. Det är även positivt att lära 

barnen olika sätt att uttrycka sig på, en av pedagogerna menade: 

 

”Att kommunicera och att ha viljan att göra sin röst hörd men inte kunna få fram förståelsen 

måste vara frustrerande för barnen”.  

 

Vid två av förskolorna ansåg de intervjuade även att tecken som stöd är även nyttigt för fler 

barn än de icke-verbala, de som börjar få det verbala talet och barn med andra modersmål kan 

förstärka det de vill säga tillsammans med tecknet. Det gör att barn och pedagoger kan förstå 

varandra mer och ges fler möjligheter till att kommunicera och samspela med varandra.  

 

Svagheterna med alternativa kommunikationsformer menade pedagogerna att det var 

otillräcklig kunskap gällande de olika formerna. Två pedagoger från samma förskola menade 

att de använde tecken som stöd mer flitigt när de hade ett barn med speciellt behov av det, och 

att det sedan avtogs allt mer när det barnet inte längre gick på förskolan. De menade att om 

inte alla pedagoger i verksamheten får kontinuitet i en viss kommunikationsform skapas det 

olika kunskap om det, vilket bidrar till att det ofta är en pedagog i verksamheten som 

använder det mer. Pedagogerna ansåg även att det lätt blir att osäkerheten i en viss 

kommunikationsform bidrar till att de ofta väljer att inte använda den. En pedagog menade att 

kommunikationsformen måste anpassas rätt för att den ska skapa möjlighet till 

kommunikation. Exempel pedagogen berättade var att om de använder sig utav bilder i 

verksamheten för att visa vad som ska hända under dagen eller vad de ska äta för måltid, då är 

det viktigt att det är tydliga bilder som inte kan feltolkas. Samma sak när det kommer till 

tecken som stöd, alla pedagoger i verksamheten måste ha samma kunskap om detta så att de 

inte tecknar olika till samma saker. Slutligen önskade de flesta pedagoger en kurs i alternativa 

kommunikationsformer, främst tecken som stöd, för att lättare kunna kommunicera med alla 

barn.  

 

Sammanfattning av resultatet 

 Pedagogerna i helhet såg naturen som en enorm tillgång för utveckling och lärande hos bar-

nen, där framförallt utvecklingen av motorik påpekades 
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 Majoriteten av pedagogerna menade att genom att befinna sig i naturen ökar barnens in-

tresse för den, samtidigt som de lär sig att ta hand om den och få förståelse för den. 

 De flesta av pedagogerna menade att genom att praktiskt befinna sig i naturen och använda 

sig av naturmaterial ökar utvecklingen av lek och fantasi hos barnen 

 Det var en samstämmighet i svaren gällande att de icke-verbala barnen upptäcker och utfors-

kar med hela kroppen och alla sinnen, därav krävs närvarande pedagoger. 

 Alla pedagoger tryckte på betydelsen av en engagerad och intresserad pedagog, som utma-

nar barnen, tar fasta på vad de intresserar sig för och sedan återkopplar detta tillsammans 

med barnen. 

 Flera pedagoger ansåg att det var en utmaning att kommunicera och ge samma inflytande till 

de icke-verbala barnen som till de verbala barnen. 

 Alla var överens om att det krävs en lyhörd pedagog för att förstå och läsa av barnens 

kroppsspråk. 

 Även om barnen är icke-verbala talar ändå alla pedagoger verbalt, där de är tydliga och be-

nämner ting när de kommunicerar med dem. 

 Alla pedagoger använde någon typ av verktyg för att förstärka det verbala språket. 

 Fyra pedagoger använde tecken av stöd i verksamheten, de två pedagoger som inte gjorde 

det var båda från förskolan med inriktning I Ur och Skur. 

 Alla pedagoger såg kommunikationsformer utöver det verbala språket som en styrka, att det 

ger fler sätt för barnen att uttrycka sig på. 

 Alla pedagoger ville ha mer kunskap om alternativa kommunikationsformer, främst tecken 

som stöd. 
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Diskussion 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur pedagoger ser på naturen som lärandemiljö, 

samt hur de involverar och samspelar med de yngsta barnen, toddlarna, i förskolan i mötet 

med naturen. Vidare vilka kommunikationsformer som används för att alla barn ska få samma 

förutsättningar till ett meningsfullt lärande. Jag kommer därför i detta kapitel diskutera 

resultatet och koppla det till tidigare forskning för att komma fram till en slutsats i min studie. 

Slutligen kommer jag granska genomförandet och lyfta vilken vidare forskning som kan göras 

på mitt forskningsområde. 

Pedagogernas synsätt med de icke-verbala barnen i 

mötet med naturen 

För att förstå pedagogernas arbetssätt ville jag först ta reda på vilket förhållningssätt 

pedagogerna själva hade till naturen, liksom respondenterna i min studie menade, har detta en 

stor betydelse för hur intresserade barnen blir av ämnet i förskolan. Pedagogerna menade att 

tidigt möte med naturen kan bidra till fortsatt intresse i framtiden, vilket även Thulin (2011) 

hävdar, positiva attityder till området kan bidra till att intresset ökar. För att detta intresse för 

naturen skall utvecklas hos barnen krävs engagerade och nyfikna pedagoger som utmanar och 

vidareutvecklar det barnen intresserar sig för. Det hävdar även Hansson, Löfgren och Pendrill 

(2014) som lyfter att pedagogerna bör utgå från barnens perspektiv och intressen för att sedan 

bygga vidare på det i andra situationer. Även läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

menar att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar intresse för naturen och dess 

kretslopp. 

Pedagogerna i min studie menade att naturen är enorm tillgång för barnens utveckling och 

lärande, samtidigt som den är viktig för att barnen ska lära sig ta hand om naturen och få en 

förståelse för den. Pedagogerna i min studie, liksom tidigare forskning, pekar på att när 

barnen praktiskt får befinna sig i naturen, där de får erfara den i verkligheten, ger det barnen 

en större förståelse och kunskap om den (Leach, 1995). Detta kan kopplas till förskolans 

strävansmål gällande försöka skapa intresse och förståelse för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra hos barnen (Skolverket, 2010).  

Austli (2012) hävdar att naturen skapar många lärandesituationer för barnen, där hon bland 

annat lyfter motoriska färdigheter, vilket även alla pedagoger i min studie pekade på. 

Pedagogerna i min studie menade att de icke-verbala barnen upptäcker och utforskar med hela 

kroppen och alla sinnen, vilket stärks av Harlen (2001) som menar att toddlarna använder sina 

sinnen för att uppfatta omgivningen snarare än vad de uppfattar genom logiska förklaringar.  

I min studie lyftes även att genom att befinna sig i naturen och använda sig utav naturmaterial 

i leken utvecklas leken och fantasin hos barnen. Detta stärks av Brügge och Szczepanski 
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(2011) samt Änggård (2009) som säger att barnen får möjlighet att utveckla kreativitet när de 

befinner sig i naturen, där lek med naturmaterial ger många tolkningsmöjligheter. Vygotskij 

menade också att lek och kreativitet är viktiga nyckelord för att lära och utvecklas, och där 

fantasin är grunden till allt skapande (Kroksmark, 2010). 

Pedagogers samspel och kommunikation med de icke-

verbala barnen 

För att involvera och uppmärksamma de icke-verbala barnen menade pedagogerna i min 

studie att man som pedagog bör vara närvarande, då barnen upptäcker med kroppen och alla 

sina sinnen. De säger att det är viktigt att vara lyhörd och att försöka tyda barnens 

kroppsspråk. Thurresson (2013) menar också att de yngsta barnen använder kroppen för att 

kommunicera, därför måste pedagogen uppmärksamma denna kommunikation för att skapa 

möjlighet till samspel och meningsskapande. Detta kan kopplas till Merleau-Pontys 

perspektiv om att dela livsvärld där det sker en intersubjektiv kommunikation (Johansson, 

2011) 

Pedagogerna i min studie menade, liksom tidigare forskning (Wagner Cook & Goldin-

Meadow, 2006), att desto fler uttryckssätt att använda sig utav för att kommunicera, desto 

lättare blir det för barnen att uttrycka sig och kommunicera med andra barn och pedagoger. 

Det stärker barnens språkutveckling och därmed barnen inflytande och meningsskapande i 

förskolan. På grund av detta önskade respondenterna i min studie mer kunskap om alternativa 

kommunikationsformer.  

Thulin (2006) och Thurresson (2013) menar att för att skapa mening tillsammans med barnen 

bör pedagogerna fokusera på processen istället för fakta och resultat. Där man ställer öppna 

frågor till barnen utifrån deras intressen och tidigare förståelse för att tillsammans utforska 

och upptäcka i verksamheten. Pedagogerna i min studie menade också att återkoppling och 

pedagogisk dokumentation är av stor vikt för att ge barnen delaktighet och inflytande i 

förskolan och för att skapa mening hos barnen.  

I tidigare forskning är det många författare som menar att pekandet är ett typiskt sätt för de 

icke-verbala barnen att kommunicera och visa på vad de intresserar sig för (Kultti, 2014; 

Thurresson, 2013; Minsun, 2012). Pekandet var inte något som lyftes anmärkningsvärt i min 

studie, visst hör det till kroppsspråk som pedagogerna menade att barnen använde för att 

kommunicera, men det var endast en pedagog som specifikt lyfte pekandet som ett sätt för 

barnen att kommunicera. Det kan antas bero på att pedagogerna kopplar ihop det med 

kroppsspråk eller att de inte ser just pekandet som en tydlig kommunikationsform hos barnen. 

I min studie visade det sig att pedagogerna talade verbalt flitigt även till de icke-verbala 

barnen, då de menar att barnen ofta förstår samtidigt som det stimulerar utvecklingen av det 

verbala språket. Det är något som Gjems (2013) också menar stimulerar språkutvecklingen, 

pedagoger har ett ansvar att ständigt tala med barnen där den vardagliga kommunikationen är 

av stor vikt för att öka möjligheten till utveckling.  
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I samband med benämningar av det verbala ordet menar pedagogerna i min studie att de ofta 

förstärker det verbala språket med hjälp av andra redskap, som till exempel tecken som stöd, 

bilder och symboler. Westerlund (2009) hävdar att det är lättare för barnen att använda sig 

utav gester och tecken, och Wright m.fl. (2013) menar att en kombination av verbala ord och 

tecken ökar barnens sätt att kommunicera. 

Metodkritik 

Reliabiliteten är något som bör ses över för att se tillförlitligheten i en studies resultat. Vilket 

innebär noggrannhet vid mätning av studiens resultat, om man har hög reliabilitet får man 

liknande svar vid upprepade mätningar. Vid intervjuer kan brister i reliabilitet ske om det till 

exempel är olika personer som intervjuar. Dock är det sällan möjligt att mäta reliabilitet i 

examensarbeten  (Johansson & Svedner, 2010). Min tanke är ändå att jag bör ha ganska hög 

reliabilitet i min studie då det överlag var hög samstämmighet i svaren hos de sex olika 

intervjupersonerna. Detta trots att erfarenhetsbakgrunden som förskollärare varierade, 

förskolorna hade olika tillgång till natur, var benägna samt att de hade olika inriktningar. Jag 

anser därmed att några av svaren bör vara någorlunda generella då det inte verkar finnas fler 

uppfattningar.  Jag anser att jag fått de vanligaste och viktigaste uppfattningarna i många av 

frågorna i min studie, vilket innebär att mättnadskriteriet delvis kan antas ha uppfyllts (ibid).  

En annan sak som bör ses över om resultaten ger en sann bild av det som undersökts. Detta 

kallas validitet som innebär i vilken utsträckning vi undersöker det vi faktiskt tänkt 

undersöka, alltså om vi får reda på det vi vill ha svar på (Bryman, 2008). Här är det viktigt att 

skapa en personkemi med respondenten, så denne känner tillit till intervjuaren och därmed 

kan svara öppet och ärligt. Vid min studie kunde jag känna att flera av de intervjuade 

pedagogerna riktade blicken mot mig för att se om de gav ”rätt” svar. Dock försökte jag vara 

tydlig med att det inte finns några rätta eller fel svar, utan att det var deras egna erfarenheter 

jag ville ta del av. I efterhand känner jag att jag borde försökt skapa en mer avslappnad 

relation med ett par av respondenterna. Då hade det kanske inte varit lika tryckt spänning, 

med svar som kanske gavs för vad de trodde att jag som intervjuare ville höra, snarare än 

deras egen uppfattning. Trots detta så gjordes trots allt intervjuerna på samma sätt med samma 

förutsättningar, alla hade fått samma information innan, jag hade samma relation till alla samt 

att jag satt enskilt i rum med var och en av dem. Något annat däremot kunde ge brister var då 

två av pedagogerna blev lite stressade över nästkommande aktivitet de skulle ha i 

verksamheten, det kunde bidra till att de hade fokus någon annanstans och inte riktigt tänkte 

igenom sina svar. 

Kvalitativa intervjuer är bra då det ger möjlighet till att gå in på djupet kring olika 

frågeområden. Dock krävs det, som nämndes tidigare, en intervjuare som är öppen, ställer 

följdfrågor, ger trygghet och har kunskap om studiens område. Vilket jag anser kräver träning 

då jag själv kände mig nervös som intervjuare för första gången, det tror jag respondenterna 

känner av och att nervositeten då kan smitta av sig.  

Det ultimata i min studie anser jag hade varit om jag fått intervjua pedagogerna för att sedan 
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kompletterat det med observationer, det skulle ha gett mig fler perspektiv där jag skulle 

kunnat se deras arbetssätt och hur de kommunicerar och interagerar med barn utan det verbala 

språket mer på djupet.  

Vidare forskning 

Det finns relativt lite tidigare forskning om just mötet med naturen, framförallt när det 

kommer till de yngsta barnen i förskolan. Idéer på vidare forskning kan därför vara vilket 

arbetssätt pedagogerna använder konkret för att skapa meningsfulla lärsituationer i naturen 

tillsammans med de yngsta barnen. Det skulle även vara intressant att se naturen ur barnens 

perspektiv, hur de upplever den och hur de upptäcker i den tillsammans med andra barn.  

Intresset och förståelsen för naturvetenskap har överlag minskat hos barn, ungdomar och 

vuxna (Thulin, 2011). Därför vore det spännande att se forskning på om det finns något 

sammanhang med hur barnen möter naturen som små barn till hur de sedan känner för den när 

de blir äldre.  

Slutsats 

I denna studie har jag insett vilken enorm tillgång naturen är för barns utveckling och lärande 

och att den är något som bör tas vara på. Att befinna sig i naturen är också något som är gratis, 

där naturmaterial används som bidrar till lek och fantasi hos barnen. Dock räcker det inte med 

att ta med barnen ut i naturen, det måste även finnas en engagerad och nyfiken pedagog som 

möter barnen och utmanar barnen, en pedagog som tillsammans med barnen upptäcker och 

utforskar i meningsfulla lärtillfällen.  

Genom denna studie har jag även sett vikten av att ständigt vara närvarande de icke-verbala 

barnen för att kommunicera och förstå deras intentioner. Det gäller att försöka tyda barnens 

kroppsspråk för att förstå vad de intresserar sig för, där kommunikationsformer utöver det 

verbala är en enorm tillgång för att uttrycka sig, vilket pedagogerna i min studie också hade 

velat ha mer kunskap om. Tecken som stöd är den icke-verbala kommunikationsform som har 

uppmärksammats mest i min studie, även önskan om att få lära mer om den.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 

Formella/Bakgrundsfrågor 
1. Vilken formell utbildning har du? 

 

2. Hur många år har du arbetat som förskollärare 

 

3. Har du gått någon kurs eller vidareutbildat dig inom naturvetenskap? 

 

4. Har du något eget intresse för naturen? 

 

5. Vad tycker du att naturen kan bidra med gällande utveckling och lärande i förskolan? 

 

Frågeställning: Vilka arbetssätt använder pedagogerna för att involvera barn med 

icke-verbalt språk i mötet med naturen? 

1. Berätta vad du har för syften med att befinna dig i naturen tillsammans med barnen 

 

2. Berätta hur du upplever att de yngsta barnen utan verbalt språk upptäcker och undersö-

ker på egen hand i naturen? 

 

3. Berätta om dina erfarenheter kring samspel mellan barnen när de undersöker kring na-

turen? 

 

4. Hur tar du fasta på vad barnen utan det verbala språket intresserar sig för i naturen? 

- vidare hur utmanar du barnen vidare i det de intresserar sig för? 

 

5. Har ni tillgång till naturen i närheten? 

-Om ja, Vilket värde anser du att det är att ha det ? 

-Om Nej, berätta om du tror att det skulle vara av värde att ha det? 

 

6. Beskriv dina erfarenheter kring inflytande och delaktighet för barn med icke-verbalt 

språk gentemot barnen med verbalt språk 

 

7. Berätta vilken betydelse du tror att mötet med naturen har för de yngsta barnen 

 

8. Vilken betydelse tror du att vuxnas inställning till natur har för barns intresse för natu-

ren och barnens lust att lära sig mer om den? 
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Frågeställning: Vilket förhållningssätt har pedagogerna gentemot 

kommunikationsformer utöver det verbala språket? 

1. På vilket sätt samspelar och kommunicerar du med barn som ännu inte har det verbala 

språket?  

- hur har du lärt dig dessa? Självlärd, kurs etc.? 

 

2. Finns det andra alternativ till det verbala språket, utöver de du använder dig av? 

 

3. Har ni något gemensamt sätt i verksamheten för att kommunicera med de barn som 

ännu inte har det verbala språket? 

 

4. Ser du några styrkor eller svagheter med kommunikationsformer utöver det verbala 

språket? 

- isåfall vilka? 
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Bilaga 2 
Samtyckesbrev 
 

 

 

Hej! 

Jag heter Linnéa Bäckström och läser till förskollärare på Karlstad universitet. Under våren 

kommer jag att skriva mitt examensarbete där syftet är att undersöka synsätt och arbetssätt 

gällande kommunikationen med de yngsta barn som ännu inte har det verbala språket, och hur 

de integreras i mötet med naturen. För att kunna genomföra min studie kommer jag att under 

veckorna 17-18 intervjua pedagoger på olika förskolor, där jag även kommer att använda mig 

utav ljudupptagningar för att lättare kunna gå tillbaka och analysera informationen och även 

för att inte behöva lägga allt för mycket fokus på att anteckna. Jag kommer följa de 

forskningsetiska anvisningar som det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har 

utarbetat. Detta innebär att de data som jag kommer att samla in kommer att avidentifieras, 

det kommer även enbart att användas av mig och bara i detta examensarbete. När 

examensarbetet är klart och godkänt från Karlstads universitet kommer all information att 

förstöras. Er anonymitet kommer skyddas och i det färdiga examensarbetet kommer det inte 

vara möjligt att identifiera vare sig förskola, pedagoger eller barn.  

Jag vill även tydliggöra för er att intervjuerna är helt frivilliga och alla som deltar får avbryta 

precis när de vill utan några som helst negativa följder. 

Intervjuerna kommer att genomföras i er verksamhet och beräknas ta ungefär 30 minuter 

 

Ni är välkomna att höra av er när som helst för att ställa frågor om undersökningen 

Telefon: XXX XXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXX 

 

 

________________________________  ________________________________ 

Namnteckning   Namnförtydligande  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Bäckström 

 


