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Förord 
  
När vi började vår utbildning till förskollärare för tre och ett halvt år sedan hade vi båda arbetat som 

barnskötare i många år. För att kunna möta framtiden inom förskolan kände vi båda ett behov av att 

utbilda oss till förskollärare. Aldrig hade vi trott att vi skulle lära oss så mycket. Vi har fått djupare 

kunskaper och tillägnat oss ett bredare ordförråd inom förskolans diskurs. Studietiden har varit en 

arbetsam resa eftersom vi båda två har arbetat parallellt med våra studier. Vi vill tacka våra familjer som 

har stått ut med oss under den här tiden. Ni är viktigast i våra liv även om ni fått stå tillbaka under den 

här tiden. Vi vill även rikta ett stort tack till pedagogerna som gav oss underlag till vår studie. Vår 

handledare Mari Mäki som funnit tillhands när som helst under dygnet och glatt lett oss vidare i arbetet.  

Ett tack vill vi även rikta till Gunnar Jonsson och Anna Vikström som läst vårt arbete och gett oss bra 

och konstruktiv kritik. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för givande pedagogiska diskussioner, 

ett trevligt samarbete och en god vänskap. Nu är studietiden över och vi ser fram emot att med nya 

fördjupade insikter ge oss in i förskolans fantastiska värld.   

 

Susanne & Lotta december 2015 

 

 

  

  



 

 

Abstract 
 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur utemiljön används för att nå målet ur förskolans 

läroplan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011): ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förståelse för enkla fysikaliska fenomen” (s.10).  

 

Studien är genomförd med hjälp av datainsamlingsmetoden stimulated recall på en I Ur och 

Skur förskola i Sverige. Den baseras på intervjuer och filmade sekvenser från förskolans 

verksamhet. I intervjuerna delade två pedagoger med sig av sina intentioner och hur dessa tar 

sig i uttryck i förskolans verksamhet, vid planerade eller spontana aktiviteter utomhus med 

koppling till ovannämnda mål. I studien undersöks även hur pedagogerna beskriver utemiljön 

som resurs för att uppnå de naturvetenskapliga målet i Lpfö 98. Intervjuerna med pedagogerna 

samt deras reflektioner utgör underlaget för att kunna besvara våra frågeställningar.  

 

Materialet transkriberades och sammanställdes i fem kategorier: Spontana tillfällen tas tillvara, 

Autentisk miljö, Utgå från barns erfarenheter, Konkret lärande och Medupptäckande 

pedagoger. 

 

Vår slutsats är att utemiljön är en färdig plats som erbjuder upplevelser i dess naturliga miljö. 

Pedagogerna och barnen använder tidigare kroppsliga och sinnliga erfarenheter för att bekräfta 

och förtydliga sådant som skett tidigare. Pedagogerna agerar medupptäckande när de 

tillsammans med barnen upptäcker och utforskar.  Pedagogerna erbjuder ett konkret lärande i 

autentisk miljö. 

 

 

Nyckelord 

 

Autentisk miljö, Barns erfarenheter, Erfara, Utemiljö, Utomhuspedagogik 
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1. Inledning 
 

Som förskollärarstudenter med bakgrund inom yrket som barnskötare i 10 respektive 26 år har 

vi under årens lopp många gånger upplevt att utemiljön inte används i sin fulla potential i 

förskolans pedagogiska verksamhet. Något som uppmärksammats i samtal med pedagoger 

under åren och genom egna observationer, är att utevistelsen kan vara ett sätt för pedagoger att 

släppa kontrollen (vila, samordna med raster, pedagogisk utvecklingstid PUT, möten). Det 

innebär att barnen leker fritt på förskolans gård utan aktiva pedagoger. Att låta barnen leka fritt 

på förskolans gård är inget som är fel, men det kanske inte är det enda som utevistelse kan eller 

bör vara. Dessa iakttagelser har lett till att vi i vår studie vill öka kunskapen om hur utemiljön 

kan användas för att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Det finns en risk att lärande i 

utemiljön blir bortglömd i det moderna samhället. Vi kan i dag med teknikens hjälp färdas 

genom tid och rum där möjligheter ges att utforska och upptäcka sådant som inte finns i vår 

närhet. Med hjälp av projiceringar kan vi låta barnen få följa med ut i Amazonas regnskogar, 

under havsytan i Barriärrevet, ut i rymden, studera jorden och planeter, vilket är helt fantastiskt 

för alla. I allt detta kanske det egna närområdet glöms bort och den potential som finns i den. 

Vi vet och kan mycket om platser vi aldrig besökt, men att vara bekant och känna till sin 

närmiljö är också viktigt. För att skapa förståelse för sin egen tillvaro och närmiljö bör den få 

upplevas och utforskas och därigenom bli bekant.   

 

Förskolan har i och med den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 2011) 

fått ett förstärkt uppdrag gällande lärandet inom bland annat naturvetenskap. I studien som 

genomförts har syftet varit att öka kunskapen om hur utemiljön kan användas för att nå mål 

inom naturvetenskap som finns i Lpfö98. Det specifika målet studien handlar om är att 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen” 

(Skolverket, 2011, s.10).  

 

1.1. Arbetsfördelning  
 

I arbetet med vår studie har vi gemensamt läst in oss på relevant litteratur. Insamlandet av 

relevant material och formulerande av intervjufrågor och samtyckesbrev gjordes tillsammans. 

Vi kontaktade förskolan där vi önskade göra vår studie. En av oss utförde telefonintervjuerna 

samt transkriberade ljudinspelningen till text. Under den del av datainsamlingsmetoden som 

genomfördes via stimulated recall deltog vi båda två. Samma person som hade utfört 

intervjuerna agerade samtalsledare. Den andra förde minnesanteckningar under reflektionen. 

Vid det informella samtalet och den efterföljande reflektionen deltog vi båda två. Vi har haft 

fyra handledarträffar via Internet samt en fysisk träff på Luleå tekniska universitet. Under 

arbetets gång har vi arbetat i ett gemensamt Googledrive samt vid några tillfällen haft fysiska 

träffar. Under de fysiska träffarna har vi bearbetat vårt insamlade material. Vid 

sammanställning i examensrapporten har vi diskuterat innehållet och formuleringar. Vi har haft 

en jämn fördelning av arbetet med studien. 
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2. Syfte 
 

Studiens syfte är att undersöka hur förskolans utemiljö används för att nå målet:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen 

(Skolverket, 2011, s.10).  

 

2.1. Frågeställningar  
 

De frågeställningar som studien besvarar lyder: 

 

1. Hur beskriver pedagoger utemiljön som resurs för att uppnå målet med ”att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen?” (Skolverket, 

2011, s.10). 

 

2. Hur kan pedagogers intentioner ta sig uttryck i praktiken vid utomhusaktiviteter vid 

spontana eller planerade aktiviteter med koppling till ovannämnda mål?  
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3. Bakgrund 
 

I bakgrundsdelen ges en historisk tillbakablick på naturvetenskapen i förskolan, vad 

styrdokumenten uttrycker samt vad tidigare forskning kommit fram till.  

 

3.1.  Förskolans styrdokument läroplan för förskolan, Lpfö98 
 

I förskollärares uppdrag ingår att skapa en trygg verksamhet som ska inspirera barnen att 

utforska sin omvärld. De vuxna inom förskolan ska stimulera och vägleda barnen att genom 

egen aktivitet öka sin kunskap på olika sätt. Kunskap är något som kan komma till uttryck på 

flera olika sätt såsom fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (Dahlgren och Szczepanski, 

2004; Skolverket, 2011; Szczepanski, Malmer, Nelson och Dahlgren 2007). För att barn ska 

kunna utveckla kunskap behövs ett samspel mellan olika språk- och kunskapsformer samt att 

barns olika sätt att lära lyfts fram. Det handlar om att barn i sitt lärande ska ges möjlighet att 

använda sig av olika förmågor såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska. Förskolan ska erbjuda barnen utomhusvistelse både i planerad miljö och i naturmiljö 

där barnen ges möjlighet att stimuleras och utmanas inom naturvetenskap. Lärandet i 

förskolan ska baseras på samspel mellan vuxna och barn samt på att barnen lär av varandra 

(Skolverket, 2011). Den här studien är kopplad till det naturvetenskapliga målet att ”förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för fysikaliska fenomen”(s. 10). 

 

3.2.  Historisk tillbakablick på naturvetenskap i utbildningar 
 

Vid en tillbakablick på Sveriges utbildningshistoria kan urskiljas att redan på 1700-talet under 

upplysningen var naturen en naturlig plats för fostran och utbildning. Under upplysningens tid 

blev pedagogik en vetenskap. Lundgren (2010) beskriver den franske filosofen och författaren 

Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) tankar kring utbildningens mål och lärandets natur. Han 

ifrågasatte den traditionella auktoritära uppfostran. I stället förespråkande han att barnet själv 

skulle få göra egna erfarenheter och lära av naturen utan en auktoritär lärare. Han påpekade att 

barnen genom att vistas i naturen skulle lära sig om moral eftersom naturen enligt honom älskar 

rättfärdighet och moral. Vidare beskriver Lundgren Freidrich Fröbel (1782-1852) som den som 

har haft störst inflytande på den svenska förskolepedagogiken. Leken, naturen, odling av växter 

och fostran vara utmärkande drag inom Fröbelpedagogiken (Lundgren, Säljö och Liberg, 2010). 

Lärarnas uppgift inom Fröbelpedagogiken skulle handla om att “möta barnens inneboende 

verksamhetsdrift” (Thulin, 2015, s.15). Innehållet i Fröbelpedagogiken utgick från barnens 

egna intressen, närmiljön och ett hem- och naturnära innehåll. Fröbel var övertygad om att 

barnen behövde intryck från omvärlden för främja deras personliga utveckling och 

kunskapsutveckling (Thulin, 2011; Thulin, 2015). Historiskt har även John Dewey (1859-1952) 

haft inflytande på hur vi ser på arbetssättet med bland annat naturvetenskap. Han tillskrivs 

uttrycket ”learning by doing” vilket handlade om att lära genom praktiskt handlande. Dewey 

menade att begreppen teori och praktik inte var i motsatsförhållanden till varandra utan han var 

övertygad om att dessa kompletterade varandra.  Han förespråkade ett lärande i autentiska 

miljöer där alla sinnen var närvarande och ett lärande tillsammans där vi lär av och med 

varandra. Dewey argumenterade även för att barn skulle få kunskap genom att delta i sociala 
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situationer i verkligheten. När Dewey beskriver pedagogernas roll i barnens upptäckter 

använder han ord som medupptäckare och medundersökare. För honom var det viktigt att 

pedagogerna var närvarande och engagerade vid barnens upptäckter (Dewey, 2004) 

 

I barnstugeutredningen beskrevs hur systembegreppet som finns inom naturvetenskapen skulle 

användas som en utgångspunkt i förskolans verksamhet. Barnen erbjöds att använda ett 

utforskande arbetssätt som byggde på att göra och prova olika antaganden (Thulin, 2011; 

Thulin, 2015). I pedagogiskt program för förskolan (1987) fick naturvetenskapen gå under 

namnet natur. De poängterade betydelsen av att barnen skulle få upptäcka själva och göra egna 

erfarenheter. Genom tematiskt arbete, ämnesintegration och med utgångspunkt i barns intressen 

och närmiljö skulle förskolan utveckla den goda människan. Förskolans läroplan som utgavs 

av Utbildningsdepartementet 1998 ville att förskolan skulle förutom omsorg även innefattas av 

kunskap och lärande. När läroplanen för förskolan reviderades 2010 innebar det ett förstärkt 

uppdrag gentemot exempelvis naturvetenskap (Thulin, 2011; Thulin, 2015). 

 

3.3.  Utomhuspedagogik 
 

Att arbeta med utomhuspedagogik innebär att arbeta med upplevelser i en autentisk (verklig) 

miljö och nyttja den potential naturen har. I naturen erbjuds förstahandserfarenheter som sedan 

kombineras med teoretisk kunskap. Lärande i autentiska miljöer skapar förutsättningar för 

kreativa lärprocesser där alla sinnen kan användas. Detta kan även vara en stark 

motivationsfaktor för att göra lärandeprocesser meningsfulla och kreativa (Szczepanski, 2013). 

Genom att använda alla sinnen i sitt lärande visar forskning att minneskapaciteten ökar (Nelson 

2007). Det förhållningssätt till lärande som utomhuspedagogiken präglas av är att växla mellan 

upplevelse och reflektion med grunden i autentiska upplevelser.  Enligt Dahlgren (2007) 

innebär det att rummet för lärandet flyttas ut till samhällsliv, kultur och naturlandskap i ett 

växelspel mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning. Szczepanski (2013) lyfter fram att vi 

genom att använda utemiljön i ett pedagogiskt syfte kan använda oss av fler lärovägar i vårt 

pedagogiska arbete. Han beskriver hur utemiljön som en rumslig mångfald innebär att lärmiljön 

direkt kan relateras till lärandets objekt och fenomen. 
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3.4.  Naturvetenskap i dagens förskola 
 

Thulin (2015) beskriver vad naturvetenskap kan innebära i ett förskoleperspektiv.  Hon lyfter 

fram begreppet ”emergent science” eller begynnande naturvetenskap. Det innebär att förskolan 

i första hand ska fokusera på att arbeta med ett undersökande arbetssätt där barnen interagerar 

med en pedagog. Tillsammans arbetar de med problemlösning där pedagogen introducerar 

barnet för nya fenomen. Hon påpekar att det är viktigt att arbetet med barnen är lustfyllt och att 

barnens intressen tas till vara. Kommunikationen mellan barnet och pedagogen ska enligt 

Thulin bygga på barnets delaktighet och att ta vara på barnperspektivet. Pedagogens roll är både 

berättande och informationsgivande. Genom meningsfulla situationer får barnet tillsammans 

med den vuxne möta och utforska olika material. Det innebär att naturvetenskapligt innehåll 

och samband kan synliggöras. I samtal får barnen sätta ord på sina upptäckter och erfaranden. 

Tillsammans med den vuxne får barnet erfara vad naturvetenskap kan fylla för funktion i 

vardagen och i samhället. Det handlar om att uppleva naturvetenskap genom alla sinnen, ställa 

frågor och kommunicera tillsamman med en engagerad vuxen. Genom att stimulera barns 

nyfikenhet kan barns förundran väckas, vilket är en viktig ingredienser i naturvetenskapen 

(Thulin, 2011; Thulin, 2015).  

 

Thulin (2015) lyfter fram vikten av se på naturvetenskapen ur ett barnperspektiv. Hon 

argumenterar för att vi ska lyssna på barn, ta tillvara på och kontextualisera barns röster i analys 

av forskning. Hon diskuterar kring varför vi ska använda oss av naturvetenskapen i förskolan 

och vikten av att barnen får möta naturvetenskapen för sin egen skull. Naturvetenskapen är 

något som finns i vår värld, även i barnens värld. Det är något som de utforskar och lär sig om 

varje dag. Naturvetenskapen är något självklart som finns som en del av livet där barnen söker 

mening och löser problem. Zetterqvist och Kärrqvist (2007) visar i sina studier 

betydelsebärande faktorer för barns lärande inom kunskapsområdet naturvetenskap. De pekar 

på vikten av balansen mellan barnens perspektiv och lärarens perspektiv. De menar även att en 

bra utgångspunkt för dialog är att utgå från barns frågor. Därigenom kan enskilda barns 

förståelse synliggöras. Genom frågorna får pedagogen en bild av barnens tankar. Inom 

naturvetenskapen är själva frågeställandet en viktig kunskap. Pedagogen använder frågor som 

utgångspunkt i sin planering och i genomförandet av aktiviteterna. Zetterqvist och Kärrqvist 

(2007) framhåller att det är viktigt att systematiskt samla in information om barnens lärande för 

att kunna utveckla lärsituationer. Under lärtillfället är det viktigt att klimatet bygger på ett 

tillitsfullt och respektfullt bemötande. I Thulin (2015) beskrivs pedagogen som en 

kulturgränsbrytare som stödjer barnets rörelse mellan barnets kända vardagsvärld och den mer 

specifika naturvetenskapliga världen. Pedagogens uppgift blir att tillföra språk, tillhandahålla 

redskap och påvisa sammanhang. För att barnen ska skapa en förståelse för ord och begrepp 

inom naturvetenskap framhåller Thulin vikten av att orden och begreppen görs synliga i för 

barnen meningsfulla sammanhang. Barns tidiga erfarenheter av naturvetenskap påverkar deras 

förståelse och utveckling längre fram. För att lärandet om naturvetenskapliga fenomen ska 

fascinera och fånga barn är lust och nyfikenhet till ämnet viktiga inslag. 
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3.5.  Teoretiska perspektiv på lärande 
 

I denna studie ligger fokus på att öka kunskapen om hur utemiljön används för att nå målet att 

”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen” 

(Skolverket, 2011, s.10). Vi kommer att använda oss av sociokulturell teori. Genom bland annat 

kommunikation kan vi dela kunskap och föra den vidare mellan varandra. 

 

3.5.1. Det sociokulturella perspektivet  

 
Grunden i det sociokulturella perspektivet är att kommunikation har en central betydelse. 

Genom kommunikation interagerar vi med andra människor och på det sättet kan kunskap föras 

vidare. Begreppet redskap eller verktyg (artefakter) är viktigt i förståelsen av omvärlden och 

hur vi agerar i den. Redskap kan ses som såväl språkliga eller fysiska. Med fysiska redskap 

menas till exempel sådant som människan uppfunnit för att underlätta sin vardag. Enligt det 

sociokulturella perspektivet är kommunikation grunden för att vi ska kunna överföra kunskap 

mellan varandra (Säljö, 2008).   

 

Vygotskij (1995) beskriver hur fantasi och kreativitet är viktiga komponenter för att människan 

ska kunna utvecklas och skapa nya erfarenheter. Han understryker att ”mänsklig aktivitet som 

inte resulterar i återskapande av tidigare intryck eller handlingar ur en människas erfarenhet, 

utan ger upphov till nya bilder eller handlingar”(s.13). Språket är det som lagrar kunskaper hos 

individer och kollektiv vilket kan hjälpa oss att förstå händelser när vi delar tankar med andra. 

Språkliga uttryck är därmed ett sätt att dela erfarenheter i samspel med andra.  

 

I detta samspel med att dela erfarenheter med andra kan våra perspektiv vidgas och vi kan 

urskilja vad som är viktigt att veta i olika situationer som vi hamnar i. Samspelet med andra 

människor är viktiga för utvecklingen. Det är i samspel med andra vi tänker, handlar och skapar 

nya erfarenheter. Med hjälp av det förstår vi världen vi lever i. Vygotskij (2001) beskriver 

kommunikationen som det yttre och tänkandet som det som sker inom oss. Säljö (2008) 

uttrycker att tänkandet inom ett sociokulturellt perspektiv antas vara något som kan ske såväl 

inom en människa som mellan människor. Till exempel när samtal förs mellan individer, det är 

ett givande och tagande där vi försöker skapa mening i det som sägs. Säljö (2008) använder 

metaforen att ”vi tänker i grupp” (s.108).  

 

3.5.2.  Utvecklingspedagogik 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) framhåller att inom 

utvecklingspedagogiken är en tro på barns eget tänkande och reflekterande i fokus. 

Pedagogiken präglas av att pedagogen visar sig intresserad av det barn uttrycker. Ett viktigt 

inslag är att låta barnen tänka fritt utan krav på att prestera rätta svar. Som pedagog är det viktigt 

att få syn på barns olika sätt att tänka om ett fenomen. Vidare påtalar de att inom 

utvecklingspedagogiken innebär det att skapa förutsättningar för barn att själva upptäcka 

variationer av sätt att tänka om något. Ett sätt att göra det är att visa på mångfalden av olika 

barns sätt att tänka om ett fenomen för dem. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 
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lyfter även fram att det viktigt att skapa förutsättningar att synliggöra barns värld för dem själva. 

Det är viktigt hur pedagogen kommunicerar med barn och skapar möjligheter för dem att 

uttrycka sig på olika sätt. Pedagogens roll i utvecklingspedagogiken är att bestämma innehållet 

för det lärande som ska ske, det vill säga att det finns en riktning i det som sker. Riktning kan 

innebära att utmana eller leda barnen att tänka om ett bestämt lärandeobjekt. Språk och 

kommunikation är viktigt inom utvecklingspedagogiken vilket kommer till uttryck genom 

gester, tal och bild vilka tas tillvara. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

beskriver att utvecklingspedagogiken utgår från barns erfarenheter och deras erfarande. De 

menar att det inte enbart handlar om sådant barnen tidigare upplevt eller är intresserade av utan 

att det även handlar om det som barnen har erfarande om. Vidare hänvisar de till Marton och 

Booth (1997) i sin beskrivning av begreppet erfarande. De menar att barns erfarande kan 

beskrivas som att se, uppfatta, urskilja eller förstå något så som det upplevs för dem. Erfarande 

är något som sker med hela kroppen. 

 

3.6.  Reflektion efter en händelse 

 
Det är viktigt för pedagoger att reflektera över vilket lärande de möjliggör för barnen. Genom 

att reflektera över sin handlingar kan pedagoger förbättra sina arbetssätt (Wiklund, 2013). 

Reflektion är ett verktyg som kan användas på olika sätt. Vid ett reflekterande arbetssätt kan 

den egna verksamheten studeras i syfte att utvecklas.  Schön (1983) beskriver att “Reflection 

on action” vilken är en metod som handlar om att reflektera efter en händelse. Vid reflektion 

efter en situation ges möjlighet att studera det som sagts och gjorts med distans. Det innebär att 

se på situationen och det som skedde med ett utifrånperspektiv. Enligt Schön är syftet med 

reflektion att utveckla sitt arbete för att förbättra barnen lärsituationer (Schön, 1983). Lenz 

Taguchi (2014) lyfter fram att pedagogisk dokumentation är ett redskap att synliggöra den egna 

verksamheten för att kunna utveckla den. Genom observation och dokumentation kan såväl 

barns lärprocesser som vårt eget arbetssätt och våra tankar fångas. Det är en process som tar 

oss vidare i vårt utvecklingsarbete.  
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4. Metod  
 

Ett kvalitativt angreppsätt har använts i studien.  Detta eftersom syftet handlar om att tolka och 

förstå det resultat som kommit fram i intervjuerna och filminspelningarna, se exempelvis Stukát 

(2011). Syftet i studien var att undersöka hur förskolans utemiljö används för att nå målet att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen 

(Skolverket, 2011, s.10). I studien har vi valt att använda samlingsnamnet pedagog. Med 

pedagog menar vi personal i förskolan som arbetar med pedagogisk verksamhet det vill säga 

barnskötare och förskollärare. Deltagarna i vår studie kommer att benämnas som informanter, 

pedagoger eller intervjupersoner. När vi använder uttrycket utemiljö i vår studie menas den 

miljö som finns utomhus. Det kan vara förskolegården eller platser utanför förskolans gård som 

till exempel vägar, skogen, stigar med mera. 

De frågeställningar som användes för att besvara detta var:  

1. Hur beskriver pedagoger utemiljön som resurs för att uppnå målet? 

2. Hur ser deras intentioner i praktiken ut för att arbeta mot målet för studien?  

 

För att kunna svara på syftet och frågeställningarna användes två metoder som kompletterade 

varandra. Dessa var intervjuer och stimulated recall. Med hjälp av dessa kunde vi jämföra 

informanternas intentioner med vad som skedde i praktiken.  

 

4.1. Urval 
 

Det gjordes ett riktat urval för att skapa förutsättningar att nå vårt syfte. Studiens syfte var att 

undersöka hur förskolans utemiljö används för att nå målet. I det riktade urvalet valdes en I Ur 

och Skur förskola eftersom vi ville filma och fånga den pedagogiska verksamheten utomhus. 

Vi kände till en I Ur och Skur förskola i Sverige vilken vi kontaktade. Fyra pedagoger 

tillfrågades om de ville medverka i studien varpå två av dem tackade ja till medverkan.  

 

4.2.  Intervjuer och dess genomförande  
 

Kontakten med våra informanter togs via telefon var vid två pedagoger preliminärt svarade ja 

till att medverka. Efter första kontakten med informanterna skickades information ut till dem. 

Informationen beskrev syftet med studien samt hur vi skulle gå tillväga i genomförandet av 

intervjuer och efterföljande stimulated recall. I informationsbrevet (bilaga 1.) fick 

informanterna ta del av de forskningsetiska principerna som vi hade att förhålla oss till. En länk 

till Vetenskapsrådet bifogades där de forskningsetiska principerna förtydligas. Ett 

informationsbrev (bilaga 2.) med förfrågan om samtycke skickades ut till barnens 

vårdnadshavare. Vårdnadshavarna informerades även om syftet med studien och de 

forskningsetiska principerna. Efter informanternas önskemål skickades intervjufrågorna (bilaga 

3.) till dem innan genomförandet.  Eftersom frågorna krävde eftertanke tyckte vi att det var 

relevant att gå deras önskemål till mötes. Bryman (2002) lyfter fram vikten av att när 

informanter känner sig trygga och förberedda ökar chansen att svaren de ger ligger närmare 

verkligheten. Frågorna som ställdes i intervjuerna gav en bild av pedagogernas intentioner i 
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arbetet med målet för studien. Intervjufrågorna berörde även pedagogernas beskrivning av hur 

de upplever utemiljön som resurs för barnens naturvetenskapliga lärande. 

 

Bjǿrndal (2005) betonar att resultatet som intervjuerna ger påverkas av hur intervjuerna 

arrangeras. Därför är det viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt utan tidspress 

eller andra störningsmoment. Hur frågorna är formulerade är också viktigt. Vi försökte att ha 

så tydliga frågor som möjligt utan ledande karaktär. I vår studie användes intervjuer som var en 

blandning av vardagssamtal och intervju. Det gjordes för att vi skulle kunna ställa följdfrågor 

till informanterna. Den här typen av intervjuer gav oss möjlighet att få syn på informanternas 

egna intentioner kring ett specifikt fenomen. Intervjuerna skedde via telefon. Detta gjordes av 

såväl miljö som tidsmässiga skäl. Innan själva telefonintervjuerna startade gjordes en 

orientering. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär det att informanterna får en 

påminnelse om syftet, vad studien ska användas till samt önskemål om hur intervjuerna ska 

registreras. Under orienteringen förtydligades att det var informanternas intentioner vi var 

intresserade att ta del av. Vid genomförande av intervjuerna satt informanterna i ett ostört rum 

på sin arbetsplats. Genom att intervjuerna skedde på deras arbetsplats kan vi anta att de kände 

sig trygga och bekväma där. Det är något som Bryman (2002) lyfter fram som viktigt för att det 

insamlade materialet ska vara så nära verkligheten som möjligt.  

 

Bjǿrndal (2005) lyfter fram ljudupptagning som ett sätt att registrera det som sägs under 

intervjuer. Fördelen med ljudupptagningar är att allt som sägs spelas in. Våra telefonintervjuer 

gjordes med högtalarfunktion och spelades in på lärplatta. Informanterna fick veta när 

ljudinspelningen startade och när den avlutades. Längden på intervjuerna varade 20-30 minuter. 

De tre första frågorna ställdes i den ordning de kom i frågeformuläret (bilaga 3). Efter det följde 

intervjun mer som ett samtal där frågorna gick in i varandra. Informanterna kunde svara på dem 

i den ordning de ville. Många av svaren till frågorna vävdes samman. Under intervjun ställdes 

några följdfrågor som till exempel när den som intervjuade frågade: -Tänker du att det kan vara 

olika hur du tänker om det dyker upp spontana saker? - Hur du tar tillvara på det?  

 

Följdfrågorna ställdes för att få samtalet att flyta på och för att förtydliga det som sades. Innan 

intervjuerna avslutades ställdes en fråga om de hade något mer de ville tillägga samt att ett kort 

informellt samtal följde på det. Intervjuaren avslutade intervjun med att tacka informanterna för 

deras medverkan i vår studie. De här stegen i processen är något som Kvale och Brinkmann 

(2009) beskriver som uppföljning. Det innebär att informanten i slutet av intervjun blir tillfrågad 

om denne har något mer att tillägga samt hur det kändes under intervjun. Ett informellt samtal 

fortsätter ofta efter det att ljudupptagningen slagits av.  
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4.3.   Stimulated recall och dess genomförande 
 

Stimulated recall är en metod som innebär att en ljud- eller videoinspelning görs för att 

dokumentera en persons verksamhet (Haglund, 2003; Jonsson 2007; Vikström 2005). Rowe 

(2009)  beskriver samma metod vilken innebär att deltagaren ges tillfälle att i efterhand 

kommentera, tolka och reflektera över det som hänt i de inspelade situationerna. Det som väljs 

ut att tolka och kommentera ur situationerna kan antingen väljas av forskaren eller av deltagaren 

själv. Haglund (2003) påtalar att det är fullt möjligt att göra sitt eget upplägg. Han framhåller 

att det inte finns en exakt mall för hur stimulated recall ska gå till. Det är en metod som kan 

användas tillsammans med olika intervjutekniker. När vi genomförde stimulated recall gjordes 

ett eget upplägg av metoden. För att den skulle passa vårt syfte och våra informanter. I vår 

studie innebar det att informanterna utförde inspelningarna av filmsekvenserna. Det valet 

gjordes då informanterna uttryckte sin osäkerhet om att bli filmade av utomstående. Så väl 

pedagoger och barn saknade erfarenheter av att filma lärtillfällen. Genom att låta pedagogerna 

utföra filmandet själva blev filmtillfällena mer naturliga och avslappnade. Inför filmningen 

tillhandahölls en lärplatta till dem.  En lärplatta är en Ipad eller annan android surfplatta som 

kan användas till att göra ljud-och filmupptagningar med. Först filmades fyra olika tillfällen på 

vardera 4-6 minuter. Situationerna i filmerna var kopplade till syftet med studien att ”förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen” 

(Skolverket, 2011, s.10). I dessa agerade pedagogerna i två filmer vardera medan den andra 

filmade det som skedde. De situationer som filmades var både planerade och spontana tillfällen 

i utemiljö.  

 

När situationerna vid filmsekvenserna tolkades av informanterna var vi båda närvarande. Det 

skedde i ett enskilt rum på informanternas arbetsplats där vi träffade dem en och en. Intervjuerna 

hade skett några dagar tidigare därav gavs en återkoppling. Under återkopplingen påmindes 

informanterna om studiens syfte samt sina intentioner kopplade till målet för studien. Den ena 

av oss ansvarade för orienteringen med studien, det vill säga följa upp och slutligen återkoppla 

till det som sagts under intervjun (Kvale och Brinkmann, 2009). Intervjuaren ansvarade även 

för att leda stimulated recall där informanterna ombads att reflektera över sina intentioner och 

ageranden. Det görs i enlighet med det Schön (1983) kallar ”reflection on action”. Det som 

informanterna tolkande och kommenterade i materialet var kopplat till om de upplevde att deras 

intentioner förverkligades i filmsekvenserna. Då filmsekvenserna varade mellan 4-6 minuter 

blev det möjligt att tolka hela sekvenserna. Syftet är att den som agerar i filmsekvensen själv 

ska tolka och reflektera över sitt handlande i situationen vilket gagnar det egna lärandet. Det 

ger då möjlighet att upptäcka om intentioner förverkligas eller om något annat sker. Den andre 

av oss ansvarade för inspelning av samtalet samt att föra anteckningar för vidare reflektion och 

återkoppling. Tolkningen togs upp via ljudupptagningar och stödanteckningar. 

Ljudupptagningarna och stödanteckningarna användes som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. 

De situationer som kommenterades valdes av oss utifrån syftet och frågeställningarna i studien 

(Haglund, 2003). När stimulated recall avslutades gjordes en sammanfattning av det som sagts 

för att säkerställa att vi tolkat deras svar rätt. Under det avslutande informella samtalet förde vi 

dialog med informanterna om intervjuer och filmsekvenser. Där beskrev informanterna sin 
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upplevelse av sitt deltagande i studien. Avslutningsvis delgavs informanterna vår reflektion av 

det som framkommit hittills i arbetet med stimulated recall. 

 

Rowe (2009) beskriver en fördel med att använda den här sortens metod i studier. De som deltar 

får möjlighet att titta och granska det som sker med ett utifrån perspektiv samtidigt som de är 

medvetna om de intentioner som finns inför aktiviteten. Tillvägagångssättet ger möjligheter att 

titta flera gånger på samma händelse samt att analysera specifika delar utan att behöva svara 

direkt på det som sker. Haglund (2003) lyfter fram andra fördelar med stimulated recall. Han 

framhåller att information som stimulated recall ger är mer detaljerad än vad som kan ges i 

frågeformulär med liknande av frågor. Björndahl (2005) lyfter fram att detta ett sätt att se på 

sig själv som pedagog och vad som skett i en specifik situation. I processen kan den arbetsgång 

som beskrevs ovan om orientering, uppföljning och återkoppling användas för att skapa 

trygghet och för att säkerställa att det som sagts och gjorts har blivit tolkat på rätt sätt av 

parterna. Det är även ett stöd att få en röd tråd i det som sker (Kvale och Brinkmann, 2009).  

 

4.4. Analys och databearbetning  
 

Det första steget i databearbetningen av intervjuerna var att transkribera dem från ljud till text. 

Det innebar att de inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant i ett dokument på dator. 

Transkribering av intervjuer kan vara ett tidskrävande arbete (Denscombe, 2000). I vår studie 

valde vi att skriva ut intervjuerna i sin helhet på grund av att det kändes viktigt att få med allt 

som sades. De utskriva intervjuerna bestod av sammanlagt fyra A4 sidor. Ahrne och Svensson 

(2011) påtalar att transkribering fångar informanters egna ordalag och uttryckssätt. I nästa steg 

av processen lästes och bearbetades det sammanställda materialet. Under arbetet med att 

bearbeta materialet använde vi överstrykningspennor för att markera ord som var relevanta för 

vårt syfte och vår frågeställning. Sedan förde vi över de uttryck som var relevanta för vår studie 

till ett dokument. Därefter sökte vi sökte och skapade kategorier. Under arbetsprocessen förde 

vi en dialog mellan varandra om kategorierna och de använda uttrycken. I dessa hittade vi 

meningsbärande ord. Dessa togs vidare med i nästa steg där filmerna bearbetades. 

 

Ur analysen av intervjuerna och stimulated recall valdes meningsbärande ord och uttryck som 

informanterna använde sig av. Intervjuerna beskrev hur pedagogerna upplever utemiljön som 

resurs, samt deras intentioner i arbetet med det naturvetenskapliga målet för studien. Till 

forskningsfrågan där pedagogerna beskrev utemiljön som resurs använde de begreppen och 

uttrycken: att fånga upptäckter, väcka nyfikenhet, använda utemiljön som ett färdigt rum, och 

se dess möjligheter. Ord och uttryck där informanterna beskrev sina intentioner var att utgå från 

barns erfarenheter, uppleva konkret med kropp och sinnen, samt agera som medupptäckande 

pedagog. Av dessa ord och uttryck skapades sedan fem kategorier som användes till rubriker i 

resultatet. Under stimulated recall kunde vi urskilja om uttryck från intervjuerna och handlingar 

från filmsekvenserna överensstämde eller motsade varandra. Det gav oss möjlighet att hitta svar 

på frågeställningarna till syftet i vår studie. Materialet sorterades för att kunna urskilja likheter, 

skillnader och mönster mellan det informanterna uttryckte och deras handlingar. Denscombe 

(2000) lyfter fram vikten av att koda och organisera materialet för att kunna urskilja mönster 

som finns vilket är en viktig del i analysarbetet. Genom att göra det kan teman eller kategorier 
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identifieras i materialet. Analys kan ses som en process där en helhet delas upp i mindre delar. 

Bearbetning av data görs för att bättre kunna förstå och tolka det som framkommer. Vid 

bearbetning av data väljs relevanta delar ut (Backman, Gardelli, Gardelli och Persson, 2012).  

 

Vid bearbetning av informanternas filmsekvenser och ljudinspelningar såg vi på filmerna och 

lyssnade på tolkningarna ett flertal tillfällen. Vi transkriberade det som sades på filmerna och 

skrev sedan ner det i ett dokument. Ur de två textdokument som skapats försökte vi hitta 

gemensamma meningsbärande ord som informanterna uttryckt under intervjuerna och i 

filmsekvenserna. Dessa två dokument jämfördes och användes för att hitta underlag för att svara 

på frågeställning 1: Hur beskriver pedagoger utemiljön som resurs för att uppnå målet med ”att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen?” 

(Skolverket, 2011, s.10). Slutligen användes den transkriberade texten från informanternas 

tolkning av filmsekvenserna vilken jämfördes mot de meningsbärande orden som valts ut från 

intervjuerna. Dessa två dokument jämfördes och användes för att hitta underlag för att svara på 

frågeställning 2: Hur kan förskollärarnas intentioner ta sig uttryck i praktiken vid 

utomhusaktiviteter vid spontana eller planerade aktiviteter med koppling till ”att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för enkla fysikaliska fenomen?” (Skolverket, 

2011, s.10). Det bearbetade materialet som analyserats användes till det fortsatta skrivandet av 

vår studie.  

 

4.5. Forskningsetiska principer  
 

I vår studie har vi utgått från de fyra forskningsetiska principerna som forskning ska utgå från. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i studien om syftet med 

den. Först gjordes en muntlig förfrågan där syftet och de etiska principerna förklarades. 

Deltagarna skulle tänka över om de ville vara med i studien. I samband med det mailades ett 

informationsbrev ut med information om syftet. Där fanns information om de fyra 

forskningsetiska principerna med en länk till vetenskapsrådet för vidare läsning. 

Samtyckeskravet innebär att det är frivilligt att delta i undersökningen, att det är något som 

deltagarna samtyckt till samt att de när som helst kan avsluta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarna ska vara anonyma, att deras identitet inte ska 

kunna avslöjas. Det innebär bland annat att deras riktiga namn inte kommer att användas. 

Varken kommun eller förskola kommer heller att namnges av samma anledning. 

Nyttjandekravet har att göra med att det insamlade materialet endast får användas av oss i 

denna studie av. Efter att studien är klar kommer materialet att raderas och förstöras 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat  
 

Här presenteras det resultat som framkommit i studien utifrån våra två frågeställningar. 

 

5.1. Utemiljön som resurs för naturvetenskapligt lärande 
 

Den första forskningsfrågan fokuserar på hur pedagogerna upplever utemiljön som en resurs 

för barnens naturvetenskapliga lärande. Det som framkommer är att pedagogerna upplever att 

utemiljön är en resurs för lärande. Pedagogerna uttrycker främst att utemiljön ger möjligheter 

till att spontana tillfällen kan tas tillvara. De påtalar även att utemiljön är en naturlig plats som 

finns färdig för lärande. Resultatet till frågeställning 1 visar i huvudsak två kategorier, Spontana 

tillfällen tas tillvara och Autentisk miljö vilka presenteras i det följande.  

 

5.1.1. Spontana tillfällen tas tillvara. 

 

Utemiljön erbjuder barn och pedagoger att ta tillvara på spontana upptäckter som görs för vidare 

utforskande och upptäckande. Pedagogerna uttrycker att utemiljön skapar möjligheter att ta 

tillvara på spontana tillfällen i vardagen där naturvetenskapliga fenomen kan fångas. De menar 

att utemiljön erbjuder barnen att göra egna spontana upptäckter med naturvetenskapligt 

innehåll. Genom att ta tillvara på det som varje årstid erbjuder skapas olika förutsättningar för 

naturvetenskapligt lärande. En av pedagogerna uttrycker detta i följande citat: 

 

 När det är höst å så, då blir det mycket att man jobbar med vatten å det blir is när det blir kallt 

så man försöker ju som att fånga barnen när de upptäcker saker o sen kan man spinna vidare 

på det, det är nog som det.  

 

Pedagogerna uttrycker att det handlar om att ha en medvetenhet om vad utemiljön erbjuder och 

att kunna ta tillvara på det. De menar att utemiljön är något som finns i närheten, utanför dörren 

och kan nyttjas dagligen. Pedagogerna lyfter fram att arbete med naturvetenskapligt innehåll i 

utemiljö erbjuder lärande i autentisk miljö där alla sinnen och kroppen får stimulans och kan 

användas. De menar att sammanhanget och förståelsen då blir tydligare för barnen. 

Pedagogerna beskriver även att utemiljön finns “färdig”, redo att upptäckas, undersökas och 

utforskas. Ytterligare en vinst som pedagogerna lyfter fram är att de tror att det som barn 

upplever kommer de att minnas bättre. De anser även att utemiljön är ett rum som väcker 

nyfikenheten mellan barnen och att de lockas av varandras upptäckter. En av pedagogerna 

uttrycker detta i följande citat: 

 

Barnen får testa sina teorier, å även att jobba med olika sinnen, att se, röra, känna, å testa, jag 

tror att man minns bättre om man fått göra det, min åsikt, det tror jag i alla fall. 

 

När barnens egna upptäckter och intressen tas tillvara framhåller pedagogerna att det är lättare 

att fånga barnen och arbeta vidare. Pedagogerna menar att det blir lättare att fånga spontana 

lärtillfällen som barnen gör i miljöer som barnen upplever intressanta. De lyfter fram vikten av 

erbjuda utemiljöer som stimulerar och lockar barnen till att vilja upptäcka, undersöka och 
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utforska. Pedagogerna lyfter fram vikten av att ta tillvara på barnens spontana upptäcker under 

till exempel promenader, vilket framgår av nedanstående citat: 

 

Men är det spontant, då blir det mer på deras……villkor.  

 

5.1.2. Autentisk miljö 

 

Pedagogerna ger uttryck för att utemiljön ger förutsättningar till lärande i en naturlig miljö. Det 

som sker är på riktigt där sammanhanget lättare kan fångas. Pedagogerna framhåller att arbetet 

i utemiljö erbjuder upplevelsebaserat lärande där alla sinnen får stimulans och kan användas. 

De menar att utemiljön erbjuder upplevelser i dess naturliga miljö där rummet för lärandet är 

färdigt att användas. En av pedagogerna uttrycker detta i följande citat: 

 

 Jag tänker att det blir mer naturligt om det är utomhus, då har man det som så nära, men jag 

vet int om det är så, men jag tänker att det blir mer konstlat om jag gör det inomhus. 

 

Pedagogerna uttrycker att den didaktiska frågan om VAR en lärandesituation sker är ett 

medvetet val då varje plats erbjuder olika typer av lärandesituationer. De framhåller att de är 

noga med att i förväg välja var platsen för lärande ska ske vilket framgår av nedanstående citat:  

 

När man är ute kan man välja ställe att vara på……..syftet styr var man väljer att vara….. Jag 

är mer för att göra saker fysiskt, därför väljer jag att göra saker utomhus. 

 

5.2. Intentioner och handling i praktik  

 

Den andra forskningsfrågan som besvaras är: Hur kan pedagogers intentioner ta sig uttryck i 

praktiken vid utomhusaktiviteter vid spontana eller planerade aktiviteter. Utifrån 

informanternas svar som framkom i intervjuerna och genom stimulated recall utkristalliserades 

tre kategorier: Utgå från barns erfarenheter, Konkret lärande och Medupptäckande pedagoger.  

 

5.2.1. Utgå från barns erfarenheter 
 

Utgångspunkten för pedagogerna är att utgå från barns tidigare erfarenheter. Det görs för att 

pedagogerna ska veta hur ett arbete kan tas vidare för att skapa nya erfarenheter till fördjupat 

lärande för barnen.  

 

Under intervjuerna uttryckte pedagogerna att deras intentioner i arbetet handlar om att de alltid 

vill utgå från barnen och deras tidigare erfarenheter och upplevelser. Pedagogerna menade att 

det var viktigt för dem att alltid utgå från barnens erfarenheter när de planerade aktiviteter. I 

filmsekvenserna kan vi se att deras agerande överensstämmer med deras intentioner. De utgår 

från barnens tidigare erfarenheter och upplevelser. Pedagogerna ger barnen möjlighet att 

reflektera och berätta om sina tidigare upplevelser. I filmsekvenserna kan vi se att pedagogerna 

stannar upp under sin promenad tillsammans med barnen när platsen för aktiviteten ska 

skymtas. Pedagogerna återkopplar till det som barnen varit med om vid tidigare tillfällen genom 
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att ställa frågor om detta. Just återkoppling till det som barnen varit med om är något som 

pedagogerna uttryckt att de har som intention i arbetet. Frågorna som pedagogerna ställer riktar 

barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet. Pedagogerna uttrycker att det är ett sätt att ta reda 

på barnens förkunskaper och vad de kommer ihåg från tidigare lärtillfällen. Utifrån det menar 

de att arbetet kan fördjupas, vilket förtydligas i citatet nedan:  

 

Mer kolla hur läget var……kolla vad vi har att utgå från…..kolla barnens förkunskaper. 

 

Pedagogerna och barnen återvänder till välbekanta och trygga platser vid sina lärtillfällen. De 

menar att det ger barnen möjligheter att upptäcka och se skillnader eller likheter av samma 

fenomen. Just den här dagen besöker de en vik. Vid deras förra besök där var det is på viken 

och den här dagen hade isen smält. Pedagogen uttrycker att det är skillnaden som barnen ska 

upptäcka och resonera om. En av pedagogerna uttrycker detta i följande citat: 

 

Jag ville se vad som hänt sen förra besöket……is där då se skillnad nu. 

 

5.2.2. Konkret lärande 

 

Ett konkret lärande gör det möjligt för barnen att använda hela kroppen och alla sinnen i sina 

lärprocesser. Det sker i naturliga miljöer där sammanhang lättare knyts samman. Genom att 

uppleva konkret beskriver pedagogerna att barnen erbjuds en känsla för vad något är. 

Återkommande uttryck som pedagogerna använder sig av är att de vill arbeta med kroppen och 

alla sinnen. Deras intentioner är att ge barnen möjlighet att uppleva och lära konkret med hela 

kroppen och alla sinnen. Intentionerna pedagogerna har att använda hela kroppen visar sig i 

deras agerande tillsammans med barnen. En av filmsekvenserna visar ett tillfälle som fångas 

när barnen under en promenad upptäcker en genomfrusen vattenpöl på gångvägen. Pedagogen 

bjuder in barnen till att uppleva och känna med hela kroppen och använda sina sinnen. Det 

handlar om att till exempel uppleva hur det känns att glida på isfläcken och hur det låter att 

hoppa på isen. En av pedagogerna uttrycker detta i följande citat: 

 

Jag är mer för att jobba med kroppen, att man känner, luktar….. 

 

Pedagogerna framhåller att barnen också tar egna initiativ till fysiskt och konkret undersökande 

och utforskande. Ett av barnen krasar isen med hälen, ett annat barn lyfter upp isbit och känner 

på den med handen och lägger sedan isbiten mot kinden och påpekar att isbiten är kall och hård. 

Pedagogerna tar tillvara på barnens intresse för detta. Barnen och pedagogerna samlades runt 

det frusna vattnet där pedagogen gick ner på knä och samtalade med barnen. Barnen inbjöds att 

känna på isen på olika sätt genom att använda kroppen och sinnen. Under intervjuerna uttryckte 

pedagogerna att det var viktigt att skapa en känsla i kroppen för lärandet. Även användandet av 

upplevelser med fler sinnen uttrycktes som viktigt för lärandet.  

 

Arbetssättet som pedagogerna använder sig av innebär att de vill ge barnen möjlighet att 

uppleva och erfara naturvetenskap på olika sätt. I filmsekvenserna kan vi se att detta 

framkommer tydligt. En sekvens visar när barn och pedagoger spontant börjar ”åka skridskor” 
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med sina skor på en altan med isbeläggning. Där skapar pedagogerna möjlighet för barnen att 

återuppleva och koppla tillbaka till hur det känns att åka skridskor. Tillsammans stryker och 

lägger de sina bara händer över isen. Pedagogen erbjuder barnen att utforska och uppleva hur 

is känns och vad som händer med den när den varma handen legat där på, vilket uttrycks i citatet 

nedan: 

 

Den är kall,…. det blir blött när jag sätter handen på isen….., den är skrovlig,...isen på 

skridskoplan är slät. 

 

Pedagogen gör barnen uppmärksamma på att is kan upplevas och kännas på olika sätt genom 

att konkret uppleva det själv.  

 

5.2.3. Medupptäckande pedagoger 

 

En medupptäckande pedagog är intresserad av de upptäckter barnen gör. Pedagogen är aktiv 

genom utforskande och upptäckande tillsammans med barnen.  

 

Pedagogerna uttrycker att det är viktigt för dem att upptäcka och utforska tillsammans med 

barnen och nämner begreppet medupptäckare. De fångar naturvetenskapliga fenomen som 

dyker upp i vardagen tillsammans med barnen. Pedagogerna uttrycker att det är viktigt för dem 

att inte ha bråttom när barnen undersöker och utforskar. Pedagogerna menar att barnen måste 

få tid att undersöka och utforska sådant de upptäcker och visar intresse för. Under 

filmsekvenserna ser pedagogerna hur de agerar som medupptäckare tillsammans med barnen. 

Pedagogerna framhåller att de är lyhörda och intresserar sig för det som barnen upptäcker och 

uttrycker. Barnen ges tid till att utforska tillsammans med en aktiv pedagog. Pedagogerna 

påtalar att de intresserade sig av det som barnen säger och uttrycker till dem. För att 

pedagogerna ska ha möjlighet att se det barnen ser ur sitt perspektiv sänker de sig ner på barnens 

nivå. En av pedagogerna uttrycker detta i följande citat: 

 

Vill vara på barnens nivå, på deras höjd, ser att jag kryper ihop…..i jämnhöjd med dem. 

 

5.3. Sammanfattning 
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna använder utemiljön som ett pedagogiskt 

rum för lärande av naturvetenskapliga fenomen. Pedagogerna beskriver att utemiljön är ett rum 

som redan finns där färdigt att användas. De menade även att utemiljön inspirerar till olika 

sorters lärande där barnen kan inspireras av varandra. De menar att utemiljön lockar och 

inspirerar till såväl spontana som planerade aktiviteter. Det visade sig att pedagogerna tar 

tillvara på spontana tillfällen som barnen uppmärksammar, likväl som de använder sig av 

aktiviteter de själva planerat. Aktiviteterna som pedagogerna filmade i studien utgår alltid från 

barnens tidigare erfarenheter. Resultatet visar att pedagogerna lever upp till de intentioner de 

har om hur de vill arbeta med det naturvetenskapliga målet för studien. En av intentionerna som 

pedagogerna hade var att utgå från barnens tidigare upplevelser och erfarenheter. Pedagogerna 

var själva aktiva där de agerade som medupptäckare och bjöd in barnen till att uppleva och 
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känna med hela kroppen. Vi såg även att de återkopplade till sådant som barnen varit med om 

tidigare. Pedagogerna var noga med att bygga vidare på barnens egna erfarenheter där de gavs 

möjlighet att reflektera över tidigare situationer. Resultatet visar hur pedagoger och barn 

använder tidigare kroppsliga och sinnliga erfarenheter för att bekräfta och förtydliga sådant som 

skett tidigare. 
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6. Diskussion 
 

Inledningsvis kommer en metoddiskussion föras om de metodval som använts. Efter det följer 

en resultatdiskussion utifrån resultatet i studien. Vidare följer de implikationer det kan ha för 

oss i vår yrkesverksamhet. Avslutningsvis föreslås fortsatt forskning inom området. 

 

6.1. Metoddiskussion 
 

För att nå syftet med studien kombinerades två olika metoder. Den ena metoden var intervjuer 

med pedagoger för att ta reda på deras intentioner i arbetet med att förskolan ska sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska fenomen (Skolverket, 2011, s.10). Den 

andra metoden var stimulated recall. I den reflekterade pedagogerna över sitt handlade i filmade 

sekvenser av aktiviteter som gjorts angående syftet med studien. Pedagogernas kommentarer 

kopplades till det som sagts under intervjuerna.  

 

Vid planering av studien var syftet att rikta studien mot förskollärare. Det visade sig att den 

förskola som valts ut för studien består av lika delar förskollärare och barnskötare. Det var 

också en förskollärare och en barnskötare som tackade ja till medverkan i vår studie. Ute i 

förskolors verksamheter finns såväl barnskötare som förskollärare vilket gjorde att detta urval 

gjordes. I efterhand har vi upptäckt att det gav oss fler infallsvinklar på hur situationer för 

naturvetenskapligt utforskande kan se ut i förskolan. 

 

Metoderna som använts är dock inte helt problemfria då det finns kritik till både intervjuer och 

stimulated recall något som Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram. När det gäller 

användningen av intervjuer i forskningssammanhang är en del av kritiken svårigheten att 

förhålla sig objektiv till det som studeras. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att intervjuer 

lätt kan bli personberoende och att det ställs alltför ledande frågor. De menar även att den egna 

erfarenheten påverkar hur intervjun tolkas. Dessa problem har vi varit medvetna och löpande 

diskuterat under tiden som studien pågått för att påminna oss själva. En annan aspekt som 

diskuterats mellan oss är att det finns såväl fördelar som nackdelar med att ha en förförståelse 

och erfarenhet av det som studeras. Båda arbetar och har arbetat ett flertal år inom förskolans 

verksamhet som barnskötare. Vi har under arbetets gång påmint oss själva och varandra om 

detta för att förhålla oss professionella Vi kan dock inte bortse från det faktum att vi är en del 

av det resultat som kommer fram i arbetet. Det finns inte enbart nackdelar med att ha 

förförståelse och erfarenhet av det som undersöks. Genom våra erfarenheter har vi haft en 

förståelse för det som informanterna uttryckt under intervjuer och tolkningar av 

filmsekvenserna. Då vi båda är barnskötare i grunden kan vi känna igen en del av det som 

framkommer i intervjuerna. I vissa delar fanns det svårigheter att hitta begrepp för det som 

informanterna ville beskriva. Vi har gjort en resa som innebär att vi tagit till oss begrepp och 

en förståelse av sådant vi tidigare gjort i vårt yrke men inte haft ord för. Det gjorde att vi kunde 

ställa relevanta följdfrågor och även ge feedback för sådant som framkom där deltagarna inte 

själva hittade ord. 
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När det gäller användningen av stimulated recall finns ingen färdig mall för hur det ska utföras. 

En viktig del är att tydligt beskriva sitt tillvägagångssätt och inte tro att det finns en allmän bild 

av det. Problem som kan uppstå är att de som blivit filmade känner sig oroliga över att se sig 

själv på film tillsammans med andra och därför inte vill delta. En lösning på detta är att de som 

blivit filmande först ser på filmen själv (Rowe, 2009). Det här problemet var vi medvetna om 

och lyhörda för. Deltagarna uttryckte att de var ovana att filma sig själva i syfte att reflektera 

över sitt agerande. Även barnen var ovana att bli filmade. Pedagogernas osäkerhet ledde till att 

de själva fick filma de olika sekvenserna. De fick även titta på detta själva innan vi gjorde det 

tillsammans med dem. I de här filmsekvenserna upplevdes dock inte barnen störda över själva 

filmandet. Även för oss var det en ny metod för att nå kunskap där vi ibland kände oss osäkra. 

Vi har upptäckt sådant som kunnat förbättras för att öka möjligheten att ge ett djupare lärande 

för såväl oss som för deltagarna. Det handlar om såväl intervjuerna som att stimulated recall. 

När det gäller intervjuerna upplevde vi att det var svårt att ställa de rätta frågorna som skulle ge 

rika och uttömmande svar av informanterna. Frågorna vi ställde riktade sig mot målet för 

studien. De svar som gavs om sina intentioner kunde relateras generellt till naturvetenskapligt 

arbete. Både vi som utförde intervjuerna och våra informanter var ovana. Att utföra intervjuer 

och stimulated recall kräver mycket träning. När det gäller stimulated recall hade mer 

uttömmande kommentarer och reflektioner kunnat fås av deltagare i arbetslag som är vana att 

reflektera i utvecklingssyfte. Lärandet hade då blivit djupare och bidragit till större utveckling 

för deltagarna i sitt yrke. Något som Björndal (2005) beskriver som en begränsning gällande 

videoinspelningar är att dessa inte kan ses som en kopia av verkligheten utan endast ett urval 

av en situation i den pedagogiska verksamheten. Mycket påverkas av den som filmar, vad är i 

fokus, var är den som filmar placerad och så vidare. Även det är vi medvetna om och 

generaliserar inte till att tro eller uttrycka att det är en heltäckande bild av deltagarna och deras 

agerade eller verksamhet. 

 

6.2. Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet är begrepp som inte kan särskiljas i en kvalitativ studie. Validitet 

handlar om hur giltig en studie är och reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Giltigheten 

kan kopplas till hur intervjufrågorna är konstruerade och hur de ställs. För att de ska vara giltiga 

ska intervjufrågorna vara kopplade till syftet och de frågeställningar som finns för studien vilket 

våra frågor var (Backman et al. 2012). Vi anser att validiteten i de svar vi fått av våra 

informanter är god. De två intervjuerna skedde separat och i den gav informanterna liknande 

svar. Vi anser att det här resultatet inte går att generalisera på flertalet förskolor i Sverige. 

Förskolan som deltog i vår studie valdes ut på grund av att det arbetar med utomhuspedagogik. 

För dem är det en del av vardagen att lärandet sker i utemiljö vilket traditionella förskolor 

vanligtvis inte gör i den här utsträckningen. Däremot anser vi att det går att använda och ta till 

sig hela eller delar av resultatet. Vad resultatet kan bidra med är att se möjligheterna med att 

använda utemiljön för att vidga rummet för lärande  
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6.3. Resultatdiskussion  

 

Studiens två forskningsfrågor har blivit besvarade och diskuteras under detta avsnitt. Svaren på 

forskningsfrågorna gör det möjligt att synliggöra hur utemiljön används för att öka det 

naturvetenskapliga lärandet i förskolan. Det sker i relation till tidigare forskning och den 

teoretiska utgångspunkten som finns för studien. 

6.3.1. Utemiljön som resurs för naturvetenskapligt lärande. 

 

Resultatet i studien visar att utemiljön erbjuder lärande baserat på upplevelser i dess naturliga 

miljö. Genom att ha utemiljön som arena för lärande kopplas fler sinnen till det som sker. 

Dofter, ljud, känslor och andra sinnesupplevelser används i naturliga miljöer där teori och 

handling inte skiljer sig åt utan kompletterar varandra (Szczepanski, 2013). I uterummet görs 

upplevelserna konkreta för barnen. Studien visar att kommunikation och samtal är viktiga 

beståndsdelar för lärandet i utemiljön. Det är även något som ses som grunden i ett 

sociokulturellt perspektiv gällande utveckling och lärande. Enligt det sociokulturella 

perspektivet och utvecklingspedagogiken är det genom kommunikation och samspel med andra 

individer som kunskap förs vidare (Säljö, 2008; Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 

2014). Pedagogerna uppmärksammade att de lade stor vikt vid att kommunicera med barnen 

och även att barnen kommunicerade mellan varandra på olika sätt. Pedagogerna och barnens 

sätt att kommunicera skedde inte enbart på det verbala planet.  De använde även kroppsspråk, 

gester och ting för att förklara eller förtydliga för varandra. Barnen använde konkreta ting i 

utemiljön för att visa på sin förståelse eller för att svara på frågor. Utifrån resultatet och det vi 

läst om lärande i autentiska miljöer har en tanke dykt upp. Barn som vistas i autentiska miljöer 

där de kan uppleva på riktigt ges möjlighet att uttrycka och visa med hela kroppen. Det finns 

olika uttryckssätt och språk som barn kan använda för att visa det som erfarits av dem.  

 

Under pedagogernas reflektion av filmsekvenserna uttryckte de att lärandet blev mer 

förkroppsligat hos barnen när de gavs möjlighet att erfara på olika sätt. Det som sker i autentiska 

miljöer blir inte något abstrakt som barnet hört talas om. Barnen ges möjlighet till 

förstahandsupplevelser där hela kroppen och flera sinnen stimuleras. I samstämmighet med det 

som utvecklingspedagogiken ser som en viktig beståndsdel i lärandet är att pedagogen utgår 

från både barns erfarenheter och deras erfarande. Marton och Booth (1997) beskriver att barns 

erfarande är något som sker med hela kroppen genom att barn kan se, uppfatta, urskilja eller 

förstå något. Thulin (2015) menar att både teoretiska begrepp och praktiska aktiviteter är viktiga 

i det naturvetenskapliga arbetet. Broar kan byggas mellan det naturvetenskapliga och vardagliga 

lärandet som sker. Något vi kunnat urskilja i resultatet är att pedagogerna tar tillvara på 

naturvetenskapliga fenomen som dyker upp i vardagen. De fångade dessa och skapade tillfällen 

för naturvetenskapligt lärande genom konkreta upplevelser. Teoretisk kunskap tillsammans 

med pedagoger som agerar meduppäckare där barns upptäckter och erfarenheter tas tillvara 

skapar möjligheter för att rikta och fördjupa lärandet. I det förstärkta uppdrag som förskolan 

getts mot att arbeta med naturvetenskapligt innehåll tolkar vi det som att utemiljön erbjuder 

goda förutsättningar för att det ska kunna ske. I Lpfö98 lyfts fram att barn i sitt lärande ska ges 

möjlighet att använda sig av olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, 
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sinnliga och estetiska (Skolverket, 2011). Vi menar att arbete mot naturvetenskapliga mål i 

utemiljö erbjuder barn att använda sig av olika sätt att uttrycka sig på och ta del av kunskap i 

samspel andra barn och vuxna samt med omgivningen.  

 

Det vi kan se i studien är att pedagogerna är intresserade av det som barnen gör och agerar som 

aktiva medupptäckare tillsammans med barnen. Det är något som kan kopplas till begreppet 

“learning by doing” som förknippas med Dewey. Det innebär att lärandet sker av och med 

varandra i sociala situationer (Dewey, 2004). Pedagogerna är på barnens nivå när de samtalar 

med barnen. För att komma i jämnhöjd med barnen sänker pedagogerna sig ner på knä. De 

menar även att det är viktigt att ge barnen tid till att själva utforska, upptäcka och samtala om 

sina funderingar. Fyra kompetenser som Andersson och Gullberg (2012) ser som viktiga i 

naturvetenskapligt arbete handlar om att pedagoger ska se och ta tillvara på barns erfarenheter, 

fånga sådant som sker i stunden, ställa frågor till barnen som utmanar dem samt att stanna kvar 

i det som sker och ge tid att lyssna på det barn uttrycker. Andersson och Gullberg (2012) lyfter 

även att pedagoger behöver kunskap och självförtroende inom naturvetenskap. Det vi såg i vår 

studie var att pedagogerna både arrangerade lärtillfällen men även fångade spontana tillfällen 

som dök upp. De spontana tillfällen som fångades var både sådant barnen upptäckte men även 

en situation som pedagogen spontant arrangerade. I bemötandet av barnen kunde urskiljas att 

det var viktigt att se och höra det som barnen upptäckte och sedan utgå från deras erfarenheter. 

Pedagogerna stannade kvar i situationerna och gav barnen tid till undersökande och 

upptäckande. Det fanns tid för att lyssna på det som barnen uttryckte eller funderade över. Även 

pedagogerna ställde frågor till barnen för att utmana dem till att tänka vidare. Just dessa 

kompetenser är något som Andersson och Gullberg (2012) nämner som viktiga för pedagoger 

att bemästra förutom att de ska ha kunskap och självförtroende inom ämnet. 

Resultatet visar att utemiljön ger möjligheter att ta tillvara på spontana tillfällen som dyker upp 

av såväl barn som pedagoger. I studien upplever pedagogerna att det är lättare att fördjupa sig 

i ett naturvetenskapligt fenomen som barnen själva upptäckt. De vi tänker är att barnen känner 

sig mer delaktiga när de är med och styr över innehållet. Det gör att barnen agerar aktivt och 

deltar i det som sker. Pedagogerna tar tillvara på upptäckter av naturvetenskapligt innehåll i 

utemiljön som används till aktiviteter för lärande tillsammans med barnen. Pedagogernas 

inställning och egna kunskaper om naturvetenskapligt lärande påverkar hur, om och i vilken 

grad uterummets möjligheter tas tillvara för barns lärande i förskolan. Thulin (2015) lyfter fram 

att pedagogers kunskap om naturvetenskapliga fenomen är viktiga för hur de tar tillvara på 

naturvetenskapligt lärande tillsammans med barnen. En annan viktig aspekt handlar om att 

naturvetenskapen har ett eget språk som skiljer sig från det vardagliga språket. Då är det viktigt 

att pedagoger har teoretiskt kunskap som gör att de kan använda viktiga begrepp som barnen 

får höra och även koppla till konkreta upplevelser. Pedagogerna i studien använder utemiljön 

som rummet för lärande där konkreta upplevelser i dess rätta miljö direkt kan kopplas kan 

naturvetenskapliga begrepp. På det sättet kan sammanhang byggas mellan det 

naturvetenskapliga och vardagliga lärandet som sker. Teoretisk kunskap tillsammans med 

aktiva och medupptäckande pedagoger där barns upptäckter och erfarenheter tas tillvara skapar 

möjligheter att rikta och fördjupa lärandet. Thulin (2015) menar att både teoretiska begrepp och 

praktiska aktiviteter är viktiga i det naturvetenskapliga arbetet. 
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Resultatet visar att det finns ett flertal vinster med att använda utemiljö för lärande. Utemiljön 

är något som finns nära och alltid kan användas. Det är en autentisk plats där hela kroppen och 

alla sinnen används och stimuleras i lärandet. Genom att lära med konkreta upplevelser skapas 

en känsla i kroppen för hur något är. Pedagogerna uttrycker att det som upplevs med kroppen 

är något som barnen minns bättre samt att utemiljön stimulerar barnen att inspireras av 

varandra. Detta är även något som Szczepanski i Dahlgren (2007) styrker. Han menar att 

lärande i naturliga sammanhang där vi gör något med kroppen och upplever i sin naturliga miljö 

skapar förutsättningar för att beröra en individ. Det gör att vi lättare förstår och utvecklar vår 

begreppsförståelse. Även Thulin (2015) lyfter vikten av att det är viktigt att uppleva 

naturvetenskap med alla sinnen. Hon menar att det är viktigt att pedagoger ställer frågor och 

kommunicerar tillsammans med barnen om naturvetenskapliga fenomen. Thulin (2015) 

framhåller att förskolan bör ha fokus på att låta barn använda sig av ett undersökande arbetssätt 

i naturvetenskapen tillsammans med pedagoger. 

 

Sammanhanget där lärandet sker är viktigt vilket kan kopplas till något verkligt som barnen kan 

relatera till och skapa mening om. Att lära i samspel tillsammans med andra är en annan viktig 

del. Carlgren (2013) beskriver att en framgångsrik pedagogisk verksamhet har många 

gemensamma drag med det lärande som sker utanför den pedagogiska verksamheten. Genom 

att använda utemiljön som resurs i lärandet finns möjligheter att använda de redskap och 

variationer som finns i den autentiska miljön. På det sättet blir lärandet konkret och något som 

sker i ett socialt samspel med andra individer och med omgivningen. Ett konkret lärande i olika 

miljöer blir ett stöd till att kunna dra egna slutsatser som kopplas till andra områden. Nordin -

Hultman (2004) lyfter fram att det finns begränsningar och regleringar av det pedagogiska 

rummet och materialet i svenska förskolor idag. Det vi tänker är att dessa begränsningar 

försvinner när utemiljön används som ett pedagogiskt rum för lärande. Utemiljöns möjligheter 

som platsen för lärande är oändlig. Möjligheter kan tas tillvara om, och när barn och pedagoger 

är trygga med platsen. Då kan ett naturvetenskapligt lärande i utemiljö genom utforskande och 

upptäckande ske tillsammans.   

 

6.4. Implikationer för vårt yrke 

 

Genom den studie som gjorts har vi blivit än mer medveten om den resurs som utemiljön 

erbjuder för lärande med naturvetenskapligt innehåll. Som förskollärare eller barnskötare 

behövs olika kompetenser och personligheter för att kunna möta olika barn och deras 

erfarenheter. En insikt som vi påmints om är vinsten av hur olika yrkesgrupper och kompetenser 

kompletterar varandra i förskolan. Det vi tar med oss i vårt yrke är att använda utemiljön en 

resurs i det pedagogiska arbetet. Även arbetet i utemiljön kräver en medveten pedagogik i 

arbetet mot strävansmålen i Lpfö98. En annan insikt är att se uterummet som ytterligare en plats 

för lärande. Det som blivit tydligt i studien är vikten av att arbeta för att skapa en reflekterade 

praktik. Genom att se på sig själv så som pedagogerna i studien gjorde kan leda till egen 

utveckling och i förlängningen även av verksamheten. Vi har blivit påmind om hur viktig 

utbildningen varit för vårt yrke. Det som tidigare gjorts i praktiken (som barnskötare) har idag 

fått en djupare innebörd för oss. Vi kan nu stödja oss på ord, begrepp och teoretiska 

ställningstaganden och utgångspunkter i arbetet vilket ger en trygghet i yrkesrollen som 
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förskollärare. Det vi kan bidra med är att inspirera andra att läsa vidare och att sätta ord på det 

vi och andra gör.  

 

6.5. Förslag till fortsatt forskning 

 

I studien har vi berört en del av hur utemiljön används i det naturvetenskapliga arbetet för att 

nå strävansmålet “att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla 

fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2011, s.10). Det hade varit intressant att se hur utemiljön kan 

användas även för att sträva mot andra mål i Lpfö98 såsom skriftspråk eller matematik. Att lära 

i utemiljö kan innefatta andra områden än ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det skulle även 

vara intressant ur barns eget perspektiv att ta del av hur de upplever lärande i autentiska miljöer.
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Bilaga 1. Brev till informanter. 

 

Hej, 

Tack för att ni vill vara med och delta i vårt arbete med stimulated recall till vårt examensarbete, 

c-uppsats vid Luleå tekniska universitet.  

Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen om hur utemiljön används för att nå målen i 

förskolans läroplan, Lpfö 98, Skolverket (2011) inom området naturvetenskap. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska 

fenomen (Skolverket, 2011, s.10).”   

 

För att skapa underlag till vårt arbete börjar vi med att intervjua er inom området. Intervjuerna 

kommer att ta ca 40-60 minuter och sker genom en telefonintervju. Intervjun kommer att spelas 

in. Efter intervjuerna kommer en av oss att dokumentera några aktiviteter som ni har 

tillsammans med barnen. Vi önskar filma vid 3-4 tillfällen och ca 5 minuter per film. Några 

dagar efter aktiviteten kommer vi båda två att delta i en reflektion där ni som pedagog 

reflekterar över aktiviteten. Vi kommer att spela in reflektionen.  

Efter dessa reflektioner kommer vi att tacka för er medverkan och själva använda materialet 

som vi samlat in till vidare reflektioner och som underlag för vårt arbete i vår uppsats.  

 

I vår studie förhåller vi oss till de forskningsetiska principerna som innebär att alla som deltar 

i studien kommer att vara anonyma (informations- kravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

Vi ser fram emot att träffa Er för intervjun. 

2015-11-10  

Pedagog 1 klockan12.45 och pedagog 2 klockan kl. 14.00. 

Reflektioner av aktiviteter/filmat material. 

2015-11-17 

Pedagog1 klockan 09.30 och pedagog 2 klockan 10.30. 

 

 

Hälsningar Susanne Bergdahl Johansson & Lotta Söderberg 

 

Susanne mobil: XXX-XXX XX XX 

Lotta mobil:     XXX-XXX XX XX 

 

 

 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Bilaga 2. Brev till vårdnadshavare 

 

 

Hej vårdnadshavare! 

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på Luleå 

tekniska universitet. Som vårt examensarbete ska vi göra en stimulated recall. Det handlar om 

att reflektera över sitt förhållningssätt och analysera sitt arbete utifrån sina intentioner. 

Syftet med vårt arbete är att öka kunskapen om hur utemiljön används för att nå målen i 

förskolans läroplan, Lpfö 98, Skolverket (2011) inom området naturvetenskap. 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska 

fenomen (Skolverket, 2011, s.10).”   

 

För att skapa underlag till vårt arbete börjar vi med att intervjua två pedagoger på er förskola. 

Efter intervjuerna kommer en av oss att dokumentera några aktiviteter som pedagogerna har 

tillsammans med barnen på förskolan. Vi önskar filma vid 3-4 tillfällen och ca 5 minuter per 

film. Efter aktiviteten kommer vi två studenter att delta i en reflektion där pedagogen som deltog 

i aktiviteten reflekterar kring sitt eget agerande i själva aktiviteten.  

Efter dessa reflektioner kommer vi att tacka för pedagogernas och barnens medverkan och 

själva använda materialet som vi samlat in till vidare reflektioner och som underlag för vårt 

arbete i vår uppsats. 

  

Materialet som vi samlar in kommer endast att användas av oss som gör studien. Alla som deltar 

är helt anonyma. Deltagandet är frivilligt och ni har som föräldrar rätt att välja att avböja ert 

barns deltagande. Det insamlade materialet kommer att raderas efter det att vi har bearbetat 

materialet. 

När examensarbetet är klart är det en offentlig handling som kommer att kunna sökas via 

sökmotorer på webben. 

 

Vi önskar att du som förälder meddelar er förskolepersonal senast onsdag 15/11-2015 om ni 

INTE vill att ert barn ska delta i vårt filmande. Om ni inte kontaktar er förskola innebär det att 

vi fått ert godkännande.  

 

I vår studie förhåller vi oss till de forskningsetiska principerna som innebär att alla som deltar 

i studien kommer att vara anonyma (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

 

Vi ser fram emot att få göra vår stimulated recall på er förskola. 

Hälsningar Susanne Bergdahl Johansson & Lotta Söderberg 

 

Susanne mobil: XXX-XXX XX XX  

Lotta      mobil: XXX-XXX XX XX 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Bilaga 3. Intervjufrågor till informanter 

 

Syfte 

I den här studien är syftet är att öka kunskapen om hur utemiljön används för att nå det 

naturvetenskapliga målet  

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för enkla fysikaliska 

fenomen (Skolverket, 2011, s.10).”  

 

Definition av utemiljö 

Med utemiljö menas i detta arbete den miljö som är utomhus. Det kan vara förskolegården eller 

platser utanför förskolans gård som till exempel vägar, skogen, stigar, affär med mera. 

 

———————————————————————————————————— 

Enkla fysikaliska fenomen kan exempelvis handla om fasförändringar hos vatten (vatten, is, 

ånga, kondensation, snö, hagel). Det kan även handla om vinden, balans, jämvikt, friktion, ljud 

(långt bort och nära).  

———————————————————————————————————— 

Intervjufrågor, dina tankar om dessa frågor.  

Vad heter du? 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Vad har du för egna erfarenheter och minnen som generellt kan kopplas till naturvetenskap? 

Kan du ge exempel på sådant du brukar göra som är kopplat till det specifika strävansmålet för 

vår studie. (Exempelvis om ni är ute på promenad och barnen upptäcker ett fysikaliskt fenomen. 

Hur vill du ta tillvara på det tillfället?).  

Kan du beskriva dina intentioner (hur du vill, din önskan) om hur du vill arbeta med det 

specifika målet. Tänker du på något särskilt när du pratar eller skapar tillfällen för lärande för 

detta? 

Kan du dela med dig av dina tankar om hur du ser utemiljön som en resurs i det arbetet? 

Är du bekant med utemiljön kring din förskola?  

Använder du utemiljön under planerade aktiviteter? Kan du beskriva på vilket sätt och i sådant 

fall hur? 

Beskriv hur du tar in utemiljön som resurs generellt i ditt arbete mot naturvetenskap?  

Ser du att lärande utomhus skiljer sig från lärandet inomhus? Beskriv hur eller på vilket sätt 

sådant fall. Finns det vinster med utomhusaktiviteter och lärande? 

Generellt i arbetet med naturvetenskapliga ämnen, hur ser du på växelverkan mellan att använda 

utomhus och inomhusmiljön? 

 

Vi ser fram emot ett givande och trevligt samtal. 

Tisdag 2015-11-10  

Pedagog 1 klockan 12.45 och pedagog 2 ca klockan 14.00. 

 

Hälsningar Susanne Bergdahl Johansson & Lotta Söderberg 

Susanne mobil: XXX-XXX XX XX 

Lotta      mobil: XXX-XXX XX XX  


