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Abstrakt  

Studiens syfte var att bilda en förståelse för hur pedagoger i förskolan uppfattar sitt uppdrag 

gällande naturvetenskap och teknik i utemiljön. För att besvara studiens syfte och 

frågeställningar användes kvalitativa observationer och en gruppdiskussion. Under en vecka 

träffade vi ett arbetslag för att observera deras utevistelse och sedan genomfördes en 

gruppdiskussion för att låta pedagogerna själva beskriva hur de tänker kring naturvetenskap 

och teknik i utemiljön.    

 

Metoden som användes under observationerna var ett observationsschema där vi undersökte 

pedagogernas arbetssätt i utemiljön. Utifrån observationerna fick studien fram resultatet att 

pedagogerna inte alltid uppmärksammar naturvetenskap och teknik med barnen vid 

situationer som uppstår. För gruppdiskussionen användes omvänd tratteknik vilket innebär att 

frågorna som ställdes först var mer specifika för att sedan bli mer öppna. Resultatet från 

gruppdiskussionen visade att pedagogerna upplevde att utemiljön var ett komplement till 

aktiviteter och temaarbeten inom naturvetenskap och teknik. Framförallt tyckte pedagogerna 

att utemiljön och närmiljön var en inspirationskälla till nya temaarbeten.   

  

Nyckelord: Förskola, Naturvetenskap, Teknik, Utemiljö.  
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Inledning  

Staten styr vad landet ska prioritera i skolan och förskolan. Nu är naturvetenskap och teknik 

högt prioriterat, tidigare har matematik varit aktuellt. Det är upp till varje kommun att 

transformera och realisera de prioriterade målen. Pedagoger och lärare ska även sträva mot att 

väcka barnens intresse. Prioriterade mål inom förskolan är sådant som pedagogerna 

kontinuerligt ska arbeta mot i verksamheten under en längre tid. Dessa mål följs upp, 

analyseras och utvärderas i det systematiska kvalitetsarbetet för att synliggöra om kunskapen 

och intresset för matematik, naturvetenskap och teknik har ökat under den tid som arbetet 

pågått. Dock kan detta utspela sig över flera års tid innan resultat kan visas. Luleå kommun är 

ett exempel på en kommun som har prioriterat matematik, naturvetenskap och teknik i 

förskolan och skolan. Skolverket (2011a) genomför en satsning på naturvetenskap och teknik 

har som mål att Sveriges barn och ungdomar ska bli kunnigare inom teknik och 

naturvetenskapliga ämnen. Det gäller naturligtvis även Luleå och därför arbetar skolan i Luleå 

långsiktigt med att öka barns och ungas intresse för och kunskaper i teknik och 

naturvetenskap. I detta arbete är förskollärarna nyckelpersoner för att realisera målen genom 

att skapa möjligheter för barn att finna både intresse och kunskaper.   

  

Utemiljön på förskolan har länge varit en plats för fri lek och utforskande. Denna studie har 

som mål att lyfta fram de möjligheter som finns för lärandet inom naturvetenskap och teknik i 

utemiljön. Förskollärarens delaktighet i och intresse för barnens lek och upptäckande i 

utemiljön är en viktig del för det lekfyllda, livslånga, lärandet. Både planerad och oplanerad 

utemiljö bör ses som en undervisningsmiljö för att utforska och lära i (Skolverket, 2011b). 

När pedagogerna är närvarande i barnens lek i utemiljön hjälper det att stimulera barnens 

lekar och de aktiviteter som utvecklas av leken. Detta är även en förutsättning för att 

intentionerna med läroplansmålen ska uppnås (Skolverket, 2011a). Utemiljön är den del av 

verksamheten där barnen vanligen leker fritt och pedagogerna observerar och löser de 

konflikter som uppstår barnen emellan. Pedagogen agerar som en slags vakt som ska hålla allt 

i ordning och se till att alla barn hittar någonting att göra under utevistelsen. Bakgrunden till 

det här arbetet ligger i huruvida pedagogers uppfattningar om vad och hur utemiljön används 

till i lärande syfte. Studiens avsikt är att skapa ett nytt perspektiv för pedagoger att förhålla sig 

till utemiljön. Tidigare forskning om utemiljön fokuserar till stor del på barnen och till 

utemiljöns uppbyggnad. Därför ska denna studie lyfta fram pedagogernas roll i barnens 

utveckling.  

  

    

Arbetsfördelning  

Under arbetet har vi båda varit delaktiga i planering och strukturering av studien. 

Observationerna och gruppdiskussionen som studien grundar sig på har vi båda medverkat 

och analyserat tillsammans. Allt som finns med i arbetet är skrivet av oss tillsammans. Vi har 

gemensamt sorterat och transkriberat de valda metoderna i studien. Varje del i studien är 

granskad och skriven av oss båda.   
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Syfte och frågeställningar  
  

Studiens syfte är att se hur pedagoger påverkar barnens intresse inom natur och teknik i 

utemiljön. Samt hur utomhuspedagogik med fokus på naturvetenskap och teknik i förskolan 

utvecklar barnens förståelse. Studien ska synliggöra och diskutera utepedagogikens 

möjligheter till lärande inom naturvetenskap och teknik, för att förskollärare i framtiden ska 

kunna få möjlighet till användning av de kunskaper som studien kommer fram till.   

  

1. Hur arbetar pedagogerna praktiskt med naturvetenskap och teknik i utemiljön?  

2. Hur uppfattar pedagogerna sitt uppdrag gällande naturvetenskap och teknik i  

förskolans utemiljö?   
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Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras först betydelsen av förskolans utemiljö och hur naturvetenskap och 

teknik relaterar till förskolans utemiljö. Därefter behandlas pedagogens roll och syn på sitt 

uppdrag samt barns intresse för naturvetenskap och teknik. Slutligen beskrivs det 

sociokulturella perspektivet på lärande som studien har inspirerats av.   

  

Utomhuspedagogik och förskolans utemiljö   

Utomhuspedagogik fokuserar på utemiljöns betydelse för lärande, hälsa och samarbete. 

Bergholm (2006) berättar att utomhuspedagogiken vill synliggöra människan, samhället och 

det globala kretslopp som människor lever i. I utemiljön finns det många utgångspunkter 

gällande lärandet om närmiljön.  Det bildar en grund för barnens självutveckling och 

självständighet, det är även en plats för estetiska upplevelser och läroprocesser. 

Utomhuspedagogiken ska ses som ett komplement till det vardagliga lärandet som sker 

inomhus på avdelningarna (Bergholm, 2006). Att använda pedagogik i utemiljön bör ses som 

en viktig del i barns lärande, inom alla skolformer. Genom att använda utemiljön för 

undervisning har pedagoger lättare att fånga barns begrepp och frågor, för att därigenom 

komma i kontakt med naturens olika fenomen och processer. Syftet med utomhuspedagogiken 

är att koppla samman hand, huvud och hjärtat i en läroprocess (Bergholm, 2006).  

  

Utomhuspedagogik kan relateras både till skola och till förskola. Det centrala är att det utgår 

från pedagogers arbets- och förhållningssätt. Dahlgren och Szczepanski (2011) refererar till 

Petra Rantatalo som beskriver åskådningsundervisningen som en viktig del i arbetet. Det 

skolvärlden vill ha ut av denna undervisning är att pedagogerna ska knyta an till upplevelser 

från verkligheten.   

  

Utomhuspedagogiken användes av pedagogerna ute på skolgården, detta väljs i studien att 

kallas utemiljön. Rantatalo (2002) beskriver att undervisningen i utemiljön är återkommande i 

reformskolor under 1900-talet och detta startade för att skapa närmare kontakt med barnen, 

samtidigt som utemiljön var tänkt att stimulera barnens lärande. Utemiljön skulle även ses 

som ett komplement till barnens skolböcker samt undervisningen inomhus. Att kombinera 

dessa är enligt Dahlgren och Szczepanski (2011) en viktig del för barns vidare utveckling och 

självkännedom. Polanyi (1967) tyst kunskap handlar om kunnande som individen saknar 

vetande om, även det som individen kan göra utan att hen kan beskriva (tala om) hur hen gör. 

Denna kunskap är intressant för studien på grund av att den visar att barnen kan ha en 

kunskap som de inte kan förklaras med andra ord för pedagogerna. Därmed kan pedagogerna 

få ett intryck av att barnen inte har en viss kunskap för att barnen inte muntligt kan förklara 

den.   

  

Hur utemiljön ser ut och framförallt hur pedagogerna ser på sin egen utemiljö och närmiljö 

reflekteras i hur den praktiskt används som en del i lärprocessen. Förskolans utemiljö kan se 

olika ut beroende på hur närmiljön ser ut. Elm, Fristorp och Lindstrand (2012) skriver att 

förskolor som ligger i stadsmiljö sällan har en särskilt stor utemiljö. En förskola som ligger på 

landsbygden har generellt mer tillgångar och möjligheter till en stor yta samt med natur som 
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utemiljö. Dahlgren och Szczepanski (1997) beskriver landskapet som en viktig resurs för 

barnens förståelse om det abstrakta omkring oss. De nämner även att utemiljön är en lika 

självklar lärmiljö som biblioteket eftersom barnen kan få samma kunskaper fast i olika 

miljöer.  

  

I utemiljön finns det många möjligheter till lärande för barnen, det är därför viktigt att 

pedagogerna ser möjligheterna med förskolans utemiljö. Dahlgren och Szczepanski (2011) 

beskriver lärarens uppfattningar om lärande och undervisning utomhus. Inledningsvis nämner 

de att utomhuspedagogiken har en tydlig koppling till platsen för lärandet, lärandeobjektet 

samt miljön och för hälsan. Genom att barnet möter fenomen i sin miljö blir det ett objekt för 

lärande. Lekfulla lärandeaktiviteter i utemiljön kan ge barnen en djupare förståelse om de 

saker som barnen lärt sig inomhus under exempelvis samlingar. Alla tar in kunskap på olika 

sätt, vissa har lättast att lära sig genom att läsa, andra genom att se och utforska. Dahlgren och 

Szczepanski (2011) skriver att nästan all kunskap och alla färdigheter mer eller mindre kan 

inhämtas i utemiljön. De yngre barnen har framförallt behov av att lärandet ska ske i olika 

sammanhang och situationer. Att använda sig av närmiljön för att skapa nya 

lärandesituationer ger barnen olika möjligheter till lärande. En aktivitet kan exempelvis vara 

att utforska vattnets olika faser tillsammans med barnen. Dahlgren och Szczepanski (2011) 

skriver att pedagoger måste byta rörelsearena för att skapa nya kommunikativa miljöer för 

lärande. Det Dahlgren och Szczepanski menar med rörelsearena är de lärandemiljöer som 

barnen vistas i under de dagliga verksamheterna. Lärande i utemiljön på förskolan och skolan 

borde ses som ett komplement till den traditionella pedagogiken som sker mellan fyra väggar 

(Dahlgren & Szczepanski, 2011).  

  

Utemiljön är en inspirationskälla för att hitta och se barns intressen. Pedagogerna kan senare 

bygga vidare på erfarenheter från utemiljön för att exempelvis starta ett temaarbete. Ett 

temaarbete är ett bra sätt för förskolan att arbeta med olika områden i läroplanen. Dalgren och 

Szczepanski (2011) förklarar att utemiljön är ett komplement till inomhusmiljön att hämta 

kunskap ifrån. För att hinna arbeta med alla områden i läroplanen som naturvetenskap, 

estetiska lärprocesser, matematik och språk väljer många förskolor att använda sig av 

temaarbeten.   

  

I utemiljön finns det mycket för barnen att upptäcka, varje gång pedagogerna går ut med 

barnen hittar de någonting nytt. Vädret förändrar utemiljön varje dag och månad vilket ger 

pedagogerna och barnen nya naturvetenskapliga fenomen att upptäcka och utforska. 

Pedagogerna kan även uppärmsamma de nya tekniker som barnen använder sig av i utemiljön, 

som exempelvis snöskottning eller sandslottsbyggande (Thulin, 2011). Som pedagog är det 

således viktigt att skapa tillfällen i utemiljön och uppmärksamma anknytningar till 

naturvetenskap i barnens lek.  

  

Hur pedagogerna introducerar och presenterar utemiljön samt de material som finns i denna 

påverkar barns möjligheter till att utforska, undersöka och skapa kunskap (Elfström, Nilsson, 

Nilsson & Wehner-Godée, 2008). Det sker ett ständigt samspel mellan barn och de material 
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som finns i utemiljön. Därför kan avsaknad av vissa material få stora konsekvenser för vad 

barn gör och inte gör. Närmiljön kan användas för att stimulera barnen i sin utveckling inom 

naturvetenskapliga fenomen i närmiljön. Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) 

skriver att barn till sin natur är nyfikna naturforskare, redan som spädbarn undersöker de sin 

natur och närmiljö. Skolverket (2011a) förklarar hur materialet som är tillgängligt för barnen 

hjälper dem i deras utforskande. Det är viktigt att låta barn utforska och pröva på teknik i 

vardagen med olika material. Pedagogerna måste fundera på vad de vill att barnen ska lära 

sig, utifrån läroplanens strävansmål och intentioner. Bjurulf (2013) skriver om vikten av att 

pedagogen är uppmärksam och är en medupptäckare tillsammans med barnen.   En 

förskollärare som inte ser möjligheterna med att gå ut i naturen eller uppmärksammar det 

lärande som faktiskt finns i utemiljön kan heller aldrig ta initiativet till att uppmärksamma 

lärandet tillsammans med barnen.  

  
Naturvetenskap och teknik i förskolan  

Helldén et al. (2010) förklarar att naturvetenskap är allt som finns runt omkring oss och att det 

finns mycket som ingår i kategorin naturvetenskap. Naturens fenomen och lagar är något som 

har fascinerat människan under många år och kan än idag ge oss nya kunskaper om vår 

omvärld. Att vatten har olika faser det vill säga gas, fast och flytande är fascinerande även för 

vuxna. Att eld behöver syre för att brinna, att djur kan anpassa sig efter klimatet genom att 

byta päls. Allt detta och mycket mer får pedagoger uppleva flera gånger varje år tillsammans 

med barnen i förskolan. Brage och Linde (2012) skriver att naturvetenskap och teknik handlar 

om att undersöka vardagliga fenomen tillsammans med barnen i förskolan. Det handlar inte 

om att pedagoger ska förklara naturvetenskap och teknik utan att de tillsammans ska fundera 

och ställa sig de didaktiska frågorna: vad? hur? och varför? för att ge barnen en chans att 

uttrycka sina tankar och frågeställningar kring fenomenen. Thulin (2011) bekräftar att barnens 

frågor är viktiga att bemöta som pedagog eftersom det är barnets fundering och intresse för 

sin omvärld. Barnen formulerar sina frågor utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter.   

  

Helldén et al. (2010) förklarar att dagens naturfilmer är verklighetstrogna och 

kunskapsgivande och att barnen genom dem kan ges möjligheter att uppleva andra miljöer 

runt om i världen. Utifrån filmerna kan barnen skapa erfarenheter av att ha sett exempelvis en 

björn på nära håll och kunna se hur den lever i naturen. Detta hjälper dem att skapa kunskap 

om djuren i deras naturliga miljö, utan att kunna bevittna det i verkligheten. Dagens teknik ger 

pedagogerna möjligheten att synliggöra och visa djur och växter som inte finns i barnens 

närmiljö. Begreppen teknik och naturvetenskap är två områden som hela tiden utvecklas. 

Teknik är inte bara mobiler, surfplattor, datorer och andra vardagliga elektroniska verktyg. 

Bygg och konstruktion med olika material är någonting som förknippas som teknik inom 

förskolan. Teknik begreppet är mer än ett tekniska redskap exempelvis att använda verktyg 

som hjälp för att lösa ett problem som uppstått räknas också som del i tekniken. Bjurulf 

(2013) nämner några olika tekniker som exempelvis enkla maskiner, att öppna en dörr är 

teknik, att dra upp dragkedjan på din jacka är teknik och att forma en snöboll med dina händer 

är teknik.  
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Naturvetenskap och teknik i utemiljön  

I utemiljön finns många möjligheter för pedagogerna att uppmärksamma naturvetenskap och 

teknik. Att använda utemiljön som en del av lärprocessen inom natur och teknik hänger ihop 

med pedagogens intresse och inställning till utemiljön. Bjurulf (2010) förklarar att många 

pedagoger inte anser sig ha nog mycket kunskap inom dessa områden. Pedagogerna kan då 

uppleva en osäkerhet med natur-och teknik- undervisning. Brage och Linde (2012) skriver om 

förskolans anpassning av naturvetenskap till barnens nivå. Om pedagoger inte vet svaret på en 

fråga barnen ställer kan de alltid upptäcka och skapa nya kunskaper tillsammans med barnen 

genom att söka rätt på svar i böcker eller datorn. Vidare skriver Brage och Linde (2012) hur 

användandet av experiment kan skapa ett intresse i lärandet inom naturvetenskap och teknik. 

De ger förslag på hur pedagoger ska förhålla sig under genomförandet av experiment. 

Framförallt menar de att pedagogerna inte ska ta över experimentet utan låta barnen själva 

fundera, ställa hypoteser och komma med idéer. Det ger pedagogerna möjlighet att fånga 

barnens intresse samt få reda på vad barnen redan har för kunskaper om ämnet. Barnen är 

upptäckare och utforskare i miljön och där är det viktigt att pedagogerna möter deras tankar 

och idéer om naturvetenskap och teknik (Brage & Linde, 2012).  Naturvetenskap och teknik 

finns runt oss hela tiden, det är upp till oss att synliggöra det (Helldén et al, 2010). Det ger 

barn möjlighet att upptäcka och utforska naturen i verkligheten (Brage & Linde, 2012). 

Skolverket (2011a) skriver om hur pedagogernas delaktighet i aktiviteter bidrar till 

utforskande och spännande upplevelser för barnen. Under aktiviteten eller leken får 

pedagogen reda på barnens erfarenheter och kan sedan synliggöra och sätta ord på det barnen 

gör.   

  

Läroplansmålen inom teknik har förstärkts sedan den nya reviderade utgåvan av förskolans 

läroplan kom 2011. När läroplanen reviderades var det många pedagoger som var osäkra på 

hur de skulle förvalta teknik- begreppet för barnen på förskolan. Bjurulf (2013) förklarar att 

uppstramningen som gjordes i läroplanen inom temat teknik hade som strävansmål att öka 

barnens intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT (informations- och 

kommunikationsteknik). De strävansmål som finns i förskolans läroplan (Skolverket, 2011) 

inom ämnet teknik och naturkunskap i utemiljön är bland annat att barnen ska kunna växla 

mellan aktiviteter under dagens förlopp. Verksamheten ska även ge plats för barnens egna 

initiativ och idéer i de olika miljöerna inne som ute. Barnen ska få en uppfattning om naturens 

olika kretslopp och hur dessa kretslopp påverkar varandra. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) skriver 

även att barnen ska börja samtala och dokumentera naturvetenskap i vardagen. Teknik har 

uppmärksammats i skolverkets ramar för barns lärande och beskriver att barnen ska få en 

uppfattning om vad begreppet innebär i vardagen och utforska de enkla tekniska fenomenen. 

Ett liknande resonemang återfinns i  Lpfö 98 (Skolverket, 2011) där det står att pedagogerna 

ska fokusera på att stimulera och utmana barnens intresse och nyfikenhet inom natur och 

teknik i vardagliga fenomen.  

  

Sociokulturellt perspektiv  

Språket och kommunikationen är centralt inom sociokulturella perspektivet. Även en 

förståelse för andra människors kultur och samarbete mellan människor är viktigt. Ur ett 
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sociokulturellt perspektiv är det intressant att se hur individer och grupper samspelar med 

varandra (Säljö, 2000). Kommunikationen mellan pedagoger inom arbetslag kan visa både 

personliga och gemensamma uppfattningar och tolkningar av naturvetenskap och teknik i 

utemiljön. Säljö (2000) skriver att lärandet enligt det sociokulturella perspektivet främst 

handlar om kommunikation och en förståelse av sammanhang. Kunskapen skapas när barnet 

förstår sammanhanget och kan besvara frågan varför. Barnen lär sig av varandra genom att 

tala och ta del av varandras tankar (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet vill via 

forskning skapa en förståelse för hur samspelet mellan människor fungerar, både mellan 

grupper och individer.   

  

Säljö (2010) skriver om grunden till sociokulturellt perspektiv, som forskaren Vygotskij ansåg 

att man skulle utgå ifrån gällande kunskap och lärande. Det sociokulturella perspektivet 

bygger på att se hur och vad individer/ grupper använde sig av för resurser till kommunikation 

samt hur samspelet mellan personer fungerade. Senare kopplades det sociokulturella 

perspektivet på lärande samman med barns lärande. De ville granska pedagogernas sätt att få 

syn på vad barnet tar till sig inom ett visst kunskapsområde via kommunikation. Det i sin tur 

bildar sociokulturella resurser och förs sedan vidare genom kommunikation. Säljö (2000) 

förklarar begreppen verktyg och redskap och hur de används inom det sociokulturella 

perspektivet. Dessa termer har en speciell teknisk betydelse, det är resurser som vi använder 

oss av för att möta och förstå vår omvärld. Skolverket (2011) använder sig även av termerna 

verktyg och redskap som pedagogerna använder sig av för att skapa lärande situationer med 

barnen.   

  

Språket och talet är en viktig del för barnets fortsatta utveckling och lärande. Förskolans 

uppdrag är att sträva efter att barnen ska kunna prata och kommunicera med andra. För att 

förstå barnens yttranden måste man ha en insikt i barns kulturella tolkningsbakgrund och 

verksamhetsramar. Detta kallar Hundeide (2006) Barns livsvärld där pedagogerna får en 

insikt i barns erfarenheter och kunskaper. Att ha en insikt i barns livsvärld ger pedagogerna en 

förståelse för barnens utveckling och lärande samt erfarenheter (Hundeide, 2006).   

  

Pedagogens roll och uppdrag  

Förskollärarens uppdrag och roll i verksamheten har förändrats och utvecklats under de 

senaste tio åren. Förändringen började med en ny läroplan (Skolverket, 2011). Förskolan har 

gått från att vara daghem där omsorg och utveckling stod i fokus till att idag var mer inriktad 

på barnens lärande och utveckling. Sen den nya reviderade läroplanen för förskolan kom har 

teknik och naturvetenskap en tydligare plats i strävansmålen. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

nämner vikten av pedagogernas roll för barnens lärande. Bjurulf (2013) tar upp problematiken 

i hur pedagogerna granska deras uppdrag och hur det i sig kommer påverka barnens lärande. 

Det Bjurulf (2013) menar är att detta kommer leda till att barns lärande inom teknik och 

naturvetenskap kommer se olika ut på olika förskolor. Det betyder att pedagogernas 

uppfattningar om teknik och naturvetenskap kommer att speglas i verksamheten på förskolan. 

(Skolverket, 2011) har strävansmål som handlar om pedagogernas roll, målen innehåller ord 

som exempelvis: stimulera, väcka intresse och skapa. Dessa ord ska pedagogerna i förskolan 
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tolka och omsätta i verksamheten. Det är vanligt att förskolor bryter ner målen i läroplanen till 

målkriterier som arbetslaget skapar gemensamt. Målkriterierna leder till förståelse för 

kollegornas tankegång och förhållningssätt. Som människor har alla olika tolkningar och 

uppfattningar, detta gäller även läroplansmålen som pedagoger tolkar olika. Målen i 

läroplanen handlar om att barnen ska utveckla ett intresse för naturvetenskap och teknik med 

stimulans från pedagogerna.    

  

Hur pedagogerna sedan använder sitt uppdrag i praktiken är upp till var och en av 

pedagogerna och arbetslaget. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) nämner riktlinjer som personalen på 

förskolan ska följa. Där nämns förskollärares ansvar för att arbetet med barnen sker i enlighet 

med läroplanens strävansmål och att det ansvaret vilar på varje enskild person i arbetslaget på 

förskolan. Alla som arbetar i förskolan ska förvalta de normer och värden beskrivs i 

förskolans läroplan och bidra till att förskolans uppdrag genomförs i praktiken. Hundeide 

(2006) skriver hur viktigt pedagogernas förhållningssätt och perspektiv är för barnens 

utveckling och lärande. Det finns två typer av perspektiv som Hundeide (2006) nämner, det 

första är barns perspektiv där pedagogerna utgår ifrån barnens egna perspektiv och deras 

uppfattningar och kunskaper. Det andra perspektivet är barnperspektiv där vuxna uppfattar 

och tolkar barnens kunskaper och färdigheter. I förskolan ska vi alltid värdera barnens tankar 

och idéer, detta för att pedagoger ska göra barn delaktiga i deras lärande och utveckling. 

Genom att ha ett barns perspektiv utgår pedagogerna ifrån barnen i undervisningen, miljön 

och aktiviteter. Barnen får utrymme att förändra och vara delaktiga i verksamheten  

  

Skolverket (2011) tar upp att pedagogerna ska stimulera barnens nyfikenhet, intressen och lust 

att lära. Förskolan ska även via utemiljön locka och inspirera barnen till utforskande om och i 

sin omvärld. För att nå detta beskriver läroplanen att pedagogerna ska se varje barns 

möjligheter till lärande och engagera sig i barnens tankar och idéer. Bjurulf (2013) beskriver 

vikten av att pedagoger ska vara barnens medupptäckare och att de tillsammans med barnen 

ska upptäcka och utforska barnens frågor och funderingar.  Thulin (2011) visar hur viktigt det 

är att synliggöra det naturvetenskapliga perspektivet i förskolan, hur detta kan användas som 

ett redskap till barnen när de ska utforska världen. Thulin (2011) tar även upp att det är 

positivt att introducera naturvetenskap redan i förskolan och hur det kan utveckla barns 

intresse inom naturkunskap. Det kan i sin tur leda till en lättare övergång mellan förskola och 

skola (Thulin, 2011).  

  

Efter den nya reviderade läroplanen kom 2011 har förskollärarens uppdrag förändrats från en 

barncentrerad pedagogik, där det var fokus på lek, omsorg och barnens personliga utveckling, 

till en mer styrande och fokuserad förskollärarroll (Utbildningsdepartementet, 2010). Thulin 

(2011) nämner i sin studie förskollärarnas oro för att förskolan börjar efterlikna skolan. 

Pedagogerna påstår att barnen inte är mogna för att lära sig vissa saker i för tidig ålder. Det 

som kom fram i Thulins (2011) studie var att pedagogerna har samma åsikt när det gäller att 

barn ska få vara barn. Förskolans nya uppdrag har fokus på stora ämnen som exempelvis 

matematik, naturkunskap och teknik, vilket i sig kommer påverka förskollärarnas sätt att 

arbeta. Thulin (2011) skriver att det i sig påverkar pedagogernas tänkande när det gäller barns 
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rätt att vara barn. Det finns en risk med den nya upplagan av läroplan att inte pedagogerna 

behandlar dess lärandeobjekt, utan att pedagogerna fokuserar mer på deras fostran och 

omsorgsuppdrag (Thulin, 2011).   

  

Inom naturvetenskap är nyfikenhet för omvärlden det centrala för barnen och det är 

pedagogernas uppgift att utveckla barnens nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och 

teknik (Skolverket, 2010 & Skolverket 2011). Teknik har blivit en stor del av dagens 

samhälle, som exempelvis Ipads, mobiltelefoner och datorer. Teknik är även en undersökning 

av något exempelvis problemlösningar i vardagen. Pedagog har som uppgift att hjälpa barnen 

att synliggöra naturvetenskap och teknik i vardagen. Problematiken i detta är att veta hur 

pedagoger ska göra för att få in natur och teknik i barnens dagliga rutiner. Naturvetenskap i 

förskolan kan bidra till att barn utvecklar ett intresse för området natur (Thulin, 2011).  

  

Barns intresse för naturvetenskap och teknik   

I Thulins (2011) studie del III som handlar om hur jord blir till, framgick resultatet att barns 

frågor om naturvetenskap grundar sig i ett intresse att upptäcka världen. Thulin (2011) kom 

fram till att barnen strävar efter en förståelse som de kan relatera till, både sina egna och 

gemensamma egenskaper och de visar även en vilja att vara delaktiga i processen. 

SirajBlatchford (2001) diskuterar barns lärande i naturvetenskap. Det handlar inte om att 

fokusera på svåra begrepp, utan på vad som är the nature of science det vill säga vad 

naturvetenskap är. Vissa fenomen i naturvetenskapen kan vara svåra för barnen att förstå. 

Barn skapar kunskap genom olika aktiviteter som leder till en utvecklad förståelse. Det Siraj-

Blatchford (2001) menar är att pedagoger inte ska stirra sig blinda på fakta, utan fokusera på 

betydelsen av undersökningsprocessen. Då erbjuds barnen en möjlighet att utveckla intresse 

för problemlösning och undersökning. För att stödja barnen i deras utforskande inom 

naturvetenskap ska pedagogerna i samtal sätta ord på själva händelsen eller upplevelsen som 

pedagogen är med om och ta till sig barnens frågor och funderingar. Viktigt i detta är enligt 

Siraj-Blatchford (2001) att pedagogerna ska samtala och upplysa barnen om 

naturvetenskapliga fenomen som barnen har i sin vardag och som de kan relatera till. Intresse 

för naturvetenskap kan starta med en teknikintroduktion, när dessa två ämnen går hand i hand. 

Att introducera barn i naturvetenskap handlar om att hitta the natural of science vilket innebär 

att inte fokusera på svåra ord och formuleringar utan att samtala om naturvetenskap på ett 

enklare sätt för att stimulera barnen att intressera sig för ämnet. Målet är att barnen ska förstå 

naturvetenskapliga fenomen i vardagen och funktionen de har i samhället idag 

(SirajBlatchford, 2001).  

  

Barns intresse för utforskande i utemiljö bygger på deras lek och frågor om sin omvärld. 

Brage och Linde (2012) skriver att barnen är utforskare och upptäckare av sin egen omgivning 

med ett naturvetenskapligt sätt, med kroppen som verktyg. Waters och Maynards (2010) 

studie bevisar hur variationen och flexibiliteten av utemiljön påverkar barns lek.  Utemiljön 

ska stimulera barnen till ett intresse och att det ska leda till frågor om miljön omkring dem. Då 

kan samspel mellan barn och pedagoger utvecklas. Rikedomen som finns i utemiljön erbjuder 

pedagogerna möjligheter att svara på barns intressen och frågor (Waters & Maynard, 2010). 
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Varierande och naturliga faktorer i utemiljön ger specifika och flexibla lärandestunder med 

barnen. Utemiljön bör inte underskattas i samband med barns utomhuspedagogik och den 

erbjuder därför rikligt med potential för barns kognitiva engagemang samt deras fysiska, hälsa 

och social utveckling (Waters & Maynard, 2010).  

  

Metod    

I det här avsnittet presenteras val av forskningsmetod samt en förklaring av urval och 

genomförande. Intresset för hur och vad pedagogerna agerar och säger i utemiljön är centralt 

under studiens insamling av data. Metoderna som använder i studien är observationer och en 

gruppdiskussion. Där observationerna ha sin grund i hur pedagogerna arbetar inom 

kunskapsområdet natur och teknik i utemiljön och att gruppdiskussionens syfte är att utforska 

vad pedagogerna gör i utemiljön för att stimulera barns lärande inom naturvetenskap och 

teknik. I enlighet med ett sociokulturellt perspektiv är samtalen mellan pedagogerna och 

barnen samt kommunikationen mellan pedagogerna i arbetslaget viktiga. Fokus ligger på hur 

pedagogerna säger att de gör och vad det faktiskt gör för att möjliggöra barns lärande av 

naturvetenskap och teknik i utemiljön.  

  

Kvalitativ studie   

Hartman (2004) skriver att i en kvalitativ undersökning söker forskaren svar på hur 

personernas förhållningsätt och tankar kring problemområdet som studien grundar sig på. 

Fördelarna med att använda sig av en kvalitativ studie är att få en förståelse hur pedagogerna 

resonerar och reagerar. Avsikten med en kvalitativ studie är att se likheter och skillnader i 

variationer av handlingar (Trost, 2005). För att få svar på de forskningsfrågor som studien 

behandlar kommer en kvalitativ metod att användas.   

  

Kvalitativa Observationer  

En kvalitativ observation är det som inleder datainsamlingen för vår studie för att besvara 

studiens forskningsfrågor. Håkansson (2013) skriver att observationer kan ske strukturerat 

eller ostrukturerat. Studien använder strukturerad observation där observationerna hade ett 

inriktat och förbestämt fokus som var avgränsat inom ett ämne (Håkansson, 2013). Om 

observationerna är strukturerade eller ostrukturerade beror på hur fokuserad observationen är 

(Bjørndal 2005). Följaktligen menar Håkansson (2013) att observationen kan kompletteras 

med en annan dokumentationsform för att få en djupare och tydligare kunskap om 

problemområdet. Det är därför denna studie innehåller både observationer och en 

gruppdiskussion. Under dessa tillfällen kommer forskarna göra fältanteckning samt spela in 

samtalet av gruppdiskussionen. Håkansson (2013) belyser att genom observationer kan det 

göras en direkt iakttagelse av verksamheten, det pedagogerna vill utvärdera och fokusera på. 

Enligt Hartman (2004) ska en kvalitativ studie inledas med observationer för att få en 

förståelse för vad deltagande i studien har för intresse inom det problemområde de har valt i 

sin studie. Studien börjar med observationer av hur pedagogerna använder sig av utemiljön 

där deras förhållningssätt gentemot barnen, naturvetenskap och teknik kommer granskas.  
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Vi vill ta reda på hur pedagogerna interagerar i utemiljön med barnen och hur de använder sig 

av naturvetenskap och teknik i vardagssituationer.  

  

Kvalitativ Gruppdiskussion  

Genom att ställa frågor och samtala med individer eller en grupp kan intervjupersonernas 

uppfattningar, bedömningar och upplevelser uttryckas. Gruppintervjuer kan vara lämpliga när 

gruppen kan delge varandras tankegångar och slutsatser, då ökar studiens trovärdighet. I 

intervjuer används öppna frågor och svaren kommer från de personer som blev intervjuade. 

Detta är en kontrast jämfört med en enkät där studien ofta använder sig av svarsalternativ som 

inte är reglerbara. Likheten mellan enkät och intervjuer är att personer vill veta något av en 

annan människa exempelvis tankar, erfarenheter och uppfattningar. Fördelen med intervjuer 

är att man kan ställa följdfrågor till det svar som personen i fråga har yttra sig om (Håkansson, 

2013).   

  

Studiens kvalitativa undersökning bygger på observationer och en gruppdiskussion med 

inspiration från fokusgruppsamtal. Den har använts för att samla information om hur 

pedagogerna uppfattar sitt uppdrag gällande naturvetenskap och teknik i förskolan. En 

kvalitativstudie innebär att studien gör en djupare undersökning av en mindre grupp 

pedagoger. Undersökningen bygger på individuella svar utifrån deras tankar och synvinklar. 

Studiens mål är att få ett svar utifrån individens erfarenheter och upplevelser (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Gruppdiskussionerna är en del av studien för att få fram pedagogernas 

egna erfarenheter kring naturvetenskap och teknik. Gruppdiskussionen inspirerades även av 

fokusgruppsamtalets struktur där gruppdiskussionen blir mer som ett samtal mellan människor 

än en intervju. Halkier (2008) menar att fokusgruppsamtalets fördelar är att deltagarna kan 

kommunicera med varandra om frågorna och delge sig av sina erfarenheter, förståelser och 

kan jämföra med varandra. Inspirationen från fokusgruppsamtal användes för att både 

pedagogerna och vi ska få möjlighet att tillsammans diskutera tankar och erfarenheter i en 

öppen dialog. Genom att använda denna metod kan pedagogerna inspireras och influeras av 

varandras yttranden.   

  

Gruppdiskussionen dokumenteras genom ljudinspelning för att kunna bearbeta materialet flera 

gånger och för att i analysen kunna upptäcka olika infallsvinklar som uppstod i diskussionen. 

Målet med fokusgruppsamtal är att se och höra hur pedagogerna förhåller sig till varandra och 

hur de uttrycker sig och vad samtalet kom till för slutsatser. Hartman (2004) beskriver att 

intervjuarens uppgift under samtalet är att se till att samtalet inriktar sig inom rätt ämne dvs. 

det som undersökningen inriktar sig mot. Jutesten och Mik-Meyer (2011) problematiserar att 

det både kan vara för och nackdelar med att personerna som intervjuas och intervjuaren 

känner varandra eller inte känner varandra. Denscombe (2009) och Johannessen och Tufte 

(2003) menar att det kan finnas en fördel med en bekantskap mellan intervjuaren och 

informanten. Det är en fördel då det blir en lättare stämning mellan intervjuaren och 

informanten under själva intervjun (Denscombe, 2009; Johannessen & Tufte, 2003). En av oss 

hade en tidigare bekantskap med pedagogerna som ingick i studien. Vi upplevde att 
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gruppdiskussionen hade ett avslappnat och lugnt samtal med pedagogerna under tiden 

gruppdiskussionen pågick.     

  

Sammanfattningsvis är den kvalitativa observationerna till för att ta fram hur och vad 

pedagogerna agerar och säger i utemiljön till barnen. Under gruppdiskussionen synliggörs 

tankarna som pedagogerna har under aktiviteter utomhus. Det sociokulturella perspektivet 

som användes grundar sig i dialogen mellan pedagogen och barnet samt dialogen emellan 

pedagogerna i arbetslaget.  

  

Urval   

Studien startade med en urvalsprocess där det skickades ut ett mejl (Se Bilaga 1) till alla 

förskolechefer i en kommun i norra Sverige. Mejlet som skickades ut innehöll en kort 

beskrivning av syfte och vad studien skulle innehålla. Anledningen till varför vi skickade en 

kort förklaring var för att det fanns en oro att en lång utvecklad förklaring skulle ha påverkat 

de medverkande pedagogerna under studiens gång. En förskola visade ett intresse för att delta 

i studien därefter startades planeringen av studien. Tillsammans med förskolan och det 

arbetslag som visade intresse fastställdes det att observationer skulle ske under en vecka. 

Gruppdiskussion planerades till veckan efter observationerna skett. Arbetslaget som deltog i 

studien består av tre pedagoger i 35-55 år gamla som alla arbetat inom förskolan under många 

år. Två är utbildade förskollärare och en är barnskötare. Pedagogerna har arbetat i samma 

arbetslag under en lång tid på samma avdelning.   

Genomförande  

Ett besök på förskolan och ett kort möte med pedagogerna bokades in och observationerna 

och gruppdiskussionen planerades in. Tillsammans med pedagogerna planerades vilka 

utevistelser som skulle passa att observera. Observatörer i denna studie är vi.   

  

Observationer   

Innan observationsveckan började sammanställdes ett observationsschema (se Tabell 1) och 

hur det skulle användas. Observationer skulle ske genom att observatörerna skulle stå i var sin 

del av utemiljön för att kunna observera hela utemiljön på förskolan. Observatörerna hade 

med sig var sitt anteckningsblock och pennor för att fylla i observationsschemat direkt efter 

själva observationen.   
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Tabell 1. Observationsschema taget från Bjørndal (2005, s. 52)  

Observationsschema  Utevistelse 1   Utevistelse 2   Utevistelse 3  

När?  

I vilken del av lärprocessen 

går pedagogen in och 

påverkar barnets intresse för 

naturvetenskap och teknik  

I utemiljön/närmiljö  

      

Vad?  

Säger pedagogen? (används 

natur/teknik begrepp) Vad 

händer under  

  

  

  

    

aktiviteten/stunden lärandet 

sker?  
   

Hur?  

Påverkar pedagogerna 

barnet/barnens intresse för 

naturvetenskap och teknik?  

      

  

Studiens observationsschema (tabell 1) är modifierat efter Bjørndal (2005). Vi använder oss 

av de didaktiska frågorna När, Vad, Hur. Det som observerades var När pedagogerna valde 

att gå in i leken och påverka intresset och lärandet om naturvetenskap och teknik i utemiljön. 

Vad pedagogen sa till barnen och vilka begrepp som pedagogen använde i situationen. Hur 

pedagogerna påverkade barnen i deras lärande om naturvetenskap och teknik i utemiljön. 

Detta för att vi ska få en förståelse för pedagogernas intresse inom naturvetenskap och teknik, 

samt hur det intresset påverkar barnens lärande inom ämnena. Sedan startade genomförandet 

av observationerna som skedde under den tiden som pedagogerna vistades i verksamhetens 

utemiljö. Studien innehåller observationer av pedagogerna under utevistelser i utemiljön. 

Observationerna planerades in under tre dagar och två timmar per /dag.   

  

Observationsschemat blev en mall för vad pedagogerna sa under utevistelsen och när 

pedagogerna valde att påverka barnens intresse om naturvetenskap och teknik. Vi ville 

undersöka hur pedagogerna uppmärksammar situationerna när naturvetenskap och teknik 

skulle kunna stimuleras av pedagogerna i barns lärande. Efter observationen gjorts skrevs de 

situationer som uppmärksammats in i observationsscheman. Håkansson (2013) påstår att 

genom observationer kan det göras en direkt iakttagelse av verksamheten, det pedagogerna 

vill utvärdera och fokusera på. För att inte påverka pedagogernas ageranden i studien fick 

pedagogerna inte ta del av observationsschemat som studien bygger på. Observationerna 

planerades till två timmar varje dag i tre dagar. Pedagogerna informerades endast om att 

studien skulle innehålla observationer och en gruppdiskussion.  
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Gruppdiskussion   

Innan gruppdiskussionen genomfördes förbereddes frågor och teman som skulle vara i fokus 

under samtalet. Vi valde att inte ha så stor delaktighet i samtalet men ändå visa ett intresse för 

de som var med i studien. Detta för att vår närvaro och delaktighet inte skulle påverka 

pedagogernas svar. För att få veta hur pedagogerna uppfattade sitt uppdrag valde vi att ställa 

följdfrågor till pedagogerna om detta skulle vara nödvändigt. Pedagogerna hade redan en 

bekantskap med en av oss vilket gjorde att pedagogerna var öppna och vågade ge ärliga svar. 

På grund av den kontakten och bekantskapen som fanns mellan pedagogerna och en av oss 

blev gruppdiskussionen mer avslappnad. Fördelen med inspelning är att vi kunde vara aktiva 

och delaktiga i samtalet pedagogerna emellan. Bjørndal (2005) förklarar att inspelning under 

intervju underlättar eftersom människan har ett begränsat minne. Inspelningen gör det även 

möjligt att återuppleva situationer och granska dem utifrån nya perspektiv. Bjørndal (2005) 

skriver att genom inspelning kan gå in på små detaljer som inte uppfattas under samtalets 

gång.  

  

För att öka pedagogernas tankegångar valdes en visualiserande första fråga. Pedagogerna fick 

fundera över sin egen utemiljö och vad den erbjuder med utgångspunkt i denna fråga: ”Om ni 

skulle fotografera en plats där ni anser barnen kan lära sig naturvetenskap och teknik, vad 

skulle fotografiet föreställa?” därefter påbörjades frågorna till gruppdiskussionen. Dessa 

frågor nedan är de som ställdes och diskuterades under gruppdiskussionen:  

  

• Hur arbetar ni i verksamheten med läroplansmålen kring naturvetenskap och teknik?  

• Hur använder ni er av utemiljön som en del av lärprocessen i naturvetenskap och 

teknik?   

• Hur stimulerar ni barnens intresse för naturvetenskap och teknik?   Vad är 

naturvetenskap och teknik för er?   

  

Uppläggningen och följden av frågorna under gruppdiskussionen utvecklades efter en mall 

som Hartman (2004) förklarar som trattekniken, vilket innebär att intervjuaren kan starta 

samtalet med öppna frågor och slutar med slutna frågor. Frågorna som ställs och ämnet som 

tas upp blir sedan mer inriktade inom det förbestämda ämnet. Hartman (2004) skriver om den 

vanliga formen av trattekniken, i den omvända trattekniken börjar gruppdiskussionen med att 

ställa de slutna frågorna. För att sedan diskutera mer allmänt om naturvetenskap och teknik i 

utemiljön. Hartman (2004) förklarar att det handlar om vilken stämning som vi vill att 

pedagogerna ska ha inför fokusgruppsamtalet. I studien kommer den omvända trattekniken 

användas under gruppdiskussionen, pedagogerna ska vara fokuserade på ämnet som kommer 

diskuteras. Denna metod passar till studiens upplägg att börja med en fokuserad fråga för att 

få svar på hur pedagogerna tänker kring naturvetenskap och teknik i utemiljön. Pedagogerna 

ges då en möjlighet att hålla sig till ämnet och den röda tråden i samtalet.   
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Analysmetod av observationer och gruppdiskussion   

Under detta stycke kommer analysen av observationerna och gruppdiskussion att beskrivas. 

Med andra ord kommer det fortsatt finna ett mönster i det insamlade datamaterialet att 

förklaras.   

  

Meningskoncentrering    

För att bryta ner datainsamlingen av pedagogernas yttranden skrevs transkriberingen ut på A4 

papper, som sedan klipptes isär och sattes in under frågan pedagogerna besvarade. Sedan 

började analysen av varje svar bearbetas och granskas genom att dela upp pedagogernas svar 

till teman kopplade till gruppdiskussionens frågor. Med hjälp av meningskoncentrering 

skapades det teman av pedagogernas svar från gruppdiskussionen. Utifrån de teman som 

framgick kopplades dessa sedan till studiens två forskningsfrågor. Genom att sammanställa 

svaren till teman kunde en helhet i svaren från gruppdiskussionen beskrivas. De teman som 

framgick från gruppdiskussionen var naturvetenskap och teknik, utemiljön, pedagogernas syn 

på utemiljön och pedagogernas syn på läroplansmålen.  

  

Analysmetoden som användes för observationer och gruppdiskussion var en så kallad 

meningskoncentrering. Kvale och Brinkman (2009) beskriver menings-koncentrering bygger 

på en kodning av det insamlade materialet som exempelvis: en intervju. Kodningen innebär 

att författaren sammanställer personens yttranden till ett kortare svar. Långa formuleringar 

förkortas för att lättare hitta det huvudsakliga i personernas yttranden. Detta bildar i sin tur 

huvudteman som är användbara till analysen av det insamlade materialet (Kvale & Brinkman, 

2009).  

  

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska analysen av en intervju innehålla fem steg, denna 

analysmetod heter meningskoncentrering. I första steget av fem, lästes gruppdiskussionens 

svar igenom för att skapa en helhetsbild. Under steg två delades svaren in i centrala teman 

som grundade sig på intervjufrågorna som gruppdiskussionen baserades på. Utifrån varje 

intervjufråga skapades ett tema, vilket resulterades i totalt fyra teman. Endast uttalanden med 

relevans för studien inkluderades. I det tredje steget gjordes en fördjupande tolkning av 

pedagogernas svar, bilda en uppfattning om pedagogernas perspektiv. I det fjärde steget 

ställdes studiens syfte mot de teman som granskades, där pedagogernas svar från 

gruppdiskussionen ställdes mot studiens syfte och forskningsfrågor och de teman som studien 

innehåller. I det sista steget sammanställanställdes de teman som framträdde. Genom att 

pedagogernas gemensamma svar delades upp i teman.   

  

Analys av Observationer  

Genom analysen ville vi få fram på vilket sätt olika lärandesituationer uppstår, vem som 

initierade dem och hur pedagoger tog tillvara på de situationerna. Efter observationen ägt rum 

skrevs situationerna som uppmärksammades ned till en sammanfattande text. Bjørndal (2005) 

beskriver loggbok under observationer och påtalar att de kan vara en fördel när studien ska 

analyseras. Detta är till fördel då vi kan kolla tillbaka och läsa igenom situationer som uppstod 

under observationerna. Tillsammans analyserade vi situationer för att senare analysera hur 



16  

  

pedagogernas agerade i dem. Under genomgången av situationerna fanns det situationer där vi 

uppfattat pedagogens ageranden var olika. Tolkningarna underlättade analysen av 

pedagogernas agerande och hjälpte till att förtydliga situationerna i sin helhet. Under analysen 

av observationerna letade vi efter situationer där pedagogerna använde tillfällen till lärandet 

inom naturvetenskap och teknik.   

  

Det sociokulturella perspektivet användes under analysen av observationerna, genom att 

synliggöra den kommunikation som sker mellan barn och pedagog. Hundeide (2006) bevisar 

hur viktig pedagogernas syn på barnen är och hur de förmedlar det till barnen. Hundeide 

(2006) förklarar vikten i att barnet ses som en förnuftig och värdig deltagare som pedagogerna 

ska respekteras och utvecklas tillsammans med barnen. I Hundeide (2006) nämner Buber 

(1957) som beskriver begreppet barn/ vuxna och att de har samma behov av att bli 

respekterade, älskade och inkluderade i vardagen. Hundeide (2006) skriver att alla känner 

igen dessa känslor och behovet av dem.   

  

Observationerna gav studien en inblick hur förskollärare använder utomhusmiljön och om 

dem stimulerar barnens intresse för naturvetenskap och teknik med hjälp av utemiljön. Efter 

att ha observerat pedagogerna i utemiljön och sedan diskuterat tillsammans med dem fick vi 

en förståelse för hur pedagogerna jobbar just i detta arbetslag inom natur och teknik.  

  

Analys av Gruppdiskussion  

Pedagogernas uttalanden under gruppdiskussionen underlättade genomförandet av analysen, 

då det medgav inblick i pedagogernas tankegångar. Det var viktigt att ta reda på pedagogernas 

personliga tankar och tidigare erfarenheter inom naturvetenskap och teknik, för det påverkar 

sedan hur de reagerar och interagerar i barngruppen. Under gruppdiskussionen valdes det att 

använda en mobiltelefon till inspelning. Bjørndal (2005) skriver att det positiva med 

ljudinspelning är att man kan fånga det som yttras här och nu samt att inspelningen sparas så 

att den kan lyssnas på igen. De som intervjuar får en ökad delaktighet under själva 

inspelningen då personerna inte behöver tänka på att dokumentera på papper det som sägs. 

Under gruppdiskussionen gav inspelningen oss en möjlighet att fokusera på vad pedagogerna 

sa och ställa följdfrågor där det behövdes ett utförligare svar. De pedagoger som var delaktiga 

i gruppdiskussionen ges i denna studie de fingerade namnen Gunilla, Eva och Marie.   
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Resultat   
I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de forskningsfrågor studien bygger på. 

Resultatet i förhållande till forskningsfrågorna är indelade i två rubriker som i sig innehåller 

teman som studien fick fram. Sedan görs en sammanfattning, som ger slutsatser i relation till 

studiens syfte.  

  

Praktiskt arbete med naturvetenskap och teknik i utemiljön    

Utemiljön  

Pedagogerna påstår sig använda utemiljön som en inspirationskälla till temaarbeten och 

samlingar och som idégivare till kommande arbeten med barnen. De beskriver under 

gruppdiskussionen även vikten av att använda utemiljön till lärandesituationer. Utifrån 

observationerna framkommer det att pedagogerna använder sig av utemiljön, till exempel 

för att samla in material och för start av nya projekt med barnen. Förskolans närhet till 

naturen gör det möjligt för pedagogerna att genomföra utflykter med barnen där innehållet 

kan relateras till naturvetenskap och teknik. Utifrån observationerna som genomförts anser 

vi att pedagogerna inte använder utemiljön som inspiration till lärande då det finns 

situationer som pedagogerna kan ta vara på. Detta med hjälp av barnens frågor och 

funderingar kring saker i deras utomhusmiljö. Det som observationerna påvisar är att 

pedagogerna i vissa stunder samspelar med barnen och att de vill hjälpa barnen i deras 

samspel med varandra.   

  

Pedagogerna pratar med barnen om naturvetenskapliga fenomen. Däremot fullföljs inte 

resonemanget tillsammans med barnen, vilket får till följd att den lämnade situationen inte tas 

vara på. Vi tolkar det som att pedagogerna inte når fram med lärandebudskapet till barnen, till 

exempel när en pojke sitter i snön och pratar om skotrar och att de har kugghjul som driver en 

matta så att skotern far framåt. Pedagogen i denna situation hör pojken och svarar med att det 

var sant det pojken sa och sedan går pedagogen vidare till några andra barn. Detta leder i sin 

tur till att barnet inte utvecklar lärandet som sker i leken på grund av pedagogernas agerande i 

denna situation.  

  

Pedagogerna tar olika roller om de är ensamma ute med barnen. När en pedagog är ensam 

under utevistelsen sker en tydlig förändring i pedagogens agerande. Pedagogen är då 

fokuserad på att se till att samspelet mellan barnen fungerar och att barnen inte utsätts för fara.   

  

Resultatet av observationerna visar att det är svårt för en ensam pedagog med tolv eller fler 

barn att vara delaktiga i barnens samspel. Pedagogen visar en fostran- och omsorgsroll, det 

vill säga att pedagogen har barnen under uppsikt och är beredd på att lösa konflikter om de 

skulle uppstå. När det är fler pedagoger med barnen i utemiljön tar pedagogerna i vissa 

tillfällen vara på barnens initiativ och det till ett lärande inom naturvetenskap eller teknik. 

Detta visar att utemiljön används i liten omfattning som en del av pedagogernas sätt att 

introducera naturvetenskap och teknik.  
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Pedagogernas uppfattning om sitt uppdrag   

Naturvetenskap och teknik  

Pedagogerna har likvärdiga uppfattningar om naturvetenskap och teknik men teknikbegreppet 

upplevdes som svårt när det först tillskrivs i läroplanen. Det pedagogerna upplever som 

svårast är hur de ska förvalta teknik i tidig ålder. Naturvetenskap för dem är allt som finns 

runt omkring oss och som en del av lärandet om livet. Teknik för pedagogerna är 

problemlösningar, skapande och konstruerande.   

  

Problemlösningar, det är ju det som händer i vardagen med kläder exempelvis. Det är också 

en teknik att få ner kläderna från hyllan, där får barnen tänka till: ”hur ska jag få ner den? Jag 

når inte min mössa”. Då ger vi dem utmaningen att fundera på hur de ska lösa problemet. 

(Gunilla)  

  

Naturvetenskap och teknik är någonting som pedagogerna tycker är intressant och roligt att 

arbeta med tillsammans med barnen. För att stimulera barnens intresse går de på promenader 

med naturvetenskap och teknik som fokus. Under dessa styr barnens funderingar och frågor 

innehållet i lärandesituationen.   

Under våra promenader tar vi vara på vad barnen tycker och vi får höra hur barnen 

förklarar och tänker kring naturen, exempelvis älven och vattnet. Vi ser ju mycket 

saker när vi går och pratar om det. Till exempel värmeverket; vad är det, hur 

funkar det, vilken teknik använder man där? (Eva)  

  

Promenaderna är ett sätt att uppmärksamma vad barnen har för frågor och intressen inom 

naturvetenskap och teknik. Något som pedagogerna är överens om är vikten av att utgå från 

barnens initiativ och frågor för att starta upp ett arbete. Pedagogerna tar upp barns perspektiv 

som någonting viktigt att utgå från.    

  

  

Pedagogernas syn på utemiljö  

Förskolans utemiljö är stor och har många möjligheter till lärandesituationer. Pedagogerna 

pratar positivt om hur en förändring i utemiljön kan stimulera barnen till nya tankesätt och 

användning av nya tekniker. Det framkommer att det finns ett intresse att förändra deras 

utemiljö på förskolan men att det finns olika orsaker till att det inte genomfördes. En är den 

ekonomiska svårigheten att hitta medel för att finansiera en ändrad utemiljö. Pedagogerna tar 

också upp att de vill ha tillgång till vatten i utemiljön men att det inte kan genomföras på 

grund av drunkningsrisk. Pedagogerna framför även att utemiljön är svår att förändra då det är 

flera avdelningar som skall komma överens om hur den ska se ut.  

  

Vi kom in i en diskussion där vissa ville ha kvar gungorna och där vi andra sa: ”Varför ska vi 

ha gungorna?” Motargumentet var: ”vi kan ju gå på byn och gunga för där finns en lekpark 

som vi kan använda som har gungor” så vi tyckte att gungorna kunde få vara uppsnurrade 

och att barnen istället får ha plankor, rör och annat material att utforska med. Vi kom igång 

med arbetet med plankorna och rören och vi hade så under en period men sedan skulle de där 
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gungorna ner. Det är ju så att alla avdelningar får tycka till, däremot hade barnen inget emot 

att gungorna var uppe, i alla fall inte på det sättet som pedagogerna tyckte. (Gunilla)  

  

Angående utemiljön och dess användning till barns lärande samt skapandet av 

lärandesituationer yttrade pedagogerna sig om olika lärandesituationer som de skapat med 

barnen med hjälp av naturen både som material och som start på ett projekt. Det pedagogerna 

nämner är:   

  

Vi hade ju maskodlingen, då fick barnen leta efter maskar här ute på gården. Samma med 

myrorna, dem hämtade vi från skogen. (Marie)  

  

Ja, vi har även samlat stenar som vi vägde på en våg. Mätte och vägde gjorde vi. Pinnarna 

samlade vi när vi var ute då alla fick ta med sig en pinne tillbaka till förskolan och sedan 

lade vi ut dem på ett lakan på gården och såg likheter och skillnader. Vi mätte och såg vilken 

pinne som var längst respektive kortast och om de såg likadana ut i utseende.  (Eva)  

  

Pedagogernas uppfattning om läroplansmålen inom naturvetenskap och teknik Under 

gruppdiskussionen visas tre läroplansmål i förväg med inriktning på naturvetenskap och 

teknik. Dessa är:  

  

1. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i 

vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.  

2. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och 

samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer 

och fysikaliska fenomen.  

3. Förskolläraren ansvarar för att barnen ska stimuleras och utmanas i sitt intresse för 

naturvetenskap och teknik.  

  

Pedagogerna funderar på hur de uppfattar målen och börjar diskutera tillsammans vad de gjort 

tillsammans med barnen för att uppnå målen. Pedagogernas uttalanden är bland annat:   

  

Vi jobbar inte med det så mycket nu men tidigare har vi haft fokus på just detta med 

naturvetenskap och teknik, speciellt på olika områden, till exempel maskodlingen 

som vi hade i höstas. (Gunilla)  

  

Temaarbeten inom naturkunskap har vi bland annat haft en maskodling,  

myrsamhälle, vattnets olika faser och vi var även med i ett projekt som hette ”håll 

Sverige rent” som handlade om hållbar utveckling. (Eva)  

  

Vi har även haft arbeten med inriktning teknik, bland annat har vi experimenterat 

mycket med barnen och skapat experimentlådor som barnen själva kan ta och arbeta 

med. Vi har även konstruerat olika saker med olika material och former. (Gunilla)  
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Utifrån dessa uttalanden framkommer det att pedagogerna jobbar med naturkunskap och 

teknik i tidigare temaarbeten. Därmed bevisar studien att läroplanens strävansmål till stor del 

blir temaarbeten som pågår under en tidsperiod, vilka sedan avslutas inför nästa arbete. Det i 

sin tur har gett intryck av att pedagogerna ”bockar av” läroplanens strävansmål och när man 

har gjort ett strävansmål klart så återkommer man inte till det senare.   

  

Sammanfattning  

Pedagogerna jobbar för tillfället inte med naturvetenskap och teknik, och vid de tillfällen som 

uppstår tar pedagogerna inte vara på lärandet i situationen. Det som också visas i resultatet är 

att antalet pedagoger i utomhusmiljön spelar roll. När fler pedagoger är ute ökar delaktigheten 

i barnens lek och frågor.   

  

Pedagogerna vill lyssna på barnen och inkludera dem i lärandet i natur och teknik. Det som 

verkligen genomsyrar är att pedagogerna har bra insikter om lärandet men att pedagogerna 

väljer att ha fokus på ett specifikt lärande under en begränsad tid. Pedagogerna är eniga om att 

utemiljön ska fungera som en inspirationskälla för barnen och att barnens frågor är viktiga.  
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Diskussion  
Studiens metod diskuteras i förhållande till genomförda observationer och gruppdiskussioner 

med ett särskilt fokus på urvalets betydelse för datainsamlingen. Sedan diskuteras resultatet 

utifrån studiens forskningsfrågor. Avslutningsvis redovisas studiens reliabilitet och validitet 

och exempel på fortsatt forsning.   

Metoddiskussion  

Kvalitativ Observation  

Det är en fördel att använda kvalitativa observationer i början av en studie, detta styrker 

Håkansson (2013) och Hartman (2004). För att det ger en bra grund till den fortsatta 

insamlingen av data. Genom observationer får studien reda på hur pedagogerna arbetar med 

natur och teknik i utemiljön. En kvantitativ metod med exempelvis en enkät hade inte gett 

studien svar på hur dem arbetar. Det är lätt för pedagogerna att fylla i hur dem anser sig arbeta 

i en enkät, men svaren kan inte tolkas på samma sätt som under en intervju eller observation. 

Studiens kvalitativa observationer styrker sig i ett observationsschema (Tabell.1,) (Bjørndal, 

2005). Observationsschemat valdes för att få en inblick i pedagogernas förhållningssätt och 

ageranden mot barnen inom ämnet natur och teknik. Det fanns tillfällen i observationerna där 

pedagogerna inte tog till vara på barnens funderingar inom naturvetenskap och teknik. Det 

kan bero på att pedagogerna inte ville störa barnens lek och aktiviteter. Pedagogerna har 

arbetat med naturvetenskap och teknik i ett tidigare temaarbete med barngruppen.   

Under observationerna gjordes det fältanteckningar som sedan analyserades och granskades. 

Bjørndal (2005) beskriver att användning av en kamera under observationerna underlättar 

analys och tolkningen av dem. Eftersom vi hade kunnat filma observationerna och därefter 

kunnat se tillbaka på situationerna flera gånger. Detta för att analysera pedagogens 

förhållningssätt i observations situationer.  En filmad observation kräver dock barnens, 

pedagogernas och vårdnadshavarnas tillåtelse valdes det bort. Med hjälp av 

observationsschema och fältanteckningar som användes gav studien en inblick i hur 

pedagogerna stimulerar barnen inom natur och teknik i utemiljön.   

  

Kvalitativ Gruppdiskussion  

Studien har även använt sig av kvalitativ gruppdiskussion med influenser av 

fokusgruppsamtal. Det som gör gruppdiskussionen kvalitativ är att den vill undersöka vad en 

liten grupp har för erfarenheter och tidigare upplevelser inom ett förbestämt ämne (Kvale och 

Brinkmann 2009). Detta var något som denna studie ville undersöka och ha som grund, därför 

valdes den kvalitativa gruppdiskussionen. Hartman (2004) förklarar fördelen med den 

omvända trattekniken. Denna användes under gruppdiskussionen där målet var att 

pedagogerna först fick prata specifikt för att sedan prata mer generellt om de teman som 

gruppdiskussionen innehöll. Hartman (2004) beskriver den omvända trattekniken där 

intervjuaren börjar ställa riktade frågorna i början av en intervju eller diskussion, för att vidare 

diskutera allmänt om de teman som studien innehåller. Den omvända trattekniken som studien 

använde sig av underlättade samtalet och analysen av gruppdiskussionen.   
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Förskolan som medverkade i studien bestod av tre avdelningar men eftersom två avdelningar 

inte var intresserade att delta i studien fick studien genomföras på en avdelning. Ett 

fokusgruppsamtal kräver minst åtta deltagande och studien fick tre pedagoger där med blev 

valet att genomföra en gruppdiskussion med inspiration från fokusgruppsamtalets struktur 

(Halkier, 2010). Under själva gruppdiskussionen satt vi och de deltagande pedagogerna vid ett 

bord på avdelningen. Detta var något som pedagogerna ville för att slippa använda 

planeringstid till genomförandet av gruppdiskussionen. Det som vi reagerade på var att 

pedagogerna inte hade några invändningar när gruppdiskussionen skulle utföra sig i 

barngruppen. Vilket i sin tur gjorde att gruppdiskussionen skulle ta tid från barnen. När vi 

ville ta en planeringstid till att utföra gruppdiskussionen var det inte aktuellt för pedagogerna. 

Tanken bakom gruppdiskussionen var att den skulle genomföras i ett enskilt rum men 

eftersom det inte var aktuellt genomfördes den i barngruppen. Det blev en god stämning under 

gruppdiskussionen vilket gjorde det lättare för pedagogerna att utrycka sina tankar och åsikter. 

Gruppdiskussionen blev mer avslappnad eftersom den genomfördes i barngrupp. Håkansson 

(2013) menar att det är viktigt med en avslappnad samtalsmiljö när en intervju eller 

diskussion ska genomföras. Detta var inget som vi uppfattade under gruppdiskussionen 

eftersom barngruppen lekte lugnt runt omkring oss på avdelningen. En tankeställare är om 

gruppdiskussionen fått annorlunda svar om den genomförts under en planeringstid. 

Gruppdiskussionen blev trots det lyckad och pedagogerna kunde fokusera på samtalet. 

Pedagogernas uttalanden gav studien en förtydligad förståelse för pedagogernas arbetssätt. 

Under intervjun kan vi tolka pedagogens kroppsspråk och få dem att utveckla sina svar för att 

underlätta tolkningen av vad de egentligen menar.   

  

Vi upplevde att det var positivt under studiens insamling av data att vara två som observerade 

och ledde gruppdiskussionen. Under gruppdiskussionen valde vi att inta en roll där 

pedagogerna fick uttrycka sig fritt inom de förbestämda ämnena/teman som skapats 

Håkansson (2013). Det ställdes följdfrågor om vi kände att det skulle vara nödvändigt för att 

få en bättre inblick i pedagogernas yttranden. Observationerna och gruppdiskussionen gav en 

validitet av hur verkligheten ser ut på förskolor idag.   

  

Urval  

Till en början var det planerat att använda ett fokusgruppsamtal med en hel förskola. Men vi 

insåg ganska snabbt att ingen hade möjlighet att ge oss den tid som studien behövde för ett 

fokusgruppsamtal. Till studien valdes det att inte ha med en hel förskola eftersom det inte 

skulle fungera med förskolans planering och studiens tidsram. Vi kom sedan i kontakt med ett 

arbetslag som kunde och ville delta med kort varsel. Vi fick tillåtelse av pedagogerna i 

arbetslaget att genomföra observationer i en vecka under förskolans utevistelse. Fördelarna 

med gruppdiskussionen var att studien fick svar på hur pedagogerna tänkte individuellt och 

även som ett arbetslag. Om studien istället hade haft möjlighet att genomföras 

fokusgruppsamtalet hade vi fått svar på hur hela förskolan arbetade (Halkier, 2010). Studiens 

resultat hade då blivit annorlunda och fått en större bredd. Det hade varit intressant att veta 

hur pedagogerna på de andra avdelningarna arbetade med naturvetenskap och teknik med 

exempelvis de yngsta barnen.   
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Resultatdiskussion    

Hur pedagogerna arbetar praktiskt med naturvetenskap och teknik i utemiljön  

Detta kan i sig kopplas till det sociokulturella perspektivet där vikten ligger i samspelet 

mellan individer och hur de kan länkas samman med lärandesituationer. Säljö (2000) förklarar 

skillnaden mellan tänkandet och talet i det sociokulturella perspektivet. Han definierar att 

människor inte kan läsa av varandras tankar, utifrån hur personen talar och agerar kan 

personer få en förståelse för hur den personen tänkte i situationen.   

  

Om pedagogen istället tar tag i lärandet i situationen kan pedagogen tillsammans med barnet 

lära sig om det finns något annat fordon som drivs av kugghjul och vad kugghjulen har för 

nytta i samhället idag.   

  

Detta visar att pedagogerna har arbetat med naturvetenskap och teknik med barnen men att 

dessa svar är saker som pedagogerna har gjort med barnen. Vi uppfattar det som att 

pedagogerna inte jobbar med naturvetenskap och teknik i nuläget och att det är ett ”projekt” 

som redan har gjorts och därmed inte jobbar med.   

  

Under observationerna framkom att det fanns möjligheter för pedagogerna att lyfta fram 

lärande om naturvetenskap och teknik men de tillfällena togs inte till vara på. Varför 

pedagogerna inte tog till vara på de tillfällen som uppstod kan bero på olika orsaker, den stora 

orsaken i denna studie antar vi är att verksamheten inte fokuserade på naturvetenskap och 

teknik under studiens tid. I resultatet fick studien fram att när de är få personaler ute i 

utomhusmiljön minskade pedagogernas delaktighet gentemot barnen och deras lek. Brage och 

Linde (2012) menar att naturvetenskap och teknik också handlar om att som pedagog 

undersöka och upptäcka tillsammans med barnen. Detta tror vi kan hämma barnens 

undersökande och lärande tillsammans med pedagogerna. Vi tror då att pedagogerna inte får 

en inblick i barnens livsvärld som Hundeide (2006) styrker i sin teori. Vi tror att 

observationerna hade kunnat få ett bättre underlag om de kunnat observera de promenader 

som pedagogerna samtalade om i gruppdiskussionen. Vi tror att också att underlaget hade 

blivit utökat om vi hade haft studien när förkolan hade fokus på naturkunskap och teknik.   

  

Det problem som studien har uppmärksammat är: Hur vet pedagoger att barnen har nått de 

strävandemål som läroplanen för förskolan skriver om under ett tidsbegränsat arbete? det 

finns nästintill alltid något barn som blir sjuk och barn som går 15 timmar på förskolan. 

Hinner dessa barn vara lika delaktiga och har de möjlighet att få samma intresse och 

kunskaper som de barn som är på förskolan full tid? I läroplanen står det att strävansmålen ska 

genomsyra verksamheten och att pedagogerna ska ha barnen som idé skapare. Detta kan anses 

svårt då pedagogerna måste hitta en balans mellan att låta barnen vara delaktiga men ändå 

hitta kopplingar till de strävandemål som läroplanen skriver om.  

  

Vi antar att pedagogerna vill barnens bästa inom utveckling och lärande, Thulin (2011) 

skriver om arbetsprocesser med inriktning inom lek och lärande, har man i de studerade 

förskolorna inte synliggjort lärandeobjektet på ett systematiskt sätt. Förskolelärarna anser att 
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lärandet sker hela tiden, vilket leder till att förskolelärarna inte kopplar arbetsprocessen till ett 

explicit naturvetenskapligt innehåll. Eftersom lärarna sällan talar om naturvetenskapliga 

fenomen och processer eller använder relevanta naturvetenskapliga begrepp förblir 

lärandeobjektet osynligt för barnen.  

  

Ett samband i Thulin (2011)’s studie och vår är att pedagogerna anser att en del av lärandet 

sker i vardagssituationer. Det som skiljer sig mellan vår studie och Thulin (2011) är att 

pedagogerna i vår studie pratar med barnen om olika naturvetenskapliga och tekniska 

fenomen och processer under en arbetsperiod, där naturvetenskap och teknik var i fokus.  

  

Under studien fick vi en uppfattning av att pedagogerna anpassade sig i kommunikation med 

oss och i deras ageranden efter studiens inriktning. Detta kan bero på att studiens inriktning 

nämndes i Bilaga.1 som skickades ut innan studiens start via mail.  

  

Hur pedagogerna uppfattar sitt uppdrag gällande naturvetenskap och teknik i förskolans 

utemiljö  

Under gruppdiskussionen tog pedagogerna upp att de uppfattar sitt uppdrag som viktigt och att 

de jobbar med att se varje lärandesituation. Pedagogernas uppdrag enligt Skolverket (2011) är 

att förskolan ska förse barnen en bra pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande 

bildar en helhet. Samt att verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik och anpassas till alla barn 

i förskolan. Detta ska lägga grunden till det livslånga lärandet.  

  

Ett exempel som pedagogerna tog upp var bland annat hur de uppmärksammar barnens frågor 

och intressen under deras promenader och hur de använder dessa promenader till att höra på 

barnens intressen och frågor som barnen ställer. Det leder i sin tur till att pedagogerna skapar 

möjligheter till vidare arbeten inom de ämnena som barnen har uppmärksammat. Thulin 

(2010) styrker att barns frågor leder till ett utvecklat lärande inom naturvetenskap. Thulin 

refererar till författare som Dewey som även han skrev att barnens frågor är en viktig del av 

lärandeprocessen. Barnens frågor kommer från deras intresse för sin omvärld. Därför är det 

viktigt för oss förskollärare att se dessa frågor som meningsfulla och tillföra dessa frågor som 

en del av lärandet. Pedagogerna i studien använde förskolans närmiljö för att finna inspiration 

till lärande inom naturvetenskap. Rantatalo (2002) styrker att pedagoger kan använda sig av 

utemiljön för att ge barnen upplevelser från verkligheten. Genom att gå på promenader i 

närmiljön tillsammans med barnen och prata om de naturvetenskapliga fenomen som barnen 

har funderingar kring. När pedagogerna fick frågan hur de tolkade begreppen naturvetenskap 

och teknik fick de inblick i hur deras kollegor uppfattade begreppen. Det visade sig att 

pedagogerna hade relativt lika uppfattningar om vad naturvetenskap och teknik var för dem. 

En tanke är om de hade haft olika åsikter om vad begreppen innebär hade undervisningen då 

blivit annorlunda?   

  

Pedagogerna förklarade även att de hade gjort aktiviteter för att utveckla barnens intresse via 

experiment med barnen där de bland annat har utforskat rörelseenergi och hur olika föremål 

flyter och sjunker. Bjurulf (2010) styrker att det är viktigt att lyfta teknik redan i förskolan för 
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att skapa intresse hos barnen i en tidig ålder. Skolverket (2011a) förklarar hur viktigt det är att 

det finns material som barnen kan använda sig av för att utforska teknik i vardagen. Om 

förskolan inte haft tillgång till material och program som appar och så vidare. Hade barnen 

kunnat utveckla samma kunskaper om teknik då? En förskola som ligger inne i en stor stad 

har inte samma naturtillgångar som en förskola på landsbygden.   

  

Pedagogerna fick som fråga i gruppdiskussionen att förklara vad de kopplar till teknik- 

begreppet. Där pedagogerna svarade att de anser att teknik är nästan allt omkring oss i vår 

vardag. Några exempel som pedagogerna tog upp var bland annat: vardagliga 

problemlösningar som att nå kläderna på hyllan med hjälp av en pall eller att dra upp 

dragkedjan på jackan. Bjurulf (2013) styrker detta med att skriva om just den här typen av 

teknik som Bjurulf (2013) kallar vardags teknik. Under diskussionen nämnde pedagogerna att 

teknik var ett ämne som tidigare uppfattades som svårt och komplicerat, att de har börjat 

anammat begreppet och ser vikten i att barnen ska få utforska och testa på teknik. Idag ser 

pedagogerna teknik som någonting roligt och spännande att upptäcka tillsammans med 

barnen. Thulin (2010) styrker detta och menar att teknik kan användas som ett hjälpmedel och 

verktyg för att väcka intresset för naturvetenskap. Detta var även tanken med ordet teknik när 

det tillskrevs i läroplanen av regeringen 2011.   

  

Pedagogerna fick förklara vad naturvetenskap är för dem och hur de arbetar med det 

tillsammans med barnen. Pedagogerna menade att naturvetenskap är allt som finns runt 

omkring oss. Pedagogerna nämner även att de ibland känner en viss osäkerhet för hur de ska 

förklara vissa fenomen för barnen.  Att förvalta läroplansmålen inom natur och teknik i 

praktiken är något som pedagogerna tycker är svårt. Brage och Linde (2012) styrker att 

pedagoger som känner en osäkerhet för naturvetenskap alltid kan lära sig tillsammans med 

barnen genom att söka fakta. Det kan vidare leda till att barnen inte får den stimulans av 

pedagogerna som de behöver för ett vidare lärande. Med detta blir barnens lärande bristande 

och kan få stora konsekvenser när barnen börjar i skolan. Därför har Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) stärkt målen inom natur och teknik i förskolan. Det står även att det är pedagogernas 

uppgift att stimulera och utmana barnens intresse inom just naturvetenskap och teknik. 

Pedagogerna använde sig ofta av surfplattan och dess sökmotorer för att söka reda på svar till 

barnens frågor kring naturvetenskap. På ett sådant sätt utvecklade både pedagogerna och 

barnen sina kunskaper inom naturvetenskapen tillsammans.   

  

Studiens omfattande mål var att öppna pedagogernas ögon för att se lärandesituationer inom 

natur och teknik i utemiljön, att pedagogerna ska ha en tanke bakom utevistelsen tillsammans 

med barnen. Vi tolkar det som att det handlar om pedagogens inställning till utevistelsen och 

utemiljön inom ämnet naturvetenskap och teknik.   

  

    

Trovärdighet och sanningsvärde  

Studiens sanningsvärde kunde ha varit större om fler pedagoger och förskolor deltagit i 

studien. Eftersom studien fått svar på om pedagogerna har olika arbetssätt och tankar kring 
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utemiljön med inriktning naturvetenskap och teknik. Hade det varit intressant att se likheter 

och skillnader mellan förskolor och pedagogernas olika tankar och arbetssätt. Om 

undersökningen skulle ha genomförts i en annan grupp av pedagoger eller på en annan 

förskola är det möjligt att resultatet blivit ett annat. Det finns chans att svaret på studien hade 

blivit annorlunda om studien hade granskat en förskola med inriktat arbete i natur och teknik, 

exempelvis en ur och skur förskola.  Därför kan det inte sägas att resultatet är generaliserbart. 

Vi bedömer att intervjupersonerna är trovärdiga och att de sanningsenligt svarat på frågorna 

som ställts under gruppdiskussionen. Eftersom att gruppdiskussionen med pedagogerna blev 

ett avslappnat möte upplevde vi att detta gav studien mer trovärdighet. Sanningsvärdet i 

studien är inte hög på grund av att pedagoger svarar olika och har olika tankar om ämnet och 

därmed kan studien få ett annat resultat om någon skulle gör om den.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Som ett komplement till denna studie hade det varit intressant om det genomfördes en likande 

studie med fler pedagoger och förskolor. För att få en vidare uppfattning om hur förskolor 

idag arbetar med naturvetenskap och teknik i utemiljön, hade det varit intressant att följa upp 

och studera hur arbetet med utemiljön kommer se ut om några år. Att se likheter och 

skillnader mellan hur förskolor som ligger i städer och de som ligger på landsbygden arbetar 

med naturvetenskap och teknik. Eftersom de har olika förutsättningar och tillgångar till ute 

och närmiljö.  
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Bilaga 1  

  

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på förskollärarprogrammet i Luleå.  

Förskollärarprogrammet och Luleå kommun har prioriterat mål matematik, naturvetenskap 

och teknik.   

Vi har följaktligen valt att skriva examensarbetet med fokus på naturvetenskap och teknik i 

utomhusmiljön utifrån pedagogernas perspektiv.   

För att genomföra examensarbetet är vi i behov av två olika förskolor som vill och har 

möjlighet att delta och ta emot oss i sin verksamhet under vecka 47.    

Vi skulle vara tacksamma om vi fick svar vecka 46 eftersom vi kommer genomföra 

insamlingen av data under vecka 47.   

Examensarbetet kommer innehålla observation av aktiviteter utomhus/ i närmiljön, En 

gruppdiskussion med arbetslaget.    

  

Tack på förhand!  

  

Amanda Estola och Maria Wikström  Luleå 

Tekniska Universitet.  

  

Kontakt:  

Amanda Estola  amaexx@xxxxxxx.xxx  

07X-XXXXXXX  

Maria Wikström amiixx@xxxxxxxx.xxx  

07X-XXXXXXX  
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