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 Abstrakt 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur barn kan stödjas i sitt naturvetenskapliga 

upptäckande när de befinner sig i utomhusmiljön. Studien tar avstamp i en kritisk 

självgranskning när barns upptäckande stimuleras. På det viset erhålls en inblick i vilken 

betydelse förskollärarens roll har i barns lärande. Aktiviteterna genomfördes med två olika 

barngrupper av författarna och dokumenterades med videoobservation för att få svar på 

forskningsfrågorna. Därefter transkriberades och analyserades insamlad data och resultat 

formulerades. Slutsatserna av resultaten är att förskolläraren har en fundamental roll i förskolan 

för att påverka barns utveckling och lärande. Det är av största vikt att förskollärare kritiskt kan 

granska oss själva i sin profession och vara en positiv förebild för barnen.  

 

Nyckelord: Förskola, förskollärarens roll, kritisk granskning, naturvetenskap i förskolan, 

utomhusmiljö  



 

 

Förord 
Vi är tacksamma för att vi tillsammans har genomfört detta examensarbete och kompletterat 

varandras egenskaper. Det har varit till stor fördel att vi hela tiden haft en målsättning och 

peppat varandra för att komma i mål. För att arbetet skulle fortlöpa bestämde vi inför varje träff 

vilka fokusområden vi skulle rikta in oss på, detta har hjälpt oss att vara strukturerade, 

fokuserade och organiserade i vårt arbete. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till den förskolan i norra Norrland där vi blev varmt mottagna för att 

genomföra vår studie. Ett stort tack till de barn som medverkade i våra aktiviteter, med hjälp 

av dem blev studien genomförbar. 

 

Till sist vill vi tacka våra eminenta handledare Anna Vikström och Per Högström som har 

stöttat oss på bästa möjliga sätt och spridit glädje runt omkring sig. Vi uppskattar ert 

engagemang och goda humör som möjliggjort detta examensarbete.  
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Inledning 

Rollen som förskollärare anser Wallskog (2011) handlar om att ha en ständig vilja att förändras 

och utvecklas i sin profession, för att kunna möta alla barn utifrån deras behov. Läroplanen för 

förskolan (Lpfö 98, 2016) och Wallskog (2011) framhåller vikten av att förskollärare ska vara 

medvetna om samhällets utveckling och den ständiga förändringen barnen och samhället går 

igenom. Detta för att förskollärare ska kunna förändra sitt arbetssätt med hänsyn till nutiden. I 

och med revideringen av läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010) blev det ett större fokus på 

den naturvetenskapliga undervisningen i förskolan. Därför ville vi genomföra en studie genom 

att pröva oss fram inom det naturvetenskapliga området. Vi valde att granska oss själva i vår 

blivande profession som förskollärare. Vi utförde en naturvetenskaplig aktivitet i förskolans 

utomhusmiljö tillsammans med en barngrupp på en förskola i norra Norrland. Vi har valt att 

benämna oss själva som förskollärare i denna studie för att vi under aktiviteterna gick in i vår 

roll som förskollärare och snart är klara med förskollärarutbildningen.  

 

Szczepanski (2007) framhäver förskolans uppgift med att använda sig av utomhusmiljön vid 

undervisningen så att barnen ska få tillgång till ett upplevelsebaserat och platsrelaterat lärande. 

Enligt vår erfarenhet är det vanligt att förskollärare tar med naturvetenskapliga fenomen in i 

förskolan för att tala om dem. För att skapa ett rikare lärande ska barnen därför få uppleva 

naturvetenskapliga fenomen där de hör hemma ute i naturen. En förutsättning för barns lärande 

är variationen av miljö och material (Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). När 

förskolläraren skapar möjlighet för barnen att få syn på ett specifikt lärandeobjekt vidgas deras 

förståelse kring fenomenet. Lärandets objekt är ett specifikt sätt att förstå någonting, 

exempelvis fotosyntesen. Det är då förskollärarens uppgift att peka ut de olika kritiska 

aspekterna angående fenomenet fotosyntes för att möjliggöra lärande för barnen (ibid.).  

 

Vi har under våra år på universitetet och genom arbetsrelaterade situationer sett att 

undervisning i utomhusmiljön är någonting som förskollärare inte använder sig av i lika stor 

utsträckning som undervisning i inomhusmiljö. Vi anser att en förskollärare bör ha kunskap 

om hur barns naturvetenskapliga upptäckande kan stödjas och stimuleras. Variationsteorin och 

utvecklingspedagogiken kan vara guidande utgångspunkter för att få syn på vad barnen lär sig 

och förskollärarens avgörande roll i deras lärande. Som förskollärare är det viktigt att ha olika 

typer av metoder för att kunna fånga barnens uppmärksamhet och leda aktiviteten i 

utomhusmiljön i rätt riktning. 

 

I genomgående rapport har vi bearbetat litteraturen var för sig men gemensamt sammanställt 

alla delar av rapporten. Vi har genomfört en aktivitet var och varit observatörer under varsin 

aktivitet. Den insamlande datan transkriberade vi tillsammans efter aktiviteterna och 

gemensamt analyserat och utarbetat ett resultat.    



 

 

2 
 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att vinna kunskap om hur förskollärare kan stödja barns 

naturvetenskapliga upptäckande i utomhusmiljön. 

 

Dessa frågeställningar är centrala i studien: 

 

- Hur kan förskollärare under en utomhusaktivitet stimulera barns eget 

naturvetenskapliga upptäckande? 

- Hur kan barns upptäckande bidra till deras lärande av ett naturvetenskapligt fenomen? 
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Bakgrund 

Lpfö 98 (2016) framhäver att förskolan ska ge utrymme för barnens egna fantasier och 

kreativitet i lek och lärande både inomhus och utomhus. Under en planerad utomhusvistelse 

bör barnen ges möjlighet till lek och andra aktiviteter. Förskolan ska även sträva efter att barnen 

utvecklar en förståelse och intresse för naturvetenskap och utvecklar sitt kunnande om växter, 

djur, enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Klaar och Öhman (2012) poängterar 

att lärandeprocesserna i förskolans undervisning inte har varit i fokus och kunskapen om 

naturfenomen hos de yngre barnen har saknats, och att lärandeprocesserna är en viktig del för 

att barnen ska få erfarenheter och intresse för naturvetenskap. Observation och dokumentation 

är två tillvägagångssätt som förskollärare kan använda sig av för att fånga barnens lärprocesser 

och det lärandeinnehåll som finns i mötet med miljön. Forskningsresultatet utifrån Klaar och 

Öhmans studie visar att barn kan få kunskap om ett naturvetenskapligt fenomen i en 

utomhussituation och att upplevelserna de varit med om kan möjliggöra att man i framtiden 

har förståelse och beredskap för nya situationer. 

 

I skollag och läroplan är det beslutat att förskolans arbete med naturvetenskap ska stärkas. En 

av anledningarna till det beslutet är att den internationella PISA studien (Skolverket, 2013) 

visar att intresset för naturvetenskap bland dagens ungdomar sjunkit. Thulin (2015) för ett 

resonemang om att det kanske är känslan av att inte kunna förstå naturvetenskapen som gör att 

ungdomars attityder till ämnet försämras och att de inte ser naturvetenskapen som ett möjligt 

val av studier eller framtida yrke. Ur ett samhällsperspektiv är det problematiskt att ungdomar 

inte visar intresse för naturvetenskap då detta kan utgöra ett hinder för arbetet med hållbar 

utveckling och att uppnå målet att kommande generationer ska kunna bo och leva bra på jorden. 

Förskolan har då en viktig roll då den är det första steget i utbildningsväsendet och ska 

grundlägga positiva attityder till naturvetenskap samt kunskaper och erfarenheter som är 

förenliga med en hållbar utveckling (ibid.). Naturen är en del av vår värld som de yngsta barnen 

i förskolan är upptagna med att utforska och söka förståelse för. Förskolan ska arbeta med 

naturvetenskap ur ett samhälls- och ett barns perspektiv. Det som vore bäst för både barnen och 

samhället är att båda perspektiven får möjlighet att samverka med varandra. Förskolan är en 

del av samhället och mötet mellan barn och förskollärare ska ske ur barns perspektiv där fokus 

är barnens upplevelser av naturvetenskap (ibid.). 

 

Naturvetenskapens definition enligt Sjøberg (2010) är att det är ett vetenskapsområde som rör 

sig mellan olika fält som fysik, biologi, kemi, geologi, geofysik och astronomi. Det är svårt att 

få en bättre förklaring på vad naturvetenskap är då området är stort och omfattar olika teorier 

och metoder. Ett försök till en förklaring är: “Naturvetenskapens “mål” är att beskriva och 

förklara verkligheten, både den levande (biotiska) och den icke levande (abiotiska). För att den 

ska kunna kallas vetenskaplig måste den alltid sträva efter att vara systematisk, och det ideala 

är att den ska vara fri från självmotsägelser. Den kan jämföras med ett stort pussel, där alla 

bitar ska passa och inga blir över” (Sjøberg, 2010 s.71). 
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Förskollärares uppdrag 

Förskolan har ett uppdrag gällande naturvetenskap och förskolläraren behöver kunskaper inom 

målområdet. Dock finns det forskning som visar att det finns en stor osäkerhet hos personalen 

i förskolan när det bland annat handlar om hur naturvetenskap kan ta sig till uttryck i förskolan 

(Skolinspektionen, 2017). Granberg (2000) skriver att en engagerad förskollärare kan väcka 

barns nyfikenhet och intresse för nya erfarenheter och kunskaper. Förskolläraren kan genom 

sitt förhållningssätt förmedla moraliska värden med känsla och intresse för både natur och 

människor. När barn får dela naturvetenskapliga upplevelser med en lyhörd vuxen skapas 

viktiga erfarenheter som sedan kan bli till naturvetenskapliga kunskaper. I Lpfö 98 (2016) 

beskrivs det att förskollärares förhållningssätt är viktiga. Förskollärare kan påverka barns 

förståelse och ska finnas till hands för att stimulera och vägleda barnen i aktiviteterna. Barnen 

kan med hjälp av förskolläraren få ökad kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. 

Förskolläraren ska uppmuntra barnens nyfikenhet och låta dem upptäcka naturvetenskapliga 

fenomen på egen hand och tillsammans med andra. Förskolläraren måste finnas där för att 

utveckla detta upptäckande och kunna sätta ord på fenomen som barnen upptäcker och för att 

följa upp deras lärande (Sundberg et al., 2016). 

 

En skicklig förskollärare är en person med ett brett register av metoder (Wallskog, 2011). Den 

skickliga förskolläraren vet att den ska agera utifrån de specifika situationerna som uppstår 

under dagen, exempelvis under en samling, utelek eller genomförande av en aktivitet. I dessa 

situationer krävs det att förskolläraren är fokuserad, engagerad, arbetar målinriktat och 

individanpassat samtidigt som det är av vikt att hantera barngruppen som en helhet. En 

förskollärare växlar ofta omedvetet mellan olika arbetssätt. Förskolläraren vet hur den ska 

agera och vilka metoder eller förhållningssätt som ger ett förväntat och önskvärt resultat. 

Vidare framhäver Wallskog att alla barn på olika sätt behöver stöd och bekräftelse, inom 

förskolans sociala sammanhang kan förskolläraren stödja och utmana barnen utifrån 

individuella behov. Det är en yrkesskicklighet att kunna analysera och förstå det enskilda barnet 

och utifrån det forma verksamheten och undervisningen. 

En medforskande förskollärare 

Ideland och Malmberg (2010) framhäver att förskolläraren ska skapa en diskurs. Diskursen bör 

involvera hur förskolläraren talar, gör vissa saker och hur den är en förebild för barnen. 

Granberg (2000) beskriver en närvarande förskollärare som ska finnas där för att ge barnen 

stöd, uppmuntran, bekräftelse och förstärka deras egen förmåga. Förskollärare ska inta ett barns 

perspektiv och tillåter att upplevelserna under vägen vara viktigare än att nå målet. Vidare 

framhåller Ideland och Malmberg (2010) att arbetet med ett naturvetenskapligt arbetssätt 

innebär bland annat att observationer ska göras och frågeställningar ska behandlas. Detta 

tillvägagångssätt kan användas för att undersöka frågor som är kopplade till barnens vardag 

och etiska dilemman de ställs inför. Frågandet är ett redskap som tar tid att lära sig hantera för 

förskolläraren. När förskolläraren ställer en fråga som är inom räckhåll för barnet riktar de 

uppmärksamheten på fenomenet som utforskas. En kompetens som ingår i ett 

naturvetenskapligt arbetssätt är att ställa och formulera frågor på rätt sätt som också hänger 

samman med att ställa hypoteser, genomföra en undersökning och komma fram till slutsatser 
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(ibid). Lpfö 98 (2016) poängterar det lustfyllda lärandet där kommunikation, förmågan till 

symboliskt tänkande, samarbete och att lösa problem ska stimuleras. Det är förskollärarens 

ansvar att möjliggöra detta för barnen och låta det komma till uttryck i verksamheten. 

Förskolläraren kan använda sig av olika typer av frågekategorier för att skapa lustfyllda 

lärandetillfällen. Ideland och Malmberg (2010) beskriver tre frågekategorier: produktiva, 

reproduktiva och resonerande frågor. Produktiva frågor innebär att ställa frågor som sedan 

leder till en handling och reproduktiva frågor handlar om att gå till en person som kan ge svar 

på frågan. Barnens egna frågor är ofta resonerande frågor av karaktären hur- och varför-frågor. 

Både barnen och förskolläraren bör ställa mer produktiva frågor eftersom de är mer aktiverande 

och sätter igång tankar, öppnar sinnen och leder till undersökningar. 

 

Thulins (2011) studie om barns tidiga naturvetenskapliga upptäckande visar att det är 

förskolläraren som är aktiv vid lärandetillfällena och den som ställer frågor till barnen. De 

tillfällen barnen ses som aktiva är då de ska svara på frågor som förskolläraren ställer till dem. 

Det som framträder är det traditionella mönstret av den frågande läraren och det svarande 

barnet. De frågor som förskolläraren ställer kan tolkas som öppna och syftet med dessa frågor 

tycks vara att utmana barnen att reflektera över det lärandeobjekt som är i fokus. Då barnen 

ställer frågor till förskolläraren möts de av en motfråga och inget direkt svar. Thulin beskriver 

att förskollärarens uteblivna svar kan bero på en bristande kompetens inom ämnet och kunskap 

om barns lärande. Siraj-Blatchford (2002) framhäver även han att de kunskaper en förskollärare 

har inom ett visst lärandeområde är av stor betydelse för vad barnen kommer att lära sig. Thulin 

(2011) förklarar vidare att förskolläraren intar en frågande roll kring det aktuella 

lärandeobjektet. De ställer frågor som är av problematiserande karaktär genom att det är öppna 

frågor och att det inte finns något svar som är rätt eller fel. Barnen kom till tals då de fritt 

uttryckte sina erfarenheter om de upptäckter som gjordes. Förskolläraren följde aldrig upp det 

barnen uttryckte, det blev snarare roliga inslag som inte togs på allvar. Forskningsresultatet 

visar att det finns barn som ställer samma fråga till förskolläraren under flera lärandetillfällen, 

men barnets frågor förblir obesvarade genom att förskolläraren undviker att svara på frågan. I 

motsats till detta hävdar Öhberg (2003) att förskollärare i många fall är delaktiga i barns 

aktiviteter, speciellt i problemlösningssituationer. I dessa situationer blir förskollärare ofta 

ivriga att ge barnen det rätta svaret och lösa problemet åt dem. För att barnet själv ska finna en 

lösning på problemet kan förskolläraren arbeta tillsammans med barnet och leda barnet mot 

lösningen (ibid.). 

Ämneskunniga förskollärare 

För att hjälpa barnen att få svar på sina frågor kan förskolläraren ta hjälp av exempelvis 

facklitteratur eller uppslagsböcker. De erfarenheterna och den kunskapen förskolläraren har 

vidgas hela tiden vilket medför en ökad säkerhet. Genom att vara en välorienterad och 

medforskande förskollärare skapas det nya infallsvinklar för barnen så att de på egen hand kan 

upptäcka, se och förstå ett fenomen (Granberg, 2000). Elfström (2014) argumenterar även hon 

för att förskolläraren måste vara kunnig i ämnet för att kunna förstå barnens frågor. 

Förskollärare som har dåliga eller inga ämneskunskaper väljer bort vissa ämnen för de anser 

att de är för svåra att ta sig an. När förskolan har ett bestämt mål med ett projekt ställer det krav 
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på förskolläraren att sätta sig in i ämnesområdet för att kunna förstå barns frågor och hjälpa 

dem vidare i sitt lärande. När förskolläraren väljer bort vissa ämnesområden som anses vara 

för svåra kan de inte möta barnen i deras lärande (Elfström, 2014).  

 

Ett verktyg förskolan kan använda sig av för att utveckla barns lärande är learning-studies som 

Ljung-Djärf och Holmqvist Olander (2012) forskning handlar om. Learning-studies innebär 

kortfattat att förskollärarna bestämmer ett lärandeobjekt, därefter genomförs tester på barnen 

för att ta reda på deras kunskapsnivå om det aktuella lärandeobjektet. Detta analyseras av 

förskollärarna som sedan bestämmer hur vidare undervisning kring det aktuella lärandeobjektet 

kommer fortskrida. Ljung- Djärf och Holmqvist Olander (2012) lyfter i sitt resultat att det var 

utmanande för förskollärarna att fokusera på lärande, vägledning, innehåll och bedömning. 

Förskollärarna verkade obekväma med att styra och behålla barnens fokus för lärandeobjektet 

och det fanns en osäkerhet om huruvida det ansågs lämpligt att svara på barnens frågor med 

rätt svar. För att hjälpa förskollärarna så applicerades ett teoretiskt verktyg som i detta fall blev 

variationsteorin. Detta visade sig vara användbart för att behålla fokus mot lärandeobjektet för 

förskollärarna. Ljung-Djärf och Holmqvist Olander argumenterar för att använda sig av 

learning-studies i förskolan i syfte att utmana förskolans rådande uppfattning angående 

undervisning och ompröva sättet att se på lärande som kan bli mer än att bara aktivt göra något. 

Barns lärande i naturvetenskap 

Ett strävansmål i förskolans läroplan (Lpfö 98, 2016) är att barnen i förskolan ska utveckla sin 

förmåga att kunna urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap. Jämfört med 

föregående läroplan från 2010 har den som är aktuell idag fler mål som syftar till att barnen 

tidigt ska få grundläggande förståelse för naturvetenskap. Barnen måste få positiva erfarenheter 

när de möter naturvetenskap. Detta beskriver Skolinspektionen (2017) ha betydelse för hur 

barnen senare i livet tar sig an naturvetenskap, exempelvis i barnens framtida val av intressen, 

studier eller yrkesval. Barns tidiga erfarenheter är av betydelse för hur de utvecklar förståelse 

för ett visst område och det är viktigt att de i tidig ålder får möjlighet till erfarenheter och att 

utveckla kunskaper som behövs för att förstå omvärlden. Viktiga delar som Ideland och 

Malmberg (2010) behandlar är att i små barns lärande ses naturen som en självklar arena där 

det inte bara sker ett upptäckande utan även aktiviteter som leka, räkna, definiera och 

kategorisera. I Spektor-Levy, Kesner Baruch och Mevarech (2013) studie om hur förskollärare 

ser på naturvetenskap framgick det att förskollärarna ansåg att naturvetenskap bör börja redan 

i förskolan. Detta för att inspirera barnen till ett framtida intresse för naturvetenskap. Barnen 

blir mer uppmärksamma och fokuserade om det är ett ämne de är intresserade av och ett nyfiket 

barn ställer ofta många frågor, ger förklaringar och letar efter sociala sammanhang inom det 

aktuella ämnet. De nyfikna barnen som ställer flera frågor och vill dela sina intressen med 

lärare eller kamrater är de som känner ett behov av att få undersöka någonting ytterligare. En 

aktivitet med mindre antal barn kan främja deras naturvetenskapliga engagemang och 

nyfikenhet. Förskollärarna i studien pekar på att de ska vara uppmärksamma på barnens 

intressen och svara med respekt och öppenhet på de naturvetenskapliga frågorna som ställs av 

barnen. När förskolläraren visar spänning och nyfikenhet gentemot den naturvetenskapliga 

världen blir de förebilder för barnen. Det är således av vikt att som förskollärare utveckla sin 
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egen undersökningsförmåga och förmågan att ställa frågor till barnen för att främja nyfikenhet 

och uppmuntra deras motivation till lärande. (ibid). 

 

Barn lär sig i samspel med andra. När barn ingår i ett grupparbete skapas en känsla av att det 

är bra att hjälpa andra, barnen får ta del av andra barns idéer och får upp ögonen för att de 

tillsammans kan mer än vad de kan enskilt (Elfström, 2014). I en mindre grupp så finns 

förutsättningar till att individuella upptäckter också får plats i gruppens lärande och det kan 

bidra till att vidga alla barns tänkande. Genom att introducera grupparbete tidigt i förskolan lär 

sig barnen att ta vara på varandras enskilda kompetenser och lär sig uppskatta att arbeta i grupp. 

Det enskilda barnet lär sig mer när det finns fler att lära av, därför är det positivt när barnen 

hjälper eller härmar varandra för det kan vara första steget för barnet till att få en inblick i ett 

nytt område (ibid).  

 

Siraj-Blatchford (2001) diskuterar kring vad det kan betyda för barn att lära sig naturvetenskap 

redan i förskolan, han använder begreppet ‘emergent science’ som betyder ‘begynnande 

naturvetenskap’. Han menar att barns lärande i huvudsak inte ska fokusera på vilka begrepp 

som används utan snarare vad som är naturvetenskapens natur. Barn kan ha svårt att förstå 

avancerade naturvetenskapliga processer men genom att få erfarenheter om olika 

grundläggande fenomen inom naturvetenskapen skapas en grund för fortsatt lärande. Därmed 

blir det enklare för barnen att se sammanhangen i de mer avancerade processerna när de har en 

grundkunskap. Helldéns (2004) forskningsresultat visade att ungdomar kunde återge viktiga 

erfarenheter de haft i barndomen som sedan fått betydelse för deras framtida lärande. Detta 

styrker argumentet för att börja med naturvetenskaplig undervisning redan i förskolan. Genom 

att lägga en grund för naturvetenskaplig förståelse tidigt i barns liv får denna förståelse 

möjlighet att utvecklas och möjliggör senare ännu mer utvecklad förståelse för mer avancerad 

naturvetenskap. Siraj-Blatchford (2001) diskuterar vidare att emergent science handlar om att 

förskollärarna ska uppmuntra barnen till att bli intresserade för problemlösning och barnen ska 

få en lust till att undersöka. Det ligger på förskollärarna att ha en positiv attityd till 

naturvetenskap som gör att barnen har positiva förebilder som de kan identifiera sig med. Vad 

och hur barnen lär sig är en konsekvens av den interaktion som sker mellan barn och 

förskollärare. För att naturvetenskaplig förståelse ska ha möjlighet att utvecklas hos barnen bör 

de ingå i meningsfulla sammanhang. De bör konfronteras med olika undersökningar för att få 

chansen till att peka ut det naturvetenskapliga fenomenet. När förskolläraren hjälper barnen att 

sätta ord på det som händer och tar deras frågor på allvar kan barnen få en positiv attityd till 

naturvetenskap (ibid.). 

Barns frågor 

Thulin (2010) redogör för att barns frågor är ett uttryck för deras nyfikenhet och vilja att 

undersöka och förstå sin omvärld. Barns frågor är viktiga då de utgår från deras erfarenheter 

och situationer som de varit med om. Detta ger förskolläraren en inblick i vad barnen har för 

intresse och kan utgöra en viktig didaktisk utgångspunkt. Thulin beskriver att om förskolan vill 

utveckla barns undersökningsförmåga så måste barnen kunna ställa frågor. Barn som ställer 

frågor är involverade i sin egen kunskapsprocess och det utgör en vital del i att utveckla 
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naturvetenskaplig kunskap. Thulins (2010) studie visade att de frågor barnen ställde var i syfte 

att få veta någonting om det lärandeobjekt som är i fokus. Barnens innehållsrelaterade 

frågeställningar visade att barnen hade en nyfikenhet och viljan att förstå och en önskan att 

vara delaktiga i aktiviteten. Resultatet visade vidare att barn behöver få utrymme och tid på sig 

för att kunna relatera till lärandeobjektet och i takt med de ökade erfarenheterna barnen fick 

ökade även deras möjlighet till att ställa frågor. Thulins (2011) studie visade att barns egna 

perspektiv, erfarenheter och upplevelser har betydelse för hur barn lär sig. Det bör vara 

avgörande för hur förskollärarna iscensätter lärandesituationer i praktiken.  

Upptäckande och begreppsbildning 

Elfström (2014) beskriver att barn som är mitt uppe i ett naturvetenskapligt upptäckande inte 

lyssnar när förskolläraren försöker tala med dem. Barnen är uppslukade av sitt eget 

undersökande och om förskolläraren försöker ge fakta så går barnen sin väg eller tappar sin 

koncentration. Förskolläraren kan uppfatta detta som att barnen har förlorat intresset för 

lärandeobjektet men det är en feltolkning. Barnen är mottagliga för fakta när de i sin takt har 

fått observera och samla in lärandeobjektet, barnen behöver tid för att utveckla sitt 

undersökande. 

 

Elfström (2014) skriver att barns begreppsbildning får sin grund i barns naturvetenskapliga 

utforskande och undersökande i förskolan. Barnen måste befinna sig i arenor som stimulerar 

deras utforskande och där ska de få erfara olika begrepp med hela sin kropp. Det språkbruk 

som förskolläraren använder sig av ska vara en brygga mellan förskollärarens 

naturvetenskapliga kunnande och det vardagliga språk som barnen kan förstå. Genom att 

utforska olika fenomen, hur de ser ut, smakar eller låter erfar barn olika begrepp och söker 

därmed en beteckning för dessa. Yngre barn bygger sitt ordförråd genom konkreta handlingar 

(Elfström, 2014). Barn är uppmärksamma på ord som de inte kan förstå och som dyker upp i 

deras omgivning. De vill då skapa sig en förståelse för det ordet. Genom att barnen repeterar 

ord, termer och språkliga begrepp läggs det i deras minnesbank och dessa begrepp börjar 

barnen så småningom kunna applicera i andra sammanhang och kunskapsområden. Hur en 

uppfattar ett begrepp är unikt för alla enskilda individer genom att alla har olika erfarenheter 

om fenomenet. Förskolläraren kan därför inte veta vad ett enskilt barn ger för innebörd till ett 

begrepp. För att skapa en utforskande och undersökande kultur ska alla barn ges möjligheten 

att få utgå från det som för dem redan är begripligt, så de begrepp som de redan innehar kan 

fyllas på och fördjupas (ibid.). 

Utomhusmiljö 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) talar om att variation utgör en 

förutsättning för lärande och att förskolläraren måste skapa möjligheter för barnen att få syn på 

något specifikt och på det sättet expandera barns förståelse. Genom att välja ett specifikt 

lärandeobjekt som förskolläraren vill att barnen ska lära sig kan miljön och materialet runt 

omkring förändras för att belysa lärandeobjektet. När förskolläraren varierar miljön eller 

materialet kan fler barn skapa förståelse kring lärandeobjektet. Genom att också använda sig 

av utemiljön skapas det en större variation av miljö och material. 
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Inomhusmiljön i skolan och förskolan är oftast konstant och förutsägbar. Det finns oftast en 

överensstämmelse mellan det avsedda och det iscensatta lärandeobjektet. Vid undervisning 

utomhus kan det iscensatta lärandeobjektet bli ett annat än man som lärare avsåg, beroende på 

olika yttre omständigheter. Detta är en del av spänningen med att vara utomhus och bidrar till 

att bibehålla barnens uppmärksamhet och intresse (Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 

2010 s.193).  

 

Förskolan måste inse betydelsen av utomhusmiljön i undervisningen, när barnen får erfara 

upplevelsebaserade och platsrelaterade förstahandserfarenheter så kan förskolläraren bana väg 

för ett bredare lärande där barnen kan erfara lärandeobjektet med hela kroppen (Szczepanski, 

2007). I utemiljön utvecklar barnen en sinnlig relation till naturen som i förlängningen 

genererar ett behov för dem att vara utomhus, vilket gör det viktigt att tillfredsställa det 

behovet. Genom att befinna sig utomhus varje dag, oavsett väder så får barnen en positiv 

inverkan på hälsan och får utveckla sin motorik (Granberg, 2000; Ärlemalm-Hagsér, 2012). 

Vår kommunikation är inte enbart verbal, utan den består även av smak, lukt, känsel och 

kroppsspråk. Då är det viktigt att knyta an till andra kommunikativa miljöer med våra sinnen 

och andra sätt att lära, här blir utemiljön ett viktigt klassrum och läromedel (Szczepanski, 

2007). En utomhusmiljö kan engagera barnen till att aktivt delta, utforska och undersöka på 

förskolegården. Under utevistelsen kan barnen koppla in flera av sina sinnen eftersom 

utemiljön erbjuder obegränsade och varierande intryck och upplevelser. Genom en sinnlig 

stimulering under lärprocessen ökar vår minneskapacitet. Det stora utrymme barnen har 

möjlighet att utnyttja under utevistelsen bidrar till att det enskilda barnet kan vara i fred och 

öva på olika färdigheter som exempel att samordna rörelser och motoriskt använda sin kropp 

(Granberg, 2000).  

Studiens teoretiska utgångspunkter 

För att ett lärande ska ske måste barnen få erfarenheter om olika fenomen som utvecklar dem. 

Vygotskij (1995) framhäver vikten av att vidga barnens erfarenheter för att skapa en bra grund 

för lärande. När barnen får många olika erfarenheter av samma fenomen blir det lättare att 

förstå sig på fenomenet och lärandet bildar en helhet för barnen. Variationsteorin och 

utvecklingspedagogiken används för att uppnå detta i denna studie. 

 

Variationsteorin 

Variationsteorin är ett teoretiskt redskap som används för att förklara lärande och undervisning 

och hur de samspelar med varandra. Utgångspunkten i variationsteorin är lärandets objekt som 

är ett specifikt sätt att förstå något och inte enbart ett innehåll. Variationsteorin handlar inte om 

att variera olika metoder att lära ut på utan de handlar om hur vi människor uppfattar fenomen. 

Människor behöver någon form av kontrast för att urskilja olika aspekter av ett fenomen 

(Helldén et al., 2010). Lärande kan enligt variationsteorin inte orsakas genom en viss metod, 

däremot kan lärande göras möjligt. En förskollärare kan erbjuda barnen en lärandesituation där 

lärande kan ske. För att förstå något på ett specifikt sätt måste särskilda kritiska aspekter av 

lärandeobjektet urskiljas. En förskollärare kan hjälpa barn att utveckla sin förståelse genom att 

peka ut dessa aspekter, vilket i sin tur möjliggör lärandet (ibid.).  
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Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken har en nära koppling till variationsteorin då de båda har lärandets 

objekt som utgångspunkt. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) talar om att i 

barnens värld är lek och lärande oskiljbara, förskolläraren ska därför se på kunskap där lek och 

lärande bildar en helhet. Förskolläraren innehar en viktig roll i barnens lärande och ska finnas 

där för att hjälpa barnen i deras utveckling. Utvecklingspedagogiken utgår från barns 

perspektiv vilket innebär att se till barnens erfarande och den innebörd som barnen skapar om 

sin omvärld. Det innebär att barn leker och lär sig saker som de själva erfar, alltså det som 

framträder i barnens medvetande eller i deras omvärld. Det är barnet själv som bidrar till sitt 

meningsskapande och ger uttryck för sitt perspektiv. Dock är detta perspektiv alltid tolkat 

genom förskollärarens vuxna ögon. Om detta synliggörs i förskolan beror på förskollärarens 

barnsyn, kunskapssyn och den allmänna kunskapen de har om barn. Ytterligare ett begrepp 

inom utvecklingspedagogiken är begreppet relevansstruktur. Det innebär att de erfarenheter 

barnen skapar sätter sina spår på olika sätt, som i sin tur blir meningsfulla för barnen och blir 

relevant för förskollärarna att involvera sig i. Det barnen själva finner meningsfullt och som 

utmanar dem är det barnen gärna ägnar sig åt (ibid.). 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) skriver att lärandet inom 

utvecklingspedagogiken ses i form av objekt och akt. Lärandets objekt handlar om barns 

kunnande, förmågor, förståelse för vissa aspekter i deras omvärld och vilka förmågor som 

förskolläraren vill att barnen skall utveckla. Barnen befinner sig alltid i någon form av lärande 

eller utvecklingsfas som uttrycks i deras lekar eller vad barnen talar om. Lärandets akt talar om 

hur barn lär och att de lär sig på oändligt många sätt, exempelvis genom att lyssna, iaktta eller 

kommunicera. Barnen utvecklar sin förståelse för ett fenomen om förskolläraren försöker skapa 

eller fånga situationer där barnen kan utmanas till att fundera eller att förskolläraren använder 

sig av hur barn talar om ett specifikt fenomen. Detta kallas för ett metakognitivt samtal som 

sker med förskollärarens hjälp genom att hon medvetet riktar barnens fokus mot ett fenomen 

som de tillsammans kommunicerar om, för att sedan rikta barnens fokus mot hur de själva 

tänker om detta fenomen (ibid.). Det har likheter med variationsteoretiska termer där 

förskolläraren gör det möjligt för barnen att urskilja kritiska aspekter hos fenomenet. För att 

urskilja något måste detta något varieras mot en invariant bakgrund. Variation är med andra 

ord en förutsättning för urskiljande och urskiljandet är en förutsättning för lärande. Enkelt 

uttryckt betyder detta att förskollärarens uppgift är att peka ut kritiska aspekter för ett visst 

lärandeobjekt så att barnen får möjlighet att få syn på dessa. Barnen själva kan också bidra till 

variationen genom det de tillför i aktiviteten (Helldén et al., 2010).  

 

Variationsteorin och utvecklingspedagogiken har under denna studien tillämpats genom att vi 

under aktivitetens gång fokuserat på ett specifikt lärandeobjekt som vi ville belysa för barnen. 

I föreliggande studie har vi kritiskt granskat vårt agerande som förskollärare, där kommer 

utvecklingspedagogiken in då den utgår från den fundamentala rollen förskolläraren har i 

barnens lärande och utveckling.   
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Metod 

Metoden bygger på video- och ljudinspelningar samt fokusgruppsdiskussioner. Med hjälp av 

dessa verktyg fick vi ett resultat på studiens forskningsfrågor:  

 

- Hur kan förskollärare under en utomhusaktivitet stimulera barns eget 

naturvetenskapliga upptäckande? 

- Hur kan barns upptäckande bidra till deras lärande av ett naturvetenskapligt fenomen? 

 

Vi var själva de två förskollärare som genomförde aktiviteterna. Studien kunde därmed ge oss 

kunskap om vårt eget förhållningssätt. De två aktiviteterna som genomfördes i studien bestod 

av en naturskattjakt där sammanlagt åtta barn i åldrarna tre till fem år deltog. Den första 

aktiviteten genomfördes av Therese och videofilmades av Emelie, den andra aktiviteten 

genomfördes av Emelie och videofilmades av Therese. Metodvalen kommer presenteras utifrån 

vilka urval som gjorts, de forskningsetiska principerna, på vilket sätt datamaterialet samlades 

in, en beskrivning av den genomförda aktiviteten och hur bearbetning, tolkning och analys har 

hanterats. Utgångspunkt har varit en kvalitativ metod som enligt Ahrne och Svensson (2015) 

är ett överordnat begrepp för olika typer av metoder vilket bygger på intervjuer, observationer 

och analys av texter. 

Urval 

Valet av förskola skedde genom ett bekvämlighetsurval då vi sedan tidigare hade kontakter på 

den utvalda förskolan. Aktiviteten utfördes med barn som var tre till fem år eftersom det 

krävdes att barnen kunde uttrycka sig språkligt. Antalet barn i en grupp kan avgöra för hur 

effektivt lärandet kommer vara, därför valde vi att ha fyra barn som deltog i vardera aktiviteter. 

I resultatet har vi valt att använda oss av fingerade namn på barnen för att ge en mer målande 

beskrivning av aktiviteterna. Krechevsky (2006) framhäver vikten av att reglera gruppstorleken 

för att tillåta en mer intim kommunikation mellan barnen. I en mindre grupp kan barnen 

utveckla förmågan att kunna samarbeta, lyssna och förhandla vilket i sin tur möjliggör att 

förskolläraren också får det lättare att lyssna på barnen och se alla i gruppen. Definitionen på 

en lagom stor grupp är när alla barn får möjlighet att föra fram sina åsikter och vara med i det 

pågående samtalet. I en lärandesituation bör det ingå barn i grupper om två eller som mest fyra, 

detta för att berika barnens samtal och ge lärandet möjlighet att uppnå nya dimensioner (ibid.).   

 

För att skapa en produktiv interaktion bör barnens ålder och utvecklingsnivå vara ungefär 

densamma. Genom att sammanföra en grupp barn som alla befinner sig inom en gemensam 

proximal utvecklingszon möjliggörs det bästa möjliga lärandet för barnen och de kan driva 

varandra till att vilja lära sig mer när de är på samma nivå i sin utveckling (Krechevsky, 2006).  

Forskningsetiska principer 

Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav är fyra huvudkrav 

när forskning bedrivs och de grundläggande individskyddskraven som Vetenskapsrådet (2002) 

fastställer. Ett informationskrav innebär att forskaren informerar om den aktuella 
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forskningsuppgiften och de villkor som gäller vid deltagande. Det frivilliga deltagandet och 

rätten att avbryta sin medverkan är två viktiga faktorer att informera deltagarna om och att 

insamlade uppgifter inte ska användas i något annat syfte än för forskningen. I samtyckeskravet 

ingår rätten till deltagande i en undersökning och individen avgör om en vill medverka. Det 

krävs ett samtycke från undersökningsdeltagarna och i vissa fall bör samtycke inhämtas från 

vårdnadshavare för barn under 15 år, särskilt om undersökningen är av etisk känslig karaktär. 

Konfidentialitetskrav innebär att deltagarnas uppgifter i undersökningen ska ges största möjliga 

konfidentialitet och att dessa uppgifter ska förvaras så att inga obehöriga kan ta del av 

informationen. Inom nyttjandekravet är de insamlade uppgifterna om en enskild individ endast 

till för forskningens skull och får inte lånas ut eller användas om syftet inte är vetenskapligt 

(ibid.). Förskolan som ingick i studien hade sedan tidigare samtyckeskrav från samtliga 

vårdnadshavare, trots detta informerades de av personalen på förskolan om att studien skulle 

genomföras på deras barns förskola. De barn som deltog i studien blev tillfrågade av oss om de 

ville delta och om vi fick videofilma dem under aktiviteten. Videoinspelningen skedde med 

förskolans utrustning och fick inte lämna verksamheten, men genom att studien inte var av 

etisk känslig karaktär kunde vi använda ljudupptagning med egna mobiltelefoner.  

Datainsamling 

Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder har under en längre tid varit en dominerande metod inom 

samhällsvetenskapen och är ett samlingsnamn för olika typer av metoder som bygger på 

intervjuer, observationer eller analysering av texter. Det som påverkar det metodologiska valet 

och hur olika metoder kommer till användning beror dels på vilka forskningsfrågor som ställs 

och vilka resurser som är tillgängliga (Ahrne & Svensson, 2015). Användandet av kvalitativa 

metoder inom samhällsvetenskapen är idag känt som ett nödvändigt inslag i forskningen och 

skiljer sig mot den kvantitativa metoden i sättet att arbeta på vid forskning. En kvalitativ metod 

kan vara svår att definiera och därför är kvalitativa data eller kvalitativ empiri två begrepp som 

kan vara lättare att tala om. Kvalitativa data kan exempelvis vara när det handlar om en 

händelse, ett yttrande eller en bild. Datan kan vara intressant i sig och kan användas för att 

studera andra fenomen som kan vara svåra att uppfatta direkt, exempelvis känslor, upplevelser, 

tankar eller hur en person använder sig av sin makt (ibid.). 

Videofilmning 

Ljud och videoinspelning är ett bra redskap för att ha kvar så mycket information som möjligt 

från aktiviteten, en fördel med ljud och videoinspelning är att ett begränsat mänskligt minne 

inte påverkar situationen, utan hela det pedagogiska ögonblicket kan fångas istället för att falla 

i glömska. Att använda sig av både ljud och videoinspelning som metod innebär också att en 

mängd detaljer blir bevarade och någonting nytt eller intressant kan synliggöras för varje gång 

inspelningarna spelas upp. Eftersom det finns möjlighet att spela upp samma situation flera 

gånger kan det vid analys av situationen skapas en djupare förståelse för de kommunikation- 

och samspelsprocesser som skett (Bjørndal, 2005). Det har också visat sig att videoinspelning 

är ett effektivt hjälpmedel när det gäller att få självkännedom, metoden ger möjlighet till att 
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speglingen av det egna agerandet visualiseras utifrån det perspektivet andra ser en från. 

Förskolläraren kan med hjälp av den inspelade filmen observera och studera sig själv med en 

viss kritisk distans och aktivt konfrontera sig själv som annars inte är möjligt i vardagen. Denna 

typ av observation kan ge tankeväckande och lärorika upplevelser som kan bidra till större 

förståelse för hur en ser på sin roll som förskollärare (ibid.). 

 

Inspelade sekvenser ger möjligheter att göra mer djupgående analyser av interaktionen mellan 

individer, grupper och miljöer än anteckningar med papper och penna från genomförda 

observationer. Videoobservation som metod är ett tillvägagångssätt för att studera handlande 

och hur handlandet ser ut i samspel med andra. Detta är av betydelse när det finns en avgränsad 

forskningsfråga som forskaren vill få en fördjupad förståelse kring (Eidevald, 2015). 

Videoobservationer är inte ett neutralt instrument, alla försök till att observera innebär att en 

på något sätt förändrar situationen och den kommer aldrig fullt ut kunna återges. Barnen som 

observeras kan bli stela framför kameran eller bli mer fokuserade på att se sig själva på film än 

att delta. Denna utmaning finns vid alla observationsformer och kameran är inte ett passivt 

instrument. Dock möjliggörs att situationen kan ses ett flertal gånger för att kunna göra en 

trovärdig analys (ibid.). 

Genomförande av aktiviteten 

Det genomfördes två stycken naturskattjakter med sammanlagt åtta barn som fördelades mellan 

de två olika aktivitetstillfällena. Under vardera aktivitet deltog fyra barn i åldrarna tre till fem 

år. Aktiviteterna genomfördes på en privat förskola i en mindre kommun i Norrland. Denna 

naturskattjakt innebar att vi i förhand valde ut olika naturvetenskapliga fenomen som fanns i 

förskolans utomhusmiljö som barnen skulle få möjlighet att uppmärksamma. Barnen fick 

tillgång till en äggkartong innehållande sex stycken bilder som föreställde en kotte, tallkvist, 

vissna löv, rönnbär, snö och istappar. Dessa sex objekt fick barnen i uppdrag att tillsammans 

finna på förskolans gård. Vi gick med barngruppen under hela aktiviteten och vid varje 

upptäckt objekt inleddes ett samtal med inspiration av fokusgruppsdiskussion där barnens 

tankar fick möjlighet att komma till uttryck. Fokusgruppsdiskussion är en metod som kan 

definieras som en gruppdiskussion där en grupp möts för att prata om det ämne som forskaren 

givit dem och belysa de olika aspekterna av ämnet. Diskussionen leds av forskaren som 

inspirerar gruppen till att dela med sig av sina erfarenheter och i diskussionen byggs ny kunskap 

upp genom samspelet (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

 

Aktiviteterna dokumenterades med hjälp av videofilmning för att vi skulle få syn på vårt eget 

förhållningssätt och hur utemiljön kom till användning för barnens möjligheter till 

naturvetenskapligt upptäckande. Den första aktiviteten genomfördes av Therese där fyra barn 

i åldrarna fyra till fem år deltog, aktiviteten pågick i 19 minuter. Therese spelade in aktiviteten 

via ljudupptagning på sin mobiltelefon för att inte missa något av samtalet under aktiviteten. 

Emelie dokumenterade aktiviteten med videofilmning och var därmed inte aktivt deltagande i 

aktiviteten. När den första aktiviteten avslutades transkriberades och analyserades 

videoinspelningen direkt för att uppmärksamma hur Therese under aktiviteten stimulerade 

barnens upptäckande. Transkriberingen synliggjorde några aspekter av förskollärarens roll 
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under barns naturvetenskapliga upptäckande. Den andra aktiviteten genomfördes av Emelie 

som hade dessa aspekterna i åtanke och även hon spelade in aktiviteten via ljudupptagning på 

sin mobiltelefon. Denna aktivitet pågick i 14 minuter. Då deltog fyra andra barn i åldrarna tre 

till fyra år. Therese dokumenterade aktiviteten med videofilmning och var därmed inte aktivt 

deltagande i aktiviteten. Bjørndal (2005) framhäver vikten av att använda sig av en enskild 

observatör som inte behöver koncentrera sig på aktiviteten. När forskaren själv inte behöver 

observera aktiviteten fås en mer detaljerad bild. Om man observerar sin egen aktivitet kan 

många delar av den pågående situationen glömmas bort eftersom det inte finns tid till att 

dokumentera. Detta är ett motiv för att använda sig av en enskild observatör och av 

videofilmning för att inga delar av situationen ska gå förlorade. Direkt efter att den andra 

aktiviteten var genomförd transkriberades videoinspelningen för att sedan analyseras. 

Bearbetning, tolkning och analys 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att en analys av ett kvalitativt material är en ständig 

abstrahering- och symboliseringsprocess som börjar redan vid observationerna och stegvis 

utvecklas kategorier och teman som är mer abstrakta. Denna kvalitativa analysmetod är formad 

och beroende av den variationsteoretiska och utvecklingspedagogiska utgångspunkten som 

studien har. Den kvalitativa analysmetoden innebär att sortera, reducera och argumentera det 

inspelade materialet med utgångspunkt från studiens syfte, forskningsfrågor och teorier. De tre 

stegen i analysmetoden sker växelverkande för att kunna få en fullständig analys. Många av 

delarna av analysen påminner om varandra och tillsammans skapar de en kvalitativ analys och 

går in på djupet i det transkriberade materialet. 

 

Redan från studiens början hade vi för avsikt att säkerställa begränsning av data. En stor mängd 

data kan göra det svårt att få en överblick över studien. Det är inte mängden data som är det 

primära i en kvalitativ studie utan det är variationen och innebörden av den insamlade datan 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). En första sortering gjordes när videoinspelningarna från båda 

aktiviteterna transkriberades till text direkt efter genomförandet. Det var till fördel att sätta sig 

ner direkt efter de genomförda aktiviteterna för att börja transkribera och analysera de inspelade 

sekvenserna för att komma ihåg olika tankar som kom upp under aktiviteterna och den känsla 

vi hade under tiden (Eidevald, 2015). Att överföra allt som händer i en inspelad sekvens till 

text är omöjligt och därför är det viktigt att ständigt tänka på vad det är som behöver överföras 

och beskrivas så att en utomstående läsare får en god uppfattning om vad som har skett under 

aktiviteten. Det är en utmaning när rörelser och andra fysiska handlingar ska transkriberas och 

inte enbart det som sägs eftersom det är lätt att tolka barnen felaktigt (ibid.). Transkriberingen 

skedde på så vis att vi tittade på videoinspelningarna två gånger. Under den första 

transkriberingen formulerade Therese allt på de inspelade sekvenserna till text och Emelie 

styrde inspelningen och stoppade den så Therese skulle hinna skriva. Under den andra 

transkriberingen formulerade Emelie allt från de inspelade sekvenserna till text och Therese 

styrde inspelningen och stoppade vid behov. Det underlättade att vara två personer eftersom vi 

fick syn på olika saker i de inspelade sekvenserna vilket gav ett mer nyanserat resultat. 
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Sedan analyserades det transkriberade materialet för att få svar på studiens forskningsfrågor. 

Det var till fördel att ha ett tydligt syfte med studien under analysen eftersom vi visste vad vi 

specifikt sökte efter i det transkriberade materialet. Det sorterade materialet reducerades och 

vissa delar valdes bort som inte gav oss ett svar på forskningsfrågorna och därför fick vi en 

bättre helhetsbild av aktiviteterna. Rennstam och Wästerfors (2015) framhäver att denna 

process inte går ut på att välja bort det som anses passa ett specifikt resultat som en vill ha, utan 

processen går ut på att lyfta fram det som överraskar och som ger ett nyanserat resultat. Den 

sista delen av analysen innebar för oss att ställa det transkriberade materialet mot tidigare 

forskning inom det aktuella ämnet. Det transkriberade materialet analyserades med ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv för att se var i materialet detta perspektiv trädde fram och 

med ett variationsteoretiskt perspektiv för att se hur en förskollärare iscensätter ett specifikt 

lärandeobjekt.  
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Resultat 

Vårt resultat kommer nedan att presenteras utifrån att vi har sammanställt de två aktiviteterna 

som vi har genomfört i utomhusmiljön. Vi har valt att lyfta olika tillvägagångssätt som 

förskollärare och barn använder sig av i en lärandeaktivitet. Resultatet är strukturerat efter 

studiens två forskningsfrågor. 

Förskollärarens sätt att stimulera barns eget naturvetenskapliga upptäckande under en 

utomhusaktivitet 

I nedanstående avsnitt kommer det att presenteras fyra kategorier som var och en illustrerar det 

vi kan presentera som ett resultat för hur vi som förskollärare kan stimulera barns upptäckande. 

Kategori 1 - Ställa frågor och instruera 

Resultatet av analysen från första aktiviteten gav oss ett flertal kritiska aspekter vi som 

förskollärare måste tänka på när vi ska stimulera barns naturvetenskapliga upptäckande. Det är 

av stor vikt att inte ställa flera frågor i följd till barnen eftersom de då inte vet vilken av frågorna 

de ska besvara. När vi gjorde detta fick vi inget svar på frågorna som ställdes. När vi gav 

instruktioner om aktiviteterna till barnen var det barn som sprang iväg. Detta tolkar vi som att 

instruktionerna var många och svåra att förstå och därför kunde barnen inte ta in all information 

som gavs. Under den andra aktiviteten försökte Emelie ge barnen mer utrymme och tid till att 

svara på frågor och barnen fick bättre möjligheter att förstå instruktionerna som gavs. Detta 

resulterade i att barnen gav ett mer nyanserat svar och det blev då ett givande samtal och även 

en mer berikad aktivitet. Under den andra aktiviteten fick vi återigen bekräftat att det är av stor 

vikt att inte ställa för många frågor till barnen och att det är viktigt att som förskollärare vara 

uppmärksam på vad barnen svarar för att möjliggöra ett lärande för dem. Detta kan styrkas med 

ett exempel när Therese pratar med barnen om tallkvisten: 

 
Therese: Ja på julgranen och på de här höga träden som heter tall (pekar på   tallarna). Men 

ser ni? De är fortfarande gröna, det var ju inte löven hur kommer det sig? (Barnen svarar inte, 

börjar plocka med sakerna i kartongen) 

Therese: Undra varför de här är gröna fortfarande? 

Sara: Det är för att snön har kommit 

Therese: Är det för att snön har kommit som de är gröna? Det kan ju också vara så att det är 

en annan typ av träd som de sitter på än vart löven sitter. 

(Inget barn svarar) 

Kategori 2 - Ge alla barn talutrymme 

Under aktiviteterna fanns en problematik gällande att låta alla barn komma till tals eftersom 

det under aktiviteterna visade sig att några barn hamnade i skuggan av de barn som tog mer 

plats. En strategi som vi använde under aktiviteterna var att ta mer ögonkontakt med de barn 

som inte var lika delaktiga vilket resulterade i att de bjöds in till samtalet. En stor del av vår 

kommunikation med barnen under aktiviteterna handlade om att använda vårt kroppsspråk, vi 

gick ofta ner på huk för att komma ner i barnens ögonhöjd och reagerade med öppenhet och 

glädje när barnen hittade ett naturvetenskapligt fenomen. Detta gjorde barnen mer öppna inför 
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oss och vågade då delta och bidra i aktiviteten. Detta illustreras med följande samtal när Kalle 

och Oskar varit passiva deltagare under Thereses aktivitet: 

 

Therese: Ja, de är vissna löv och vad kan det här vara då? (pekar på bilden på äggkartongen 

föreställande en snöflinga) 

Lisa och Sara: Snöflinga 

Therese: Mmm snö, (tittar på Kalle och Oskar). Vad är det här för något, kan ni se det? (pekar 

på sista bilden på äggkartongen föreställande istappar) 

Lisa, Sara och Kalle: Vatten 

Kategori 3 - Stimulera och utmana barnen 

En viktig aspekt när vi som förskollärare ska stimulera barns naturvetenskapliga lärande är att 

ha en viss förkunskap om lärandefenomenet. Att vara osäker kring det naturvetenskapliga 

fenomenet kan skapa svårigheter för hur vi ska formulera oss eller förmedla kunskapen vi vill 

att barnen ska lära sig. Det är viktigt att vi som förskollärare har ett flyt i aktiviteten för att 

barnen inte ska tappa uppmärksamheten på aktivitetens innehåll. Detta upplevde vi var viktigt, 

och vi hade läst på om de olika fenomenen i förväg så att vi kunde utmana barnen. Under de 

två aktiviteterna som genomfördes fanns ingen is i förskolegårdens utemiljö. Detta gjorde att 

mycket tid under första aktiviteten gick åt till att leta efter någonting som inte fanns. Under 

andra aktiviteten valde vi att fokusera på att fånga upp barnen tidigare i deras letande efter is 

för att skapa en fokusgruppsdiskussion om fenomenet. Något som blev tydligt under analysen 

var att vi aldrig gav barnen det rätta svaret som vi ville komma åt under aktiviteten, vi ställde 

nya frågor som respons på vad barnen uttryckte om fenomenen. När barnen gav uttryck för 

något specifikt så följdes det inte upp och togs inte på allvar av oss. Samtalen fick ingen 

avslutning då vi aldrig kom fram till vad vi tillsammans i gruppen ansåg vad som var svaret. 

Följande exempel illustreras när Emelie pratar med barnen om snö och barnens svar inte tas 

vara på: 

 

Nils: Nu ska vi leta efter is 

Emelie: Precis, hur tror ni is blir till? 

Viktor och Nils: Vatten!! 

Emelie: Vad händer med vattnet? 

Viktor: Det blir till is 

Emelie: Blir det till is? 

Nils: Ja! 

Emelie: Hur blir det till is? 

Viktor: Det fryser 

Emelie: Fryser det? 

Malin: Ja! 

Emelie: Hur kan det frysa? 

Malin: Så här (darrar med kroppen) 

Emelie: Fryser vattnet så här? (darrar med kroppen) 

Viktor: När det blåser 

Nils: När det blir vinter 

Elin: När det är kallt 
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Viktor: När vi har en snöbacke 

(Emelie upprepar det som sägs) 

 

I ovanstående exempel från Emelies aktivitet fångar hon upp barnen i deras letande och det 

skapas en fokusgruppsdiskussion men som tyvärr leder till att barnen inte får ett svar på vad de 

uttrycker. Ett annat exempel visar när Emelie har ett bra flyt i samtalet med barnen och hon 

utmanar barnen i deras lärande om snö: 

 

Malin: Vi hittar inga snöflingor 

Emelie: Hittar ni inga snöflingor? 

Malin: Nej 

Viktor: De är uppe i luften 

Emelie: Vad händer när de är uppe i luften då? 

Nils: De faller ner 

Emelie: Precis, var lägger de sig sedan? 

Nils: Här (pekar på marken) 

Emelie: Ja de är på backen 

Nils: De kan vara var som helst 

Kategori 4 - Skapa intresse 

En sak som var svårt för oss under aktiviteterna var att få ett bra avslut och tillsammans med 

barnen summera vad de hade lärt sig. En viktig del när vi genomförde aktiviteterna var att 

snabbt försöka fånga barnens uppmärksamhet och locka dem till att delta. Det var till god hjälp 

att vi hade äggkartongen med bilder eftersom barnen snabbt blev intresserad av den. Den var 

även ett hjälpmedel för att återfå fokus under aktiviteterna och en viktig samlingspunkt vid 

barnens frågor och funderingar. Nedanstående exempel visar två olika tillfällen under 

aktiviteterna när Therese och Emelie använde sig av äggkartongen för att fånga barnens 

uppmärksamhet och använde äggkartongen som samlingspunkt: 

 

Lisa: Vi har hittat något! 

Therese: Oj, vad var det där för någonting då? 

Oskar: Vad var det? 

Therese: Ja vad hette det? Hittar ni igen det här på bilden? 

Kalle: Ja 

Therese: Var är den? (tittar tillsammans på äggkartongen) 

Alla barn: Där (pekar på äggkartongen) 

Therese: Ja där är den, tallkvisten. På vilka träd tror ni de finns? 

 

Malin: Jag kommer med mer snö, mycket snö 

Emelie: Kom ihåg att vi ska ju rymma något mer 

Nils: Vad? 

Emelie: Vi måste titta på bilderna (stänger lådan för att se på bilderna som finns på 

äggkartongen)  

Emelie: Vad mer har vi kvar? 

Malin: Snöflingor och de (pekar på bilderna på äggkartongen) 
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Dessa exempel visar vikten av att använda sig av rekvisita som fångar barnen i deras 

upptäckande och lärande. Äggkartongen blir även ett verktyg för att barnen ska komma ihåg 

vad de ska leta efter och styra aktiviteten i rätt riktning.  

Barns upptäckande och lärande om ett naturvetenskapligt fenomen 

I nedanstående avsnitt kommer det att presenteras tre kategorier som var och en illustrerar det 

vi kan presentera som ett resultat för hur barn upptäcker och lär om naturvetenskap. 

Kategori 1 - Användning av andras ord 

Under aktiviteterna var det många av barnen som upprepade det vi sa om de olika fenomenen. 

Detta tolkar vi som att de själva bearbetade och försökte förstå begreppet och att detta bidrog 

till ett lärande för dem själva. I de två aktiviteterna använde sig barnen av olika ord som andra 

barn tidigare sagt eller som vi förskollärare tidigare använt oss av. I nedanstående exempel 

upprepar ett barn det Emelie har sagt: 

 

Viktor och Nils: Titta på bilen det är is! 

Emelie: Ja på bilen, den kanske har blivit varm och smält snön som ligger på 

Alla barn: Mm 

Malin: Bilen kanske har blivit varm 

 

I ett annat exempel upprepar ett barn ett annat barns ord: 

 

Therese: Varför tror ni att löven är vissna? 

Lisa: För att det blir vinter 

Therese: Ja. Vad tror du Sara? Varför har löven vissnat? 

Sara: För att det blir vinter 

Therese: För att det blir vinter. Vet du Nils varför löven har vissnat? 

Oskar: För att snön har kommit 

Therese: Ja för att snön har kommit. Då har de fallit ner från alla träden som finns 

Kategori 2 - Bearbetning av tidigare erfarenheter 

Under aktiviteterna berättade några av barnen om tidigare erfarenheter de hade kring de olika 

naturvetenskapliga fenomenen. Vi tog tillvara på dessa erfarenheter för att vidga barnens 

lärande och hjälpa barnen att skapa mening kring fenomenen. I kommande exempel kopplar 

ett barn ihop sin erfarenhet med att leta efter någonting. Detta i samband med när Emelie ger 

instruktioner om aktiviteten: 

 

Emelie: Nu ska ni få ett uppdrag, att ni tillsammans alla fyra ska få leta. Någonstans här inne 

på förskolegården, inte ute i skogen, ligger alla de här sakerna gömda (pekar på 

äggkartongen). När ni har hittat dem kan ni öppna upp asken, så här (öppnar lådan) och så 

kan ni lägga sakerna här i och sedan stänger ni den och går vidare.  

Malin: Mm 

Emelie: Tror ni att ni kan klara det? 

Alla barn: Ja! 
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Nils: Vet du, när jag och mamma lekte kurragömma då hittade jag henne på en gång 

Emelie: Gjorde du? Då måste du vara duktig på att leta 

Nils: Ja hon gömde sig under trappen 

Emelie: Hoppas vi har gömt de här sakerna bättre 

Kategori 3 – Bjuda in alla 

Det var till fördel att genomföra aktiviteterna i grupp, det skapades ett samspel mellan barnen 

och de fick idéer från varandra som utvecklade deras lärande. I fokusgruppsdiskussionerna 

samtalade barnen med varandra och kom tillsammans fram till olika svar på frågorna om 

fenomenen. Under aktiviteterna letade barnen efter de olika naturvetenskapliga fenomenen 

själva och tillsammans, detta främjade barnens självständiga upptäckande. Under andra 

aktiviteten fick barnen turas om att hålla i äggkartongen vilket de klarade själva. Exemplet 

nedan är en situation under Thereses aktivitet när ett av barnen konstaterar att han inte har hittat 

någonting under naturskattjakten: 

 

Oskar: Jag har inte fått hitta någonting 

Therese: Vi får leta tillsammans så kanske vi hittar någonting till slut 

 

Exemplet nedan visar på att barnen under Emelies aktivitet tog eget initiativ till turtagning att 

hålla i äggkartongen: 

 

Malin: Nu kan…. (sträcker fram äggkartongen) 

Emelie: Nu kanske Viktor kan bära äggkartongen 

(Malin ger äggkartongen till Viktor) 

Elin: Då kan jag hålla i den (tar den stora barrkvisten från Viktor) 

Emelie: Ja, ska vi gå vidare och se om vi hittar någonting mer? 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Därefter diskuteras 

även studiens metod och avslutningsvis går vi in på implikationer för det framtida 

yrkesuppdraget som vi kan ställas inför.  

Resultatdiskussion 

Ställa och svara på frågor 

I studiens resultat framkommer det att det fanns en problematik när vi frågade för många frågor 

samtidigt och fick då inget svar av barnen under aktiviteten. Allt för många frågor gjorde det 

svårt för både oss och barnen att veta vad samtalet handlar om och vad vi ville få ut av våra 

frågor. Av tidigare erfarenheter vet vi att det kan vara svårt att svara på flera frågor som ställs 

på en och samma gång. Därför är det förståeligt att vi i vissa fall under aktiviteterna inte fick 

några svar av barnen. I Thulins (2011) forskningsresultat framgick det att förskolläraren är 

aktiv i lärandetillfällena när hon ställer frågor till barnen och syftet med de frågorna var att 

utmana barnen till att reflektera över ett lärandeobjekt. När vi under aktiviteterna gav barnen 

mer tid och utrymme att svara på frågorna fick vi mer nyanserade svar från barnen. Elfström 

(2014) beskriver att barn som är i ett naturvetenskapligt upptäckande inte lyssnar på 

förskolläraren, eftersom barnen är upptagna i sitt eget undersökande. Förskolläraren kan då 

uppfatta detta som att barnet inte är intresserad av aktiviteten och ger då barnet mer fakta som 

de inte är mottagliga för under sitt upptäckande. Detta skedde under aktiviteterna, när vi inte 

fick svar från barnen ställdes ytterligare fler frågor eller samma fråga fast på ett annorlunda sätt 

och återigen fick vi inget svar av barnen. Ideland och Malmberg (2010) hävdar att 

förskolläraren måste vara medveten om att frågandet är ett redskap som tar tid att lära sig 

hantera, förskolläraren måste lära sig att bolla tillbaka frågor till barnen som fångar deras 

intresse. Förskolläraren måste kunna formulera frågor, ställa hypoteser och genomföra en 

undersökning för att kunna belysa det naturvetenskapliga fenomenet för barngruppen. Detta 

gav oss en insikt om varför barnen inte svarade på frågorna i olika sammanhang. Det kan bero 

på att barnen var upptagna i sitt eget naturvetenskapliga upptäckande och inte kunde 

koncentrera sig på fakta som vi gav just då. Det kan också ha att göra med att vi inte hanterade 

frågandet fullt ut som ett redskap eftersom vi ställde flera frågor samtidigt som kan ha förvirrat 

barnen mer än att de fick stöd i rätt riktning i den naturvetenskapliga aktiviteten. 

 

Resultatet av vår studie visar att vi under aktiviteternas gång inte gav barnen korrekta svar 

under pågående samtal, det ställdes bara nya frågor. Thulin (2011) beskriver i resultatet av sin 

forskning att barnen sällan får ett svar på frågor som de ställer. Som svar ger förskolläraren en 

motfråga eller undviker att svara på frågan, alternativt att förskolläraren ställer öppna frågor 

som inte ska härleda till ett svar som är rätt eller fel. Detta innebär att barnen uttrycker sig fritt 

under aktiviteten, dessa uttryck tas inte tillvara på av förskolläraren. I motsats till Thulins 

forskning beskriver Öhberg (2003) i sitt forskningsresultat att förskollärare ofta är för ivriga på 

att ge det rätta svaret till barnet i en problemlösningssituation. Hon poängterar att följden av att 

ge barnen ett direkt svar och lösa ett problem åt dem kan bli att barnet inte själva kan se hur 
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problemet fick en lösning. Barnet får då inte erfarenheterna som kan vara till hjälp för dem i 

andra situationer. Eftersom barnen i vår studie inte fick någon respons av oss förskollärare om 

vad de uttryckte var rätt eller fel blev det inget direkt avslut på samtalen, istället bekräftade vi 

det barnen uttryckte och gick sedan vidare i aktiviteten. Det är synd att vi som förskollärare 

under aktiviteterna inte uppmärksammade barnens uttryck och inte gav dem respons vid just 

det tillfälle de ville ha gehör från oss. Detta har gett oss en tankeställare om hur vi som 

förskollärare måste arbeta för att hjälpa alla barn i deras utveckling. Vi bör sträva efter att vara 

en förskollärare som försöker förstå och svara på barnens frågor som Thulin (2011) framhäver. 

Vi anser att detta är av stor betydelse för barns lärande. 

Störningsmoment 

I denna studie genomfördes aktiviteterna i utomhusmiljön och det fanns störningsmoment som 

fångade barnens uppmärksamhet istället för aktiviteten. För att hantera störningsmoment är det 

viktigt att förskolläraren själv behåller fokus på lärandeobjektet. Helldén et al., (2010) förklarar 

utgångspunkten i variationsteorin där det finns ett bestämt lärandeobjekt som är till hjälp för 

att förstå någonting specifikt. Ljung-Djärf och Holmqvist Olander (2012) beskriver vikten av 

att behålla fokus mot lärandeobjektet. I deras forskningsresultat visade det sig att 

variationsteorin var ett bra teoretiskt redskap för förskollärarna att ta hjälp av för att ha ett 

fortsatt fokus mot lärandeobjektet. Vår förmåga att fokusera på lärandeobjektet i form av de 

olika fenomen vi samtalade om med barnen kunde ha varit bättre än vad den blev. Vi inser att 

vi behöver mer kunskap om variationsteorin och hur den kan användas när naturvetenskapliga 

lärandeobjekt iscensätts under aktiviteter i förskolan. Vårt fokus hamnade nu mer på generella 

aspekter av förskollärarrollen och barns lärande, det naturvetenskapliga innehållet hamnade 

mer i skymundan. I aktiviteterna som vi genomförde fanns ett specifikt lärandeobjekt som vi 

ville uppmärksamma barnen på, detta ser vi nu i efterhand att vi kunde ha gjort tydligare. När 

och för att detta ska förstås på ett specifikt sätt krävs att de lärande får möjlighet att urskilja de 

kritiska aspekterna som gör detta möjligt. Vi ville att barnen skulle få upptäcka specifika objekt 

i utemiljön. Detta lyckades vi bra med, men vad som var kritiskt för varje objekt, eller vad som 

skulle läras, var vi inte helt klara över. Det är förskolläraren som ska skapa möjligheter för att 

barns förståelse ska utvidgas vilket Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) 

beskriver. Det lärandeobjektet förskolläraren avser att lyfta fram för barnen avgör hur miljön 

och materialet har använts (ibid.). Ett störningsmoment under en aktivitet ska inte få påverka 

barnen så att de förlorar koncentrationen, då måste vi som förskollärare använda oss av olika 

metoder för att återfå barnens fokus. Under denna studie fanns det störningsmoment då det var 

mycket folk i rörelse i utomhusmiljön. För att möjliggöra barns lärande måste de trots detta få 

uppleva undervisning utomhus då detta ger upplevelsebaserade och platsrelaterade 

förstahandserfarenheter som Szczepanski (2007) beskriver. Vi anser att när en aktivitet 

genomförs utomhus kan det bidra till fler störningsmoment än vad det finns inomhus. Att 

befinna sig inomhus gör det lättare att begränsa utrymmet barnen kan röra sig på genom att 

stänga en dörr. Utomhus finns det ett flertal saker som kan påverka barnens uppmärksamhet 

och som kan göra att de tappar fokus från det vi ville att de ska ha fokus på. Som förskollärare 

är det då viktigt att ha olika typer av metoder för att kunna fånga barnens uppmärksamhet och 

leda aktiviteten i rätt riktning. 
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Upprepning 

Resultatet visade att barnen ofta upprepade vad vi förskollärare och kamraterna sa. Elfström 

(2014) skriver mycket om att barn repeterar ord och termer då de lägger till nya begrepp i sin 

minnesbank och försöker förstå vad de innebär. Elfström talar om vikten av att använda sig av 

begreppsbildning i naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan då detta är viktigt för barnens 

utveckling och lärande. Siraj-Blatchford (2001) poängterar även han vikten av att använda sig 

av naturvetenskapliga begrepp i aktiviteter med barnen. Vi tror genom vårt resultat att det är 

av vikt att uppmärksamma då barn upprepar olika begrepp för att hjälpa dem i deras lärande. 

När barn använder sig av nya ord kan det ge en hänvisning till förskolläraren om var barnet 

befinner sig i sitt lärande om det givna lärandeobjektet. Vi tolkade dessa barns upprepningar 

som ett uttryck för att de lär sig något nytt och att det är viktigt att vi som förskollärare förstår 

varför barn upprepar ord. 

Lärande i samspel 

Vi genomförde vår studie tillsammans med två olika barngrupper med fyra barn i vardera 

grupper. Det var till fördel med mindre grupper eftersom det stimulerade till ett bra samspel 

mellan barnen och de utvecklade sitt eget lärande när de uttryckte olika idéer. Elfström (2014) 

förklarar att lärande för barn sker i samspel med andra och att den enskilde individen lär sig 

mer när det finns andra att lära sig av. Ett första steg för barnen i deras lärande är att de gärna 

hjälper och härmar varandra. När barnen i aktiviteterna letade efter de naturvetenskapliga 

fenomenen tillsammans med andra barn och självständigt så främjades deras eget upptäckande. 

Elfström framhäver att det individuella upptäckandet lättare blir möjligt i en mindre grupp. Vid 

dessa tillfällen får hela gruppen ett lärande och detta kan bidra till att expandera barns tänkande. 

I vårt resultat synliggörs ett samspel mellan barnen och att de med hjälp av varandra utvecklar 

sitt lärande. Detta genom att de fokuserade på aktiviteten som en grupp och lyssnade på 

varandra under samtalen. 

Förskollärarens roll 

Vår studie kan bidra med verktyg till att utveckla förskollärarens komplexa yrke och vikten av 

att kritisk granska sig själv. Att vara förskollärare innebär att ständigt vara uppmärksam på vad 

barnen gör då mycket sker oväntat och vi inte alltid kan förutse vad barnen tar för riktning i 

aktiviteten. En förskollärare bör ha ett brett register av metoder som gör att förskolläraren kan 

agera utifrån den specifika situationen. Det kräver att förskolläraren är närvarande och 

fokuserad på barngruppen som Wallskog (2011) framhäver. Att vara förskollärare är ett 

komplext yrke då barngruppen ständigt är i förändring. En förskollärare ska vara öppen för att 

ompröva sitt arbetssätt och attityd, genom att studera och analysera sitt arbete men också 

genom att ta till sig nya forskningsrön. Vår studie tycker vi visar att förskollärare behöver bli 

mer medvetna om sin egen roll och kritisk granska den för att utveckla en kompetens i likhet 

med Wallskog. Vi vill även framhäva vikten av att förskollärare ska våga ta med 

undervisningen ut i naturen för att möjliggöra bredare undervisning för barnen. 
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Metoddiskussion 

Urval 

Urvalet som gjordes inför studien med att ha fyra barn i vardera grupp under aktiviteterna var 

till fördel för ett effektivare lärande för barnen. Krechevsky (2006) tar upp vikten av att anpassa 

gruppstorleken så att kommunikationen mellan barnen ska bli mer intim. Om det hade varit fler 

barn som deltagit under aktiviteterna tror vi att resultatet hade blivit annorlunda och samspelet 

mellan barnen hade kanske inte synliggjorts på samma sätt. Krechevsky (2006) beskriver även 

om att barn i mindre grupper får större möjlighet att föra fram sina åsikter och vara involverade 

i samtal där en utveckling av samarbete och lyssnande kan ske. Detta innebär att förskolläraren 

lättare kan lyssna och se alla barn i gruppen, vilket även vi uppmärksammade under våra 

aktiviteter. Vi hade mer tid att lyssna till alla barn och vi märkte snabbt vilka som drog sig 

undan under aktiviteterna, då försökte vi involvera det barnet. Vårt metodval gällande att 

använda fokusgruppsdiskussion visade sig vara givande och var ett verktyg för att ta sig vidare 

i samtalet tillsammans med barnen. En fokusgruppsdiskussion liknar utvecklingspedagogikens 

metakognitiva samtal som också går ut på att förskolläraren vill rikta barnens fokus mot ett 

specifikt lärandeobjekt. 

Videoobservation 

Det var en fördel att vi filmade varandra, eftersom videoinspelningen synliggjorde vår roll som 

förskollärare. Att filma sig själv är ett effektivt hjälpmedel för att synliggöra hur förskollärare 

agerar i olika situationer tillsammans med barnen. Förskolläraren får då möjlighet att kritisk 

granska och konfrontera sig själv för att kunna utvecklas (Bjørndal, 2005). En slutsats som vi 

kom fram till i vår studie är att vi förskollärare ska uppmärksamma vårt arbetssätt och se oss 

själva från ett nytt perspektiv. Det uppstod situationer under aktiviteterna då vi blev mycket 

förvånade över vad som sas eller utspelades. Dessa situationer uppmärksammade vi inte under 

aktiviteternas gång och därför hjälpte videoinspelningen oss att få syn på vårt agerande. Detta 

har medfört att vi kommer fortsätta kritiskt granska vår profession och handlingar i syfte till att 

utvecklas. Att bli filmad av någon annan var däremot ingenting som någon av oss tänkte på 

eller tyckte var en obekväm situation. Videokameran glömdes bort och aktiviteterna fortskred 

utan vidare eftertanke. Det var en fördel att vi var två som kunde hjälptas åt att filma varandra 

men även att kritiskt granska varandra efteråt. Under bearbetningen av materialet fick vi syn 

på olika händelser som skedde under aktiviteternas gång. Bjørndal (2005) framhåller vikten av 

att ha en enskild observatör vilket innebar för oss att vi inte behövde koncentrera oss på att 

dokumentera aktiviteten samtidigt som vi genomförde den tillsammans med barnen. När vi 

delade upp oss blev dokumentationen tydligare och en mer detaljerad bild av oss som 

förskollärare fick möjlighet att träda fram. 

 

Eidevald (2015) beskriver att videoobservationer inte är ett neutralt instrument och att den 

typen av observation kan förändra en hel situation beroende på vem som filmar. Det fanns barn 

som inte tog för sig lika mycket som andra barn, men om det berodde på en osäkerhet i och 

med att aktiviteterna filmades eller om det berodde på att de inte kände oss som genomförde 

aktiviteten är omöjligt att svara på. Däremot förklarar Eidevald (2015) att en utmaning med 
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alla videoobservationer är hur barnen ska reagera och bete sig när en videokamera tas fram. 

Under aktiviteternas gång var det inget barn som sa att de inte ville delta eller bli filmade. Vi 

uppmärksammade inte att något barn hade fokus på den som videofilmade. Det informerades 

vid uppstart av aktiviteterna om innehållet av forskningen och att barnen hade rätt till frivilligt 

deltagande och möjligheten att avbryta sin medverkan. Ett problem som uppstod under 

videoinspelningen var att minnet blev fullt på surfplattan som vi använde. Det var därför en 

fördel att vi hade ljudupptagning på telefonen så inget av det som uttalades gick förlorat. Om 

minnet på surfplattan hade tagit slut tidigare i aktiviteten eller om våra aktiviteter hade varat 

längre hade det eventuellt blivit ett problem och hade kunnat innebära att vi ej hade fått svar 

på våra forskningsfrågor. Minnet tog slut på surfplattan i slutet av aktiviteten och påverkade 

därför inte nämnvärt mycket genom att vi direkt efter aktiviteten transkriberade det inspelade 

materialet. Detta möjliggjorde att vi fortfarande kunde komma ihåg hur barnen agerade med 

sitt kroppsspråk.  

Analys 

Innan genomförandet av aktiviteterna var vi medvetna om att transkribering av ett inspelat 

material kan ta lång tid. Därför bestämde vi oss vid planeringen av aktiviteten att den inte skulle 

ta för lång tid och därmed samlades det inte in mer material än nödvändigt för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Rennstam och Wästerfors (2015) poängterar att det är variationen och 

innebörden av den insamlade datan som är det väsentliga och inte hur mycket data man får in. 

De genomförda aktiviteterna var 19 respektive 14 minuter långa vilket gjorde att överföringen 

från de inspelade sekvenserna till ett textdokument på datorn gick relativt fort. Dock beskriver 

Eidevald (2015) det som omöjligt att få med allt i de olika sekvenserna vilket innebär att vi vid 

transkriberingen inte kunde formulera allt till text. Eidevald påtalar också om att ständigt vara 

medveten om vad som är det viktiga i materialet för att en utomstående läsare ska få en 

uppfattning om vad som skett under aktiviteten. 

 

En utmaning för oss under transkriberingen var att hålla fokus på vad det var vi förskollärare 

gjorde och hur vi agerade utan att koncentrera oss för mycket på barnen och värdera vad de 

gjorde. Vårt fokus var på hur barnen lär sig i allmänhet, ej hur ett specifikt barn agerade i någon 

situation. Trots det uppstod situationer under analysen då vi värderade ett specifikt barns 

handlingar. Utmaningen med att transkribera en videoinspelning beskriver Eidevald (2015) är 

inte enbart att höra det som sägs utan också att få med rörelser och fysiska handlingar för att 

inte missuppfatta eller tolka barnen felaktigt. Vi valde Rennstam och Wästerfors analysmetod 

för att skala av allt som inte var nödvändigt att ta hänsyn till i materialet och endast bibehålla 

material som var relevant för vår studie. De olika stegen sortera, reducera och argumentera 

hjälpte oss i analysen att få fram ett relevant resultat som överensstämde med verkligheten. 

Detta var en analysmetod som fungerade bra för oss att arbeta med men det hade varit intressant 

att se om en annan typ av analysmetod hade framhävt ett annat resultat. Exempelvis hade vi 

kunnat reducera på ett annat sätt och med ett tydligare fokus på lärandeobjektet som sådana. 
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Implikationer för yrkesuppdraget 

Lärdomar som vi har vunnit från denna studie är att vara såväl ämneskunniga och 

allmänbildade som intresserade av att lära oss nya saker och ha viljan att utvecklas inom 

professionen. Vi har insett vikten av att barn ska få möjlighet att lära sig tillsammans med andra 

och att barnen ska ha en närvarande förskollärare som stöttar och bekräftar barnens egen 

förmåga. Förskolegårdens möjligheter till lärande är större än vad vi från början hade en tanke 

på. Denna studie har gett oss insikt i att ta med undervisningen till utomhusmiljön för att ge 

barnen positiva erfarenheter av naturen. Barnen ska få erfarenheter om olika fenomen på en 

plats där fenomenet hör hemma och inte i förskolans inomhusmiljö. En viktig aspekt vi har 

kommit fram till är en förskollärare bör vara en positiv förebild för barnen och vara öppen för 

ständig förändring för att hålla jämna steg med nutiden. Som förskollärare måste vi vara klara 

över att vi aldrig blir fullärda och att mycket av vår kunskap och teoretiska utgångspunkter är 

kopplade till tiden vi lever i.  

 

Eftersom det är omöjligt att bli en fullärd förskollärare anser vi att det är av vikt att samarbeta 

tillsammans med andra kollegor. Detta för att man då får möjligheten att vinna nya kunskaper 

och utvecklas i sin profession genom att få inblick i andra personers perspektiv. Det skulle vara 

intressant att genomföra samma studie igen, men då leder vi aktiviteten tillsammans. Vi tror att 

resultatet skulle bli annorlunda med tanke på att aktiviteten skulle ledas av två förskollärare. 

Vad skulle då ske? Skulle vi lyfta varandra i vårt ledarskap eller skulle det bli förvirrande för 

barnen att delta i aktiviteten med två ledare? Vidare funderade vi på vad som hade skett om vi 

genomfört aktiviteterna i större barngrupper. Skulle samma typ av lärande möjliggöras för 

barnen? Skulle vårt metodval som fokusgruppsdiskussion kunna användas på ett lika effektivt 

sätt som det blev i våra mindre barngrupper? Detta anser vi skulle vara intressant att studera 

vidare.  

 

Det som ger vår studie validitet är att vi har studerat oss själva, det innebär att personer som 

skulle genomföra samma studie inte skulle få samma resultat som oss. Vårt resultat är bundet 

till hur vi agerar som förskollärare och de barn som deltog. Det som också ger validitet till 

studien är att vi kan se i tidigare forskning ett liknande resultat som vi fick fram i vår studie. 

Exempelvis Thulin (2010) studie som handlade om hur förskollärare bemöter barns frågor. I 

vår studie framgick det ett liknande resultat då vi inte gav ett svar på de barnen frågade.  
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