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Abstrakt 

Detta är en fallstudie som ämnar undersöka hur förskolans yngsta barn utforskar 

naturvetenskap i utemiljön samt hur förskollärare interagerar med dem i deras utforskande. Den 

tidigare forskning som är relevant för studien presenteras sedan beskrivs 

utvecklingspedagogiken vilken är studiens teoretiska utgångspunkt. De metoder som använts 

för studien är observationer av barn och förskollärare samt samtal med förskollärarna. 

Resultatet visar att de yngsta barnen utforskar naturvetenskap på flera olika sätt och 

förskollärarna både initierar utforskande och tar tillvara på barnens egna utforskande. Studien 

visar viktiga aspekter för barnens utforskande;  

- vad som finns tillgängligt för barnen i utemiljön  

- att förskollärarna är närvarande där barnen är  

- att den yta som finns tillvaratas så att barnen får möjligheter till lugn och ro att utforska. 

Nyckelord 

De yngsta barnen, förskollärare, naturvetenskap, utemiljö. 

Abstract 

This is a case study that intends to investigate how the preschool's youngest children explores 

natural science in the outdoor environment and how preschool teachers interact with them in 

their exploration. We will present previous research that is relevant for the study and describe 

the developmental pedagogy which is the study's theoretical starting point. The methods used 

for the study are observations of children and preschool teachers and conversations with 

preschool teachers. The result shows that the youngest children explore natural science in 

several different ways and the preschool teachers both initiate exploration and capture the 

children's own exploration. The study shows important aspects for children's exploration;  

- what is available for the children in the outdoor environment 

- that preschool teachers are present where the children are 

- that the available area is utilized so that the children have the opportunity for peace and 

quiet to explore. 

 

Keywords 
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Förord 

Vi vill framföra vår tacksamhet till våra respektive makar som har styrt upp hemmalivet så att 

vi kunnat arbeta trots sjuka barn och alla andra tidsfällor som småbarnsföräldrar lätt hamnar i. 

Nu ser vi fram emot att få påbörja vårt yrkesverksamma liv med alla de kunskaper och 

erfarenheter som vi tar med oss från vår utbildning.  
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1. Inledning 

Förskolans yngsta barn beskrivs ofta som inte lika kompetenta som de äldre barnen. Det talas 

om de yngsta barnen som icke-kunniga och icke-färdiga (Edlund, 2016). När det gäller 

naturvetenskap är det ofta barn i åldrarna tre till sju år som det forskas om (Klaar, 2013; Klaar 

& Öhman, 2012). I denna studie används begreppet förskolans yngsta barn i syfte att beskriva 

barnen som går på förskolans småbarnsavdelningar, i huvudsak ett- och tvååringar. Studien 

utgår ifrån att de yngsta barnen är både kompetenta och kunniga och ämnar bidra till en ökad 

kunskap till de yngsta barnens naturvetenskapliga utforskande. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016; 2018) nämns utemiljön endast en gång, i 

sammanhanget att barnen ska ha tillgång till aktiviteter både utomhus och inomhus. I övrigt 

skrivs det endast om miljön generellt, vilket gör det fritt att tolka vilken miljö som avses. Då 

mycket av tidigare forskning rörande förskolans utemiljö fokuserat på barns fysiska aktivitet 

och hälsa finns ett behov av att även undersöka utemiljöns möjligheter för lärande. Vi har mött 

förskollärare som även de anser att utemiljön inte prioriteras och att pedagogiken ibland faller 

bort utomhus. 

I den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft den första juli 2019, Lpfö 18 (Skolverket, 

2018) har förskollärarens ansvar förtydligats och förskollärarna har ansvaret för att varje barn 

ska få lära om naturvetenskap. Det kommer vara denna nya version av läroplanen som studien 

utgår ifrån. Enligt vår erfarenhet spenderar många förskolor en stor del av tiden ute och 

utemiljön är en ypperlig plats för lärande inom naturvetenskap. 

1.1 Arbetsfördelning 

Alla delar av arbetet har författats tillsammans. Läsning läsning av litteratur har delats upp för 

att sedan bearbetats tillsammans. Observationerna har gjorts enskilt och vi har själva 

transkriberat det material vi samlat in på egen hand. Analys av transkriberad data har gjorts 

tillsammans. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur de yngsta barnen utforskar naturvetenskap 

i förskolans utemiljö och hur förskollärare interagerar med barnen i deras utforskande.  

● Vilket naturvetenskapligt utforskande ägnar sig de yngsta barnen åt i förskolans 

utemiljö? 

● Hur interagerar förskollärare med små barn i deras naturvetenskapliga utforskande i 

utemiljön? 
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras den för studien relevanta forskning som tagits i beaktning. Först 

presenteras forskning rörande förskolans yngsta barn sedan naturvetenskapligt utforskande och 

lärande och till sist utemiljöns samt förskolläraren roll. 

3.1 Förskolans yngsta barn 

Edlund (2016) menar att de yngsta barnen sällan lyfts fram som kompetenta och jämlika 

människor och att den i samhället allmänt rådande bilden av små barn är att de är icke-kunniga 

samt icke-färdiga. Vi behöver enligt Edlund byta blick, från att se de yngsta barnen som i behov 

av mycket hjälp, till att de redan har erfarenheter, har provat olika strategier samt är 

utforskande, kommunikativa och nyfikna. Edlund belyser också ett i förskolan utbrett arbetssätt 

som bygger på att de yngsta barnen till största del behöver omsorg och att lärandet, om det alls 

hinns med, är sekundärt. Klaar (2013) visar dock i sin studie att naturvetenskapligt lärande och 

omsorg inte behöver stå emot varandra, utan att de är samtidiga och relationella. Lärande 

behöver alltså inte vara sekundärt till omsorg såsom Edlund (2016) beskriver, utan kan 

samhandla med varandra.  

Tallberg Broman (2014) beskriver termen Educare som hur omsorg och lärande bildar en helhet 

vilken har en lång tradition inom svensk förskola. Lpfö 18 (Skolverket, 2018) knyter an till 

detta på ett tydligt sätt genom “...att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (s.13). 

Vikten av att se till barnens behov av omsorg och inte bara se lärandet trots dess prominenta 

position i läroplanen finns även detta belyst i Lpfö 18. Genom detta synliggörs hur lärande och 

omsorg inte är i ett dikotomt förhållande till varandra.  

Barns tidiga upplevelser har enligt Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010) stor 

betydelse för utvecklingen av deras förståelse och de menar att det är viktigt för det 

naturvetenskapliga lärandet att stimulera barnens fascination för och nyfikenhet på naturen. I 

Lpfö 18 (Skolverket, 2018) skrivs det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 

“utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 

processer och fysikaliska fenomen” (s. 14). Detta gäller förskolans alla barn, även de yngsta 

trots att forskning om naturvetenskap i förskolan ofta handlar om de äldre barnen enligt Klaar 

(2013) och Klaar och Öhman (2012). 

Jonsson (2011) har i sin studie sett att det som förskollärare anser är viktigast för de yngsta 

barnen att lära sig är sociala förmågor och att de utvecklar den egna personligheten. Hon menar 

vidare att denna syn på vad som är viktigt för barnen att lära kan göra att andra förmågor och 

annat lärande hamnar i bakgrunden för förskolans yngsta barn. Lpfö 18 (Skolverket, 2018) 

innefattar förskolans alla barn och har ett tydligt lärandeinnehåll som inte gör skillnad på 

barnens ålder.  

Jonsson (2013) beskriver i sin avhandling att hon funnit att arbetet med förskolans yngsta barn 

har specifika drag, att lärandet i dessa barngrupper sker på ett konkret och situationsbaserat 
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sätt. Hon exemplifierar att det i flera länder finns en uppdelning i läroplanernas intentioner 

mellan de yngsta barnen och barn över tre år. Løkken, Haugen, Röthle och Trägårdh (2006, 

refererad i Jonsson, 2013) anser även de att de yngsta barnens sätt att förstå sin omvärld genom 

sinnliga och kroppsliga upplevelser hör samman med en specifik småbarnspedagogik.  

3.2 Små barn, lek och undervisning 

Jämfört med tidigare läroplan, Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) har leken fått en ny och mer 

central roll i Lpfö 18 (Skolverket, 2018). Enligt Lpfö 18 är leken viktig för barnen och ska ges 

en central plats i utbildningen. Läroplanen framhåller att leken är grunden för barnens 

meningsskapande då den berör områden som utveckling, lärande och välbefinnande. 

Personalen i förskolan ska, enligt Lpfö 18 dels initiera lekar, men också ge tid och plats för 

barnen att hitta på egna lekar, experimentera och uppleva. Barnens egeninitierade lekar ska ge 

utrymme för utveckling av de egna förmågorna såsom problemlösning och kommunikation 

(Skolverket, 2018). 

I skollagen (SFS 2010:800) definieras undervisning som ”...sådana målstyrda processer som 

under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande 

av kunskaper och värden” (1 kap. 3 §). Undervisning beskrivs av Hildén (2018) som målstyrda 

processer som inte alltid har en tydlig början eller slut. Hon menar också att arbeta 

processinriktat gör att man kan jobba i ett övergripande projekt eller med tema med flera olika 

ämnesinriktningar. Enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018) ska undervisning stimulera och utmana 

barnen utifrån målen. Detta betyder också att alla som arbetar i förskolan ska vara väl insatta i 

hela läroplanen för att vara bekväma med att arbeta med undervisning enligt dess innehåll, både 

självständigt och i arbetslaget (Skolverket, 2018). 

Kopplingen mellan personalens utbildningsnivå och utbildningens kvalitet som de yngsta 

barnen i förskolan tar del av ses av ett flertal författare som högst relevant och relaterat till 

varandra (Dalli, White, Rockel & Duhn, 2011; Johansson, 2011; Sheridan, Williams, Sandberg, 

& Vuorinen, 2011). Vidare visar Jonsson (2013) att summeringen av ett stort antal studier 

uttrycker att även om personalens utbildning spelar stor roll för de yngsta barnen i förskolan är 

det dock antalet barn per vuxen som gör störst skillnad. Både Jonsson och Dalli et al. (2011) 

menar att den mest fördelaktiga ration är en vuxen per tre barn när det kommer till de yngsta 

barnen. Förutom personalens kompetens menar Dalli et al. också att både omsorg och 

barngruppens storlek är av stor betydelse för de yngsta barnens utveckling och lärande.  

Edlund (2016) betonar vinsten av att observera och dokumentera det som barnen intresserar 

sig för genom att se vad de gör, säger, tittar på eller reagerar på. Att som förskollärare i den 

situationen kunna följa barnets blick, kroppsspråk, gester, ljud och ord ger enligt Edlund 

möjligheter att se vad som intresserar barnet och ge tillfällen för spontant lärande istället för 

det planerade som var tänkt. 

Klaar (2013) anser att de yngsta barnens lärande och naturvetenskapliga meningsskapande kan 

synliggöras i praktiska handlingar. Hon menar att genom att de yngsta barnen ges tillgång till 
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inte bara en omfattande utemiljö, men även tillåtande och engagerade förskollärare, skapas 

grunden för det naturvetenskapliga upptäckandet i utomhusmiljön.  

3.3 Naturvetenskapligt utforskande och lärande 

Enligt Klaar, (2013) Klaar och Öhman (2012) samt Thulin (2006; 2011) är det oftast de äldsta 

barnen i förskolan som berörs av den forskning som finns om barns naturvetenskapliga 

meningsskapande och lärande. Vidare menar de även att det i denna forskning ofta är fokus på 

kognition, verbala uttryck och begreppsförståelse. 

Det naturvetenskapliga språkbruk som Helldén et al. (2010) beskriver, både i form av begrepp 

och facktermer men också hur dessa relaterar till varandra, är riktat mot de äldre barnen då det 

generellt är ett alltför komplicerat språk för att kunna användas i undervisning med de yngsta. 

Då fokus på kommunikationen kring det naturvetenskapliga läggs på det verbala utbytet mellan 

barnen och förskollärarna, eller barnen sinsemellan, exkluderas de barn som ännu inte har 

erövrat det talade språket. De minsta barnen som ej ges utrymme i denna dialog har ingen 

möjlighet att visa om de förstått det som de mer verbala barnen gjort. Genom att 

naturvetenskapen kommer med sin egen ordlista full av meningar och nya ord ges de språkligt 

avancerade barnen ett övertag och till denna kategori hör sällan de yngsta. (ibid.) 

3.3.1 Undersökande och utforskande arbetssätt 

Enligt Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) undersöker barn 

naturvetenskapliga fenomen på samma sätt som många vetenskapsmän; genom att lösa något 

eller några problem med naturvetenskapliga metoder. Exempel på dessa metoder som Elfström 

et al. ger är; 

- observation 

- formulera och testa en hypotes 

- upprepa experiment 

- samla och tolka data  

- dra slutsatser 

Elfström et al. (2008) menar att ett utforskande och undersökande arbetssätt kan likställas med 

ett vetenskapligt och startar ofta i en upptäckt eller en problemformulering. Enligt författarna 

visar barn ofta dessa upptäckter antingen genom att tyst noggrant observera, eller genom att 

ropa till exempel titta här. Om barnet inte har utvecklat talspråket ännu, kan det hoppa eller 

göra någon annan glädjeyttring. 

När barn utforskar naturvetenskapligt gör de enligt Elfström et al. (2008) noggranna 

observationer. De yngsta barnen observerar väldigt konkret med hjälp av sina sinnen; smak, 

lukt, syn, känsel och hörsel. Barnens naturvetenskapliga utforskande process fortsätter enligt 

Elfström et al. likt ett vetenskapligt arbete med att samla, ordna, sortera pröva och benämna. 

Under studier av små barns undersökande såg författarna att i de fall lärarna pratar med barn 

som är inne i undersökande så lyssnar de inte och om lärarna fortsatt försöker ge barnen 
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information tappar de koncentrationen eller går sin väg. De menar dock att efter att barnen 

undersökt genom att observera, sortera och leka är de mottagliga för och behöver, information 

och fakta. Författarna understryker också att det är viktigt att vara medveten om att det finns 

skillnader mellan olika barns utforskande processer.  

Elfström et al. (2008) poängterar att för att skapa en vetenskapligt utforskande kultur är det 

viktigt att miljön och materialet som erbjuds i förskolan måste inbjuda till utforskande. 

Författarna understryker även att utomhusmiljön är en arena för naturvetenskapligt utforskande 

och undersökande. Därför är det viktigt att tänka på hur utemiljön utformas och vilket material 

som erbjuds för att få till en naturvetenskapligt utforskande kultur utomhus (ibid.). 

3.4 Utemiljön som naturvetenskaplig arena 

Miljön har länge haft en central roll i förskolan. Redan i Barnstugeutredningens betänkande 

(SOU 1972:27) beskrivs vikten av att ha en väl planerad miljö både inomhus och utomhus. Där 

beskrivs förslag på utformning av miljön och även för hur stort utrymme som var brukligt i 

relation till antalet barn. Till exempel skulle utemiljön vara minst 50m² per barn på förskolan 

och det ges exempel på vilken typ av rum som bör finnas och vilka material som kan erbjudas. 

Efterhand har styrdokumentens riktlinjer för förskolans miljöer gått från att beskriva mer 

specifika exempel på hur miljön ska se ut till att beskriva vad miljöerna ska erbjuda barnen. I 

Lpfö 18 (Skolverket, 2018) står det att förskolan ska erbjuda barnen en god och tillgänglig 

miljö som ska vara inspirerande, utmanande och stimulerande. Miljön ska uppmuntra till lek 

och inspirera till samspel och utforskande samt stödja barnens kommunikation, utveckling och 

lärande. Lpfö 18 är också tydlig med att det är barnens intressen och behov som ska ligga till 

grund för utformningen av förskolans miljö.  

3.4.1 Miljön och lärande 

Björklid (2005) beskriver begreppet miljö som ett vitt begrepp som omfattar mer än bara den 

fysiska miljön då den även har kulturella och sociala egenskaper som tillsammans med miljöns 

fysiska egenskaper är sammanflätade med varandra. Hon beskriver två aspekter av miljön, den 

är en objektiv miljö som innefattar det faktiska fysiska rummet, den andra är en subjektiv miljö 

och innebär den miljö individen upplever och vilken mening, betydelse och vilka känslor som 

miljön tilldelas. Detta gör enligt Björklid att hur barnen upplever miljön skapar både 

möjligheter och hinder för barnens lek och lärande. Det är således viktigt att ha en tillåtande 

miljö som barnen får utforska, som väcker nyfikenhet och känns meningsfull för barnen. En 

sådan miljö präglas av att barnen själva kan få tag i det material de behöver och att de kan ändra 

miljön så att den passar till deras lekar och utforskande. (Björklid, 2005) 

Även Johansson (2011) belyser vikten av en tillåtande miljö med tillgängligt material för de 

yngsta barnen i förskolan och menar att miljön är tätt sammankopplad med de möjligheter till 

lärande som erbjuds. Hon beskriver pedagogers syn på miljön som den tredje pedagogen där 

de medvetet arbetar med att utforma en miljö som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att 
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lära samt lockar barnen till utforskande. Ett exempel som Johansson ger på detta är att sätta 

upp speglar i miljöerna för att möjliggöra för barnen att kunna se och reflektera över sig själva 

och det de gör. Elfström et al. (2008) beskriver också miljön som den tredje pedagogen och 

menar att det tillgängliga materialet och själva platsen man befinner sig på sätter igång olika 

skeenden och alltid kommunicerar något. 

3.4.2 Utemiljöns potential  

Med förskolans utemiljö menas i denna studie den angränsande förskolegården och inte de 

oplanerade naturmiljöer som ibland besöks av förskolor. Det är däremot relevant att nämna att 

inomhusmiljön är helt planerad och skapad av människor medan förskolegården ofta innehåller 

både det som är mänskligt skapat och planerat samt naturlig miljö med naturmaterial.  

Änggård (2012) påtalar de skillnader som finns mellan den av människan skapade miljön och 

den naturligt förekommande utomhusmiljön. Naturmiljöer får enligt Änggårds mening på 

andra sätt än de skapade miljöerna, exempelvis ges naturmiljön mening utifrån de funktioner 

de fyller för människorna och de berättelser som berättas om dem. Elfström et al. (2008) menar 

att fri tillgång till olika sorters naturmaterial inspirerar barnen till att undersöka och upptäcka 

naturvetenskap. De menar att utemiljön är en ypperlig arena för att möta naturmaterialen i deras 

ursprungliga miljö och kontext. Genom vistelser i naturmiljö menar Änggård (2012) att såväl 

förskollärarna som barnen ges möjlighet till upptäckter och lärande, både planerat och 

oplanerat sådant. Änggård anser också att förskollärarnas tillåtande attityd gällande barnens 

fria upptäckter spelar en betydande roll när det kommer till barnens upptäckarglädje i naturen.  

Enligt Björklund (2014) bör det erbjudas en varierad utemiljö för att skapa möjligheter för flera 

olika upplevelser och möten med naturen. Även Lpfö 18 (Skolverket, 2018) belyser att barn 

ska ha tillgång till en variation av miljöer både inomhus och utomhus, men ger inga direktiv 

kring utformningen av utemiljön. Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan 

(2017) menar att både innemiljön och utemiljön bör vara överblickbar för att underlätta 

kontakten mellan pedagoger och barn. Berkhuizen (2014) ser också positiva aspekter med god 

överblick i utemiljön då hon i sin studie fann att i de fall pedagogerna bara behövde flytta sin 

blick för att se barnen på gården stördes inte barnens samspel som de gjorde om pedagogerna 

var tvungna att resa sig eller flytta på sig. De allmänna råden (Skolverket, 2017) och Lpfö 18 

(Skolverket, 2018) poängterar att barnen bör få vistas i planerad utomhusmiljö likväl som 

naturmiljö.  

3.4.3 Utomhuspedagogik 

Szczepanski (2014) hävdar att en del av undervisning och lärande bör ske i utomhusmiljö och 

att lärande i både inomhusmiljö och utomhusmiljö är viktigt för att få variation i lärandet. Han 

beskriver utomhuspedagogikens syn på miljön som att den inte bara är en plats för lärande utan 

att miljön även är något som tillhandahåller innehållet i lärandet. Centralt i denna pedagogik 

enligt Szczepanski är platsens betydelse för lärandet och ett handlingsinriktat lärande genom 

aktivitet där barnen får direkt fysisk kontakt med det som lärs. Lärandet sker således inte bara 
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genom att se och höra utan också genom att lukta, känna, smaka och beröra och 

inlärningsprocessen i utomhuspedagogiken innebär direkta erfarenheter av det som lärs ut 

(Szczepanski, 2014). I utomhuspedagogiken flyttas lärandets rum ut till samhällsliv, 

naturlandskap och kulturlandskap och det anses viktigt för ett så rikt lärande som möjligt att 

växelspela mellan egna upplevelser samt att lära av andra (Björklid, 2005). 

3.5 Förskollärarens roll 

Lpfö 18 (Skolverket, 2018) listar förskollärarens ansvar som att skapa utmaningar för barnen 

som stimulerar till nya upptäckter och nytt meningsskapande. Jonsson (2013) har sett att det 

ofta är fler lärarinitierade aktiviteter än barninitierade aktiviteter när pedagogerna arbetar med 

de yngsta barnen. Hon menar därför att det är viktigt att pedagogerna har kunskaper om hur 

barnen interagerar med varandra och de vuxna för att skapa balans åt fördelningen. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) synliggör att förskollärares intentioner och 

det som de tar för givet att barnen upptäcker ofta inte uppmärksammas av barnen. För att barnen 

ska uppmärksamma det menar författarna att förskolläraren måste berätta för barnen att det är 

detta som specifikt ska fokuseras på. De menar att barnen ofta väljer ut en del av det som 

förskollärarna försöker rikta dem mot i lärandet och lägger sitt fokus där.  

Berkhuizen (2014) fann i sin studie att pedagogerna som arbetar med de yngsta barnen i 

utemiljön ofta placerar sig på de platser de uttrycker att det finns en säkerhetsrisk kring, till 

exempel trappan eller rutschkanan. Pedagogerna i studien samspelar med barnen även på dessa 

platser och gör något pedagogiskt av situationen. Klaar och Öhman (2014) fann i sin studie att 

pedagogerna sällan strukturerade aktiviteter utomhus och att de både frågar barnen vad de vill 

göra och föreslår olika aktiviteter för dem. Barnen i studien hade många egna idéer, utforskade 

på eget initiativ och pedagogerna antog en stöttande roll i deras utforskande. Även om 

pedagogerna stöttade barnens idéer, hade de inte ett vetenskapligt förhållningssätt utan använde 

ett vardagligt språk, till exempel sa de att vattnet torkar, istället för att använda begreppet 

dunstar. Användandet av vardagligt språk och ett icke-naturvetenskapligt förhållningssätt 

förminskar enligt Klaar och Öhman (2014) barnens möjligheter för lärande och 

meningsskapande om naturvetenskap. De förespråkar därför ett systematiskt och vetenskapligt 

förhållningssätt hos lärare när de stöttar barnens naturvetenskapliga forskande.  

Även Edlund (2016) anser att förskollärare måste bli bättre på att använda vetenskapliga 

begrepp och att det måste sättas mer avancerade ord på lärandet. Istället för att kalla barnens 

utforskande i sandlådan som lek med hink och spade menar Edlund att det bör benämnas som 

matematiska eller naturvetenskapliga undersökningar istället. Edlund menar att detta gör det 

möjligt att fånga möjligheter som belyser det naturvetenskapliga innehållet samt både 

synliggöra och uppmuntra ett naturvetenskapligt lärande och meningsskapande. 
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4. Teoretisk grund 

Studiens teoretiska grund utgörs av utvecklingspedagogik, vilken har valts på grund av att den 

är en vanlig teoretisk inriktning i svenska förskolor idag (Eidevald, 2017). Valet har också sin 

grund i att utvecklingspedagogiken har utvecklats tillsammans med variationsteorin och sedan 

kombinerats med sociokulturell teori (Pramling Samuelsson, 2015). Dessa teorier passar väl 

för att undersöka och svara på studiens forskningsfrågor men är i sig inte inriktade mot yngre 

barns lärande vilket Pramling Samuelsson menar att utvecklingspedagogiken är. Nedan 

presenteras först variationsteori och sociokulturell teori för att ge en bakgrund till 

utvecklingspedagogiken. 

4.1 Variationsteori 

Variationsteorin fungerar enligt Helldén et al. (2010) som ett redskap för att förklara och 

beskriva lärande och undervisning och relationen dem emellan. Ference Marton, grundaren av 

variationsteorin, säger i förordet till Necessary Conditions of Learning; “The secret of learning 

is to be found in the pattern of variation and invariance experienced by the learners” (Marton, 

2014). Med detta menar han att lärande är beroende av variationer och skillnader. Som Helldén 

et al. (2010) beskriver det fanns inte begreppet svart-vit tv förrän färg-tv kom. Det går heller 

inte att lära vad ett frö är utan att se vad som är karaktäristiskt för en variation av olika frön 

och genom att få förståelse vad som inte är ett frö -alltså se skillnader mellan frön och icke-

frön. 

4.1.1 Lärandets objekt 

Lärandets objekt kan kort beskrivas som vad som ska läras, men det är mer komplext än så. 

Det innebär dels innehållet, alltså det som ska läras till exempel vattnets kretslopp, skuggor 

eller densitet, men också på vilket sätt läraren vill att barnen ska kunna använda det de lärt sig, 

det Marton (2014) kallar lärandets akt. Marton ger som exempel Newtons rörelselagar som 

innehåll och menar att man även måste specificera om lärandeobjektet är att komma ihåg 

Newtons rörelselagar, eller kanske att kunna lösa fysik-problem med hjälp av Newtons 

rörelselagar. Det räcker enligt Marton alltså inte med att bara bestämma lärandeobjektets 

innehåll, utan det måste också finnas en tanke om vad barnen ska lära att göra utifrån innehållet. 

Ett exempel som ligger närmare förskolans verksamhet är om innehållet är frön kan akten vara 

till exempel att lära om vad frön behöver för att gro, eller vilket syfte frön har. 

4.1.2 Kritiska aspekter 

Kritiska aspekter är enligt Helldén et al. (2010) det som definierar ett specifikt sätt att förstå ett 

lärandeobjekt. För att uppnå lärande måste vissa aspekter av lärandeobjektet hållas konstanta 

och andra variera, vilket gör det möjligt för den lärande att urskilja de kritiska aspekterna för 

lärandeobjektet, variationen måste alltså utgå från lärandeobjektet (Pramling Samuelsson & 

Pramling, 2016; Helldén et al., 2010). Helldén et al. menar att vad som är kritiska aspekter inte 
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bara beror på lärandeobjektet utan också på barngruppen vilket enligt Pramling Samuelsson 

och Pramling (2016) har att göra med att individen erfar olika fenomen i relation till sina egna 

tidigare erfarenheter, för att lärande ska uppstå måste detta ske i relation till något annat som 

upplevts. Då de yngsta barnen inte har hunnit samla lika många erfarenheter som de äldre kan 

relatera lärandet till, hamnar de i en något missgynnad position utifrån dessa kriterier.  

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2012) är lärande och utveckling ständigt pågående processer i det sociokulturella 

perspektivet, vilket betyder att människan lär hela tiden. Kunskap är således inte något som 

överförs mellan människor utan han menar att det är något som vi deltar i. Dysthe (2001) menar 

vidare att kunskap konstrueras tillsammans med andra. Viktiga nycklar för lärande och 

utveckling anses även enligt Säljö (2012) vara interaktion och kommunikation. 

Ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen vilket Säljö 

(2012) beskriver som den zon där människor är mottagliga för instruktioner och förklaringar. 

Vygotskij (1978) menar att det är i mellanrummet mellan den nuvarande utvecklingsnivån och 

den potentiella utvecklingsnivån som utveckling kan ske. Han menar att denna utveckling sker 

genom ledning eller sammarbete av en vuxen eller mer kunnig kamrat. Det är dock viktigt 

enligt Liberg (2012) att skillnaden inte är för stor. 

4.3 Utvecklingspedagogik 

Utvecklingspedagogiken har precis som variationsteorin utvecklats ur fenomenografin, vilket 

gör att de båda teorierna enligt Pramling Samuelsson och Pramling (2016) delar många likheter 

med varandra. Pramling Samuelsson (2015) menar att utvecklingspedagogiken har vuxit fram 

ur en fenomenografisk forskningsansats till en didaktisk ansats för att “...utveckla barns 

förmågor och förståelse för sin omvärld” (s. 21). Utvecklingspedagogiken har också 

kombinerats med sociokulturell teori vilken har gjort att lärandeprocessen i verksamheten lyfts 

fram (Pramling Samuelsson, 2015).  

Enligt Pramling Samuelsson och Pramling (2016) tar utvecklingspedagogiken, i likhet med 

variationsteorin, sin utgångspunkt i frågan om vad som ska läras och har ett tydligt fokus på 

innehållet i lärandet. I utvecklingspedagogiken handlar det ofta om teman som innehåller flera 

lärandeobjekt, vilka kan vara allt från kommunikation till insekter. Denna förskolepedagogiska 

teori utgår ifrån att barnets perspektiv och tidigare erfarenheter ger både startpunkten och 

resultatet av lärandet. (Pramling Samuelsson & Pramling, 2016) 

Variation är centralt i både utvecklingspedagogik och variationsteori enligt Pramling 

Samuelsson och Pramling (2016), men hur variation används är olika. Författarna menar att 

där variationsteorin använder variation för att stödja barnen i att särskilja vad som är specifikt 

för ett fenomen eller vetenskapligt koncept fokuserar utvecklingspedagogiken på att låta barnen 

bli medvetna om olika sätt att förstå ett fenomen. Utvecklingspedagogiken ger alltså barnen 

möjligheter att få en djupare förståelse för ett fenomen, men också att upptäcka olika sätt att 
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undersöka och förstå olika fenomen. Barnen ges således möjligheter att utvecklas som lärande, 

dvs. lära hur man lär och utveckla förståelse för att olika människor lär på olika sätt och att ett 

fenomen därför kan förstås på olika sätt. (Pramling Samuelsson & Pramling, 2016) 

Pramling Samuelsson och Pramling (2016) menar också att variationsteorin är mer anpassad 

för och beforskad i skolan, medan utvecklingspedagogiken är anpassad för och studerad i 

förskolan. Den viktigaste skillnaden mellan variationsteori och utvecklingspedagogik enligt 

Pramling Samuelsson och Pramling är vad det innebär att lära. Ur ett variationsteoretiskt 

perspektiv är det att urskilja flera karaktärsdrag om ett fenomen. Ur ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv är lärande snarare att upptäcka olika fenomen och utöka innehållet i sin verktygslåda 

gällande olika sätt att förstå ett fenomen. 

Pramling Samuelsson och Pramling (2016) beskriver metakognition som en central del av 

utvecklingspedagogiken. Även om de talar om att verbalisera sina uppfattningar vilket inte är 

direkt applicerbart på de yngsta barnen i förskolan, menar de att det är centralt att barnen får 

reflektera över sina idéer och det de gör. Detta går att koppla till det Johansson (2011) skriver 

om miljön som den tredje pedagogen där uppsatta speglar uppmuntrar även de yngsta barnen 

till reflektion. 

4.3.1 Lek-lärande 

Leken är en central del av utvecklingspedagogiken och Pramling Samuelsson och Pramling 

(2016) beskriver synen på barnet som ett lek-lärande barn. Med det menar de ett barn som 

leker och lär samtidigt förutsatt att det finns möjligheter för detta i det pedagogiska rummet. 

Författarna menar att detta gör att det är viktigt att ha en tillåtande atmosfär som låter barnen 

uttrycka sig själva och sina idéer genom lek och fantasier, samtidigt som de utforskar 

verkligheten. För att barnen ska kunna få en förståelse för ett fenomen räcker det inte med att 

berätta om det för dem. Pramling Samuelsson och Pramling menar att för att det ska ske måste 

fenomenet få möjlighet att bli del av barnens lekvärldar, genom till exempel leksaker, material 

och miljö. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) använder begreppen lärandets och lekens 

akt, vilket beskriver hur barnen leker och lär, samt lärandets och lekens objekt, vilket beskriver 

vad barnen leker och lär. De menar att i akten gör barnen själva inte skillnad på lek och lärande, 

de utforskar och söker förståelse för något oavsett om vuxna kallar det för lek eller lärande. 

Vidare beskriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) fyra viktiga delar för att 

möjliggöra barns lekande lärprocesser i förskolan. Det är av allra största vikt att läraren är 

medveten om både barnet som individ och sitt eget perspektiv, att både läraren och barnet är 

engagerade i processen. Läraren måste också se till att rikta leken mot lärandeobjektet samtidigt 

som denne ser barnets perspektiv. Det behövs även en interaktion och kommunikation mellan 

lärare och barn, samt barnen emellan. Författarna menar att detta innebär att attityder, kunskap, 

interaktion och miljö är sammanflätade till en helhet i förskolan. 
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5. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt som tillämpats i studien vad gäller Urval, Etiska 

överväganden, Datainsamling samt Bearbetning och analys av insamlad data. 

På grund av att en kvalitativ studie tar mycket tid i anspråk enligt Ahrne och Svensson (2015) 

samt studiens syfte; att bidra med kunskap om de yngsta barnens naturvetenskapliga upptäckter 

i förskolans utemiljö och hur förskollärare interagerar med barnen i deras utforskande, har en 

fallstudie valts. 

Enligt Denscombe (2014) definieras en fallstudie av att den fokuserar endast på en, eller några 

få skeenden för att ge en mer djupgående redogörelse över detta. Syftet med att göra en 

fallstudie är att belysa det generella genom att titta på det speciella. För att kunna göra en 

fallstudie menar Denscombe att det som studeras måste ha vissa särskiljande drag som gör det 

möjligt att studera isolerat från sitt sammanhang. Om det inte finns tydliga gränser kring det 

som studeras vet forskaren inte vad denne letar efter och det går därmed inte att göra en 

fallstudie. Valet av att göra en fallstudie grundas i att det kan finnas insikter att vinna från att 

titta på det enskilda fallet som inte kan belysas genom att använda en forskningsstrategi som 

tittar på ett större antal fall (Denscombe, 2014). 

5.1 Urval 

Utifrån studiens syfte gjordes ett riktat urval av förskollärare som arbetar med de yngsta barnen 

i förskolan. Valet att enbart studera utbildade förskollärare har sin grund i de nya 

förtydliganden av förskollärares ansvar som gjorts i den nya läroplanen för förskolan, Lpfö 

(Skolverket, 2018). Urvalet har även gjorts utifrån de förskolor som fanns i våra närområden. 

För att göra urvalet kontaktades de berörda förskolecheferna, vilka sedan vidarebefordrade 

mailet till de avdelningar som platsade i studien (Löfdahl, 2014). I mailet fanns våra 

mailadresser och telefonnummer för att förskollärarna skulle kunna kontakta oss. 

5.2 Beskrivning av förskolorna och deras utemiljöer  

Nedan följer en beskrivning av de avdelningar som deltagit i studien och deras angränsande 

utemiljöer som varit plats för studien.  

Förskola A 

Förskolan består av fyra avdelningar med totalt 59 inskrivna barn. För studien har en av de två 

småbarnsavdelningarna observerats där det totalt går åtta barn, varav sju närvarade vid 

observationen. Barnen är mellan ett år och fyra månader till två år och tio månader. På denna 

avdelning arbetar två personer varav en är utbildad förskollärare, samt en outbildad resurs 

anställd på halvtid. Så länge det inte är för kallt är de oftast ute två gånger varje dag, allra minst 

en. Förskolegården är uppdelad i två delar, på cirka 850-1000m² vardera.  
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Förskola B 

Förskola B består av fyra avdelningar med totalt 68 inskrivna barn. Här finns två 

småbarnsavdelningar varav en har varit fokus för observationen. På denna avdelning går det 

totalt 14 barn, varav 13 närvarade vid observationen. Barnen är mellan nyss fyllda ett år till två 

år och tio månader. På denna avdelning arbetar tre personer varav två är utbildade förskollärare. 

De är oftast ute två gånger per dag om vädret tillåter. Förskolegården är uppdelad i tre delar, 

på cirka 750m², 450m² och 1800m². 

Förskola C 

Förskola C består av två avdelningar med totalt 35 barn inskrivna. På avdelningen som 

observerats gick 13 barn varav åtta var på plats vid observationstillfället. Barnen är mellan ett 

år och tre månader och tre år. Avdelningen bemannas av 2,5 tjänster fördelat på 1,5 

förskollärare och en outbildad vuxen med lång erfarenhet som dagbarnvårdare. Så länge vädret 

tillåter försöker de vara ute två gånger om dagen. Förskolegården är cirka 2000m2 samt en 

annan del som ej är inhägnad och därför inte nyttjas vilken är cirka 1700m2 

5.3 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) spelar etiska överväganden en mycket viktig roll för 

forskningens kvalitet. Rörande de forskningsetiska principerna vägs forskningen alltid i 

förhållande till individskyddskravet. Vid varje forskningstillfälle ska värdet av de kunskaper 

som förväntas fås vägas mot de potentiella riskerna för forskningsdeltagarna. Individskyddets 

består av fyra olika delar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet informerades alla deltagande om studiens 

syfte. Skriftligt medgivande har erhållits av berörda förskolechefer och de förskollärare som 

valt att delta i studien. Samtyckeskravet har uppfyllts genom att barnen och förskollärarna som 

deltagit i studien hela tiden har kunnat avbryta sitt deltagande i studien. I och med den ringa 

åldern på barnen samt att många barn inte har erövrat det talade språket, har vi hela tiden varit 

uppmärksamma på om barnen visat att de inte längre vill delta samt frågat om det går bra att 

de blir filmade. I enlighet med konfidentialitetskravet har personliga och etiskt känsliga 

uppgifter om forskningsdeltagarna hanterats på ett varsamt sätt och bearbetats för att 

utomstående inte ska kunna identifiera deltagarna. Det insamlade materialet har endast använts 

i forskningssyfte, vilket är innebörden av nyttjandekravet. 

5.4 Datainsamling  

Det empiriska materialet är insamlat på småbarnsavdelningarna vid tre olika förskolor under 

april 2019 där observationerna genomfördes en förmiddag vid varje avdelning, förutom vid 

förskola B där det gjordes observationer vid två tillfällen på grund av personalbortfall. All 

datainsamling har skett i förskolornas angränsande utomhusmiljö. På de olika avdelningarna 

har det funnits en till två förskollärare och 7-13 barn som har observerats. 
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5.4.1 Observation 

För studien har det genomförts öppna och icke-deltagande observationer (Lalander, 2015; 

Franzén, 2014) av hur förskollärare och barn 1-3 år tillsammans arbetar med naturvetenskap i 

förskolans utemiljö. Dessa har filmats med respektive avdelnings surfplatta. Valet av att 

använda videoinspelningar som sedan transkriberats kommer av, som Eidevald (2015) belyser, 

möjligheten att fånga saker som med andra observationsmetoder lätt skulle kunnat förbises.  

Inför observationerna informerades de deltagande förskollärarna om studiens syfte och vad 

som skulle observeras. Innan observationerna avsattes cirka en timme för att lära känna 

barngruppen och barnen informerades om att vi skulle vara med vid utevistelse och filma dem. 

Under observationerna har fokus legat på vilket naturvetenskapligt undersökande och 

upptäckande barnen ägnar sig åt samt om och i så fall hur, förskollärarna fångar dessa tillfällen. 

I samband med observationerna har samtal förts med förskollärarna om deras interaktioner med 

barnen och miljöns betydelse för barns naturvetenskapliga upptäckande. Vid dessa samtal har 

enbart ljud spelats in då det är svårt att filma någon man pratar med. Samtalen har inte varit 

strukturerade i förväg utan har utgått ifrån det som skett i stunden. 

5.5 Bearbetning och analys  

I detta avsnitt presenteras hur insamlad data har transkriberats och analyserats med hjälp av ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv. 

5.5.1 Transkribering 

Ur de insamlade filmerna av både observationer och samtal med förskollärare har relevanta 

händelser valts ut och transkriberats i sin helhet. Händelserna som har transkriberats har totalt 

uppgått till cirka en och en halv timme. Transkriberingarna har genomförts i direkt anslutning 

till insamlingen av materialet. Detta för att kunna komplettera genom att nedteckna sådant som 

ej kunnat fångas med filminspelning men som påverkat data, till exempel saker som hänt 

bakom den som filmat. 

5.5.2 Analysmetod 

För analysen har en kvalitativ metod valts för att sortera, reducera och argumentera (Rennstam 

& Wästerfors, 2015). Sorteringen har gjorts för att göra materialet mer överskådligt och finna 

kategorier genom att skapa en förtrogenhet med materialet och granska filmklippen flera 

gånger i samband med transkriberingen genom att pausa, spola tillbaka och identifiera 

intressanta episoder. Detta är något som Eidevald (2015) benämner som aha-upplevelser som 

inte skulle varit möjliga vid användandet av andra observationsmetoder. Från transkripten har 

teman som är gemensamma för flera händelser urskiljts. Detta har gjort att datamängden blir 

mer hanterbar och mönster har synliggjorts vilket har lett till att slutsatser kunde dras (Backman 

et al., 2012).  
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Inledningsvis sorterades transkripten i två kategorier; barnens utforskande och förskollärares 

interaktion, vilket innebar både ett sorterande och reducerande av materialet. Detta gjordes för 

att få underlag för att kunna svara på båda forskningsfrågorna. Sedan arbetades varje kategori 

igenom för sig och placera liknande händelser tillsammans, vilka fick olika underrubriker. Efter 

detta slogs några kategorier ihop då de liknade varandra och någon händelse valdes bort i och 

med att de inte var relevanta för syftet. Sortering, reducering och argumentering har gjorts 

genom hela analysprocessen. När datan under kategorin förskollärares interaktion analyserades 

gjordes detta ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Fokus för denna del av analysen var hur 

förskollärare interagerar, riktar och samtalar med barnen samt om de har ett lärandeobjekt och 

visar på dess likheter och skillnader. 

Vid analysen har dessa frågor ställts;  

- Vad utforskar barnen?  

- På vilket sätt utforskar barnen naturvetenskap?  

- Hur ser interaktionen mellan barn och förskollärare ut, följer förskollärarna barnens 

riktning och fokuserar de på det barnen uppmärksammar?  

- Riktar lärarna barnens uppmärksamhet mot lärandeobjektet? Visar de på skillnader och 

likheter?  

- Hur nyttjar de (lärarna och barnen) miljön? 
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6. Resultat 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat utifrån en sammanställning av de observationer 

och samtal som gjorts inom ramen för studien. I resultatet besvaras studiens forskningsfrågor i 

två underrubriker; De yngsta barnens naturvetenskapliga utforskande och Förskollärares 

interaktion med de yngsta barnen. Till sist ges en Resultatsammanfattning. 

Nedan används begreppet förskollärare för de förskollärare som observerats och vuxen för 

annan personal som interagerat med barnen under observationerna av barnens utforskande. 

Åldern på barnen anges här (2.10) och har antal år före punkten och antal månader efter, vilket 

betyder att barnet i exemplet är två år och 10 månader. Alla namn är fingerade.  

6.1 De yngsta barnens naturvetenskapliga utforskande 

I studien har de yngsta barnen utforskat naturvetenskap på olika sätt, vilka har delats in i tre 

kategorier; Utforska bredvid varandra, Utforska med kroppen/alla sinnen och Vandrande 

utforskande. 

Under sista rubriken När utforskandet störs beskrivs det som i denna studie händer i situationer 

där många barn är på samma plats och på så sätt stör varandras lekar och utforskande, samt 

tillfällen då vuxna av olika skäl stör de yngsta barnens utforskande. 

Det material som barnen har utforskat har ofta varit det naturmaterial som funnits tillgängligt i 

miljön för årstiden som snö, vatten, lera och sand. 

6.1.1 Utforska bredvid varandra 

Barnen har på olika sätt utforskat bredvid varandra, till exempel genom att i ständig 

kommunikation och interaktion leka och utforska men inte tillsammans på samma plats med 

samma material, utan bredvid varandra. De har också på olika sätt härmat varandra, äldre barn 

eller vuxna i sitt utforskande. Det mesta härmande och bredvidutforskande har skett utan verbal 

kommunikation, trots att flera av barnen har erövrat det talade språket. 

När barnen har utforskat bredvid varandra har de antingen börjat leken tillsammans och sedan 

gått in i utforskande på separata platser, eller börjat utforska var för sig i närheten av varandra 

och sedan tillsammans. Utmärkande för det som här menas med att utforska bredvid varandra 

är att barnen inte delar på saker eller material. Till synes leker de själva, men när det tittas 

närmare synliggörs att det pågår en sorts kommunikation och interaktion barnen emellan. Detta 

kan ske genom till exempel, blickar, rop eller leenden som i exemplet nedan; 

Wendy (2.10) och Lena (2.6) är i sandlådan. Lena har en spade som hon flyttar runt sanden 

med. Hon häller den sakta ibland och kastar den ibland. Wendy har en spade som hon fyller 

formar med, hon packar dem hårt genom att slå på dem med spaden. De tittar på varandra och 

ler mot varandra. Wendy tar en sten och kastar den, Lena hämtar den, plockar upp den och 

kastar den. Wendy tar Lenas spade, gräver i sanden och häller ut den. Lena går till sandkakorna 

som Wendy påbörjat och tömmer ut sanden, sedan börjar hon fylla dem igen. 
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Här pågår en interaktion genom att barnen ger varandra blickar och ler mot varandra, de byter 

också aktiviteter. Först gör Wendy sandkakor och Lena häller sand med spaden, men efter att 

de båda har kastat stenen gör Lena sandkakorna och Wendy häller sand. Detta sker smidigt 

utan konflikt och utan någon klart synlig kommunikation utöver de blickar och leenden som 

utbyts. 

Barnen har också utforskat bredvid varandra genom att härma. De har då först studerat någon 

annan och sedan ändrat sitt görande till ett liknande de sett. Barnen har härmat såväl vuxna 

som de andra barnen. 

Förskolläraren har grävt en liten ränna från en vattenpöl där det nu rinner vatten. Eric (2.10) 

har en liten plastkniv med vilken han plaskar med och skjutsar vattnet fram och tillbaka i 

rännan. Sebastian (2.2) står bredvid med en spade och tittar på det Eric gör. Efter en kort stund 

hukar han sig ner vid rännan och börjar skjutsa vattnet fram och tillbaka med sin spade. 

Mary (1.7) sitter på huk i en vattenpöl i sanden. Hon har en hink med lervatten i samt en spade 

i handen. Mary ställer sig upp och tittar på barnen som är i pölen bredvid. I pölen bredvid sitter 

ett barn i vattnet och har två spadar i händerna som hen rör runt vattnet med. Mary plockar upp 

en till likadan spade i den andra handen och trycker ner båda spadarna i hinken. 

Här är ett exempel på hur både Sebastian och Mary först observerar det andra barn gör, för att 

sedan härma det. Resultatet visar även att barnen härmar de vuxna, eller strävar efter att härma 

de vuxna som i exemplet nedan; 

Förskolläraren har visat barnen flugor på en vägg högt upp i klätterställningen. Nu håller hon 

en spade i handen och pekar på flugorna. Sebastian (2.2) står och tittar på flugorna 

tillsammans med Eric (2.10). 

Förskolläraren: Dom gillar att sitta här. Vet ni varför dom gillar det? För här lyser solen och 

dom tycker om när det är varmt. Ser ni flugan? 

Förskolläraren pekar med spaden på flugan och den flyger iväg. 

Förskolläraren: Flugan flyger i luften, å så sätter den sig på en varm bräda och vilar sina ben 

och vingar. Å sen flyger den en sväng. Jag tror den kommer tillbaka, ser ni? 

Sebastian svarar förskolläraren: Mmm. Sedan pekar han på spaden som förskolläraren har i 

handen och säger: Jag ta! Jag ha spaden. 

Förskolläraren: Vill du ha den?  

Hon räcker fram spaden. Sebastian tar emot spaden och säger: Ja, jag ta spaden. Han tittar upp 

på flugorna och sträcker upp spaden en bit. 

Förskolläraren: Mm men man kan inte ta på flugorna för då blir dom rädd och flyger iväg. 

Man kan titta på dom! 

Sebastian tittar på förskolläraren kastar spaden i backen och skrapar av sina händer. Han går 

därifrån. 

I det här exemplet visar Sebastian att han vill använda spaden för att utforska flugorna, på 

samma sätt som han sett förskolläraren göra. Även förskolläraren tycks tolka det som att han 

vill “ta på flugorna” när hon berättar för honom att man inte får det. När förskolläraren säger 

att han inte får ta på dem, bara titta, kastar han spaden i backen, vilket kan tolkas som ytterligare 

bekräftelse på att hans intentioner för spaden var att göra som förskolläraren gjort -att få 

flugorna att flyga genom att peka med spaden.  
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6.1.2 Utforska med kroppen/alla sinnen  

Barnen i studien har ofta varit inne i ett intensiv utforskande med sina kroppar och sina sinnen. 

Karaktäristiskt för denna kategori är att barnen har smakat, känt, lyssnat eller placerat sin kropp 

som en del i utforskandet. Barnen har i denna typ av utforskande varit fokuserade på det de 

själva varit sysselsatta med och sällan tagit notis om det som pågår runt omkring dem. 

Exempel på när barnen använt sin kropp är när en förskollärare och ett barn gräver en liten 

bäck och Eric (2.10) tittar på. Han placerar sedan sitt knä i bäcken och på så sätt däms vattnet 

upp. Han tittar på rännan där vattnet nästan helt slutat att rinna och är så inne i sitt utforskande 

att han inte reagerar när förskolläraren ber honom flytta sig förrän hon tar honom i armen. 

Barnen har använt sig av sina händer för att känna på sand, gräs och rutschkanans metall och 

smakat på både snö, is och vatten. De har lyssnat på bilar, fåglar och andra ljud runt omkring 

dem som när Bertil (2.2) lyssnade intensivt på ljudet som blev när andra barn trampade runt i 

klätterställningens övre våning. Nedan ges exempel på när ett barn är inne i ett intensivt 

utforskande av vatten och använder sina sinnen för att utforska, i detta fall smaksinnet;  

Ylva (1.7) gräver med en spade i en hink som det är sand och vatten i. Hon tar upp spaden och 

skakar den så att det flyger små vattendroppar. Sedan tar hon lite vatten i spaden och häller 

varsamt ut det. Tittar noga på hela processen. Ylva tar sedan vatten i spaden och dricker det.  

6.1.3 Vandrande utforskande 

Förskollärarna i studien har på olika sätt uttryckt att en utmaning när det arbetas med små barn 

är att de “vandrar runt” och att det därför är svårt att fånga deras intresse. Den här studien har 

istället synliggjort ett vandrande utforskande där barnen tar med sig samma görande till olika 

platser, ett utforskande som kan se ut som planlöst vandrande.  

Vid vissa tillfällen har barnen påbörjat ett utforskande på en plats och när de varit där ett tag 

flyttar de sitt utforskande till en ny plats. Till exempel när Sebastian (2.2) först kör med en liten 

plastvagn i sanden och gör spår, för att sedan förflytta sig till snöslask och göra spår där och 

till sist göra spår i en annan sandlåda. Även Jasmin (2.9) vandrar på detta sätt mellan olika 

delar av sandlådan när hon först gräver i mycket blöt sand, sedan går till den torra delen av 

sanden och sedan till vattenpölen i sandlådan och gräver där. 

I ovanstående exempel stannar barnen en stund på varje plats innan de går vidare med sitt 

utforskande till nästa plats, men det har också framkommit exempel där barnen förflyttar sig 

snabbare mellan olika platser; 

Rickon (2.5) sitter i sandlådan med en spade och kastar sand framför sig. Varje gång han kastar 

lutar han sig lite annorlunda mot gången innan. Han tar sedan sand i spaden och häller ut den 

på sin sko, sedan tar han mer sand, går på gräsmattan och häller den där. Han hämtar en till 

spade med sand och kastar ut den på gräsmattan. Han fortsätter att hämta sand och kastar den 

på olika sätt och i olika vinklar, på sig själv och på olika platser. Han rör sig hela tiden över 

förskolegården. 
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Den här episoden pågår under en längre stund och Rickon är hela tiden väldigt fokuserad på 

det han gör och hur sanden faller. Han är hela tiden i rörelse och nyttjar en stor del av den del 

av gården han befinner sig på för att kasta och hälla sanden. 

6.1.4 När utforskandet störs 

Här beskrivs de tillfällen då barnen varit inne i ett utforskande men blivit störda av andra, eller 

så har de aldrig kommit in i ett utforskande på grund av att de störs av omgivningen. 

Vid ett observationstillfälle var det många barn på samma plats. Alla förskolans barn och vuxna 

var ute (totalt 68 barn är inskrivna på denna förskola) och majoriteten av dem var på en av 

förskolegårdens tre delar. Det var mycket spring och hög ljudnivå på hela den delen av gården. 

Samtliga av barnen på den observerade småbarnsavdelningen befann sig där. Här kunde syntes 

att barnen ofta blev avbrutna i sitt utforskande och att de hela tiden uppmärksammade det som 

hände runt omkring dem.  

Elena (2.0) och Wade (2.5) gräver med spadar i sandlådan och lastar sanden in i varsin hink. 

Det är flera barn i sanden som gräver med spadar och traktorer och andra barn som springer 

runt sanden. Några barn kör bobby cars bredvid. Det är mycket ljud och rop runt omkring. Elena 

tittar upp på de andra i sandlådan, tar ett spadtag, tittar på de barn som kör förbi på bilarna, 

lägger sanden i hinken, tittar på de som springer förbi och jagar varandra, tar ett nytt spadtag. 

Även Wade gräver och tittar på det som händer runt omkring om vartannat. Han lämnar hinken 

och går fram till några äldre barn som kör med traktorer i sanden. Elena släpper spaden och går 

till ett annat barn som är i rutschkanan. 

Här började barnen att gräva med sanden, men höll hela tiden koll på allt som hände runt 

omkring dem, vilket vi tolkar som att de inte fick ro att fördjupa leken. Även när Fabiana (2.7) 

åkte och klättrade i rutschkanan, blev hon störd av andra barn.  

Fabiana klättrar från “fel håll” i rutschkanan. Först på knä, sedan på tå, sedan försöker hon 

hoppa jämfota uppåt, hela tiden med händerna på rutschkanans kant, men hon tar sig inte upp. 

Hon ställer sig upp och försöker gå upp för kanan, men glider ner. Hon går runt till andra sidan. 

Det kommer ett äldre barn till rutschkanan. Fabiana säger: nää och slår honom i huvudet. Han 

tittar upp på henne och hon går därifrån. 

Ett exempel när ett barn aldrig kommer till ro att börja leka och utforska är Alyssa (2.0) som 

påbörjar många saker och hela tiden håller koll på allt runt omkring henne. 

Alyssa vandrar runt på gården. Hon tittar hela tiden på andra barn som springer runt. Hon börjar 

gräva med en spade i sanden, några barn springer förbi och hon går istället till rutschkanan. Det 

är några barn som kör fram sina traktorer framför rutschkanan och Alyssa går till staketet. Där 

tar hon upp en spade och kastar sand genom staketet, vilket en vuxen avbryter genom att säga 

att man inte får göra så. Hon går då till förrådet och försöker sätta sig på en cykel då ett barn 

snabbt kliver upp och tar den. Hela tiden när hon går tittar hon dit det tjoas och hojtas och håller 

koll på alla runtomkring henne. 
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Här ges exempel på ett vandrande som, till skillnad från det som observerats i avsnittet 

Vandrande utforskande inte innehåller ett konstant utforskande. Detta är snarare ett vandrande 

sökande efter en lugn plats där Alyssa kan finna ro att göra något meningsfullt. 

Förutom de exempel där barnen störts av varandra visar observationerna på tillfällen då de 

vuxna stört barnens utforskande. Detta genom att kliva in och hjälpa ett barn som inte behöver 

hjälp, som till exempel när Bill (1.6) åkte själv i rutschkanan flera gånger och en vuxen sedan 

kom och höll honom i handen för att hon ville hjälpa honom att åka ner. Efter detta gick Bill 

iväg för att göra något annat. De vuxna har också stört barnen genom att direkt avbryta deras 

utforskande. Som i exemplet ovan när Ylva (1.7) smakar på sandvatten med sin spade, då kom 

en vuxen fram till henne och meddelade att hon inte fick dricka vattnet. Detta gjorde att Ylva 

gick ifrån sitt utforskande av vattnet i hinken. Även i exemplet då Eric (2.10) sätter sitt knä i 

bäcken och utforskar hur han med kroppen stannar upp vattnet, avbryts hans utforskande av en 

vuxen som lyfter honom därifrån. 

6.2 Förskollärares interaktion med de yngsta barnen 

Förskollärarna i studien har på olika sätt interagerat med de yngsta barnen i ett 

naturvetenskapligt utforskande vilket har delats in i två olika kategorier; Initiera utforskande 

och Utgå ifrån barnens utforskande.  

Vårt intryck från observationerna är att Initiera utforskande förekom oftare än Utgå ifrån 

barnens utforskande. 

6.2.1 Initiera utforskande  

Förskollärarna har initierat utforskande genom att rikta barnens uppmärksamhet till olika 

fenomen som de själva tycker är intressanta eller viktiga, eller som de tror kan intressera 

barnen. Detta har delats in i tre underrubriker; Ställa frågor, Bjuda in barnen och Visa och 

berätta. 

I de fall där utforskandet har initierats av förskollärarna visar resultatet att barnen ofta avslutar 

utforskandet när förskolläraren går därifrån eller inte längre är engagerad i utforskandet. 

6.2.1.1 Ställa frågor 

Förskollärarna har initierat utforskande genom att de riktat barnens uppmärksamhet då de ställt 

frågor som får barnen att undersöka.  

Iris (2.10) är påväg uppför kullen till rutschkanan. Hon kryper genom gräset men fokuserar bara 

på att ta sig upp. Förskolläraren uppmärksammar henne på gräset, genom att fråga: Hur känns 

gräset? Vad varmt det var. Känner du, känner du hur det sticker? Varpå Iris stannar upp och 

känner på gräset med båda sina händer och tittar upp på förskolläraren. Sedan ställer hon sig 

och går vidare. 
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I exemplet ovan leder förskollärarens riktadhet genom frågor till att Iris uppmärksammar gräset 

och känner på det med sina händer. Förskolläraren fortsätter dock inte interaktionen med barnet 

vilket skulle kunna vara en anledning till att Iris väljer att gå vidare. Vid ett annat tillfälle riktar 

förskolläraren Olivers (2.5) uppmärksamhet mot värmen i rutschkanans plåt genom att fråga 

om det känns varmt; 

Oliver sitter högst uppe i kanan, händerna på plåten. Förskolläraren lägger sina händer på 

plåten. 

Förskolläraren till Oliver: Känns det varmt det här? Jo, känner du? Den har blivit varm. 

Oliver känner på kanan med båda händerna. Evin (2.7) står bredvid och tittar på.  

Förskolläraren: Jaa...  

Evin går fram och lägger handen på kanan. 

Oliver hoppar efter lite, ser ut som att han ska åka ner, sen stannar han upp och säger: Häj haj 

också nån blivi lite kall. (Här har också nån blivit lite kall.) 

Förskolläraren: Har det blivit kallt också? 

Oliver: Jaa. 

Förskolläraren: Vart då? 

Oliver: Här.  

Han håller ut handen och åker han ner. 

Evin tittar på Förskolläraren när hon pratar, han har satt sig i kanan. 

Förskolläraren (till Oliver): Har det blivit kallt där? 

Evin åker också ner. 

Här fortsätter Olivers utforskande också efter förskollärarens initiala frågor och även Evin 

börjar utforska värmen och kylan i rutschkanan trots att förskolläraren initialt bara riktat sig 

mot Oliver. Detta kan tolkas som en följd av att förskolläraren fortsätter att vara aktiv i 

interaktionen och utforskandet tillsammans med barnen. I och med att förskolläraren riktar 

Olivers uppmärksamhet mot att rutschkanan blivit varm uppmärksammar han även de 

skillnader som finns i rutschkanans temperatur på olika delar av den. 

6.2.1.2 Bjuda in barnen 

Förskollärarna har initierat utforskande genom att bjuda in barnen till att delta i något som 

förskolläraren gör. Detta har förskollärarna gjort på olika sätt, till exempel genom att 

förskolläraren erbjuder material som i exemplet nedan 

Förskolläraren gräver en ränna från en vattenpöl så det bildas en liten bäck. Hon frågar om 

Sebastian (2.2) vill ha en spade: Vill du ha en spade? Så kan vi hacka tillsammans? De pratar 

om vattnet och Sebastian testar att använda förskollärarens stora spade.  

Förskolläraren: Den är ganska stor och tung, ska jag gå och hämta en spade åt dig?  

Sebastian svarar ja och förskolläraren hämtar en mindre spade. Sedan gräver de tillsammans.  

Förskollärarna har även använt mer direkta inbjudningar som “Kom ska ni få se, jag tror det är 

en fluga här borta. Jag tror det är en fluga som har vaknat. Eric, kom ska du också få se… vad 

jag såg för nånting.”, “Titta, kom får du se, titta! Titta här rinner vattnet! Vill du gräva lite 

grann? Titta vad det rinner här i bäcken!” och “Vill du hjälpa mig att ta bort stenar, Linda?” 
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6.2.1.3 Visa och berätta 

Förskollärarna har också initierat naturvetenskapligt utforskande genom att visa barnen 

upptäckter och berätta för barnen om naturvetenskapliga fenomen. Visa och berätta skiljer sig 

från Bjuda in barnen på det sätt att när förskolläraren bjuder in barnen blir barnen aktiva på ett 

annat sätt och deltar aktivt i görandet. När förskollärarna visar och berättar lyssnar och tittar 

barnen men är själva inte aktiva i görande under tiden som förskolläraren berättar. 

Exempel på detta är när Molly (2.1) och en förskollärare sitter i sandlådan och gräver med 

händerna. Förskolläraren riktar Mollys uppmärksamhet mot hur sanden fastnat på händerna 

och nu är svår att sopa bort. Förskolläraren förklarar att det beror på att sanden är blöt och att 

hon ska sitta och låta sina händer torka i solen så kan de undersöka vad som händer när sanden 

blivit torrare. Efter en stund sopar de tillsammans av förskollärarens händer och kan konstatera 

att sanden lossnar när den torkat. I detta exempel både visar förskolläraren sanden som fastnat 

på händerna och berättar att det beror på att den är blöt. Genom att visa och berätta riktar 

förskolläraren Mollys uppmärksamhet mot skillnaden mellan den blöta och torra sandens 

egenskaper. 

Ett annat exempel är när en förskollärare visar fåglarna som flyger i luften för Bertil (2.2).  

En förskollärare och Bertil går tillsammans över gården. Förskolläraren: Såg du nåt? Åh 

Tittatitta! (Hon pekar upp mot himlen.) Vad var det? 

Bertil tittar upp och svarar: Kjåka 

Förskolläraren: En fågel ja. Ibland ser vi kråkor å ibland ser vi skator. Är det spännande? 

Bertil: Jaa. 

6.2.2 Utgå från barnens utforskande 

Förskollärarna har utgått från barnens utforskande och stödjer dem på olika sätt, vilket har 

delats in i två kategorier; Uppmärksamma och Erbjuda kompletterande aktiviteter.  

Till skillnad från då förskollärarna har Initierat utforskande visar resultatet att då förskollärarna 

utgår ifrån barnens egeninitierade utforskande fortsätter barnen att vara engagerade i 

utforskandet även efter att förskolläraren går därifrån. 

6.2.2.1 Uppmärksamma 

Utifrån barnens egna utforskande har förskollärarna på olika sätt riktat barnens uppmärksamhet 

mot görandet. De har dock inte nödvändigtvis fokuserat på det naturvetenskapliga innehållet 

och inte heller använt sig av naturvetenskapliga begrepp.  

Sebastian (2.2) kör med en liten plastvagn i sandlådan och kör ner sin vagn i en grop.  

Förskolläraren: Oj kör du ner i gropen? (Skratt) Koms du upp med vagnen? 

Sebastian säger: Nööön nööön och kör ner i den lilla gropen och sedan upp på sanden. 

Förskolläraren: Nu kunde du köra upp. 

Sebastian fortsätter köra och göra motorljud och kör upp ett väl markerat spår i sanden, fram 

och tillbaka till och från gropen. Sebastian kör vagnen över sin fot. 
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Förskolläraren: Ser du Sebastian att det blir spår här? Ser du vilka spår du har gjort? Ser du att 

det blir spår där du körde?  

Sebastian tittar på spåret sedan upp och vänder sig bort. 

Förskolläraren: Det blir spår av vagnens hjul. 

Förskolläraren vänder på Sebastian och håller i hans hand som håller i vagnen. Hon pekar på 

ett av hjulen och uppmärksammar honom på att det är hjulen som har gjort spåren i sanden 

och uppmanar honom att titta på dem. 

Sebastian drar igen med vagnen i samma spår och tittar ner i spåret, sedan säger han “här” och 

gör till ett nytt spår på andra sidan gropen. 

Förskolläraren: Ska du göra en väg där också? Jamen titta! 

Sebastian: Jän (igen) och kör ett till spår med vagnen. 

Förskolläraren:: Ska du göra många vägar? 

Sebastian fortsätter köra spår, hittar även en liten bil som han kör med. Förskolläraren går till 

ett annat barn, Sebastian fortsätter köra med både vagnen och bilen och göra spår. 

Här utgår förskolläraren ifrån det Sebastian gör och uppmärksammar honom på spåren som 

blir i sanden. När förskolläraren uppmanar Sebastian att titta på vagnens hjul uppmärksammar 

hon också honom på likheterna mellan hjulen och spåren. Efter detta fortsätter Sebastian att 

köra i sanden efter att förskolläraren gått därifrån och senare går han och kör med vagnen i 

snömodd och tittar på spåren som vagnen gör där.  

Bunny (1.11) sitter på huk i sanden bredvid klätterställningen och känner på sanden med sina 

händer. Hon är utan handskar och verkar undersöka sandens textur. Förskolläraren sätter sig 

på huk bredvid henne. 

Förskolläraren: Hur känns sanden tycker du? 

Bunny känner lite till på sanden, knosar den mellan sina fingrar och låter sanden falla till 

marken igen. 

Bunny: Kall… smulig! 

Förskolläraren: Mhm, ja, sanden har ju just tinat fram så den är lite kall fortfarande. 

Bunny mumlar något medhållande och fortsätter pilla med sanden och förskolläraren går till 

några barn vid klätterställningen. 

I exemplet ovan utgår förskolläraren ifrån Bunnys utforskande när hon frågar Bunny om sanden 

som hon undersöker. Även i detta fall fortsätter Bunny med sitt utforskande efter att 

förskolläraren gått därifrån. 

6.2.2.2 Erbjuda kompletterande aktiviteter 

Förskollärarna riktar barnens uppmärksamhet mot nya sätt att göra eller andra aspekter av 

fenomenet som barnen själva inte uppmärksammat.  

Förskolläraren sitter med fyra barn i blandad ålder vid sandlådan. Ett av de små barnen, 

Ariella (2.8) leker med en hink och gör märken i sanden.  

Förskolläraren till Ariella: Titta här! Om du vänder på hinken så blir cirkeln en annan storlek. 

Och om du tar den här istället så blir det en ännu större! 

Ariella provar att göra märken som hon blivit visad och skrattar glatt medan hon fyller sanden 

med olika stora cirklar från fler olika objekt som förskolläraren tillhandahåller. 
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Här erbjuder förskolläraren olika föremål som Ariella kan göra avtryck med och riktar således 

hennes uppmärksamhet mot att olika föremål ger olika avtryck i sanden. 

6.3 Resultatsammanfattning 

Studien visar att förskolans yngsta barn utforskar naturvetenskap på många olika sätt. De 

utforskar ofta tillsammans men inte nödvändigtvis i samma aktivitet och utforskar ofta fysiskt 

med sin kropp och sina sinnen. I resultatet framkommer att då händelser ses ur ett 

vuxenperspektiv missas ofta det utforskande som sker, till exempel gällande vandrande 

utforskande. Här har barnen varit inne i ett utforskande som de vuxna avfärdat som att de bara 

vandrar runt. Resultatet visar även att de yngsta barnens utforskande störs i situationer där 

många barn är på samma plats samt att det finns tillfällen då vuxna stör de yngsta barnens 

utforskande, antingen på grund av regler som att barnen ej får dricka smutsvatten eller på grund 

av att förskolläraren hjälper ett barn som inte behöver eller vill ha hjälp. 

Förskollärarna i studien har på olika sätt interagerat med de yngsta barnen i ett 

naturvetenskapligt utforskande, dels har de själva initierat utforskande dels har de utgått ifrån 

barnens egna utforskande. Vårt intryck under studiens gång är att det utforskande som 

förskollärare initierar förekommer oftare jämfört med när de tar tillvara på barnens egna 

utforskande. Det av förskollärarna initierade utforskandet har skett genom att de 

uppmärksammat barnen på olika fenomen som de själva tycker är intressanta eller viktiga, eller 

som de tror kan intressera barnen på olika sätt. De har gjort detta genom att ställa frågor, bjuda 

in barnen till aktiviteter som de redan gör samt visa barnen och berätta för dem om olika 

fenomen. 

Förskollärarna har utgått från barnens utforskande för att stödja dem i detta dels genom att 

uppmärksamma barnen på olika aspekter av det som utforskas, dels genom att erbjuda barnen 

kompletterande aktiviteter. På så sätt har förskollärarna kunnat rikta barnens uppmärksamhet 

mot nya sätt att göra eller nya aspekter av det som barnen utforskar. De har också genom detta 

kunnat uppmärksamma barnen på skillnader och likheter hos lärandeobjektet. De gånger som 

utforskandet har initierats av förskollärarna visar resultatet att barnen ofta avslutar utforskandet 

när förskolläraren går därifrån eller inte längre är engagerad i utforskandet. Till skillnad från 

detta fortsätter barnen att vara engagerade i utforskandet även efter att förskolläraren går 

därifrån de gånger som förskollärarna har utgått ifrån barnens egeninitierade utforskande så.  
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras den metod som använts för studien samt studiens resultat i relation till 

tidigare forskning. Här finns även implikationer för den framtida yrkesrollen som förskollärare 

samt förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras den metod som använts för studien samt vad som kan ha påverkat 

resultatet. 

7.1.1 Urval 

Urvalet har styrts av studiens syfte då studien fokuserar på förskolans yngsta barn samt de 

förskollärare som arbetar på dessa avdelningar. Urvalet har även gjorts utifrån de förskolor som 

fanns i våra närområden. En nackdel är att det har lett till ett begränsat antal förskolor som 

platsar i studien och därför har urvalet inte kunnat göras för att få en större bredd av olika typer 

av förskolor eller förskolegårdar. Valet att observera förskollärarna och inte andra vuxna har 

gjort att den övriga personalen inte har fokuserats i studien. Andra vuxna än förskollärare har 

dock funnits med i de observationer som gjorts av barnens utforskande. Detta har gjort att 

många interaktioner mellan förskolans vuxna och barn inte har tagits med. Om alla vuxna som 

arbetat på de observerade avdelningarna varit fokus för studien hade troligtvis ett annat resultat 

framkommit.  

7.1.2 Videoobservationer 

Att använda videoobservationer har varit till fördel för studien då det har möjliggjort för att 

kunna se filmerna i efterhand flera gånger och på så sätt kunna upptäcka nya saker i det 

insamlade materialet. Att filma är också till fördel jämfört med enbart ljudupptagning i och 

med studiens fokus på de yngsta barnen. Många av dem har inte erövrat det talade språket och 

kroppsspråk är en viktig kommunikationsform vilken fångas med videoobservationer. 

Eidevald (2015) menar att videoobservationer gör det möjligt att göra en mer djupgående 

analys av materialet. Han påpekar även en svårighet med videoobservationer; att det kan vara 

svårt att filma allt som händer. Han menar därför att det är viktigt att tänka på hur och var 

kameran placeras. Detta upplevdes även som ett problem i denna studie då det var svårt att 

fånga allt som hände i en situation på film. I vissa fall hade ett större avstånd från barnen varit 

att föredra för att få med allt som hände, men då skulle det istället ha blivit svårt att få med vad 

barnen sade i ljudupptagningen. Vid vissa tillfällen fanns problem med ljudupptagningen också 

på nära håll då det blåste in i mikrofonen så att det blev svårt att höra vad som sagts. Här hade 

det varit fördelaktigt med en mikrofon anpassad för ljudupptagning utomhus. 

Vidare belyser Eidevald (2015) vikten av att vara medveten om att kamerans närvaro kan 

påverka situationen som filmas. Detta var dock inte något som i situationen upplevdes som ett 
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problem då barnen i studien var vana att bli filmade i förskolan, vilket gjorde att de inte tog 

någon större notis om surfplattorna som filmades med. 

Sett till hur hela genomförandet gick till så finns det utrymme för förbättringar inför eventuella 

vidare studier. Genom att inhämta vårdnadshavares godkännande för att ta med 

videoinspelning från förskolorna skulle en större mängd material kunna bearbetas under en 

längre tid för att på så sätt kunna ge mer substans till resultatet. Vidare hade de samtal som 

fördes med förskollärarna säkert kunnat utvecklas för att bättre kunna samla in relevant data 

från dem, alternativt genomföra intervjuer med dem före observationerna. 

7.1.3 Analysprocessen 

Datainsamlingen gjordes med medvetenhet om det som både Ahrne och Svensson (2015) 

framhåller; att en kvalitativ metod ger ett omfångsrikt datamaterial. Detta gjorde att vid 

tidsplaneringen avsattes en större del tid för analys av datamaterialet, vilket har gjort att det har 

funnits tillräckligt med tid för att kunna göra en grundlig analys. 

Analysen har gjorts utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) analysmetod att sortera, reducera 

och argumentera vilket har varit en passande metod. Studiens syfte och forskningsfrågor har 

varit centrala genom hela analysen. Även studiens teoretiska ram har varit vägledande under 

analysprocessen och har hjälpt för att få ett rättvisande resultat. Ett ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv har legat till grund för observationerna av förskollärarna. Detta har underlättat att 

hålla fokus på hur de tar tillvara barnens utforskande samt hur de initierat utforskande. 

Utvecklingspedagogiken har också varit grund för analysen av barnobservationerna då den har 

bidragit med en syn på de yngsta barnen som kompetenta men med färre erfarenheter än äldre 

barn. Detta har gjort att de yngsta barnens utforskande och perspektiv har synliggjorts på ett 

sätt som det inte hade gjort vid valet av en annan teori. 

När analysen har gjorts har vi suttit på olika orter vid varsin dator och arbetat med ett 

gemensamt dokument. Detta har gjort att de olika händelserna och kategorierna inte har blivit 

överskådliga på samma sätt som om vi varit på samma plats med utskrivna transkript. Detta 

har enligt vår uppfattning inte påverkat slutresultatet av analysen mer än att denna metod kan 

ha varit mer tidskrävande.  

7.1.4 Etiska överväganden 

De enligt Vetenskapsrådet (2017) etiska överväganden som ska tas i beaktning och följas i 

denna typ av studie har upprätthållits, antingen genom att direkt följa direktiven eller genom 

att arbeta runt dem på ett etiskt sätt. Gällande konfidentialitetskravet har förskolans surfplattor 

använts för att göra videoinspelningar då förskolan redan har fått samtycke från 

vårdnadshavare att filma barnen i dokumentationssyfte. Genom att sedan transkribera 

materialet på plats på förskolan, både för att ha det färskt i minnet för att kunna komplettera 

transkripten med egna observationer av det som kan ha skett utanför bild, men också för att 

inget känsligt material lämnar förskolan. Om vidare studier skulle komma att genomföras 

skulle fördelaktligen föräldrars samtycke för att ta med materialet hem sökas, för att ge större 
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utrymme att bearbeta materialet under en längre tidsrymd. Detta skulle också möjliggöra för 

att transkribera filmerna tillsammans för att få en bättre analys då analysen börjar redan i detta 

skeende. 

Gällande nyttjandekravet har det insamlade materialet endast använts i forskningssyfte för 

denna studie. Allt videomaterial har efter transkribering raderats och på detta sätt finns det inget 

som identifierar barnen eller förskollärarna i studien då samtliga fått fiktiva namn. I enlighet 

med informationskravet informerades alla deltagande om studiens syfte. Barnen blev 

informerade om att vi skulle vara med dem vid utevistelsen och filma dem och deras lärare. 

Alla deltagande informerades också om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande enligt 

samtyckeskravet. Det kan dock vara svårt för så pass små barn att förstå vad detta innebär och 

vi har därför varit uppmärksamma på om de verbalt eller fysiskt kommunicerat att de inte 

längre vill delta.  

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras tre delar som varit särskilt utmärkande i studiens resultat; hur miljön 

har påverkat de yngsta barnens naturvetenskapliga utforskande, barnens vandrande utforskande 

samt olika aspekter av förskollärarnas interaktioner med barnen i deras utforskande.  

7.2.1 Miljö för naturvetenskapligt utforskande 

I studiens resultat framkommer att barnen ofta utforskar sand, snö, vatten, lera och is. Detta är 

naturmaterial som finns i miljön och lockar barnen till utforskande. Szczepanski (2014) menar 

att miljön inte bara är en plats för lärande utan att miljön även är något som tillhandahåller 

innehållet i lärandet, vilket blir tydligt i den här studien. Miljön tillhandahåller det material som 

barnen utforskar och ger dem, precis som Szczepanski menar, direkta erfarenheter av det som 

lärs ut. Utifrån detta är en slutsats att det är viktigt vad som finns i förskolans utemiljö då det 

är detta som barnen utforskar och därmed blir innehållet i lärandet. Omvänt kan detta ses som 

att då förskollärarna vill rikta barnens lärande mot ett specifikt lärandeobjekt blir det viktigt att 

tillhandahålla relevant material i miljön. 

Björklid (2005) menar att det är viktigt att ha en tillåtande miljö som väcker nyfikenhet och är 

meningsfull för barnen. Gällande den fysiska miljön visar studien att miljön väcker barnens 

nyfikenhet och den tycks vara meningsfull för barnen då de engagerar sig i utforskande av det 

miljön erbjuder. Vidare beskriver Björklid två aspekter av miljön; en objektiv aspekt och en 

subjektiv aspekt. Vid det tillfälle då det var många barn på samma plats blev ljudnivån således 

mycket hög och det var mycket spring och rörelse över hela delen av gården. Att många barn 

är samlade på samma del av gården möjliggör inte detta utan försvårar snarare barnens 

möjligheter till utforskande enligt studiens resultat. Detta kan tolkas som att både den objektiva 

och den subjektiva miljön skapade hinder snarare än möjligheter för barnens lärande vilket 

också kan ses i resultatet. Barnens utforskande avbröts ett flertal gånger och det fanns även 

barn som inte fann ro att leka eller utforska. Vid observationstillfället nyttjades mindre än 

hälften av den gårdsyta som finns tillgänglig för förskolan och då en större yta nyttjats blev 
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resultatet annorlunda. Utifrån detta dras slutsatsen att det är viktigt för förskollärare att utnyttja 

de miljöer som finns tillgängliga och på de sätt det är möjligt dela upp barnen i mindre grupper. 

Även enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018) ska miljön inspirera till samspel och stödja barnens 

lärande, lek och kommunikation. Trots att det inte är en fråga som studien ämnar svara på syns 

det även att barnens samspel, lek och kommunikation stördes vid detta observationstillfälle.  

7.2.2 Vandrande utforskande 

I studiens resultat framkommer att barnen ägnar sig åt ett vandrande utforskande. Detta 

utforskande karaktäriseras av att barnen tar med sig samma görande till olika platser, vilket kan 

ses som ett sätt att samla erfarenheter. Pramling Samuelsson och Pramling (2016) utgår ifrån 

utvecklingspedagogiskt perspektiv och menar att erfarande måste ske i relation till något annat 

som upplevts för att ett lärande ska uppstå. Barnen måste alltså ha tidigare erfarenheter att 

relatera det nya utforskandet till för att ett lärande ska uppstå. I det vandrande utforskandet är 

det just detta som sker. Barnen erfar ett fenomen på ett sätt på den första platsen och har sedan 

denna erfarenhet att relatera till när de fortsätter att utforska fenomenet på andra platser. Med 

ett utvecklingspedagogiskt perspektiv synliggörs hur barnen samlar erfarenheter genom att de 

behåller några aspekter i utforskandet konstanta och varierar andra aspekter. Barnen synliggör 

likheter och skillnader för sig själva genom variationen de får i vandrande utforskande. 

7.2.3 Förskollärarnas interaktion med de yngsta barnen 

Klaar och Öhman (2014) fann i sin studie att pedagogerna både frågar barnen vad de vill göra 

och föreslår olika aktiviteter för dem. Denna studie visar ett liknande resultat då förskollärarna 

både initierar utforskande och utgår ifrån det barnen gör. Det framkommer dock i denna studie 

att förskollärare initierar utforskande mer än dubbelt så ofta som de utgår ifrån barnens 

utforskande. Detta till skillnad mot Klaar och Öhmans studie där de fann att utomhusaktiviteter 

sällan initieras av förskollärarna. I deras studie var det oftare barnens egna utforskande som 

togs tillvara på av förskollärarna.  

Resultatet från denna studie stämmer bättre överens med det Jonsson (2013) uppmärksammar 

med sin studie att det var fler lärarinitierade aktiviteter än barninitierade aktiviteter när 

pedagogerna arbetar med de yngsta barnen. Detta tolkar hon som de vuxna behöver kunskaper 

om hur barn interagerar både med varandra och de vuxna för att få en mer jämlik fördelning.  

Edlund (2016) betonar vikten av att förskollärare som arbetar med de yngsta barnen observerar 

vad barnen gör. Att de följer barnets blick, kroppsspråk, gester, ljud och ord då detta öppnar 

möjligheter att se vad som intresserar barnet och ger tillfällen för spontant lärande. I denna 

studie har förskollärarna sällan gjort detta, vilket kan vara en förklaring till att det barninitierade 

utforskandet fått mindre utrymme. Alltså kan vi göra tolkningen att förutom de kunskaper om 

barns interaktion som Jonsson (2013) menar behövs, är det även viktigt att förskollärarna är 

där barnen är för att kunna följa dem och se vad som intresserar den. 
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Både då förskollärarna har initierat utforskande och följt barnens utforskande har de varit 

engagerade och tillåtande vilket Klaar (2013) menar är av stor vikt för att skapa en grund för 

de yngsta barnens naturvetenskapliga upptäckande. Även Änggård (2012) menar att det är 

viktigt för förskollärare att ha en tillåtande attityd till barnens upptäckter för att möjliggöra 

upptäckarglädje hos barnen. Studien visar dock även på ett mindre tillåtande förhållningssätt i 

de fall förskollärarna istället avbryter barnens utforskande för att det barnen gör anses 

opassande. Värt att nämna är att förskollärarna i dessa fall inte varit delaktiga i aktiviteten. De 

har varit annars upptagna på förskolegården och enbart uppmärksammat situationen när den 

enligt dem inte längre är passande. Det går dock inte att dra några generella slutsatser kring 

detta då studien inte undersökt om förskollärarna agerat på ett annorlunda sätt då de varit 

delaktiga i aktiviteten. 

Studiens resultat visar att när förskollärarna har initierat utforskande avslutar barnen ofta 

utforskandet när förskolläraren går därifrån eller inte längre är engagerad i utforskandet. Detta 

till skillnad från det barninitierade utforskandet som kan berikas av förskollärarens 

engagemang och sedan fortsätter även efter att förskolläraren avvikit.  

Viktigt att poängtera är dock att även de lärarinitierade aktiviteterna har varit barncentrerade, 

vilket Klaar och Öhman (2014) menar är utmärkande för svenska förskolor. Förskollärarna har 

initierat utforskande genom att rikta barnens uppmärksamhet mot det som förskolläraren anser 

är intressant eller viktigt för barnen att få syn på. När förskollärarna har utgått ifrån barnens 

egna utforskande har de antagit en stöttande roll i likhet med pedagogerna i Klaar och Öhmans 

(2014) studie.  

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

Från vår studie tar vi med oss flera lärdomar inför vårt kommande yrkesuppdrag rörande 

utemiljön, de yngsta barnen och naturvetenskap. Utemiljön ska lika pedagogisk som innemiljön 

och det ska bedrivas samma verksamhet ute som inne. Vi arbetar också utomhus och vi är där 

för barnen - alltså måste vi också vara där barnen är. Det är också viktigt som förskollärare att 

vara medveten om att miljön inte bara innebär den fysiska miljön och stanna där. Vi måste vara 

medvetna om både den objektiva och den subjektiva miljön som Björklid (2005) tar upp.  

Gällande de yngsta barnen så har vi funderat över att det kanske krävs ett särskilt arbets- och 

förhållningssätt när man arbetar med förskolans yngsta barn, det som Løkken, Haugen, Röthle 

och Trägårdh (2006, refererad i Jonsson, 2013) beskriver som en specifik småbarnspedagogik. 

Arbetssättet måste anpassas efter barngruppen. Detta innebär också att när man jobbar med de 

yngsta barnen måste arbeta på ett speciellt sätt, speciellt när det gäller barn som ännu inte 

erövrat det talade språket. Det gäller också att tänka på att de yngsta barnen inte har lika många 

tidigare erfarenheter. Därför har de inte lika mycket att relatera sitt erfarande till, vilket är en 

förutsättning för lärande ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Vi har också insett hur 

viktigt det är att inte bara se små barn som kompetenta, utan att vi även har förmågan att influera 

andra som arbetar med de yngsta barnen till att också se det. 
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Vi har också fått viktiga insikter om naturvetenskapligt lärande; det kan innebära så mycket 

och det blir inte synligt för oss om vi inte tittar efter det. Genom att vara uppmärksamma på 

barnen och inte förminska deras upptäckande, exempelvis som i det fallet där ett barn ser en 

fågel och benämner den med dess rätta namn och förskolläraren bara uppmärksammar detta 

med att bekräfta att det är en fågel. Här hade det funnits utrymme för att arbeta vidare med 

naturvetenskapen kring fåglar och skillnader dem emellan, något som vi känner kräver inte 

bara engagemang men också kunskap om det naturvetenskapliga. Den lärdom vi tar med oss 

från detta är att alltid ha våra naturvetenskapliga glasögon på trekvart så att vi är redo att ta till 

vara på de tillfällen som uppstår eller skapas.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

I studien framkom att förskollärarna oftare initierar utforskande än tar tillvara på barnens egna 

utforskande när det kommer till det naturvetenskapliga upptäckandet utomhus. Därför anser vi 

att detta är ett område som bör forskas mer kring. Genom vidare studier finns möjligheter att 

kartlägga de områden som behöver förbättras ytterligare och få nya insikter gällande det 

perspektiv förskollärarna tar i barnens miljö. Även huruvida en speciell småbarnspedagogik 

vore lämplig inom förskolan vore intressant att forska vidare kring.  
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