
Titta här fröken!
En studie av hur möjligheter till spontan naturvetenskaplig undervisning kan 

tas tillvara

Lina Sundqvist

 Eva Danielsson

Förskollärare 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



	
	

Titta här fröken!	

En studie av hur möjligheter till spontan 
naturvetenskaplig undervisning kan tas tillvara	

	
 
 

Look at this!	
A study about how to make spontaneous scientific 

education in preschool possible 
 
 
 

Lina Sundqvist & Eva Danielsson	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete 15hp Förskollärarutbildningen 
Handledare: Anna Vikström 

  



  

Abstrakt	
Vår ambition med denna studie var att ta reda på hur förskollärare kan göra för att ta tillvara på 
spontana situationer för undervisning och lärande. Studien är baserad på en kvalitativ ansats 
där vi själva har agerat förskollärare och observerat varandra i samspel med en mindre grupp 
barn i åldrarna tre till fem år. Vi valde att ha ett naturvetenskapligt fokus där vi tittade på 
förskollärarens strategier för att undervisa barn. Av studien fann vi vad som krävs för att det 
ska vara möjligt för förskollärare att uppmärksamma och ta tillvara på dessa spontana 
situationer. Studien visade att förskollärarens förhållningssätt och val av strategi vid 
undervisningen är avgörande för barnens möjlighet till lärande. 	
	
Nyckelord: Spontan undervisning, naturvetenskap, utevistelse, lärandeobjekt, förskollärarens 
förhållningssätt. 	
	

Förord	
Detta examensarbete har bidragit till många skratt samt ny kunskap, arbetet avslutar även vår 
förskollärarutbildning. Därmed vill vi rikta ett tack till vår handledare Anna Vikström för hjälp 
och stöd under arbetets gång. Ett stort tack riktas även till den förskola med pedagoger, 
vårdnadshavare och barn som valde samarbeta med oss i denna studie, utan Er - inget resultat. 
Vi vill också tacka varandra för gott samarbete. 	
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Inledning	
Läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) uttrycker att i förskolans utbildning har 
förskolläraren många uppdrag, bland annat att ta tillvara på undervisningstillfällen som 
möjliggör meningsskapande lärsituationer för barn. Denna undervisning kan ske både genom 
planerade aktiviteter och spontana situationer. Just utevistelsen kan bidra med oändliga 
möjligheter till spontan naturvetenskaplig undervisning och detta kräver enligt vår erfarenhet 
en närvarande förskollärare. Syftet med att ta tillvara på de spontana situationerna är att barns 
utveckling och lärande är en ständigt pågående process (Skolverket, 2018). All undervisning i 
förskolan ska ske med läroplanens mål i åtanke och skillnaden mellan spontan och planerad 
undervisning är att de planerade har ett tydligt syfte och strävansmål, medan de spontana 
baseras på barnets nyfikenhet och intresse, exempelvis när barnet ser en myra vid utevistelsen. 
Om pedagogen fångar denna situation finns möjlighet att rikta barnet mot myran och skapa en 
lärandesituation. 
	
Många förskollärare känner enligt Nilsson (2015) en otrygghet inför undervisning inom 
naturvetenskap, därför ämnar denna studie att undersöka hur förskollärare kan göra för att ta 
tillvara på de spontana situationerna och skapa trygghet i sin profession. Vad kan då 
naturvetenskap i förskolan vara? Thulin (2015) redogör för vad i förskolans miljö som kan vara 
naturvetenskap och ger några exempel; varför det blir blött på golvet av våra snöiga stövlar, var 
vattnet i toaletten kommer ifrån, väderfenomenet vind vilket är något väldigt abstrakt, men även 
andra mer konkreta väderfenomen såsom snö och regn. 	
	
Enligt läroplanen Lpfö 18 ska miljön inspirera barnen till att utforska sin omgivning 
(Skolverket, 2018). För att barnen ska få möjlighet att utforska, upptäcka och undersöka sin 
omgivning behöver förskolan ha en inspirerande lärmiljö utomhus. Utomhusmiljön bör vara 
trygg och samtidigt kunna utmana, locka till lek och aktivitet. För att barnen ska ha möjlighet 
att utforska naturvetenskapliga fenomen bör det finnas en inspirerande omgivning som 
exempelvis skog i förskolans utemiljö. Vi kommer i denna studie använda oss av den nya 
läroplanen, Lpfö 18 (Skolverket, 2018) vi är dock medvetna om att den blir gällande först juli 
2019.  

Arbetsfördelning 	
Under arbetets gång har vi samarbetat i varje moment. Detta innebär att vi tillsammans har letat 
relevant litteratur för studien främst i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Därefter 
har vi bearbetat litteraturen enskilt för att sedan gemensamt granska den ytterligare. Under 
observationerna har vi turats om med rollerna som undervisande förskollärare och observatör. 
Insamlad data har vi tillsammans transkriberat och analyserat, därefter har vi gemensamt 
presenterat resultatet för att slutligen diskutera och kritiskt granska resultatet och studiens 
metod. 	
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Syfte och frågeställning 	
	
Syftet med studien är att synliggöra på vilka olika sätt förskollärare kan tillvarata möjligheter 
till spontan undervisning inom naturvetenskap vid utevistelse.	

Forskningsfråga 	
Hur kan möjligheter till spontant naturvetenskapligt lärande tas tillvara under utevistelse?	
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Bakgrund	
I följande avsnitt beskrivs varför naturvetenskapen är en stor del av förskolans uppdrag och vad 
naturvetenskap i förskolan innebär samt vilken roll förskolläraren har för barnens lärande. 
Studien tar sin teoretiska utgångspunkt i utvecklingspedagogik, variationsteori och 
sociokulturell teori. 	

Naturvetenskap i förskolan	
I läroplanen för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) framhålls att naturvetenskap ska vara en 
del av förskolans utbildning. Att börja med undervisning i naturvetenskap redan i 
förskoleåldern är enligt Thulin (2011) en bra anledning för att barn ska få en god relation till 
ämnet och för att samhället är i behov av yrkesverksamma inom det naturvetenskapliga fältet. 
Vidare menar Thulin att naturvetenskap är en given del i världen som barn bekantar sig med på 
samma naturliga sätt som när de möter exempelvis språk. 	
	
Eshach (2011, refererad i Backman, 2018) beskriver några skäl till varför barn i förskolan ska 
undervisas i naturvetenskap och exempel på dessa är att: 	
	

• Barn har en naturlig förmåga att uppskatta, iaktta och reflektera över naturen.  
• Barns möten med naturvetenskap utvecklar positiva attityder till naturvetenskap.  
• Barns tidiga möten med naturvetenskap leder till bättre förståelse för naturvetenskaplig 

begreppsbildning i senare formell undervisning.  
• Användning av ett naturvetenskapligt språk i tidig ålder kan påverka en utveckling av 

vetenskapliga begrepp.  
• Barn kan förstå naturvetenskapliga begrepp och resonera vetenskapligt.  
• Naturvetenskap är ett effektivt sätt att utveckla vetenskapligt tänkande  

    (Backman, 2018, s. 28) 	
	
Thulin (2011) framhåller att förskolläraren måste vara uppmärksam på vad barnen visar intresse 
mot för att kunna synliggöra naturvetenskapen och för att bygga vidare på barnets erfarenheter 
och insikter. Om förskollärare har för avsikt att lära barnen något specifikt menar Gustavsson 
och Pramling (2014) att barnen måste få hjälp att urskilja lärandeobjektets kritiska aspekter. 
Detta för att skapa möjligheter för barnet att förstå fenomenet. Vikström (2005) förklarar att 
om barnet ska förstå ett fenomen på ett specifikt sätt behöver hen ges möjlighet att urskilja 
kritiska aspekter hos fenomenet. För att urskilja de kritiska aspekterna behöver barnet få erfara 
dem i kontrast till något annat. En kritisk aspekt för att urskilja en spindel som just en spindel 
är dess åtta ben och om barnet ska få möjlighet att urskilja en spindel behöver hen få jämföra 
exempelvis en spindel med en insekt som alltid har sex ben. Förskollärare behöver ha 
kompetensen att sätta sig in i hur ett barn tänker, hur barnet eller barngruppen förstår något, 
alltså vad som för dessa specifika barn är en kritisk aspekt menar Helldén, Högström, Jonsson, 
Karlefors och Vikström (2015). Detta för att kunna vidareutveckla undervisningen och ge 
barnen möjlighet att erövra nya kunskaper och sätt att tänka. Vikström (2005) beskriver 
begreppet lärandeobjekt med att “Lärandeobjektet kan ses som en förmåga att se något på ett 
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särskilt sätt” (s. 46), vilket Helldén et al. (2015) förklarar som att lärandets objekt är det läraren 
vill att barnen ska lära sig och innebär inte bara vad barnen ska lära sig utan även på vilket sätt 
barnen lär sig och förstår något. 	

Barns lärande av naturvetenskap 	
Naturvetenskap definieras enligt Thulin (2015) ofta som olika former av experiment, men 
naturvetenskap i förskolan innebär framförallt att skapa en inledande förståelse för olika 
fenomen och sammanhang. Exempelvis kroppens olika funktioner, händelseförloppet när 
degen jäser eller varför vattenpölen försvinner när solen skiner och det blir varmt. Även Siraj-
Blatchford (2001) menar att naturvetenskap i förskolan tidigare var inriktat på upptäckandet, 
där barn själva skulle upptäcka och finna lösningar för att skapa mening, men författaren 
framhåller att det i dagens styrdokument fokuseras på en medupptäckande förskollärare.	

Emergent science	
Naturvetenskap i förskolan förklarar Siraj-Blatchford (2001) med begreppet emergent science 
vilket innebär att läraren introducerar barnet för nya fenomen, problem och artefakter för att 
etablera en grundläggande kunskap för ett fortsatt lärande inom naturvetenskap. Även Thulin 
(2015) beskriver emergent science som begynnande naturvetenskap och som något som 
kännetecknar naturvetenskapen i förskolan.  	
	
Begreppet interaktionsmönster är även det en del av emergent science (Thulin, 2011). 
Interaktionsmönster innebär ett ömsesidigt engagemang mellan lärare och barn där dialogen är 
i fokus och utgår från barns perspektiv och delaktighet. Thulin förklarar även emergent science 
som ett sätt att lära sig se, lyssna, observera och stimulera nyfikenheten hos barnen. Vidare 
menar Thulin att det är fördelaktigt att utgå från fenomen som finns tillgängliga i förskolans 
miljö då det ger barnen möjlighet att erfara fenomenet i en bekant och trygg miljö. Emergent 
science handlar enligt Thulin om att i meningsfulla sammanhang rikta barn mot lärandeobjektet 
och låta dem möta olika sätt att undersöka detta vilket i sin tur kan synliggöra de 
naturvetenskapliga sambanden. För att stötta barnens lärande i situationen bör förskolläraren 
benämna händelserna med de rätta begreppen för att barnen ska få erfara dem. Vidare innebär 
emergent science även att barnens frågor lyfts och de uppmärksammas på det som i vardagen 
har naturvetenskaplig koppling (ibid.). 	

Antropomorfism 	
Ett antropomorfistiskt språk är enligt Thulin (2011) synonymt med att tala metaforiskt och hon 
menar att tillämpningen av metaforer kan underlätta barnets förståelse för sambandet mellan 
vardagliga händelser och naturvetenskapliga begrepp. Antropomorfism syftar till att underlätta 
förståelsen för abstrakta fenomen och innebär att växter och djur tillskrivs mänskliga 
egenskaper (Helldén et al., 2015). Exempelvis när vattnet övergår från flytande till fast form 
hakar molekylerna fast i varandra som metaforiskt skulle kunna förklaras att vattenmolekylerna 
tar varandras händer. 	
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Det finns dock kritik rörande användandet av metaforer vid barns lärande av naturvetenskap 
och Helldén et al. (2015) manar till försiktighet gällande användandet av metaforer. Detta 
eftersom de kan försvåra lärandet för barn och författarna menar att det därför ställs höga krav 
på lärarens kompetens om metaforer används i undervisningen. Thulin (2011) påpekar att det 
pågår diskussioner huruvida användandet av metaforer är bra eller dåligt i förskolans 
undervisning och Pramling (2010) poängterar att det behövs mer forskning inom ämnet. Trots 
kritiken anser Pramling (2010) att användningen av metaforer är en undervärderad metod inom 
undervisning av naturvetenskap i förskolan. Även Vikström (2005) framhåller att metaforer 
och ett antropomorfistiskt språk kan ge barn en inledande förståelse för vetenskapliga begrepp. 
Hon poängterar att vid användande av metaforer måste förskolläraren göra barnen medvetna 
om att det är just metaforer, att det inte är på riktigt utan ett sätt att beskriva något på ett mer 
konkret sätt. Vikström menar att en bra metafor lyfter fram kritiska aspekter hos ett 
naturvetenskapligt fenomen, men framhåller att metaforer även kan dölja kritiska aspekter om 
de används fel. Vidare anser Vikström att barn möter antropomorfistiskt språk och metaforer 
naturligt i bland annat litteratur tillägnad barn och ser därför ingen mening med att undvika 
detta sätt att tala till barn i förskolan. Hon poängterar även vikten av att använda de korrekta 
naturvetenskapliga begreppen parallellt med metaforer för att underlätta barnens fortsatta 
lärande i skolan.	
	
I en studie av Thulin (2011) framkom det att barn använder sig av ett antropomorfistiskt språk 
vid två olika identifierade sammanhang. Dels när förskolläraren ställer frågor med 
antropomorfistiskt innehåll och dels när barn själva har problem att förklara något svårt eller 
när de rätta begreppen inte har erövrats. I ovan nämnda studie synliggjordes ingen koppling 
mellan barnets ålder och antropomorfistiskt språkbruk, istället verkade det som att barn tillägnar 
sig ett antropomorfistiskt tal genom kommunikation och dialog med andra (ibid.). 	

Begreppsbildning	
I dialog med andra människor erövrar barnet förståelse för nya begrepp, men Vygotskij 
(refererad i Vikström, 2005) menade att när det gäller naturvetenskapliga begrepp sker 
erövrandet på ett annat sätt. Vygotskij framhöll att läraren inte kan överföra sin kunskap till 
barnet, men kan ge barnet möjligheter att förstå genom verbal kommunikation. Vygotskij 
menade att vardagliga begrepp utvecklas spontant eftersom barnet möter dessa i vardagen, till 
skillnad från naturvetenskapliga begrepp som är mer abstrakta och bör synliggöras. De 
vardagliga begreppen bildar grunden för de vetenskapliga och för att förstå deras innebörd 
behöver barnet möta begreppen i sammanhang där de blir meningsfulla och barnen får erfara 
dem i relation till sina egna konkreta erfarenheter (ibid.). Thulin (2011) förklarar att det krävs 
kopplingar till vardagliga begrepp, för att kunna förstå innebörden i de naturvetenskapliga 
begreppen. Vidare menar Thulin att barn testar okända begrepp i sitt vardagliga språk och att 
de naturvetenskapliga begreppen måste uppmärksammas för barnen vid meningsfulla 
situationer. 	
	
Barnet har enligt Thulin (2011) erövrat förståelse för ett visst begrepp när hen börjar använda 
det i vardagen. Exempelvis att barnet uttrycker sjunker, när hen ser stenen sjunka ner till botten 
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av den vattenfyllda hinken. Thulin förklarar vidare att lärandet om begrepp sker successivt och 
att det aldrig finns en fullständig förståelse om något, utan förståelsen förändras och utvecklas 
hela tiden. Det innebär att när barn får tillgång till den naturvetenskapliga kontextens språkbruk 
bidrar det till ytterligare lärande eftersom det underlättar kommunikationen om specifika 
fenomen (ibid.). 	

Utomhusmiljöns betydelse för lärande	
I förskolans läroplan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) framhålls att “barnen ska kunna växla mellan 
olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer” (s. 11). När 
undervisning sker utomhus kan det förklaras med begreppet utomhuspedagogik. 
Utomhuspedagogik innebär enligt Szczepanski (2008) ett förhållningssätt som kan förstås som 
ett samspel mellan upplevelse och reflektion i undervisningssituationer. Szczepanski framhåller 
att i utomhuspedagogik har kontexten betydelse för lärandet. Han menar alltså att var 
undervisningen utförs har betydelse för vad barnet kommer lära sig. Exempelvis kommer barnet 
få en djupare förståelse för vad ett träd är om trädet upplevs tillsammans med förskolläraren 
ute i skogen. Barnen får alltså uppleva trädet, dess storlek, struktur, doft och kanske till och 
med smak (ibid.). Gustavsson och Pramling (2014) förklarar detta med begreppen djuplärande 
och ytlärande. När barnet får uppleva lärandeobjektet med flera sinnen och en stöttande 
förskollärare ges barnet möjlighet att erövra djuplärande om exempelvis träd. Djuplärande 
innebär att barnet erövrat en djupare förståelse för ett begrepps innebörd. Till skillnad mot 
ytlärande vilket innebär ett kunnande om vad lärandeobjektet i fråga heter, men barnet ges ingen 
möjlighet att förstå vad det egentligen är. Att bedriva undervisning i utomhusmiljö är 
fördelaktigt då barnen får möjlighet att använda flera olika sinnen, exempelvis doft, känsel och 
hörsel. Gustavsson och Pramling (2014) poängterar att barnen då får erfara lärandeobjektet 
kroppsligen och på ett konkret sätt, vilket bidrar till en helt annan möjlighet för lärande jämfört 
med att se objektet på bild. 	
	
Utformningen av förskolegårdens utemiljö har enligt Helldén et al. (2015) stor betydelse för 
vad barnen får erfara. En god lärmiljö utomhus ska enligt Gallas (2005) locka till dialog och 
gärna innehålla både växter och djur. Om det exempelvis finns en myrstack i förskolans 
utemiljö kan den troligtvis bli utgångspunkt för diskussioner mellan barn och förskollärare. 
Även Engdahl (2014) menar att en god utemiljö är inbjudande och inspirerande för barnen och 
lockar till lek, utforskande och grovmotorisk träning. Fysisk aktivitet utomhus är positiv anser 
Szczepanski (2008) då forskning visat att barn i skolor med stora skolgårdar och varierande 
miljö, där möjligheten att springa och utforska exempelvis skog, har bättre 
koncentrationsförmåga och leker mer omväxlande lekar än barn i skolor med skolgårdar som 
har mindre varierad utemiljö. Detta bör således gälla även förskolor och dess 
utomhusmiljö.  Dessutom visade resultatet i en studie av Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson 
och Ekman (1997) att barnen i en Ur och skur förskola hade lägre sjukfrånvaro, bättre 
koncentrationsförmåga och att deras motoriska förmåga var mer utvecklad då de vistades i 
skogsmiljö större delen av dagen. I studien jämfördes det med en förskola med en vanlig, 
mindre varierad utomhusmiljö, i likhet med hur majoriteten av svenska förskolegårdar är 
utformade. 	
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Förskolans uppdrag och förskollärarens förhållningssätt	

Förankring i lagar och förordningar 	
Studien syftar till att synliggöra på vilka sätt förskollärare kan tillvarata möjligheter till spontan 
undervisning inom naturvetenskap vid utevistelse. Det framhålls i förskolans läroplan Lpfö 18 
(Skolverket, 2018) att förskolan ska sträva efter att skapa möjligheter för barnen att utveckla 
förståelse för olika fenomen och samband som förekommer i naturen. Förskolan ska även ge 
barn möjlighet att utveckla förmågan att föra dialog och kommunicera om naturvetenskap. I 
Lpfö 18 betonas även att utbildningen i förskolan ska utgå från det barnen visar intresse för, 
vilket kan generera ytterligare kunskap inom naturvetenskap. Detta för att barn ofta har ett 
naturligt intresse och en medfödd fallenhet för naturen och dess fenomen (Nilsson, 2015). 	
	
I Skollagen (SFS 2010:800) uttrycks att utbildningen i förskolan syftar till att skapa en 
grundläggande kunskap för barnets fortsatta lärande inom skolväsendet, i läroplanen Lpfö 18 
(Skolverket, 2018) framhålls att förskolan ska ge alla barn möjlighet att utveckla förståelse för 
naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. I denna studie har vi i analysen av data kopplat 
läroplanens mål till de spontana undervisningssituationerna. Anledningen till att målen är 
konstruerade i efterhand är att syftet med studien var att synliggöra på vilka olika sätt 
förskollärare kan tillvarata möjligheter till spontan undervisning inom naturvetenskap vid 
utevistelse. Alltså fanns inget specificerat mål utöver naturvetenskap. Detta till skillnad från en 
planerad aktivitet, där planeringen utgår från ett förutbestämt läroplansmål. De strävansmål från 
läroplanen vi berört i observationerna är:	

• förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska 
processer och fysikaliska fenomen 

• förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala 
om naturvetenskap och teknik 

(Skolverket, 2018, s. 14)	
	
I situationerna bearbetas även målet inom arbetslagets och förskollärarens specifika ansvar där 
barnen ska: 	

• utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, 
naturvetenskap och teknik  

(Skolverket, 2018, s. 15)	

Förskollärarens förhållningssätt	
Förskollärarens förhållningssätt i det naturvetenskapliga lärandet är av stor betydelse och enligt 
Thulin (2011) måste barn få hjälp att upptäcka naturvetenskapen genom att rikta deras 
uppmärksamhet mot det naturvetenskapliga fenomenet. Naturvetenskapliga fenomen är enligt 
författaren ofta osynliga och behöver därför göras synliga genom att förskolläraren riktar 
barnens uppmärksamhet mot dess kritiska aspekter.	
	
Det framhålls i förskolans läroplan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) att förskolläraren har ansvar för 
undervisningen, exempelvis ska de tillvarata situationer för lärande där barn visar nyfikenhet. 
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I Lpfö 18 uttrycks att förskolläraren ska främja utveckling hos varje individ och Granbom 
(2011) menar att det ligger i förskollärarens uppdrag att möta varje barns intressen och behov, 
samt att skapa möjligheter till utveckling hos varje enskild individ inom verksamheten. Thulin 
(2011) betonar förskollärarens stödjande förhållningssätt som en viktig del av barns lärande 
och utveckling, att finnas där för att uppmuntra och hjälpa barnet i sitt utforskande av 
omvärlden. Sedan läroplanen reviderades 2010, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) har naturvetenskap 
varit framskrivet som ett viktigt område. Trots detta menar Granbom (2011) att förskollärare 
ibland motsätter sig rollen som utbildare och fortfarande har kvar synsättet att barnen ska 
lämnas att utforska på egen hand.  	
	
I en studie av Nilsson (2015) framkom att förskollärarna undvek att tillvarata barnens 
funderingar och att undervisa inom naturvetenskap av rädsla för att inte kunna besvara barnens 
frågor. Studien visade däremot att förskollärarna kände större självförtroende och vågade 
undervisa i naturvetenskap med stöd av en kollega. Att besitta kunskap och kompetens inom 
naturvetenskap är en förutsättning för att förskolläraren ska kunna vara trygg i att undervisa i 
ämnet. Läroplanen Lpfö 18 uttrycker att det är rektorn som har det övergripande ansvaret att 
skapa möjligheter för förskolans personal till fortlöpande utbildning inom professionen 
(Skolverket, 2018).	
	
Zetterqvist och Kärrqvist (2007, refererad i Thulin, 2011) redogör för några faktorer som kan 
påverka undervisningen inom naturvetenskap. För att ta reda på enskilda barns förståelse är det 
av vikt med en god dialog där både barns och lärares frågor är betydelsefulla och barnens frågor 
kan ge en inblick i deras hypoteser. Förskollärarens förståelse av ämnet är viktigt för planering 
och utveckling av undervisningen. För att utveckla undervisningen är det viktigt att 
dokumentera barns lärande och förståelse samtidigt som man har en öppen dialog där alla idéer 
och synpunkter respekteras och accepteras (ibid.).   	

Undervisningsbegreppet	
Ett av förskolans övergripande uppdrag är att grundlägga en utbildning som sträcker sig över 
lång tid, inom denna utbildning bedrivs undervisning. Utbildningen innefattar delarna lärande, 
utveckling samt behov och omsorg, dessa delar ska vara utgångspunkten i förskolan 
(Skolverket, 2018). Läroplanens definition av begreppet undervisning är att utifrån läroplanens 
mål utmana och stimulera barnen med syfte att skapa lärande och utveckling. Vidare kan 
undervisning både utgå från en planering men kan även vara spontan och oplanerad då barnets 
lärande är en ständigt pågående process (ibid.). Förskollärarens förmåga och kompetens ses 
enligt Sheridan och Williams (2018) som en viktig aspekt för undervisning, där en kompetent 
förskollärare bör kunna tillvarata spontana situationer som uppstår, samt att i planerade 
aktiviteter kunna fånga barnens initiativ. 	
	
Inom förskolans utbildning finns både planerad och spontan undervisning, i läroplanen Lpfö 18 
framhålls att detta är förskollärarens ansvar (Skolverket, 2018). Eidevald, Engdahl, 
Frankenberg, Lenz Taguchi och Palmer (2018) förklarar den planerade undervisningen som 
något hela arbetslaget deltar i och att undervisningen riktas mot ett specifikt, förutbestämt mål. 
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Eidevald et al. beskriver att det även kan handla om att förskolläraren förbereder miljö och 
material inför den planerade undervisningssituationen, för att enkelt kunna rikta barnen mot sitt 
valda mål. Författarnas definition av spontan undervisning handlar om att utifrån barns intresse 
ta tillvara situationen och bidra till lärande och utveckling. Trots att undervisningen sker 
spontant finns alltid läroplanen och dess strävansmål i åtanke. Backman (2018) framhåller att 
den spontana undervisningen ställer höga krav på förskollärarens kunskap inom ett stort antal 
områden, förskolläraren behöver även ha didaktisk kunskap om hur situationerna ska tas tillvara 
för att bidra till lärande och utveckling. 	

Strategier för undervisning 	
Det finns olika sätt att uppfatta och tala om fenomen enligt Gustavsson och Pramling (2014) 
exempelvis naturvetenskapligt eller lekfullt och när förskolläraren använder olika strategier 
eller metoder för att undervisa ökar det barnens repertoar av sätt att förstå. Vidare har författarna 
funnit tre olika strategier som förskollärare använder för att lära barn om naturvetenskap. En 
strategi benämndes som constituting an object of learning in nature through opening up 
dimensions of variation, vilket innebär att skapa ett lärandeobjekt i naturen genom att öppna 
upp för olika dimensioner av variation. Variationen erbjuder då barnen att urskilja kritiska 
aspekter hos ett fenomen när förskolläraren visar på olikheter hos olika lärandeobjekt. Referring 
to presumed previously shared experiences and terminological matter, innebär en strategi som 
kopplar till antagna delade erfarenheter, där förskolläraren visar på likheter hos olika 
lärandeobjekt. Slutligen speaking about the non-human world in human terms, där 
förskolläraren talar om den icke-mänskliga världen med mänskliga termer, med andra ord 
antropomorfistiskt. Gustavsson och Pramling menar att det är av vikt att förskolläraren urskiljer 
vilken strategi som är bäst att använda utifrån den specifika situationen.	
	
De olika strategierna visade sig i Gustavsson och Pramlings (2014) studie i ett arbetslag med 
tre pedagoger som var och en praktiserade olika strategier. Pedagogen som använde sig av den 
första strategin öppnade upp för olika dimensioner av variation genom att rikta barnens 
uppmärksamhet mot olikheter, i detta fall insekter och spindlar. Detta möjliggjorde för barnen 
att urskilja de kritiska aspekterna hos en spindel respektive insekt. Gustavsson och Pramling 
såg vid analys av sitt videomaterial också en undervisningssituation som representerade strategi 
nummer två där pedagogen visade på likheter hos lärandeobjektet vilket medförde att barnen 
gav ett förvirrat intryck. Detta tolkades som att barnen inte hade förstått vad pedagogen försökte 
lära dem, barnen tappade snabbt intresset och ville gå iväg och leka. I en situation använde sig 
pedagogen av den tredje strategin och använde antropomorfism för att undervisa barnen om 
grodan. Detta tolkades av Gustavsson och Pramling som att barnen inte erövrade någon 
kunskap då förskolläraren inte gav barnen möjlighet att lära något om grodan, dess liv och 
habitat, utan hon fokuserade på att förmänskliga grodan och undvek att undervisa om det 
naturvetenskapliga innehållet. En slutsats av studien blev att den första strategin där pedagogen 
riktade barnen mot lärandeobjektens olikheter var den mest framgångsrika strategin för att lära 
barn om naturvetenskapliga fenomen. 	
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Teoretisk utgångspunkt för studien 	
Studiens utgångspunkt är utvecklingspedagogik där sociokulturella perspektiv på lärande och 
variationsteori ingår. Sociokulturella perspektiv på lärande här kallad sociokulturell teori valdes 
eftersom syftet med studien var att synliggöra på vilka olika sätt förskollärare kan tillvarata 
möjligheter till spontan undervisning inom naturvetenskap vid utevistelse. Beroende på vad 
barnet intresserar sig för i den specifika situationen ska förskolläraren i interaktion med barnen 
kommunicera innehållet. Variationsteorin användes för att kunna rikta barnens uppmärksamhet 
mot lärandeobjektet och med utnyttjande av variation hjälpa barnet att urskilja kritiska aspekter.  

Sociokulturella perspektiv på lärande 	
Det sociokulturella perspektivet utgår från att lärande och utveckling sker i socialt samspel och 
dialog. Perspektivet är en social teori som förklarar hur människor tar del av kunskap och 
erfarenhet genom interaktion med andra i olika aktiviteter. Genom det sociokulturella 
perspektivet ses kunskap inte som något som överförs mellan människor utan som något vi 
deltar i (Säljö, 2014). Inom den sociokulturella teorin används begreppet den proximala 
utvecklingszonen vilket kan förstås som skillnaden mellan vad ett barn klarar av på egen hand 
och vad barnet klarar av tillsammans med en mer kompetent kamrat. Säljö beskriver Vygotskijs 
syn på lärande och utveckling som en ständigt pågående process och när människan erövrat ny 
kunskap är hon mycket nära att klara av något nytt. När ny kunskap ska erövras behöver barnet 
mycket stöd från någon mer kunnig, men efterhand kommer stödet att avta och till slut 
behärskas kunskapen på egen hand. Denna pedagogiska process förklaras med begreppet 
scaffolding och processen är en del av det sociokulturella perspektivets syn på lärande och 
samspel (ibid.).	

Variationsteori	
Variationsteori fungerar som ett teoretiskt redskap för att beskriva relationen mellan 
undervisning och lärande och har enligt Helldén et al. (2015) sin utgångspunkt i lärandets 
objekt. Lärandets objekt innefattar inte bara lärandets vad utan också lärandets hur. Thulin 
(2015) menar att ett lärandeobjekt även kan syfta på utveckling av en viss förmåga. Inom 
variationsteori talas ofta om att rikta och riktadhet, detta innebär att rikta barns uppmärksamhet 
mot exempelvis ett lärandeobjekts kritiska aspekter. Variationsteori handlar enligt Helldén et 
al. (2015) om hur människan uppfattar och förstår fenomen på särskilda sätt. Variationen är en 
förutsättning för att kunna urskilja olika fenomen i vår omgivning. Människan behöver 
exempelvis erfara olika sorters frön för att kunna urskilja vad ett frö är generellt. Även om vi 
ser ett helt okänt frö vet vi att det är just ett frö, tack vare att vi har erfarit olika sorters frön, då 
vi urskiljer likheter och skillnader. Helldén et al. (2015) menar att om människan ska utveckla 
en förmåga att förstå något på ett visst sätt, är förutsättningen att vi kan urskilja lärandeobjektets 
kritiska aspekter, vilket är kärnan i variationsteorin. För att kunna urskilja de kritiska aspekterna 
krävs en upplevelse av variation i relation till dessa aspekter. Vidare menar författarna att lärare 
alltid har använt sig av variation i sin undervisning men att variationsteorin kan guida en lärare 
att göra detta på ett mer medvetet sätt.	
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Lo (2014) förklarar hur man med hjälp av variationsteori, hjälper ett barn att urskilja färgen 
röd. För att barnet ska kunna urskilja färgen röd behöver det få erfara flera olika färger som 
benämns vid sina specifika namn. Författaren menar att om det inte fanns någon annan färg än 
röd, om hela världen var röd, hade begreppet röd inte funnits. Den skulle inte gå att urskilja. 
För att barnet ska kunna urskilja färger behöver det få se inte bara olika färger av samma objekt 
utan även olika objekt som benämns med färgen röd. Exempelvis en röd boll, en röd stol, en 
blå boll, en blå stol. Hon menar vidare att barnet inte lär sig färgen om man bara pekar på olika 
objekt och benämner deras respektive färg, då rätt variationsmönster inte används. Om barnet 
har lärt sig röd har det också lärt sig färg (ibid.). 	

Utvecklingspedagogik 	
Utvecklingspedagogiken grundar sig i variationsteori och sociokulturell teori och pedagogen 
anses ha en betydande roll för barnens lärande och utveckling (Thulin, 2011). Forskning inom 
utvecklingspedagogik har visat att barn behöver bli medvetna om att det finns olika 
uppfattningar och olika sätt att tänka för att lärande utvecklas. Exempelvis variation av olika 
sätt att tänka om ett visst fenomen (Helldén et al., 2015). Även Thulin (2011) betonar vikten av 
variation för att kunna förstå något på ett särskilt sätt. Centralt inom utvecklingspedagogiken 
är viljan att få barnen att reflektera över något specifikt. Denna strategi kallas enligt Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) för metakognitiva dialoger och syftar till att skapa 
medvetenhet och synliggöra vissa specifika fenomen för barnet. Samtidigt underlättar det även 
att rikta barnets uppmärksamhet från det barnet gör och ser, till “...hur de tänker om det de gör 
och ser” (s. 137). 	
	
Som Helldén et al. (2015) framhåller handlar lärande utifrån variationsteorin om både lärandets 
hur och lärandets vad. Men Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att 
lärande inom utvecklingspedagogik även handlar om lärandets varför. Inom 
utvecklingspedagogiken fokuseras mycket på reflektionen kring varför man ska lära sig olika 
saker, exempelvis varför barn måste lära sig läsa. Varför-aspekten bearbetas genom vad 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson kallar metakognitiva dialoger, där barnet 
tillsammans med en pedagog reflekterar över vad de har lärt sig och varför. Författarna 
beskriver ett exempel där barn i sexårsåldern hade tillfrågats varför de ska lära sig att läsa och 
skriva. Barnen i fråga förstod inte varför och när det följdes upp efter barnen hade gått i skolan 
under två år, visade det sig att de var långt efter i läs- och skrivutvecklingen. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson menar att då barnen inte förstod varför de skulle lära sig att 
läsa och skriva fann de ingen mening med att lära sig det heller (ibid.).	
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Metod	
Denna studie bygger på en kvalitativ ansats vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) är det 
övergripande namnet på studier som genomförs med metoder som exempelvis intervjuer, 
observationer samt textanalyser. I kvalitativa studier är det vanligt att observera interaktioner 
mellan människor vilket har skett i denna studie. Valet av metod där vi själva var delaktiga 
genom att agera förskollärare baserades på att vi ansåg att det var en lämplig metod för syfte 
och frågeställning samt att vi fick möjlighet att tillägna oss nya erfarenheter inför kommande 
profession. Metoden som användes var observation då det enligt Håkansson (2017) är en 
fördelaktig metod eftersom observatören ser vad som händer i situationen och får 
förstahandsinformation.	
	
Vi valde att observera varandra där en av oss agerat förskollärare med ambition att fånga 
spontana undervisningssituationer och den andre var en icke-deltagande observatör som 
dokumenterade situationerna så noggrant som möjligt. Observationerna har skett i interaktion 
med barnen där deras nyfikenhet och upptäckarglädje fick styra och bilda utgångspunkten. 
Tillsammans med en pedagog och två barn från en förskola gick vi under dag ett på en 
promenad i närområdet för att försöka fånga undervisningssituationer i naturvetenskap. Under 
dag två gick vi på promenad i samma område tillsammans med två andra barn men utan 
pedagog från förskolan, detta på grund av personalbrist. Miljön där observationerna 
genomfördes beskrivs mer utförligt under rubriken observationer dag ett. 	

Metodologiska och teoretiska överväganden	
I denna studie har vi valt att använda oss av utvecklingspedagogik där sociokulturella 
perspektiv på lärande och variationsteori ingår. Det sociokulturella perspektivet på lärande 
valdes då våra undervisningssituationer skedde i dialog, kommunikation och socialt samspel 
mellan barn och förskollärare samt mellan barnen. Säljö (2014) menar att kunskap inte överförs 
från en förskollärare till ett barn i en monolog istället krävs det en dialog där båda parter deltar 
för att lärande ska ske. Valet att använda variationsteorin baserades på att teorin var relevant 
för studiens syfte att tillvarata spontana undervisningssituationer i naturvetenskap. 
Variationsteorin beskrivs av Lo (2014) som en metod för att hjälpa barn att urskilja variation 
hos ett lärandeobjekt. Centrala variationsteoretiska begrepp som exempelvis rikta, urskilja och 
lärandeobjekt har använts genomgående i studien. Vi valde att ha en riktadhet mot 
naturvetenskap i de spontana undervisningssituationer som uppkom, vilket innebar att vi aktivt 
valde att rikta barnens uppmärksamhet mot naturvetenskapliga fenomen. Pramling-Samuelsson 
och Asplund-Carlsson (2014) beskriver utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv att för att 
kunna synliggöra specifika fenomen hos ett lärandeobjekt behöver förskolläraren skapa en 
medvetenhet hos barnet.    	
	
Förberedelser	
Vi började med att kontakta en förskola där vi hade en etablerad kontakt genom tidigare VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning). Sedan tog vi kontakt med förskolechefen för den aktuella 
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förskolan med syfte att få tillåtelse att genomföra studien vilket Löfdahl (2014) framhåller som 
viktigt. I samband med den kontakten informerade vi om studiens syfte samt tillvägagångssätt. 
Sedan formulerades ett dokument i enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2017) 
där vårdnadshavare gavs möjlighet att skriftligen samtycka till deltagande för respektive barn 
(Bilaga 1). I dokumentet beskrivs bland annat vad en eventuell medverkan i studien innebär, 
exempelvis hur studien kommer att genomföras samt att total anonymitet garanteras. Därefter 
besökte vi den tilltänkta förskolan där vi delgav informationen om förskolechefens medgivande 
samt lämnade dokumentet till vårdnadshavarna för samtycke till deltagande i studien på barnens 
hylla på respektive avdelning. 
 
Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra övergripande krav som ska beaktas inom ramen 
för forskning, dessa är informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och 
konfidentialitetskrav. Med utgångspunkt i informationskravet har forskaren ansvar att delge 
deltagarna syftet med studien, samt vilka premisser som gäller för ett eventuellt deltagande. 
Detta har vi tillämpat genom att informera förskolechefen, förskollärarna och föräldrarna om 
studien och dess syfte. Konfidentialitetskravet syftar till att deltagare i studien anonymiseras 
genom att använda fingerat namn både på arbetsplats och person, vilket vi har tagit i beaktning 
genom att fingera namnen. Samtyckeskrav innebär att ett deltagande i studien är helt frivilligt 
och att deltagandet kan avslutas utifrån deltagarnas önskemål. Detta har tillämpats genom att 
föräldrar och barn fått lämna sitt samtycke för deltagande i studien, samt att barnen fått 
information om att de kan avböja sitt deltagande när de vill. Innan observationerna 
informerades även barnen om att vi planerade att till viss del videofilma situationerna och att 
de själva fick ta ställning till om de var bekväma med detta. Vidare fick barnen även information 
om att det är tillåtet att närsomhelst säga nej till att bli filmad. Nyttjandekrav innebär att data 
som samlats in under studien endast får användas till forskning och inte spridas vidare till tredje 
person. Vi använde förskolans iPad vid videoinspelning för att filmerna inte skulle lämna 
förskolan och dessa filmer har raderats efter avslutad studie. Trots att medgivande från 
vårdnadshavare har inhämtats menar Eidevald (2015) att en kamera registrerar en mängd olika 
saker, exempelvis interaktioner mellan människor samt mellan människor och miljö vilket kan 
riskera att kameran fångar mer än vad tillståndet gav. Detta var något som togs i beaktning 
genom att vi valde att lämna förskolegården för att undvika att barn som inte hade tillåtelse att 
delta i studien skulle bli filmade.  

Urval	
För att kunna genomföra denna studie, som syftar till att undersöka vilka möjligheter som fanns 
för att tillvarata spontana tillfällen att undervisa i naturvetenskap under utevistelsen, krävdes en 
deltagande förskola som vi i ett inledande skede kontaktat. Urvalet av deltagande barn 
baserades på vårdnadshavarnas samtycke där de i enlighet med samtyckeskravet 
(Vetenskapsrådet, 2017) skriftligen fått ge sin tillåtelse för barnen att delta i studien. På grund 
av rådande omständigheter, påsklovet sammanföll med observationerna, valde vi att tillfråga 
vårdnadshavare till barn från två olika avdelningar. Därmed blev åldern på deltagande barn 
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blandad, de var 3–5 år. Vi fick svar av ungefär hälften av de tillfrågade vårdnadshavarna och 
vid observationstillfällena var två barn med samtycke närvarande vid respektive dag. 	

Datainsamling 	
Data har samlats in från två olika observationstillfällen under april 2019 med fyra barn i 
åldrarna 3–5 år. De verktyg vi har använt oss av vid observationerna är anteckningar i en 
ostrukturerad loggbok vilket innebär att anteckningarna fördes på ett linjerat papper utan spalter 
(Bjørndal, 2005). Vidare dokumenterades observationerna med hjälp av en iPad. 
Videoobservationer är en vanlig metod vid observation av interaktioner mellan människor samt 
mellan människor och artefakter. Fördelen med inspelat material är att det är möjligt att studera 
data många gånger utifrån olika infallsvinklar (Eidevald, 2015). 	
	
Dag ett närvarade: Lisa och Ture. Dag två närvarade: Alice och Ylva. Vår intention som 
förskollärare i denna studie var att på bästa sätt fånga barnens intresse och skapa 
lärandetillfällen i naturvetenskap.	

Observationer dag ett	
Den första observationsdagen var det soligt och ca 5 plusgrader, natten hade varit kall vilket 
innebar att vattenpölarna hade en tunn yta av is. Vidare fanns det gott om smältande snöhögar 
vid sidan av den grusväg som vi promenerade efter, grusvägen övergick sedan i asfalterad väg. 
I närområdet fanns det även en lekpark, fotbollsplan, förråd samt en idrottshall. Vi lämnade 
förskolegården främst för att inte riskera att barn som inte fick delta i studien skulle bli filmade 
av misstag. Tillsammans med en pedagog från förskolan gick vi utanför förskolegården men vi 
valde att stanna inom närområdet där barnen var bekanta med omgivningen. Studiens syfte var 
att synliggöra på vilka olika sätt förskollärare kan tillvarata möjligheter till spontan 
undervisning inom naturvetenskap vid utevistelse, genom att utgå från barnens intresse. 
Därmed fick barnen i stort sett bestämma vart vi skulle gå, dock med visst förbehåll att ingen 
hade tillåtelse att springa iväg. Denna dag deltog två fyraåriga barn och vi genomförde åtta 
olika observationer, vilket resulterade i två minuter och 12 sekunder filmat material samt 
antecknade dokumentationer under sammanlagt 40 minuter. 	

Observationsverktyg dag ett	
Som observationsverktyg valdes anteckningar i en ostrukturerad loggbok samt 
videoobservation. Bjørndal (2005) beskriver att anteckningar i loggbok kan ses som en skriftlig 
reflektion som syftar till att försöka bilda en mer djupgående förståelse av en händelse. Vidare 
kan loggböcker vara både strukturerade och ostrukturerade. Bjørndal menar att det fördelaktiga 
med en ostrukturerad loggbok är att observatören är mer öppen för vad som sker i situationen. 
Sju av observationerna dokumenterades med hjälp av anteckningar i den ostrukturerade 
loggboken och vid en av situationerna valdes videoinspelning med hjälp av en iPad. Eidevald 
(2015) lyfter en positiv aspekt med inspelat material, det skapar möjligheter till en djupare 
analys av interaktioner mellan människor. 	
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Observationer dag två	
Den andra dagen för observation var det något varmare, ca åtta plusgrader, sol och vindstilla. 	
Föregående natt hade också varit kall med minusgrader vilket resulterade i frusna vattenpölar 
även denna dag. Vi valde att vistas i samma miljö som föregående dag, skillnaden var att ingen 
pedagog från förskolan hade möjlighet att närvara. Ytterligare en skillnad var åldern på de 
deltagande barnen, de var tre och fem år gamla. Även denna dag fick barnens spontana intressen 
bilda utgångspunkt för de lärsituationer som gjordes. Med fokus på barnens säkerhet 
informerades de om att det inte var tillåtet att springa iväg. Detta kändes särskilt viktigt eftersom 
vi var ensamma med barnen. Dag två genomfördes fem olika observationer där alla 
videofilmades vilket resulterade i sammanlagt 13 minuter och 15 sekunder material. 	

Observationsverktyg dag två	
Som observationsverktyg den andra dagen valdes enbart videoinspelning med hjälp av iPad. Vi 
valde videoinspelning trots att Eidevald (2015) framhåller att det ofta är en mer tidskrävande 
process vid transkribering och analys jämfört med andra metoder. Syftet med detta val var att 
vi upplevde det svårt att hinna anteckna allt som barnen kommunicerade och gjorde föregående 
dag. 	

Bearbetning av data	
Nedan följer en beskrivning hur processen med databearbetning har gått till och beskrivs 
utförligt enligt underrubrikerna transkribering, analys och analysmetod. Alla barn som deltagit 
i studien har anonymiserats i transkriberingen genom fingerade namn. Rennstam och 
Wästerfors (2015) beskriver analysprocessens tre steg, sortera, reducera och argumentera, 
sammantaget syftar dessa steg till att göra data mer överskådligt. I en kvalitativ studie anses 
inte datamängden vara mest betydelsefull, istället är det dess varierande innehåll som är 
relevant, vilket innebär att data sorteras. Exempelvis kan en enda observation där det förväntade 
resultatet uteblir istället bidra till ny kunskap. Vidare menar Rennstam och Wästerfors att det 
teoretiska ramverket och dess centrala begrepp som analytikern är bekant med kan få 
konsekvenser för sorteringen. Dessa kända begrepp kan i vissa fall kontrollera sorteringen och 
för att förhindra detta krävs en medvetenhet. Att reducera innebär både att välja, samt välja bort 
data, anledningen till detta är omöjligheten att visa allt insamlat material. Urvalet av material 
bör spegla en helhet av resultatet, i annat fall kan det bli missvisande om bara vissa delar 
synliggörs. Rennstam och Wästerfors betonar vikten av att forma en bra representation av 
datamaterialet, annars riskerar analytikerns förväntade resultat att styrkas utan 
problematisering. Att argumentera är det sista steget i processen med bearbetning och syftar till 
att producera självständighet i relation till tidigare forskning. Ett argument kan vara ett sätt att 
försöka övertyga (ibid.). 	

Transkribering	
Anteckningar renskrevs och filmerna transkriberades i sin helhet direkt efter 
observationstillfällena för att så mycket information som möjligt skulle bli korrekt och om 
möjligt förhindra efterhandskonstruktioner. Det inspelade materialet resulterade i ca sju A4-
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sidor text som transkriberats från videoinspelningarna. Eidevald (2015) menar att 
transkribering både handlar om att i textform beskriva vad som sägs samt vad som sker, 
exempelvis rörelser och ögonkontakt. Utöver det som barnen uttrycker under observationerna 
har vi även i vår transskript beskrivit vad de gör.  	

Analysmetod	
Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver analysprocessens första steg, sortera. Detta steg 
utförs för att försöka skapa ordning i datamaterialet. För att kunna analysera vårt datamaterial 
har vi formulerat olika analysfrågor med stöd i variations- och sociokulturell teori. Med stöd av 
analysfrågorna har vi sorterat och bearbetat materialet med hjälp av pennor i olika färger, detta 
för att lättare kunna se kategorier och mönster. Därefter har vi sammanställt kategorierna utifrån 
analysfrågorna.  	
	
Exempel på analysfrågor var:	

• Vilket förhållningssätt hade förskolläraren under observationen?  
• Vad valde förskolläraren att rikta barnens uppmärksamhet mot? 
• Vilka strategier för lärande har identifierats?  
• Använder förskolläraren de korrekta naturvetenskapliga begreppen?  

	
Vid steg två av analysprocessen, reducering av materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015) har 
kategorierna sammanfattats ytterligare för att skapa en tydligare överblick av resultatet. Vi 
sammanställde resultatet av analysfrågorna utifrån varje observationstillfälle. Det tredje steget 
av analysprocessen är enligt Rennstam och Wästerfors (2015) argumentering vilket 
framkommer i resultatdiskussionen där vi diskuterar resultatet i relation till tidigare forskning. 	
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Resultat	
Här besvaras studiens forskningsfråga om hur möjligheter till spontant naturvetenskapligt 
lärande kan tas tillvara under utevistelse med hjälp av tre underrubriker; Förskollärarens 
förhållningssätt och undervisningsstrategier, Naturvetenskaplig riktadhet i spontana 
undervisningssituationer, Barns delaktighet och möjligheter till naturvetenskapligt lärande. 
Barnens fingerade namn är Ture, Lisa, Alice och Ylva. Våra namn används när vi syftar till en 
av oss, skriver vi om oss tillsammans generellt används begreppet förskollärare.  	

Förskollärarens förhållningssätt och undervisningsstrategier 	

Resultatet visade att de förhållningssätt som förskolläraren antog för att möjliggöra lärande 
under observationerna inledningsvis var avvaktande och tillåtande. Det avvaktande 
förhållningssättet visade sig genom att förskolläraren lät barnen och deras nyfikenhet styra 
innehållet i situationerna och det tillåtande förhållningssättet synliggjordes när barnen fick lov 
att göra det de visade intresse för. Exempelvis när Ture har hittat en basketboll som han vill 
kasta mot basketkorgen och Lina tillåter honom att göra det: 	
	

Ture: “Får jag kasta i korgen?”	
Lina: “Ja, prova” (Nickar mot korgen) 	
Lisa: “Jag vill också!”	
Lina: “Ni får turas om” 	

	
Barnens nyfikenhet påverkade också vilka lärandeobjekt som hamnade i fokus och de 
möjligheter som gavs för att upptäcka dem. Då vi befann oss på ett skolområde utan trafik 
kunde vi låta barnen gå fritt dit deras nyfikenhet bar dem. När barnen visat intresse för något 
försökte förskolläraren rikta barnen mot det naturvetenskapliga innehållet i det valda 
lärandeobjektet. Förskolläraren var närvarande och visade intresse för det barnen upptäckte, 
hon deltog tillsammans med barnen i deras utforskande. Samtidigt har förskolläraren utifrån sin 
förmåga och kunskap försökt fånga de spontana tillfällena att undervisa i naturvetenskap under 
utevistelse.	
	
Dialogen med basketbollen hade inledningsvis inte ett naturvetenskapligt innehåll men syftet 
med studien var att synliggöra på vilka olika sätt förskollärare kan tillvarata möjligheter till 
spontan undervisning inom naturvetenskap vid utevistelse. Lina använde således situationen till 
att rikta barnen och ge dem möjlighet att upptäcka fenomenet kraft i relation till barnens egna 
kroppar och rörelser, vilket fortsättningen av dialogen med Lina, Ture och Lisa angående 
basketbollen nedan visar.  	
	

Lina till Lisa: “Hur gör du när du kastar bollen?”	
Lisa: “Jag vet inte”	
Ture: “Jag kan” (Kastar bollen mot korgen) 	
Lina: “Ja kolla! Du böjer på benen och sträcker upp armarna”	
Barnen turas om att kasta bollen 	
Lina: “Varför tar du i med benen när du kastar bollen?”	
Ture: “För att den ska komma högt upp”	
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Lina: “Precis, ni använder mycket kraft för att få bollen högt upp. Ni tar i med era starka 
ben”	
Lisa: “Jag vill igen. Jag kan stå på tå” 	
Lina: “Ja, vad händer då?” (Bekräftar Lisa) 	
Lisa kastar bollen mot korgen	
Lina: “Nu kom du högre upp, du blev längre och kom närmare korgen. Du böjde benen 
och tog i och upp på tårna och blev lång. Du använde mycket kraft”  
	

I nedan beskrivna dialog erbjuds Ture möjlighet att urskilja kritiska aspekter som skiljer olika 
djurgrupper åt när han får syn på en fluga på väggen. Lina tar då chansen att utveckla Tures 
upptäckt till ett lärandetillfälle om insekter. Hon visar på olikheter och hur antalet ben varierar 
mellan de olika djurgrupperna genom att nämna att en insekt alltid har sex ben och frågar Ture 
hur många ben en snigel har, de är överens om att snigeln inte har några ben. Ture förklarar att 
han ser på färgen, vilket kan tolkas som att han urskiljer flugans färg som en kritisk aspekt. I 
den efterföljande dialogen med Ture berättar han att han sett en fjäril och Lina uppmärksammar 
honom på fjärilens kritiska aspekter vilket i detta fall blev vingarnas form och färg samt vad 
som skiljer en fjäril från en mal. 	
	

Lina: ”Ja kolla vad är det på väggen?” 	
Ture: “En fluga”	
Lina: “Hur ser du att det är en fluga?” 	
Ture: “Jag bara ser det, den har svart färg”	
Lina: “Kanske du ser det på benen? En insekt har ju sex ben”	
Lina: “Kan du nån annan insekt?”	
Ture: “Snigel”	
Lina: ”Hur många ben har en snigel”	
Ture: “Inga”	
Lina: ”Nä inga ben har snigeln. En insekt har ju sex ben. En snigel är ett blötdjur”	

	
…...	

	
Ture: “Igår såg jag en fjäril”	
Lina: “Gjorde du? Hur såg du att det var en fjäril?”	
Ture: “Den hade stora vingar”	
Lina: “Vilken färg var den?”	
Ture: “Gul och svart. Vi har massa fjärilar hemma, nä malar”	
Lina: “Jaha! Hur vet du att det är en mal och inte en fjäril?“	
Ture: “Jag bara såg det”	
Lina: “Okej, kanske du ser skillnad på vingarna?” 	
Ture: “Joo, dom är vita”	
Lina: “Dom är vita ja. Såg du nån annan skillnad på vingarna?”	
Ture funderar men svarar inte 	
Lina: “Hade malen smala vingar som låg bakåt?” 	
Ture: “Jo”	
Lina: “Hur ser en fjärils vingar ut då?” 	
Ture: “Dom är gula och svarta” 	
Lina: “Aah det kan dom vara. Kanske man ser att dom är stora också” 	

	



 19 

En talgoxe sitter utanför sitt bo när ytterligare en fågel kommer flygande och Lina använder 
antropomorfism och säger att det kanske är mamma fågel och pappa fågel. Citatet nedan är ett 
exempel på när Eva undervisar barnen om fenomenet fasförändring med hjälp av ett 
antropomorfistiskt språk.	
	

Eva: “Då ska jag visa. Dom här molekylerna. När vattnet är flytande, då rör molekylerna 
på sig. Så här rör dom på sig (Eva går runt barnen) och sen när det blir kallt så blir 
molekylerna alldeles alldeles stilla och så tar dom fast i kompisarnas händer så här (tar 
barnens händer i sina) och då blir det is” 	

	
Ett annat exempel är när Lina riktar barnens uppmärksamhet mot egenskaper hos djur som visar 
sig i dialogen nedan där barnen upptäckt en tygremsa på marken. Ture tror att tygremsan är en 
orm eftersom den slingrar sig likt en orm. Lina uppmärksammar honom på ormens likheter med 
tygets utformning och mönster. 
	

Ture: “Är det där en orm?” 	
Lina: “Nä det är ingen orm, men varför tyckte du det såg ut som en orm?” 	
Ture: “För att den slingrar sig som ormar gör”	
Lina: “Ja! Ser ni att den har ett mönster också? Ormar brukar ju ha ungefär såna 
mönster på ryggen”	

Naturvetenskaplig riktadhet i spontana undervisningssituationer 	

I studien framkom att möjligheterna till lärande är beroende av vad förskolläraren riktar barnens 
uppmärksamhet mot. Det naturvetenskapliga innehåll vi identifierat att förskolläraren riktat 
barnens uppmärksamhet mot är det barnen vid tillfället funnit intressant. Utifrån det som barnen 
har visat intresse för har vi som förskollärare försökt undervisa om naturvetenskap. De 
lärandeobjekt som identifierats och barnen har riktats mot var exempelvis vattnets 
fasförändringar och molekylernas rörelser, kritiska aspekter hos bland annat insekter, kroppens 
funktion samt blommans livscykel. I nedan beskrivna dialog har barnen upptäckt en vattenpöl 
vars yta är frusen och Eva ser det spontana tillfället att undervisa barnen om vattnets 
fasförändring och vattenmolekyler. Eva benämner i nedan beskrivna dialog det 
naturvetenskapliga begreppet vattenmolekyler för barnen, samtidigt som hon riktar barnens 
uppmärksamhet mot molekylernas rörelser i vattnets olika faser. 	
	

Eva: “Vet ni vad vatten är för något?”	
Ture: “Ja, det man dricker”	
Eva: “Det man dricker ja precis. Det är ju sånt där som heter vattenmolekyler”	
Lisa: “Vattenmolekyler….”  (Ser fundersam ut)	
Eva: “Vattenmolekyler heter det”	
Eva lyfter upp en isbit från vattenpölen	
Eva: “Vet ni vad som finns i den här isen?”	
Ylva: “Näe”	
Alice: “Maskar”	
Eva: “Nja, inte maskar. Det heter vattenmolekyler” 	
Barnen tittar på varandra och ser frågande ut	
Eva: “Har ni hört talas om det ordet någon gång?”	
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Ylva: “Näe”	
Eva: “Ett svårt ord, vattenmolekyler. Vet ni vad som händer med vattenmolekylerna när 
vattnet blir till is?”	
Ylva: “Näe”	
Eva: “Då ska jag visa. Dom här molekylerna, när vattnet är flytande då rör molekylerna 
på sig. Så här rör de på sig (Eva går runt barnen). Och sen när det blir kallt så blir 
molekylerna alldeles alldeles stilla och så tar de (vattenmolekylerna) fast i kompisarnas 
händer såhär (Eva tar barnens händer i sina) och då blir det is”  	

	
Barnens uppmärksamhet riktas här nedan mot samspelet mellan blommor och insekter när Alice 
och Ylva upptäcker en blomma målad i olika färger på asfalten. Dialogen övergår sedan till 
frön och odling där Lina försöker rikta barnen mot fotosyntesen och solens betydelse för 
blommans tillväxt. 	
	

Lina: “Vad var det du tänkte Ylva? Varför har blomman så fina färger?” 	
Ylva: “För att… för att det är så ljust ute”	
Lina: *nickar* “Vet ni en annan sak?” 	
Ylva: “Nä”	
Lina: “Det är för att insekterna ska se den (blomman). Blomman behöver insekterna 
(avbryts av Ylva)	
Ylva: “Och jag vet! Fjärilar tar nektarna från blommorna” 	
Lina: “Precis! Det gör dom”	
Ylva: “Och mamma har massor av blommor. Och då kommer fjärilarna och så kommer 
dom på blommorna och så tar dom nektern från blommorna”	
Lina: “Ja det gör dom”	
Ylva: “Och vet du vad vi ska göra på sommaren? Vi ska odla morötter och potatis och 
sallad och så ska vi också rödbetor. Jag tycker om rödbetor”	
Lina: “Gör du det? Det gör jag me”	
Lina: “Vad behöver ni när ni ska så morötter då?” 	
Ylva: “Frön”	
Lina: “Frön ja”	
Lina: “Vad behöver ni mer för att odla morötter? Ni behöver frön? Behöver ni något 
annat?” (räknar upp på fingrarna)	
Ylva: “Och vatten och jord” 	
Lina: “Vatten och jord ja. Vet du något mer som behövs?” 	
Alice: “Och morötter”	
Lina: “Och morötter. För att det ska bli morötter så behöver man morotsfrö och så 
behöver man jord” 	
Ylva: “Och vatten”	
Lina: “Och så behöver man vattna ja”	
Alice: “Och då kommer det blommor” 	
Lina: “Jo. Och det behövs en sak till för att det ska växa” 	
Barnen funderar och förskolläraren pekar sen på solen 	
Alice: “Soooolen” 	
Lina: “Solen ja! Det behövs solljus för att det ska växa” 	

Barns delaktighet och möjligheter till naturvetenskapligt lärande 	

Resultatet visade att barns möjlighet till lärande kan vara beroende av att varje barn får utrymme 
att tala, i de dialoger som observerats och dokumenterats har alla barn fått komma till tals och 
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göra sin röst hörd i de spontana situationerna. Dock visade resultatet en stor skillnad mellan 
antalet gånger barnen talat. Sammanlagt har Lisa yttrat sig 19 gånger, medan Ture har talat vid 
mer än dubbelt så många tillfällen, 46 gånger. Ture var mer delaktig och deltog vid alla 
situationer medan Lisa utforskade mer på egen hand vilket skulle kunna vara en förklaring till 
resultatet. Vi upplevde att Ture ville berätta om sina naturvetenskapliga erfarenheter, 
exempelvis tog han ett eget intiativ att berätta om sitt möte med fjärilar. Vid detta tillfälle tolkar 
vi det som att Ture kände att någon verkligen ville lyssna till hans reflektioner, vilket vi såklart 
tog fasta på och utmanade Tures förståelse och sätt att urskilja fjärilars kritiska aspekter. Den 
andra dagen visade resultatet återigen en skillnad där Alice yttrade sig 30 gånger och Ylva 47 
gånger. Anledningen till detta resultat kan vara enligt vår tolkning att Ylva, som var bekant med 
Eva sedan tidigare VFU samt två år äldre än Alice, var mer intresserad och aktiv i dialogerna. 
Vi upplevde att det var svårare att fånga Alice uppmärksamhet i situationerna för att skapa 
lärandetillfällen vilket enligt vår tolkning skulle kunna bero på att hon inte kände igen oss sedan 
tidigare. 	
	
Det framkom även att möjligheterna för lärande kan vara beroende av att passiva barn 
involveras i dialogerna och resultatet visade att barnen deltog aktivt i majoriteten av 
situationerna. I tre av situationerna bjuder förskolläraren aktivt in ett barn som ej deltar, 
exempelvis när Eva bjuder in Lisa i dialogen. Eva: “Vad säger du Lisa, vad är snö gjort av?” 
och vid tre andra tillfällen får inte det inaktiva barnet någon inbjudan till dialog. Resultatet 
visade även skillnad i deltagande mellan dag ett och två. Den första dagen deltog båda barnen 
i fem situationer, medan Ture deltog i ytterligare tre dialoger mellan honom själv och 
förskolläraren. Den andra dagen deltog båda barnen och var aktiva i alla dialoger. 	
	
Ett exempel på när delaktighet i en spontan situation har gett möjlighet till lärande är när Alice, 
enligt vår tolkning, visar att hon har fått en inledande förståelse för vattenmolekylernas rörelser 
när hon svarar “håller i varann” på frågan “vad händer med snön när solen skiner på den?”  
	

 
Eva: “Vad händer med snön när solen skiner på den?”	
Alice: “Håller i varann”	
Ylva: “Då smälter den…”	
Alice: “Då smälter den”	

	
Studiens resultat visade att förskolläraren använde de korrekta naturvetenskapliga begreppen i 
majoriteten av situationerna. Exempelvis förklarade Eva begreppet vattenmolekyl och Lina 
friktion i undervisningssituationerna. Dock framkom det även av analysen att flera 
naturvetenskapliga begrepp som hade kunnat användas i undervisningssituationerna missades. 	
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Resultatsammanfattning 	

Hur kan möjligheter till spontant naturvetenskapligt lärande tas tillvara 
under utevistelse? 	
I denna studie hade förskolläraren ett tydligt syfte att tillvarata möjligheter till spontan 
undervisning inom naturvetenskap vid utevistelse, genom att utifrån barnens nyfikenhet och 
intresse rikta dem mot det valda lärandeobjektet. Utifrån analys och tolkning av empirin har vi 
kommit fram till följande; för att kunna ta tillvara spontana tillfällen att undervisa i 
naturvetenskap vid utevistelsen krävs det främst en närvarande, tillåtande och lyhörd pedagog. 
Resultatet visade också att förskolläraren måste ha sina naturvetenskapliga glasögon på sig för 
att kunna identifiera möjligheterna till naturvetenskapligt lärande vid tillfällen som 
uppkommer. Det innebär att förskolläraren måste välja att se naturvetenskapen i barnens 
utforskande. För att detta ska vara möjligt krävs att förskolläraren har en bred kunskap om 
naturvetenskapliga fenomen, den behöver inte vara djup men övergripande. I förskolan finns 
alltid möjligheten att tillsammans med barnen ta reda på fakta om ett barn undrar något som 
förskolläraren inte kan svara på. Exempelvis har förskollärare ofta med sig en lärplatta i form 
av en iPad på skogspromenader. Med hjälp av den kan pedagog och barn tillsammans utforska 
ett fenomen på plats i skogen, alternativt att lärandeobjektet, om möjligt, tas med till förskolan 
för närmare undersökning. 	
	
Vi upplevde även att det gick lättare att fånga situationerna och undervisa i naturvetenskap ju 
mer erfarenhet vi fick. Exempelvis visade resultatet att undervisningssituationerna under dag 
två mer naturvetenskapligt utförliga med fler korrekta begrepp och lärande för barnen. För att 
kunna ta tillvara på spontana lärandesituationer och för att undervisa barnen inom 
naturvetenskap har resultatet av studien visat att det är av värde att ha kunskap om de olika 
undervisningsstrategierna. 	
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Diskussion	
I detta avsnitt diskuteras studiens syfte, frågeställning och metod i relation till resultat och 
tidigare forskning. Syftet med studien var att synliggöra på vilka olika sätt förskollärare kan 
tillvarata möjligheter till spontan undervisning inom naturvetenskap vid utevistelse. Den 
forskningsfråga vi har undersökt är hur möjligheter till spontant naturvetenskapligt lärande kan 
tas tillvara under utevistelsen. 	

Metoddiskussion 	
I följande del diskuteras hur valet av metod har fungerat för att svara på denna studies syfte och 
frågeställning. 	
	
Vi valde att observera varandra när vi agerade förskollärare för att undervisa barn inom 
naturvetenskap, detta dokumenterades med hjälp av videoinspelning och ostrukturerad 
loggbok. Den ostrukturerade loggboken var ett linjerat block utan spalter. Videoinspelningen 
skedde med en av förskolans iPads. I direkt anslutning till observationerna renskrevs 
anteckningar och filmerna transkriberades för att i möjligaste mån undvika 
efterhandskonstruktioner. Enligt Bjørndal (2005) är videoinspelning en mycket bra metod för 
förskollärarens självkännedom. Metoden skapar en reflektion av sig själv utifrån någon annans 
perspektiv, förskolläraren konfronteras med sig själv vilket kan ge ett nytt perspektiv på det 
egna förhållningssättet. Vidare menar Bjørndal att ostrukturerad loggbok är en fördelaktig 
metod eftersom den kan skapa en öppenhet inför oväntade händelser. 	
	
Anledningen till valet att använda oss av anteckningar i en ostrukturerad loggbok var att vi till 
en början tänkte att videoinspelning tar väldigt lång tid att transkribera och analysera. Dock 
insåg vi, inför dag två, att den extra tid det tar att transkribera det videoinspelade materialet var 
mer fördelaktigt för att få ett rikare material att arbeta med, detta kan ha påverkat resultatet då 
kameran fångar mer av vad förskollärare och barn säger. Backman, Gardelli, Gardelli och 
Persson (2012) menar att det är fördelaktigt att använda flera metoder då det ger ett mer exakt 
resultat, samt att man kan nyttja styrkorna hos de olika metoderna, vilket även innebär att de 
olika metodernas svagheter blir hanterbara. Videoinspelningen gav oss möjlighet att analysera 
varje sekvens flera gånger för att fånga allt som hände och allt barnen och förskolläraren sa. 	

Validitet och reliabilitet 	
Backman et al. (2012) förklarar att begreppet validitet betyder hög giltighet, vilket innebär att 
data är exakt och reliabilitet betyder att data har hög tillförlitlighet. Detta innebär att om studien 
upprepas ska samma resultat framkomma. Resultatet kan vara beroende av oss personligen och 
av barngruppen då den är designad av oss och med just dessa specifika barn som deltog. Med 
andra förskollärare och andra barn kan resultatet bli annorlunda vilket innebär att det är svårt 
att få exakt samma resultat. Exempelvis skulle relationen till barnen ha betydelse, om forskaren 
är välkänd eller helt okänd för barngruppen kan påverka deras vilja att delta och kommunicera. 
Årstids- och väderaspekten kan vara avgörande för resultatet där en blåsig eller kall dag inte 
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hade varit lika gynnsam. Varför detta kan vara avgörande är att det är svårt att få samma resultat 
då det en blåsig dag kan vara svårt att höra vad barnen säger, samt att samma naturfenomen inte 
existerar på samma sätt en varm sommardag på denna plats. En ytterligare aspekt som skulle 
kunna påverka resultatet är forskarens kunskap om de naturvetenskapliga fenomenen. En 
forskare med hög kunskapsnivå hade troligen kunnat fördjupa undervisningen på ett annat sätt 
än vad vi med vår övergripande kunskap kunde. 	
	
Urvalet baserades på närvaro av barn som fått godkänt av vårdnadshavare att delta i studien. 
Detta innebar att det endast var två barn per dag närvarande då det sammanföll med 
påskledigheten. Om studien skulle upprepas vid ett annat tillfälle när fler barn var närvarande 
på förskolan skulle urvalsgruppen kanske varit större eller med andra barn vilket troligtvis hade 
genererat ett annat resultat. 	
	
Studiens frågeställning har besvarats utifrån analys av dokumentationerna där det synliggjordes 
hur vi som förskollärare gick tillväga vid de spontana naturvetenskapliga 
undervisningssituationerna. Resultatet är trovärdigt utifrån rådande omständigheter där vår 
kunskap, barnens dagsform, väder och vind samt relationen till barnen spelar in. 
Frågeställningen, Hur kan möjligheter till spontant naturvetenskapligt lärande tas tillvara 
under utevistelse? är besvarad genom att vi går igenom vad som krävs för att kunna skapa 
möjligheterna för spontana undervisningssituationer. Vi hade kunnat studera verksamma 
förskollärare med längre erfarenhet av undervisning, vilket troligen hade resulterat i ett annat 
resultat. Detta för att vi upplevde att det blev lättare att undervisa när vi fick mer erfarenhet, 
vilket visade sig i dokumentationerna från dag två, där mer naturvetenskapligt korrekta begrepp 
användes och lärande möjliggjordes för barnen. Hade vi studerat andra förskollärare än oss 
själva hade detta arbete dock inte bidragit till lika mycket lärande för oss som blivande 
förskollärare. Studien har gett oss flertalet insikter och kunskaper inför vår kommande 
profession. 	

Resultatdiskussion	
I den nya läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) har förskollärares ansvar gällande 
undervisning förtydligats och således även undervisningen inom naturvetenskap. Detta ökade 
ansvar kan enligt Nilsson (2015) vara något förskollärare är rädda för, vilket skulle kunna 
grundas i att naturvetenskap ses som ett svårt ämne med koppling till kemi, fysik och 
avancerade begrepp. Men naturvetenskap i förskolan behöver inte vara så svårt som Nilsson 
(2015) framhåller, inom förskolan handlar naturvetenskap ofta om enkla fysikaliska och 
biologiska fenomen, exempelvis snö som smälter. I vår studie var snösmältning något som 
barnen visade stort intresse för vilket gav oss många möjligheter att undervisa om vattnets 
fasförändringar. Trots att vi i förväg förberett oss genom att läsa litteratur om detta fenomen 
var det inledningsvis svårt att undervisa barnen, speciellt dag en av observationer. Dag två hade 
vi blivit mer förtrogna med förskollärarrollen och undervisningen kring vattnets fasförändringar 
gick lättare, vi kom snabbare in på de naturvetenskapliga begreppen eftersom det handlade om 
samma lärandeobjekt som föregående dag. I övrigt innebar observationsdag två nya 
lärandeobjekt, exempelvis blommans livscykel och friktion vilket delvis skapade samma 
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osäkerhet som dagen innan. Trots detta var vi tryggare i rollen som förskollärare vilket bidrog 
till att vi relativt snabbt hittade många lärandeobjekt och korrekta begrepp i undervisningen. 	
	
I denna studie har vi i analysen utgått från de strategier som Gustavsson och Pramling (2014) 
urskilde i sin studie, vi hade inte dessa strategier som fokus när vi undervisade. Strategierna vi 
använde i analysen är där förskolläraren; visar på olikheter hos lärandeobjektet genom 
variation, visar på likheter hos lärandeobjektet i relation till något som barnet antas ha 
erfarenhet av och genom att använda ett antropomorfistiskt språk. Författarna poängterar att det 
för förskollärare är av stor vikt att urskilja vilken av strategierna som är mest fördelaktig för 
tillfället (ibid.) 	
 
Vid undervisningen av vattnets fasförändringar användes antropomorfism för att synliggöra 
molekylernas rörelse beroende av vattnets fas, när Eva sa “molekylerna tar varandras händer”. 
I Gustavsson och Pramling (2014) studie framkom att användningen av antropomorfism inte 
bidrog till barnens lärande av naturvetenskap och Helldén et al. (2015) manar till försiktighet 
vid användande av ett antropomorfistiskt språk. Men som Vikström (2005) beskriver måste 
metaforer synliggöra kritiska aspekter hos ett lärandeobjekt för att vara en fördelaktig metod 
att använda i undervisningen. Ett metaforiskt språk är enligt Pramling (2010) en underskattad 
metod vid naturvetenskaplig undervisning. Även Thulin (2011) menar att ett metaforiskt språk 
kan hjälp barnet att förstå naturvetenskapliga fenomen och vi identifierade trots studiens 
begränsade tid och bristande undersökning av förförståelse hos barnen, att de utvecklat ett 
lärande om molekylernas rörelser genom att vi använde ett antropomorfistiskt språk. Tyvärr 
missade vi att förtydliga för barnen att antropomorfism är ett sätt att tänka för att underlätta 
deras förståelse för ett fenomen, att det inte innebär att molekylerna verkligen tar varandra i 
hand när de i fast form hakar i varandra (Vikström, 2005). Vikström framhåller som tidigare 
nämnts att metaforer är bra om de synliggör de kritiska aspekterna för ett fenomen vilket 
metaforen i detta fall gjorde, när Alice säger “håller i varann” som svar när Eva frågar “vad 
händer med snön när den smälter”. 	
	
Förutom antropomorfism använde vi främst den variationsteoretiska strategin där 
förskolläraren visar på olikheter genom variation (Gustavsson & Pramling, 2014) där vi visade 
på olikheter mellan olika lärandeobjekt för att hjälpa barnen att urskilja dess kritiska aspekter. 
Exempelvis situationen med Ture och fjärilen där Lina i en dialog med Ture utmanar hans 
förståelse rörande skillnaden mellan fjäril och mal. Strategin där förskolläraren visar på likheter 
hos lärandeobjektet i relation till något som barnet antas ha erfarenhet av, är även den 
variationsteoretisk men den användes inte lika frekvent dock förekom den. Bland annat 
situationen där Ture och Lisa finner vad de tror är en orm på marken, detta är en tygremsa där 
Ture ser likheterna med en orm, för att den är ihopslingrad, Lina uppmärksammar då även 
barnen på likheterna mellan tygets mönster och teckningen på en orm. Genom att som 
förskollärare ha kunskap om att det med hjälp av dessa strategier är möjligt att lära barn om 
naturvetenskap på ett relativt enkelt sätt kan det utveckla förskolan och dess kvalitét inom 
naturvetenskaplig undervisning. 
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Thulin (2011) betonar att de naturvetenskapliga begreppen bör introduceras för barnen i 
meningsfulla sammanhang. I situationen när Alice och Ylva upptäckte en målad blomma på 
marken tog Lina tillfället att spontant undervisa barnen om processen från frö till färdig planta. 
Om barnen inte hade upptäckt den målade blomman på marken hade det troligtvis varit 
meningslöst att undervisa om just blommans livscykel, då de inte funnit detta meningsfullt i 
situationen. Vid detta tillfälle använde Lina de rätta naturvetenskapliga begreppen som 
exempelvis frö och nektar. Ytterligare exempel när korrekta begrepp används i rätt 
sammanhang är när Eva benämner vatten som vattenmolekyler. Thulin menar att barn har 
erövrat förståelsen för ett naturvetenskapligt begrepp när de använder det i sitt vardagliga tal. 
Detta är dock ingenting vi har undersökt eftersom syftet med studien var att synliggöra på vilka 
olika sätt förskollärare kan tillvarata möjligheter till spontan undervisning i naturvetenskap vid 
utevistelse. Det enda tecken på lärande vi identifierade var när Alice sa håller i varann som vi 
beskrivit ovan. 	

Miljöns betydelse för spontan naturvetenskaplig undervisning	
Szczepanski (2008) menar att lärandeobjekten upplevs på ett annat sätt utomhus och ger barnen 
en mer konkret möjlighet att erfara lärandeobjekten. Ett exempel var när vi undervisade om 
vattenmolekyler och dess rörelse samtidigt som vi höll i isbitar, vi plaskade i vatten och 
kramade snöbollar. Detta gav barnen erfarenhet och underlättade deras förståelse för 
vattenmolekylerna och dess funktion, till skillnad mot om vi hade tittat på bilder inomhus och 
talat om samma lärandeobjekt, vilket kan bli väldigt abstrakt. Att uppleva lärandeobjektet med 
flera sinnen tillsammans med förskolläraren skulle kunna ge barnen möjlighet att utveckla 
djuplärande (Gustavsson & Pramling, 2014). För att ytterligare utveckla barnens lärande om 
molekylerna och dess rörelse hade vi kunnat leka den så kallade molekylleken i anslutning till 
det inledande undervisningstillfället. Molekylleken innebär att barnen agerar molekyler och 
deras rörelser, vid fast form är vattenmolekylerna stilla och de har hakat i varandra vilket kan 
visualiseras för barnen genom att de håller varandra i hand. När isen sedan smälter börjar 
molekylerna röra sig mer och mer beroende på hur mycket energi som tillförs, exempelvis i 
form av solsken. I molekylleken släpper då barnen varandras händer och börjar röra sig mer 
och mer på samma sätt som vattenmolekylerna gör i gasform.  	
	
Vi valde att lämna förskolegården, i syfte att undvika att barn som inte fick delta i studien skulle 
bli filmade oavsiktligt samt för att kunna koncentrera oss på de deltagande barnen och för att 
förskolans utemiljö kändes begränsad. Utanför den inhägnade förskolegården gick vi efter en 
grusväg med omringande snöhögar, gräsmatta och asfalt, det fanns även en skolbyggnad, 
lekpark och några förråd. Förskolegården upplevdes begränsad för att vinterns stora snömängd 
täckte större delen av gården och på de skottade ytorna befann sig väldigt många andra barn 
som inte fick delta i studien. Engdahl (2014) menar att en inspirerande miljö lockar till 
utforskande och därför valde vi att lämna gården för att barnen skulle få inspiration till 
utforskande i en mer varierad miljö. Detta gav resultat då barnen intresserade sig av bland annat 
flugan, basketbollen och en målad blomma på marken. Dessa lärandeobjekt och situationer gav 
många givande tillfällen för spontan undervisning och lärande inom naturvetenskap och hade 
troligtvis inte uppkommit inne på gården. Gallas (2005) framhåller även att utemiljön ska locka 
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till dialog och att den erbjuder variation av exempelvis skog och växter. Tack vare upptäckten 
av de nya vattenpölarna och andra lärandeobjekt, gav det oss möjlighet att skapa dialog med 
och undervisa barnen. 	
	
Undervisningen i förskolan ska grundas i barnens intresse och nyfikenhet vilket framhålls i 
läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) och även Granbom (2011) redogör för detta. Dock 
framhåller Granbom att det medforskande förhållningssättet fortfarande motsätts av vissa 
förskollärare som anser att barnen ska utforska på egen hand. I vår studie agerade vi 
medforskande förskollärare och detta förhållningssätt visade sig vara positivt eftersom vi haft 
möjlighet att exempelvis benämna de rätta naturvetenskapliga begreppen i för barnen 
meningsfulla situationer. 	
	
I läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) framhålls att alla barn ska få göra sin röst hörd och 
uttrycka sina åsikter, detta är något vi i möjligaste mån försökt åstadkomma, alla barn var 
delaktiga i situationerna dock med varierande grad. Vissa av barnen var inte lika engagerade 
och intresserade vilket gjorde att de blev mindre delaktiga. Vi gjorde vad vi kunde för att få de 
som ej deltog aktivt mer deltagande, men i några situationer var endast ett av barnen aktivt. 
Barnen talade olika mycket beroende på deras intresse och engagemang kring lärandeobjektet. 
Vi ser även att det kan finnas en koppling mellan barnens erfarenhet av lärandeobjektet med 
dess engagemang och antalet yttranden i respektive situation. I Lpfö 18 uttrycks att förskolans 
undervisning ska utgå från barnens intresse och nyfikenhet vilket vi hade som utgångspunkt 
under studien, för att sedan rikta intresset mot det naturvetenskapliga innehållet. Detta skulle 
kunna vara en anledning till de skiftande antalet gånger barnen har uttryckt sig. Exempelvis 
visade Ture sitt intresse för olika fenomen och därmed försökte vi skapa undervisningstillfällen 
utifrån dessa vilket resulterade i att han gavs möjlighet att uttrycka sig vid flertal tillfällen. Dock 
försökte vi involvera icke deltagande barn i samtliga situationer men resultatet visade att vår 
strävan inte lyckades fullt ut. 	
	
Det framhålls i läroplanen Lpfö 18 (Skolverket, 2018) att förskolans personal ska vara aktivt 
deltagande i barnens vardag för att kunna vara ett stöd i kommunikationerna som sker. I denna 
studie har vår intention varit att hela tiden vara uppmärksamma och närvarande i situationerna 
med barnen för att kunna skapa lärandetillfällen utifrån deras spontana upptäckter. 
Förskollärare som inte har detta närvarande och deltagande förhållningssättet kan missa många 
tillfällen för undervisning vilket kan få konsekvenser för barns utveckling.  Situationer där 
förskolläraren har detta närvarande förhållningssätt kan ha stor betydelse för barns lärande och 
utveckling. Förskolläraren deltar i situationen och kan benämna fenomen med korrekta 
begrepp, ställa utmanande frågor och stötta barnen i sitt utforskande. Eidevald et al. (2018) 
beskriver att planerad undervisning innebär att förskolläraren förbereder miljö och material för 
att underlätta undervisningen. Detta resonemang antyder att den spontana undervisningen är 
svårare att genomföra. Backman (2018) framhåller att den spontana undervisningen ställer höga 
krav på förskollärarens kunskap inom det specifika område som det undervisas om. Även 
Sheridan och Williams (2018) redogör för att en viktig aspekt inom spontan undervisning är 
förskollärarens kompetens och förmåga att tillvarata de spontana situationerna som uppstår. 
Trots vår ovana att skapa undervisning utifrån spontana situationer upplevde vi att det inte 
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behöver vara så komplicerat. Svårigheten låg i att behålla barnens fokus på lärandeobjektet men 
även ha tillräcklig kunskap att fördjupa lärandet och utvecklingen hos barnen.	

Implikationer för yrkesuppdraget	
Under processen med denna studie har vi erövrat en hel del kunskap gällande den spontana 
undervisningen. En implikation skulle kunna vara personaltätheten, en stor barngrupp med få 
förskollärare kan få konsekvenser för antalet spontana undervisningssituationer som är möjliga 
att tillvaratas. Men samtidigt behöver inte det ha någon betydelse så länge förskolläraren är 
närvarande i barnens lek och utforskande. Av vår erfarenhet från VFU är barnen där 
förskolläraren är, om denne är närvarande och lyhörd, vilket kan bidra till många spontana 
undervisningssituationer, till skillnad från om förskolläraren antar ett passivt och övervakande 
förhållningssätt vid utevistelsen. Ytterligare implikation är förskollärarens kompetens, för att 
kunna undervisa i naturvetenskap krävs det kunskap i ämnet. Trots att naturvetenskap ingår i 
förskollärarutbildningen bidrar forskningen till nya insikter och därmed är det av vikt att 
förskolechefen ger förutsättningar till vidare utbildning och kompetensutveckling. 	
	
Vi har under denna studie lärt oss bland annat att bara för att det finns ett fokus för vad som ska 
läras och undervisas om, finns inga garantier för att det kommer ske något lärande eller bli 
någon bra undervisningssituation. Vi har även insett att det krävs bred och gärna lite djupare 
kunskap om naturvetenskapliga fenomen för att på ett bra sätt kunna undervisa barn, då man 
behöver ha en djupare kunskap för att kunna förklara på ett enklare sätt. Studien har även gett 
oss mer kunskap kring hur man kan gå tillväga för att undervisa barn och strategierna har varit 
väldigt givande att lära sig, liksom att kunskaper om kritiska aspekter och varför dessa är viktiga 
för att kunna urskilja exempelvis en insekt är betydelsefulla. 	
	

Förslag till fortsatt forskning	
Vår studie genomfördes utan att undersöka de deltagande barnens eventuella utveckling och 
lärande. För att synliggöra om barnen tillägnat sig någon kunskap hade det varit intressant att 
genomföra en liknande studie och undersöka barnens utveckling och lärande i jämförelse med 
undervisning som utgått från en planering.   	
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Bilagor	
	

Deltagande i studie för examensarbete 	
Hej!	
Vi studerar till förskollärare och skriver just nu vårt examensarbete där vi undersöker hur förskollärare 
kan ta tillvara på spontana undervisningssituationer i naturvetenskap. Vi kommer att gå ut i naturen med 
en mindre barngrupp och försöka ta tillvara på deras nyfikenhet och skapa lärandetillfällen där vi 
fokuserar och riktar barnens uppmärksamhet mot naturvetenskap. Vi kommer att själva agera 
förskollärare under några tillfällen och observera varandra, om tillfälle ges kommer förskolans egen 
ipad användas för att filma situationen. De eventuella filmerna kommer endast användas i analysen av 
situationerna och kommer ej lämna förskolan. Alla deltagare garanteras anonymitet genom att namn på 
barn, pedagoger och förskola fingeras. 
	
Mvh Lina Sundqvist och Eva Danielsson  
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