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Syftet är att undersöka hur pedagogerna arbetar utomhus kring barns lärande inom 
naturvetenskap. Observationer har genomförts på fyra förskolor. Resultatet visar att 
det finns skillnader kring pedagogers synsätt på barns lärande utomhus.  Vår 
tolkning av studien är att pedagogerna har skiftande fokus i arbetet kring läroplanens 
mål. En slutsats är att de flesta pedagogerna är medforskare och tillsammans med 
barnen upptäcker de naturvetenskapen.  
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1 Inledning    

Det finns forskning som visar att lärande utomhus är viktigt (se till exempel Thulin, 
2006). En viktig del är pedagoger som uppmärksammar barns intresse då det kan 
möjliggöra meningsfulla och kreativa lärprocesser i mötet med naturen. Sandberg 
och Vuorinen (2008) vidhåller att många verksamma pedagoger inte har tillräckliga 
kunskaper om naturvetenskap. Detta tror Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner- 
Godée (2008) kan bero på att det i deras tidigare utbildning inte tagits upp så mycket 
som kopplas till vardagserfarenheter inom kemi, fysik och biologi. Författarna menar 
vidare att det inte finns några färdiga lösningar för hur man kan arbeta med barnen. 
Men genom att utforska tillsammans med barnen samt att synliggöra och utmana 
finns en god chans till barns förståelse inför det livslånga lärandet inom 
naturvetenskapen. 

Om förskolorna medvetet arbetar aktivt utomhus såsom Läroplan för förskolan 
föreskriver (Utbildningsdepartementet, 2010) menar vi att detta i framtiden kan leda 
till miljömedvetna barn med goda kunskaper kring sin omvärld. Vi tror att det kan 
leda till ökad respekt för vår natur och miljö (Sandberg & Vuorinen, 2008).  

I det sociokulturella perspektivet, vilket vi tar avstamp ifrån ses barn som 
kompetenta och att lärande sker i samspel med andra. Det är därför viktigt att 
pedagogerna har en medvetenhet kring barns lärande. 

I vår pilotstudie där vi tidigare påbörjade ett arbete med att undersöka pedagogers 
förhållningssätt till utomhuspedagogiken framkom det att det fanns stora variationer 
i verksamheten. Det framkom att det på olika förskolor var stora skillnader i 
pedagogers förhållningssätt till utomhuspedagogik. Vi är dock medvetna om att detta 
inte kan representera hela sanningen om hur det ser ut i förskolans verksamhet då 
den studien inte hade tillräckligt med data. 

Med hänvisning till vår pilotstudie samt tidigare forskning är det därför intressant att 
ta reda på mer om barns möjligheter till lärande utomhus när det gäller 
naturvetenskapliga fenomen. 

Vi har tagit stöd från läroplanens strävandemål och utgått utifrån dessa angående vad 
som förväntas av verksamheten. Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och Läroplan för 
grundskolan (Lgr 11) bygger på varandra. Därför kan lärprocessen likt en 
kunskapsresa för barnet börja i förskolan där en grundläggande förståelse för till 
exempel naturorienterande ämnen påbörjas (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Ämnet valdes för att vi upplever att det är vanligt att förskolor idag använder sig av 
utemiljön. Vi ställde oss ändå frågande till hur aktiva pedagoger är kring barns 
lärande utomhus inom det naturvetenskapliga området. 

1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar utomhus kring barns 
lärande när det gäller naturvetenskap. Vi har valt att undersöka om det i olika 
kommuner men även inom samma område och förskola förekom variationer i arbetet 
med synen på lärande utomhus. 
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Forskningsfrågan är: Hur möjliggör åtta pedagoger på fyra förskolor barns lärande 

inom naturvetenskapen utomhus? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Under rubriken bakgrund ges en historisk återblick, förskolans styrdokument finns 
med, där strävandemål inom barns lärande och naturvetenskap beskrivs. I den 
teoretiska bakgrunden lyfts barns lärande inom, och utemiljöns betydelse för, 
naturvetenskapen. I metodkapitlet redogörs för metodval och genomförande, den 
datainsamlingsmetod som använts, urvalsgrupp, vilka etiska överväganden som 
gjorts, hur det insamlade materialet har tolkats samt undersökningens trovärdighet 
och tillförlitlighet. Därefter presenteras under resultat en sammanställning av vad 
observationerna lett fram till. Vårt resultat tolkas och diskuteras utifrån likheter och 
skillnader i pedagogers arbete, slutsats för studien, relevans för förskolläraryrket 
samt förslag på fortsatt forskning.  

1.3 Definitioner av begreppen pedagog och utomhuspedagogik  

Begreppet pedagog innefattar barnskötare samt förskollärare. Barnskötare är en del 
av arbetslaget och även om förskollärare har det yttersta ansvaret så ska 
barnskötarna också arbeta efter läroplanens mål (Utbildningsdepartementet, 2010). 
Flera av barnskötarna som vi har observerat har ett intresse och/eller har valt att gå 
kurser som handlar om utomhuspedagogik som ökar deras kompetens i ämnet.  

Nationalencyklopedins definition av begreppet utomhuspedagogik: pedagogik som 
utgår från platsens betydelse för lärandet.  

Vi valde att använda oss av begreppet utomhuspedagogik som kan förstås som 
upplevelsebaserad pedagogik där pedagogerna tillsammans med barnen upptäcker 
sin närmiljö i skogen, trädgården, gården och andra utemiljöer (Szczepanski, 2008). 
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2 Bakgrund 

Sökningar på databasen ERIC har gjorts med sökorden: Child* AND Preschool* AND 
Outdoor AND science med begränsningen ”Peer reviewed” som gav 85 träffar. 
Artiklarna vi hittade var inte relevanta för inriktningen i vårt arbete som handlar om 
barns möjligheter till lärande utomhus inom naturvetenskap. Vi gjorde en andra 
sökning som gav resultat: Preschool* AND teacher AND science AND Outdoor även 
den med begränsningen ”Peer reviewed” som gav 6 träffar och av dessa valdes 3 
artiklar. 

En sökning på Google gjordes: doktorsavhandling, lärande, förskola, naturvetenskap, 
där vi fann en relevant publikation, en lic. avhandling.  
En andra sökning gjordes och vi hittade en relevant doktorsavhandling. 
Tidigare kurslitteratur har även använts.  
 

2.1 Historisk bakgrund 

Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver att i den svenska förskolan har naturen länge setts 
som ett viktigt inslag i verksamheten. Barnträdgårdslärarinnorna inspirerades till 
stor del av Friedrich Fröbels (1782-1852)  naturfilosofi och pedagogik. Hans barnsyn 
innebar att barnen behövde näring och stimulans för att utvecklas liksom plantor. 
Respekt för naturen var en viktig del av det svenska kulturarvet ansåg 
barnträdgårdslärarinnorna och de anordnade därför utflykter till skog och 
jordbruksmark. Henriette Schrader-Breymann (1827-1899) utvecklade Fröbels 
pedagogiska tankar, att arbeta utifrån barns intresse inom naturvetenskap. Utifrån 
barnstugeutredningen utvecklades kunskapen om naturorientering och detta 
grundades på naturvetenskaplig utveckling där barnen skulle få möjlighet att på ett 
naturligt sätt uppleva kontakt med djur och växter. Syftet var att få en förståelse för 
naturvetenskapliga fenomen. Ett pedagogiskt program innehållande bland annat 
natur togs fram under sent 1900-tal för förskolan. Fröbelpedagogiken hade nu 
vidareutvecklats från att barnen hade setts som plantor till att ses som individer där 
deras upptäckter och utforskande var viktiga.  

Claesdotter (2005)  menar att det tidigt fanns en tydlig filosofisk-pedagogisk tanke 
kring lärande som sker utomhus. Författaren beskriver en praktisk visdom 
(phronesis) där miljön har betydelse och det fodras praktisk handling för att väcka 
tankar kring något. Redan på 1600- och 1700-talet talade empiristerna John Locke 
(1632-1704) och David Hume (1711-1776) om att kunskap uppkommer från våra 
sinnen och filosofen Jean- Jacques Rousseau (1712-1778) såg naturen som ett 
komplement till litterär bildning. Även Ellen Key (1849-1926) har bidragit med synen 
på barns lärande där pedagogen inte är den enda experten. Reformpedagogen och 
filosofen John Dewey (1859-1952) menade att ett lärande sker enklast om barnet får 
utforska och experimentera. Carl Von Linné (1707-1778) beskrivs som en av 
reformpedagogerna men det han efterlämnade menar Claesdotter (2005) till stor del 
var ett arv av uppstoppade djur, torra växter och stenar i lådor som inte väcker stor 
nyfikenhet. Det är anknytningen till verkligheten och direktkontakten som ger 
utgångspunkten för ett lärande. Författaren menar att det därför är viktigt att 
använda sig mer pedagogiskt av naturen såsom den är i verkligheten. En uppstoppad 
fågel ger till exempel inte hela sanningen om den.  
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2.2 Förskolans styrdokument  

Svenska förskolan har som uppdrag att förbereda barnen för kommande skolgång 
och erbjuda en förförståelse kring ämneskunskaper som, till exempel, 
naturvetenskap. Detta medför att det läggs fokus på ämnesdidaktiska frågor i 
verksamheten (Klaar, 2013). I Läroplan för förskolan finns det bland annat 
strävandemål som handlar om naturvetenskap. I dessa strävandemål lyfts att barnen 
ska få en förståelse för hur natur, människa och samhälle påverkar varandra. 
Läroplanen framhåller vidare att verksamheten ska stödja barns intresse, deras 
erfarenheter och att verksamheten ska erbjuda barnen en skapande och utforskande 
miljö. Förskolan ska även stimulera barnens förmåga att uttrycka sina uppfattningar, 
att reflektera kring, lyssna och förstå andras perspektiv. Förskolan ska sträva efter att 
varje barn:  

”utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra, 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap,”(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). 

2.3 Teoretisk bakgrund 

Vi har utgått ifrån det sociokulturella perspektivet där grundtanken är att människor 
lär tillsammans och av varandra (Säljö, 2011). Vygotskijs tankar kring biologiska 
processer var att alla barn oavsett var de lever, till en början utvecklas relativt lika. 
Det som sedan påverkar deras utveckling är att barnen växer upp i olika kulturer och 
när de börjar kommunicera med andra menade han att barnets utveckling även 
bestäms av sociokulturella faktorer. Språket har en betydande roll i den 
sociokulturella teorin då det, till exempel, möjliggör kommunikationen och 
förståelsen mellan människor. Det finns utrymme i detta samspel att utvecklas i sitt 
lärande och här finns möjlighet att få stöd eller bli utmanad vidare.  

En del av Deweys (I Sundgren, 2011) pedagogiska filosofi var också att barn föds 
sociala. Szczepanski (2008) menar att barn är kompetenta och att deras lärande sker 
tillsammans med andra. De konstruerar också sitt eget lärande utifrån sina 
erfarenheter. Barns lärande står i relation till den verksamhet som erbjuds i 
förskolan. Detta menar Szczepanski (2008) till stor del påverkar vilka kunskaper 
barn utvecklar. I det sociokulturella perspektivet är Vygotskij känd för begreppet den 
proximala utvecklingszonen som innebär skillnaden mellan vad barnet själv har 
förståelse för samt vad det klarar av i samspel med en person som har högre 
kompetens kring ett ämne. En person med större erfarenhet behövs ibland för att 
stötta barnet att komma vidare i sin förståelse kring något. I utvecklingszonen kan 
pedagogen upptäcka var barnet befinner sig i sitt lärande och hur det kan utmanas 
vidare. I det sociokulturella perspektivet är det en central utgångspunkt att vi lär och 
utvecklas genom att delta i sociala praktiker.  

Aktivitets- och verksamhetsbegreppen är något som kännetecknar mycket av Deweys 
tankar kring lärande (I Sundgren, 2011). Det innebär att barnet har ett mål att skapa 
en förståelse kring sådant som intresserar dem. Denna förståelse söker barnet genom 
att prova på att göra saker och se resultatet, till exempel skulle det kunna vara när 
barnet undersöker om något flyter eller sjunker. Att se vad som flyter och vad som 
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sjunker kan då vara en erfarenhet barnet använder som grund för att påbörja ett 
lärande om densitet. Lärandet kan även utgå ifrån andras tidigare erfarenheter som 
barnet tar del av för att själv skapa förståelse kring något. Egna erfarenheter är basen 
i Deweys teori om ”Learning by doing” som innebär att vi lär genom det vi gör (I 
Sundgren, 2011). En förståelse genom samspel och kommunikation med andra är 
viktig för den reflekterade erfarenheten.  

2.4 Forskningsbakgrund  

2.5 I följande kapitel presenteras teorier om barns lärande och utemiljö samt barns 
intresse för naturvetenskap. 

2.5.1 Barns lärande i naturvetenskap 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2013) skriver att teorier om barns lärande har 
under åren förändrats från att det har varit till stor del åldern på barnet som har 
avgjort vilken mognad det anses ha för att lära sig något, till ett sociokulturellt 
perspektiv. I det sociokulturella perspektivet ställs det kompetenta barnet i fokus där 
inte enbart ålder ses som en måttstock för vilken mognad ett barn förväntas ha. 
Utveckling och lärande ses som varandras förutsättningar där barn utvecklas genom 
att de lär sig någonting och de har även möjlighet att lära genom utveckling. 
Pedagogens skicklighet i att fånga barns intresse och vetgirighet är grunden till barns 
lärande samt att pedagogen ser barnet som en helhet med sociala, emotionella och 
tankemässiga dimensioner. Barns tidigare upplevelser och erfarenheter är deras 
utgångspunkt för nya upptäckter och för att skapa vidare förståelse. Det är också 
viktigt att pedagogen är medveten om olika lärostilar och om det enskilda barnet. 
Pedagogerna behöver också ha en förståelse för, och kunna tolka barnens tankevärld 
för att på så vis kunna utmana det vidare. 

Barn upptäcker tidigt sin omvärld där naturvetenskapen har en stor del och därför 
har bland annat utomhusmiljön stor betydelse för deras utveckling. När barn får 
uppleva olika miljöer har de möjlighet att skapa, samt få en förståelse och respekt för 
djur och natur (Sandberg & Vuorinen, 2008). Under tidig barndom, tenderar barn att 
utforska föremål och händelser som sker i deras omgivning genom att peka på, höra, 
se, lukta, smaka och att ställa frågor av nyfikenhet. Barns nyfikenhet bör stödjas av 
pedagogerna och varje fråga som barnen ställer bör besvaras noggrant eftersom 
pedagogernas egen nyfikenhet och passion för vetenskap kan bli en förebild för 
barnen (Timur, 2012).  

Gustavsson och Pramling (2014) skriver att vid införandet av läroplanen flyttades 
tyngdpunkten från vård och omsorg till barns lärande. Men det finns fortfarande en 
helhetssyn på barns utveckling. Författarna anser att det behövs mer forskning som 
kan visa hur pedagogerna stödjer barns lärande i till exempel naturvetenskap. Utifrån 
tidigare forskning har det framkommit att en del pedagoger är emot den nya 
inriktningen på lärande och de är kritiska mot begreppet, att barn lär sig, för att de 
hellre vill låta barn vara barn. Samt att barnet ska få leka ensamma och inte tvingas 
in i något lärande så snart barnet börjar i förskolan. Vissa pedagoger är kvar i den 
gamla föreställningen som fanns innan läroplanen reviderades 2010, att barn i 
förskolan inte är mogna för att kunna tillgodogöra sig kunskap. Ute i naturen får 
barnet ofta undersöka och utforska på egen hand. Det kan bero på att en del av 
pedagogerna inte har en förståelse för grundläggande vetenskapliga begrepp menar 



 6 

Gustavsson och Pramling (2014). Detta håller även Thulin (2006) med om att om de 
vuxna inte skapar situationer som möjliggör för barn att upptäcka naturvetenskapliga 
fenomen så finns en risk att stora delar av dessa inte synliggörs för barnen.  

Forskning visar att barn behöver ha stöd av en vuxen för att utveckla en förståelse för 
vissa fenomen som finns i naturen. Hur pedagogerna uppfattar barns lärande och 
vilken roll pedagogen finner sig ha i detta, är avgörande för barns lärandeprocesser. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2013) menar att pedagogen bör ha goda 
kunskaper i att observera och interagera med barn för att sedan kunna arbeta vidare 
med detta i dokumentationsarbetet. Om pedagogen anser att barnen ska utveckla en 
förståelse för till exempel naturvetenskap, så behöver pedagogen stödja barnen i de 
här situationerna och i barnets sätt att förstå fenomenet. Pedagogerna måste ta en 
aktiv roll i barnets lärande och inte förvänta sig att barn själva ska utforska på egen 
hand (Gustavsson & Pramling, 2014; Thulin, 2006). 

Inom Reggio Emiliapedagogiken (Dahlberg & Åsén, 2011) anses det vara en utmaning 
för pedagogen att försöka ta tillvara det som barn intresserar sig för och att själv, som 
vuxen, inte vara rädd för att vara nyfiken. Det är då det finns möjlighet att vara en 
medforskare tillsammans med barnen. Pedagoger bör ta sig tid till att lyssna in och 
på så vis få större möjlighet att förstå barnets perspektiv (Brage & Linde, 2012). Det 
är omöjligt för någon att förstå hur någon annan tänker men om pedagogerna 
observerar det barnen gör så kan de få en större förståelse kring barnens 
tankeprocesser (Elfström m.fl. 2008). Detta kan pedagogerna göra genom att vara 
närvarande och lyssna in vad som barnen har tankar om (Thulin, 2006; Maynard & 
Waters, 2007) samt att pedagogerna har en medvetenhet om barns tidigare 
erfarenheter för att kunna utmana dem vidare (Pramling & Pramling Samuelsson, 
2013). Säljö (2011) menar att om barnen ges möjlighet att beskriva det som de är 
intresserade av kan också deras eget lärande komma fram. Precis som Vygotskij 
menade att i den proximala utvecklingszonen där barnen i samspel med andra 
vidareutvecklar sitt lärande.  

Klaar och Öhman (2014) skriver att önskemål och förväntningar på pedagogernas 
ämnesspecifika kunskaper har ökat under de senaste åren och läroplanen har en 
starkare betoning på bland annat naturvetenskaplig kunskap. Detta anser även 
Thulin (2006) som menar att det är viktigt att vuxna tillsammans med barnen 
upptäcker och utforskar naturvetenskapliga fenomen så som det beskrivs i 
läroplanen. Timur (2012) anser att pedagoger bör kunna motivera varje barn att delta 
i naturvetenskaplig verksamhet och utforskande. Därför behöver pedagogerna ha 
kunskap om barns kognitiva utveckling, kunna planera aktiviteter med tanke på 
olikheter i barngruppen, väcka barnens nyfikenhet inför naturvetenskapen och lyssna 
på deras kreativa idéer om naturvetenskap och ge en effektiv inlärningsmiljö. Thulin 
(2006) tar stöd i förskolans läroplan där det beskrivs att det inte är tillräckligt att 
barn ges tillfälle att uppleva naturen. Verksamheten ska också erbjuda barnen en 
grundläggande förståelse kring miljö- och samspelsfrågor i naturen. Om barn efter 
sina förutsättningar får upptäcka och utforska med vuxna finns goda möjligheter för 
barns utveckling kring kunskaper som senare kan leda fram till en helhetssyn i det 
ekologiska kretsloppet. 

2.5.2 Utemiljö och barns intresse för naturvetenskap 

Claesdotter (2005) menar att det är utomhus som alla sinnen är aktiva i lärprocessen 
och för pedagoger bör det vara naturligt att tillsammans med barnen se sig omkring i 
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naturen efter vad som finns i barns närhet som kan intressera dem för 
naturvetenskap samt att ha läroplanens strävandemål i åtanke. Klaar (2013) menar 
att naturvetenskapen är ett brett ämne som, förutom kunskaper kring naturfenomen 
samt undersökande metoder, även omfattas av lärande och socialisationsprocesser 
som kommer in på till exempel upplevelser och känslor, estetiska uttryck och även 
moraliska och etiska ställningstaganden. Om barnen ges möjlighet till kunskaper om 
hur man odlar och sköter om till exempel frön som gror, fotosyntesen, när det växer 
och fulländas till en tomatplanta så blir smakupplevelsen av den färdiga tomaten en 
bred upplevelse för flertalet sinnen. För att tomaten ska växa så bra som möjligt krävs 
det också kunskaper om vikten av att den växer på rätt plats och ges så goda 
förutsättningar som möjligt. Författaren beskriver vidare att naturvetenskapen även 
kan handla om krafter på en lekplats där upplevelsen av kraften uppstår när barn till 
exempel gungar. För att barn ska kunna få ett meningsskapande kring detta är det 
viktigt att pedagogerna lyfter det som sker när till exempel, frön gror eller när 
karusellen och gungan på lekplatsen tar fart. När barn leker utomhus finns det goda 
möjligheter för pedagogen att vara medupptäckare då miljön väcker kreativa 
samtalsämnen eftersom lek och lärande hör ihop. Utemiljön erbjuder även 
upplevelser då det hela tiden finns spännande material som går att transformera i all 
oändlighet (Klaar, 2013). 

Claesdotter (2005) och Gustavsson och Pramling (2014) skriver att det är en 
självklarhet i verksamheten att vara utomhus men att det i många arbetslag finns en 
oenighet kring de möjligheter som finns.  En bidragande orsak till detta anser 
Claesdotter (2005) vara att vissa pedagoger inte vet varför och hur de kan använda 
sig av utomhuspedagogiken. Men som Klaar (2013) beskriver är det viktigt att 
pedagogerna har kunskap om att naturprocesser har olika skeenden, att det ger olika 
konsekvenser av det som försiggår och på stället där det sker. I utemiljön främjas vår 
nyfikenhet, kreativitet och samarbete samt att känslor väcks som kan få oss att bry 
oss om vår natur och miljö. Maynard och Waters (2007) anser att barn tillåts vara 
mer rörliga och testa sina gränser utomhus och på så vis kan utomhusmiljön bidra till 
att barnen ges möjlighet till lärande med hela kroppen (Claesdotter, 2005). Det är ur 
barnens perspektiv som verksamheten kan utvecklas, möta barnen och därefter 
arbeta kring barns intressen som rör naturvetenskap (Ärlemalm-Hagsér, 2008). 
Kragh-Müller (2012) menar att de barn som vistas ute i naturen reflekterar kring sina 
upplevelser, erfarenheter och de utvecklar en förståelse för sin omvärld. Detta håller 
även Brage och Linde (2012) med om, som skriver att det är viktigt att utgå ifrån 
barnens funderingar, upptäckter och erfarenheter. Författarna menar precis som 
Maria Montessori (1870-1952) (Ahlquist, Gustasson & Gynther, 2011) att det är 
viktigt att barnen ges möjlighet att i lugn och ro utforska och reflektera kring sådant 
som fångat deras intresse. Det viktigaste verktyget är leken, när barnen utforskar och 
upptäcker naturen. Genom barnens nyfikenhet och när leken används lockas fler 
barn att delta eftersom det kan upplevas som ett mer lustfyllt lärande. Barnen måste 
också få vara delaktiga genom att prova och även dela med sig av sina tankar kring 
vad som händer eller vad som kommer att hända, att barnen tillåts ställa hypoteser 
som de tillsammans provar, att de till exempel utforskar vilka material som sjunker 
eller flyter. Barn i förskolan leker gärna och utforskar naturmaterial så som sand, 
vattenpölar, lera, grus etcetera. Med dessa naturmaterial finns goda möjligheter att 
utforska och att lära tillsammans där det finns något som passar alla (Brodin & 
Lindstrand, 2008). Brage och Linde (2012) lyfter även vikten av att pedagogen 
lyssnar in vad barnen egentligen säger och frågar om, för att hjälpa till att utforska 
vidare och utveckla deras lärande. Vidare, angående barns lärande menar 



 8 

Szczepanski (2008), att utomhusmiljön är viktig då det där skapas meningsfulla och 
kreativa lärprocesser i mötet med naturen. 

Barnen intresserar sig för och utforskar naturvetenskap i sin vardag på olika sätt 
(Brage och Linde, 2012). Pedagogen bör inte ha för bråttom i sin observation 
eftersom det är angeläget att barnen ges tid till att utforska och att de själva får 
komma fram till en hypotes. Att som pedagog ställa öppna frågor är viktigt för att 
hjälpa barnen vidare i sitt utforskande samt att frågan är riktad till barnet och att den 
inte blir som en ämnesfråga (Brage & Linde, 2012; Elfström m.fl, 2008). Även 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter vikten av att om barnen ges 
möjlighet och tid till att beskriva eller förtydliga något kan de på så vis se sitt eget 
lärande. När barnet förtydligar hur det tänker kring något så sker även ett lärande 
hos barnet själv. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att barnen behöver stöd i att 
skapa meningsfulla sammanhang och de behöver bli utmanade kring sina intressen. 
Lärande utomhus anses koppla samman känslan och förnuftet, det själsliga, det 
praktiska och teoretiska, knopp och kropp blir ett (Claesdotter, 2005).  

Thulin (2006) skriver om att hon tar sin teoretiska utgångspunkt i ett pragmatiskt 
förhållningssätt till lärande, där tron är att barnen redan från födseln är sociala 
varelser och att de utvecklas i interaktion med sin omgivning. Att lärande bäst sker i 
rätt miljö ges det också exempel på när författaren beskriver att tillgången till rätt 
material i rätt miljö mer naturligt utgör en utgångspunkt för samtal, upptäckter och 
jämförelser mellan årstidsskiftningar, djurs färger och hur de lever i naturen etcetera. 
Hon menar vidare att om utgångspunkten tas från barns perspektiv samt att 
lärmiljön präglas av ett meningsfullt sammanhang, så kan barnen möta så gott som 
vilket innehåll som helst. En stor del av förskolans uppdrag är att bidra till att barn 
ska ges möjlighet att utveckla ett omtänksamt förhållningssätt till miljö och natur, 
och att de skapar förståelse kring sin delaktighet i naturens kretslopp.  
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3 Metod 

I kommande kapitel presenteras det tillvägagångssätt som vi har använt oss av i 
studien för att få svar på vår forskningsfråga. Det kommer även att redogöras för 
vilka metoder som har använts samt hur och varför dessa valdes till vårt arbete. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 

Observationer användes för att besvara vår forskningsfråga. Något 
observationsschema användes inte, däremot har syftet varit att så detaljerat som det 
har varit möjligt se och anteckna hur deltagarna har arbetat med barns lärande 
utomhus med inriktning mot naturvetenskap (Bryman, 2008). Vi anser att 
observationer har varit det mest tillförlitliga tillvägagångssättet för vår studie då det 
har möjliggjort för oss att vara med i verksamheten för att med egna ögon se vad som 
händer och sker. Vi valde denna metod framför intervjuer där resultatet kan 
påverkas, genom att pedagogerna där lättare kan ge svar utifrån vad de anser vara 
rätt arbetssätt men som inte beskriver hur det är i verkligheten. För att få en mer 
rättvis bild kring verksamheten så valde vi också att samtala med pedagogerna. Detta 
för att förtydliga en del av vår uppfattning av den verksamhet vi såg när fältstudierna 
utfördes. 

3.2 Dataanalys 

Vi läste igenom våra transskript och reflekterade tillsammans kring vad som hade 
framkommit samt våra egna tankar kring forskningsfrågan och våra upplevelser av 
observationerna som gjordes. Fältanteckningarna skrevs om till resultat och sedan 
analyserades dessa. Syfte och forskningsfrågan har vi hela tiden haft som 
utgångspunkt tillsammans med det sociokulturella perspektivet. Vi hade alltså 
bestämt oss innan för att observera om pedagogen ger stöd till barns vidare lärande 
och om pedagogen visade skicklighet i att fånga upp barns intresse och vetgirighet. 
Varje observation har sammanställts var för sig för att ge en tydligare överblick. Vi 
sorterade utifrån det vi såg där och då, hur aktiva pedagogerna var i sitt 
medforskande. 

Vi har valt att kategorisera vårt resultat utifrån hur vi anser att det finns likheter och 
skillnader i pedagogers arbete i våra observationer. Detta har vi gjort därför att det är 
möjligt att tydliggöra detta och variationen är något som vi har lyft i vår studie. 

3.3 Etiska överväganden 

Undersökningen har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven som 
gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet: Vi skickade ut ett missivbrev till de förskolor vi ville besöka för 
att informera deltagarna om uppsatsens syfte, deras uppgift i undersökningen och 
vilka villkor som gällde för deras deltagande. Där gavs även information om att 
deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de så 
önskar. De förskolor vi besökte skrev ett meddelande till berörda föräldrar om att vi 
skulle besöka dem och kort om vad som skulle göras. 
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Samtyckeskravet: Deltagarna gav oss sitt samtycke till att vara med i undersökningen 
och föräldrarna har informerats om att vi har utfört observationer på förskolan. 

Konfidentialitetskravet: Inga namn framkommer i vårt arbete när det gäller var och 
vem vi har observerat. 

Nyttjandekravet: Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

3.4 Urval 

Fyra kommunala förskolor i två olika kommuner kontaktades och tillfrågades om att 
delta i studien. Dessa förskolor skiljer sig något i hur de arbetar och en av förskolorna 
är inriktad mot utomhuspedagogik där pedagogerna även har en utbildning i 
utomhuspedagogik. På de övriga förskolorna arbetar de mer eller mindre aktivt med 
utomhuspedagogik. Anledningen till att vi valde dessa förskolor var att de inte 
arbetar med samma inriktning och det skiljer sig även i storlek på barngrupper och 
på antalet avdelningar. Vår förhoppning var att detta urval kunde ge svar på vår 
forskningsfråga då dessa inte är helt identiska. Vi har alltså använt oss av ett 
målinriktat urval som innebär att deltagarna och verksamheten inte är slumpmässigt 
utvalda såsom Bryman (2008) beskriver begreppet. Urvalet är medvetet på så vis att 
hela arbetslaget skulle representeras. Därför har vi valt att observera både 
barnskötare och förskollärare.  

Nedan följer en presentation av de observerade förskolorna. 

- Förskola 1, ”traditionell” förskola. En förskola med fyra avdelningar. På de 
avdelningar vi observerat är det cirka 21 barn och 3 pedagoger. Åldern på 
barnen är 3-6 år. Förskolan ligger centralt i en mindre ort. 
 

- Förskola 2, ”traditionell” förskola med två avdelningar. På den avdelning vi 
har observerat är det 20 barn och 3 pedagoger och 1 resurs. Åldern på barnen 
är 3-6 år. Förskolan ligger i utkanten av en mindre ort. 

 
- Förskola 3, arbetar i en större barngrupp med 35 barn, 6 pedagoger och 1 

resurs. De delar upp gruppen varje dag i en större och en mindre grupp där 
alla barn blandas. Åldern på barnen är 2-6 år. Förskolan ligger centralt på en 
mindre ort. 

 
- Förskola 4, ”traditionell” förskola varav en avdelning har inriktning mot 

utomhuspedagogik med en mindre barngrupp. Här går 11 barn i åldrarna 3-6 
år och arbetar 2 pedagoger. Förskolan ligger i utkanten av en mindre ort.  

3.5 Genomförande 

Fyra förskolor kontaktades via telefon och ett missivbrev skickades ut där 
information om undersökningen fanns med. Samtliga tackade ja till att delta. Datum 
och tid bestämdes och vi fick möjlighet att utföra observationer med samtliga utom 
två pedagoger, på grund av sjukdom. Detta löstes genom att två andra pedagoger 
deltog. 
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Vad som skulle observeras valde vi att inte delge pedagogerna eftersom vi inte ville 
styra verksamheten för att få en så sanningsenlig bild som möjligt. Vi talade om att vi 
behövde vara i en utomhusmiljö, samt att det var pedagogerna som skulle observeras. 

Vi förberedde oss genom att vara pålästa kring barns lärande, utomhuspedagogik och 
vad naturvetenskap kan innebära och vi var överens om exakt vad som skulle 
observeras.  

Två observationer utfördes samtidigt då vi följde en pedagog var på samma förskola.  
Detta på grund av att vi ville samla in så mycket data som möjligt under en kort 
tidsperiod. Varje observationstillfälle var cirka 60 minuter. Efteråt reflekterade vi 
kring insamlat material och vad som ansågs vara relevant att ha med i studien och 
resultatet sammanställdes.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) menar att för att göra en mätning av undersökningens kvalitet är 
reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (trovärdighet) viktiga aspekter.  

Reliabilitet handlar om hur forskaren bearbetat datamaterialet för att beskriva detta 
på ett tillförlitligt, förståeligt och intressant sätt. Urvalet av pedagoger kan öka 
undersökningens precision då de är verksamma i olika kommuner och arbetslag på 
skilda förskolor. Pedagogerna visste bara att vi hade som önskemål att vara utomhus. 
På så vis tror vi att deras förhållningssätt inte påverkades eftersom de inte visste 
exakt vad vi observerade. 

Validitet beskrivs som hur observatören har uppfattat och tolkat datamaterial som 
samlats in. Det finns en medvetenhet för att vårt personliga intresse för ämnet och 
personliga erfarenheter kan ha påverkat tolkningar av insamlat datamaterial. Detta 
kan delvis ses som en nackdel men det kan också ha ökat trovärdigheten att vi har 
varit två som har tolkat och reflekterat över datamaterialet. Det som kan väga upp 
detta till vår fördel är även vår utbildning, mycket av den litteratur som vi läst inom 
ämnet och att vi har tagit stöd i läroplanen.  

Pedagogerna som observerats är utbildade barnskötare och förskollärare. Detta tror 
vi kan öka trovärdigheten i vår undersökning ytterligare eftersom det är arbetslagets 
uppdrag där förskollärarna har det yttersta ansvaret att tolka och arbeta kring de 
strävandemål som finns. Men att det även är barnskötarnas ansvar att ha kunskap 
och jobba efter strävandemålen.  

När vi tog kontakt med förskolorna valde vi alltså att endast informera om att 
observationerna skulle genomföras utomhus men inte specifikt vad vi skulle titta på. 
Detta på grund av att vi inte ville påverka pedagogernas arbete för att få en så 
sanningsenlig bild som möjligt. Vi har reflekterat kring att pedagogerna på 
verksamheterna har varierande erfarenhet, utbildning och intresse. Detta arbete 
redogör för vår syn på observationerna samt för våra tidigare erfarenheter vilket 
bidrar till transparens och ökar validiteten. Vi är även medvetna om att pedagogerna 
var mitt i situationen och har sett med andra ögon än vi som enbart observerade.  

Vår uppsats kommer att läggas upp på databasen Diva men vi har erbjudit oss att 
mejla en länk till vår studie så att de förskolor som deltagit enkelt kan ta del av den. 
Flera av de förskolor som vi har varit i kontakt med har ställt sig positiva till detta och 
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vi som observerat känner att det ökar tilliten till oss och det vi har valt att skriva om 
(Bryman, 2008). 
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4 Resultat 

I nedanstående avsnitt presenteras de observationer som har transkriberats. Detta 
för att ge läsaren en tydlig bild av det vi har sett. Under varje observation ges en 
analys som vi sedan kopplar till teori och tidigare forskning. Eftersom studien 
handlar om barns möjligheter till lärande inom naturvetenskap kopplar vi endast de 
strävandemålen som passar in.  

För att tydliggöra vem som säger vad i observationerna står ”B” för det barnet säger 
och ”P” för vad pedagogen säger. Vi vill även förtydliga att ”Pelle” är ett fiktivt namn. 

Vi har observerat hur aktivt och intresserat pedagogen arbetat med barnen. Det vi har 
valt att titta närmare på är hur pedagogens förhållningssätt är kring 
naturvetenskapen. Hur pedagogen utmanar barnen och om de är delaktiga i deras 
utforskande. Detta kommer vi att presentera i våra analyser. 

Observation 1, förskola 1 

Observationen utfördes på förskolegården där flera av barnen visar intresse för 
spindlar. Det är ingen av pedagogerna som uppmärksammar detta till en början. En 
av pedagogerna vill inte vara nära spindlarna då hon säger att hon inte tycker om 
dem.  

P: Jag tycker inte om spindlar. Är den borta? Ni ska vara snälla mot dem. 

Pedagogen går istället iväg för att hjälpa ett barn vid gungorna och går förbi en grupp 
med barn som gräver i sanden. Hon försöker visa ett barn hur man kan göra fart på 
gungan.  

P: Fram med benen. Luta dig bakåt. 

Vid en bänk, bredvid två barn, sitter en annan pedagog och samtalar med barnen. De 
pratar om vad de vill göra och hon ställer lite frågor till dem. Pedagogen frågar också 
barnen som intresserar sig för spindlarna var de har hittat dem.  

Ett barn kommer förbi och snurrar en pinne över huvudet. Pedagogen säger till 
barnet att han kan träffa ett annat barn i ansiktet med pinnen och frågar om han kan 
använda den till någonting annat istället. Barnet slutar snurra med pinnen och går 
därifrån.  

Analys av observation 1, förskola 1 

Pedagogen lämnar barnen som visar stort intresse för spindlar. Barnen ges ingen 
möjlighet eller tid till att tillsammans kunna samtala med någon vuxen om dessa. 
Pedagogen visar empati när hon säger till barnen att de ska vara snälla mot 
spindlarna. Men hon fullföljer inte detta resonemang då hon går vidare efter den 
kommentaren. Detta tror vi också skulle kunna handla om att pedagogen vill att 
barnen ska låta spindlarna vara eftersom hon själv är rädd för dem.  

 Det framkom en del naturvetenskap när pedagogen försökte lära barnet att göra fart 
på gungan eftersom det hör till naturvetenskap och handlar om krafter, pirr i magen 
och armstyrka för att hålla sig kvar men det kan också upplevas en spänning och 
glädje i att gunga högt. Här hade pedagogen haft möjlighet att synliggöra 
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naturvetenskap genom att lyfta det som barnet gör för att få fart på gungan och de 
krafter som verkar (Klaar, 2013). Pedagogen missar flera lärandetillfällen under 
observationen. Det kan finnas många anledningar till detta och eftersom vi endast 
observerade pedagogen under en timme så kan vi egentligen inte dra några klara 
slutsatser. Thulin (2006) menar att om vuxna inte möjliggör situationer och lyssnar 
in vad det är barn vill veta mer om när det till exempel handlar om naturvetenskap så 
kan dessa tillfällen till meningsskapande gå förlorade. Om pedagogen hade 
tydliggjort för barnet som gungade hade det funnits möjlighet att synliggöra enkla 
fysikaliska fenomen, som farten på gungan (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Observation 2, förskola 1 

Observationen görs på förskolegården där barnen kommer fram med en hink 
spindlar som de har fångat. Pedagogen frågar vad det är som de har hittat och när 
hon ser att det är spindlar ryggar hon tillbaka. Hon påpekar för barnen att de skriker 
mycket och att det bästa är om spindlarna släpps fria. 

P: Inte döda dem, det kanske gör ont om ni dödar. Släpp ut dem, man är ingen bra 
kompis om man dödar spindlarna. 

Barnen vill ändå ha spindlarna kvar och pedagogen frågar var de har hittat så många 
spindlar. De berättar att det finns massor av dem högt upp på förrådsväggen, varpå 
pedagogen följer med till förrådet för att titta.  

Barnen ger som förslag att de ska använda en sopkvast och pedagogen uppmuntrar 
dem att prova. Eftersom sopkvastarna inte är tillräckligt långa så undrar hon vidare 
om de behöver något mer för att komma åt spindlarna på väggen.  

P: En borste? Ja, prova. Vad kan ni mer behöva för att få ner dem? 

Barnen uppmanas att se om de når när de står på en stubbe som de rullat fram.  

P: Nu når Pelle spindlarna på väggen. 

Det uppkommer även en kort konversation med ett barn som ser en mygga och 
undrar varför det finns myggor ute när det är så kallt. Pedagogen och barnet samtalar 
och de resonerar kring att de kanske är hungriga och är ute på jakt efter mat.  

Analys av observation 2, förskola 1 

Pedagogen visar intresse och samtalar om spindlarna samtidigt som hon uppmuntrar 
barnens olika förslag. Pedagogen skapar en kompisrelation mellan spindeln och 
barnen när hon nämner att man inte är någon bra kompis om man dödar spindlar. 
Här skapas en typ av empati då pedagogen pratar om kamratskap.  
Pedagogen lyfter mycket vad hon själv upplever och tycker om spindlar. Det hade 
funnits fler möjligheter att bekräfta barnens intresse för spindlarna om pedagogen 
utgått från barnens perspektiv som Ärlemalm- Hagsér (2008) även skriver om. Detta 
gör pedagogen däremot när hon lyfter naturvetenskapen genom att samtala med ett 
barn om det kalla vädret och orsaker till varför myggan fortfarande är framme. 
Däremot så hade barnets intresse kring myggan kunnat utvecklas mer genom 
pedagogens svar så som Gustavsson och Pramling (2014) beskriver att pedagoger 
behöver ha en aktiv roll i barnets lärande och inte förvänta sig att barnen själva ska 
utforska. Pedagogen är däremot aktiv när hon ställer frågor om var spindlarna bor, 
var man kan hitta dem och hur barnen ska få ner de spindlar som sitter högt upp på 
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en vägg. Hon uppmuntrar deras förslag till att prova att använda en sopkvast och när 
barnen sedan inte når utmanar hon dem genom att ställa frågor om vad de kan 
använda sig av för att komma åt spindlarna. Här får barnen möjlighet att tillsammans 
med pedagogen utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap så som det 
står i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2010, s.10).  
 

Observation 3, förskola 1 

Observationen börjar ute i skogen där alla barnen är aktiva med att samla in material 
i en plastpåse som de sedan ska använda till att göra en egen liten skog i en större 
plastlåda. Löv, pinnar, stenar och annat naturmaterial samlas in och pedagogen 
bekräftar och uppmuntrar barnen när de visar vad de hittar. Tillbaka på förskolan 
fortsätter arbetet med att pedagogen tillsammans med barnen som alla är aktiva och 
visar intresse för aktiviteten. De börjar med att ta fram en låda ur ett förråd och de 
bestämmer att den ska bli en skog för maskar. I samtalet framkommer det att 
materialet som barnen samlat in passar bra i en maskskog eftersom detta hör till 
deras naturliga miljö.  

P: Jaha, är det en maskskog? […] Ja, tusenfotingar kan också bo i den. 

Maskarna får senare tusenfotingar som grannar efter att ett par barn har hittat 
sådana. Tusenfotingar är något som pedagogen samtalar vidare om med barnen och 
det framkommer funderingar kring hur många fötter en tusenfoting har. Barnen 
kommer med olika förslag, alltifrån två fötter till hundramiljoner och pedagogen 
svarar: 

P: Oj, det var många förslag. Tror ni att vi kan räkna? 

Varpå barnen tjoar, Nej, de är för små. 

Tre flickor och två pojkar hittar maskar under en sten som de lyfter på och pedagogen 
bekräftar vad barnen samtalar om och visar. Samtidigt riktar hon uppmärksamheten 
mot en pojke som gungar på ett träd. 

P: Nej, vet du vad, vi ska vara rädda om våra träd. Du gungar ju på grenen. Vi vill ju 
att det ska komma nya löv på trädet nästa år. 

Analys av observation 3, förskola 1 

Pedagogen är medupptäckande och tillåtande i sitt arbetssätt då hon låter barnen 
styra genom att bestämma vilka material som ska användas och vad de ska användas 
till. Detta skriver även Sandberg och Vuorinen (2008) om att barns lek och glädje i 
att utforska utemiljön med naturens material kan leda till ett mer lustfyllt lärande. 
Pedagogen lyssnar in och ger barnen möjlighet att utforska vidare. Hon lyfter fram att 
maskars och tusenfotingars naturliga miljö är bland löv, pinnar och annat i naturen 
som finns med i maskskogen. Här har inte heller pedagogen för bråttom att tro sig 
veta exakt vad det är barnen riktar sitt intresse mot. Hon är tillåtande inför att ge 
utrymme och tid till att utforska samtidigt som hon finns med som ett stöd. Här tar vi 
stöd av det som Brage och Linde (2012) uppmanar pedagoger att inte vara för snabba 
med att bedöma vad det är barnens intresse riktar sig mot. Pedagogen är 
medforskare och ger barnen tid att ställa egna hypoteser kring det som intresserar 
dem, så som Doverborg och Samuelsson (2012) framhåller. Om barnen ges tid och 
tillfälle att beskriva eller förtydliga sådant som de finner intressant så kan det egna 
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lärandet också upptäckas. Precis som Säljö (2011) beskriver, så kan det som barnet 
självt redan har kunskaper om, utvecklas vidare tillsammans med andra. 

Barnen ges också tillfälle att lära genom att de själva får skapa en miljö för maskarna 
och tusenfotingarna precis så som Sundgren (2011) beskriver Deweys teori kring 
Learning by doing, genom att barnen själva får prova sig fram. Pedagogen visar också 
sin kunskap om barns kognitiva utveckling, eftersom aktiviteten passar hela 
barngruppen som Timur (2012) skriver om. Detta kan vi se då samtliga barn visar 
stort intresse och upptäckarglädje kring det som görs. Detta kan troligen förklaras 
genom att pedagogen har de ämnesspecifika kunskaper som Klaar och Öhman (2014) 
beskriver. I aktiviteten möjliggörs tillgången till naturmaterial och på så vis kan 
samtal om, jämförelser och upptäckter göras på det sätt som Thulin (2006) 
framställer är så viktiga och som även finns med i läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2010).  

Observation 1, förskola 2 

Den första snön faller när barngruppen har sin skogsdag. Barnen och pedagogerna 
börjar med en fruktstund i skogen, då en av pedagogerna tar fram ett mjukisdjur, en 
mus, och frågar barnen vem det är. Hon får till svar att det är en skogsmus. 
Pedagogen pratar vidare tillsammans med barnen om skogsmusen och ställer frågor 
till dem som, Tror ni att musen trivs i skogen? Finns det någonting som den kan äta 
nu när snön har kommit? och Tror ni att den fryser? Eller har den något varmt bo? 

Hon låter barnen komma med olika förslag och lyssnar till deras tankar kring detta. 
Hon avslutar samtalet med att musen får sitta kvar i väskan och titta. En pojke börjar 
prata med en av pedagogerna om spindlar och har funderingar kring vart de har tagit 
vägen.  

P: Spindeln? Den gick däruppe vid väskan och sen släppte jag ut den här nere i 
skogen. 

Pedagogen visar pojken var hon hittade en spindel förra gången de var i skogen och 
tillsammans går de och letar efter spindlar. En stor sten fångar deras intresse och 
pojken tror då att spindeln bor där under stenen och att den just nu leker 
kurragömma. Pedagogen bekräftar det barnet säger och håller med om att spindeln 
troligen leker kurragömma. De fortsätter vidare in i skogen på jakt efter spindlar. 
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Analys av observation 1, förskola 2 

Pedagogen tar eget initiativ när hon tar fram mjukisdjuret under fruktstunden och 
bjuder in barnen till att samtala om möss. Det kan ha funnits en tanke med att hon 
tagit med mjukisdjuret till skogen, eftersom riktiga möss naturliga miljöer bland 
annat är i skogen. Det går att koppla till det som Claesdotter (2005) beskriver, att 
miljön har betydelse för att hjälpa till att väcka vidare tankar kring ett ämne. 
Pedagogen kunde alltså på så vis förstärka nyfikenheten hos barnen när hon tar hjälp 
av mössens naturliga miljö. I naturen har människor lättare att uppleva med alla sina 
sinnen och det blir på så vis enklare att komma på både tankar och förslag när man är 
i rätt miljö. Vidare så återkommer hon till pojkens tidigare intresse för spindlar och 
på så vis finns en skicklighet att fånga upp vad det är han är nyfiken på. Pedagogen 
möjliggör också barnets lärande så som läroplanen beskriver, att verksamheten ska 
stödja barns intresse och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Observation 2, förskola 2 

En pedagog stannar med två barn på cykelbanan på väg till skogen. Ett barn börjar 
rulla snöbollar och pedagogen uppmärksammar detta och frågar om de minns att det 
var mycket snö förra året och att det gick att göra stora snöhögar. 

Pedagogen ser att det andra barnet inte förstår hur hon ska göra och föreslår då att 
hon ska titta på hur kamraten gör. 

B: Jag kan inte. 
P: Jo, du kan snart också. Titta på hur kompisen gör. […] Vi formar snön. Vips så blev 
det ju en snögubbe. 

Pedagogen frågar barnen om de har tänkt på om det alltid går att göra snöbollar och 
snögubbar när det är snö. Varpå barnen svarar att de inte vet. 

P: Det går bara när det inte är jättekallt ute, då kallas det kramsnö. Men det får inte 
vara för varmt, för då är det ju bara blött och slaskväder. 

Analys av observation 2, förskola 2 

Pedagogen visar att hon är medveten om barns tidigare erfarenheter när de gör 
snöbollar så som Doverborg & Pramling Samuelsson (2013) menar är viktigt och hon 
utmanar barnen vidare genom att låta det ena barnet visa sin kamrat hur man kan 
göra en snöboll för att sedan uppmuntra det andra barnet att prova göra egna 
snöbollar. Detta kan förstås som en koppling till det sociokulturella perspektivet och 
den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2011) att det finns möjlighet att få stöd eller 
bli utmanad vidare och att det kan ske spontant eller vara en medveten tanke hos 
pedagogen. Här framkommer det att den mer kompetenta personen som stöttar inte 
behöver vara en vuxen, det kan vara en kamrat. Pedagogen lyfter också fram att det 
finns olika slags former av snö. Hon visar det som Timur (2012) menar är viktigt, ett 
intresse och en positiv inställning till vad det är barnen har funderingar kring. Hon 
tar tillvara på barnens intresse och nyfikenhet för snön. Detta går även att koppla till 
läroplanen som beskriver att arbetslaget ska ge barnen möjlighet att ”tillägna sig och 
nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin 
omvärld” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). 
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Observation 1, förskola 3 

Observationen utförs i en skog med flera stora stenar och det har snöat. Pedagogen 
står bredvid fyra barn och säger att stenen är hal. Samtidigt tar hon fram iPaden för 
att dokumentera barnen. Hon samtalar med dem om vad det är de gör och frågar vad 
som känns svårast med att klättra på stenen. Hon uppmärksammar också att barnen 
märker att det är halt och att det blir extra halt när de har stövlar. Hon uppmanar 
dem att vara försiktiga eftersom stenen också är hal.  

Ett samtal inleds om ett barn som transformerat en sten till sitt hem, som sedan blir 
till ett klubbhus. Hon frågar lite om vad man brukar göra i ett sådant. Klubbhuset har 
också en bro, som är en tjockare gren, lagd mellan två större stenar.  

Pedagogen säger till ett barn att vara försiktig när denne ska ta sig ner för en stor sten 
och att det är bra om barnet känner sig för med fötterna och glider ner för stenen. En 
flicka observeras när hon försöker ta sig upp för den stora stenen. Pedagogen ställer 
frågor till flickan om det finns något ställe där det är enklare att komma upp på. Hon 
samtalar vidare om vilken väg som var bäst och om barnet vill prova att ta sig upp 
den andra vägen också. 

Pedagogen lägger sig högst upp på den största stenen och säger att hon har hittat en 
bra spaningsplats. 

Efter en stund går hon tillbaka till barnen som byggt en bro mellan de två stenarna. 
Pedagogen förklarar att hon inte kan gå över bron eftersom hon väger för mycket, 
men att flickan säkert kan hälsa på i klubbhuset och hon uppmanas att prova på att 
gå balansgång på bron. 

Pedagogen tar kort på barnens fötter när de går på grenen mellan stenarna. Marken 
runtomkring stenarna och bron förvandlas till ett hav fyllt av hajar. Pedagogen tar på 
sig rollen att vara en haj och frågar en pojke som går balansgång om bron är ostadig. 

Pedagogen leker vidare att hon är en haj en kort stund och säger till en flicka att hon 
kan prova att simma under bron för att komma fram till klubbhuset om hon tycker 
att det är halt att gå på bron. Flickan väljer att gå över bron ändå. 

P: Nu kunde du gå över bron själv. 

Pedagogen går vidare till en grupp barn som står på en intilliggande sten som de 
hoppar ner från. Hon frågar en pojke om han behöver hålla henne i händerna, men 
att han då inte kan stå så högt upp eftersom hon inte når honom. Pedagogen 
poängterar också att hon inte kan ta emot honom i luften eftersom hon då kan göra 
sig illa i ryggen. Pojken hoppar och hon pratar vidare om att det är hårdare på 
marken i skogen än på den mjuka madrassen i gympasalen. Samtalet leder vidare till 
att barnet ser att det kommit smuts och lera på kläderna. Pedagogen svarar att det 
inte gör någonting och att hon också har blivit lite smutsig. 

P: Ja, titta, jag blir också smutsig när jag tar emot dig. Det gör inget, vi kan tvätta 
med ljummet vatten sen. Vet ni hur det blir om vi tvättar med för varmt vatten när vi 
kommer in och är kalla om händerna? 
B: Det svider. 
P: Ja, då svider det. 
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Analys av observation 1, förskola 3 

Pedagogen deltar i leken när stenarna i skogen transformeras till ett klubbhus och där 
har leken betydelse i utforskande och ger möjligheter eftersom barnen kan utforma 
sitt eget lärande utifrån sina egna erfarenheter. Samtidigt som det finns potential att 
lära tillsammans med både kamrater och pedagog. Detta beskriver även Szczepanski, 
(2008). Pedagogen visar insikt kring barnens förkunskaper om hur det känns att 
tvätta sina kalla händer i varmt vatten. Hon synliggör också naturvetenskapen så som 
Thulin (2006) skriver om. Vår tolkning av ovanstående passar även in på den del av 
observationen när pedagogen uppmärksammar barnen på att det är halt och 
vidareutvecklar detta genom att förtydliga att det är halt med stövlar, men också att 
det är halt på olika ställen på stenen. Här omfattas flera av strävandemålen som att 
barn ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt 
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” 
samt ”tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker 
nya sätt att förstå sin omvärld” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.10).  

Observation 2, förskola 3 

Vi fick på denna förskola ta del av dokumentation i form av bilder och text på sådant 
de arbetat med. Till exempel har de följt två träd under de fyra årstiderna. 

Pedagogerna och barnen går till en närliggande skogsbacke. Eftersom det är blött ute 
förvarnar pedagogerna barnen att det kan vara halt på stenarna och att barnen ska 
vara försiktiga. Barnen hittar en stor sten som de börjar klättra upp på och pedagogen 
är med och håller uppsikt så att barnen inte klättrar för högt upp på stenen. 
Pedagogen samtalar med barnen om hur högt upp de är och hon ställer även frågan 
till barnen om hur högt de tror att det är. 

P: Nu kan stenarna vara jättehala, kanske bättre om ni kryper. […] Ta det lugnt, för 
på den sidan är det bara ett stup. Ni är verkligen högre än mig. Hur högt tror ni att ni 
är? 

Pedagogen går iväg och tar fram luppar och burkar med förstoringsglas. Hon visar 
dessa för några barn och förklarar vad burkarna kan användas till. Pedagogen ger 
förslag om att barnen kan lägga i en myra eller en sten för att sedan kunna undersöka 
den lite närmare i förstoringsglaset.  

P: Då kan vi kika tillsammans när ni har hittat något. 

En flicka lägger ner ett löv i burken. 

P: Ser du? Det är ett mönster. Då kan ni titta om ni hittar något annat ni vill titta på. 
Man kan se att det är ett mönster på lövet när man tittar i ett förstoringsglas. 

Flickorna går sedan runt och tittar om de hittar fler saker att lägga i burkarna. 
Pedagogen benämner flera olika begrepp under samtalen med barnen, till exempel 
mönster, färger och storlek.  

Ett av barnen stoppar ner flera löv i sin burk så att den blir full. Pedagogen frågar 
barnet hur hon ska kunna se någonting men hon låter ändå flickan ha kvar alla löv i 
burken. Tillsammans betraktar de det som finns i förstoringsglaset och ser mönster, 
färger och en liten pinne. Det andra barnet vill också ha fullt med löv i sin burk och 
pedagogen säger då att det kanske kommer med ett kryp i burken. Pedagogen låter 
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barnen själva välja vad de vill lägga i sin burk och uppmuntrar dem att lyfta på en 
sten för att se om det finns någon mask eller en insekt under stenen. De iakttar också 
bland gräs, mossa och lav för att se om det finns någon insekt, men pedagogen säger 
till flickorna att insekterna kanske har gömt sig eftersom det blåser så mycket. 

Analys av observation 2, förskola 3 

Pedagogen är förberedd då hon har luppar och förstoringsglas med sig från förskolan. 
Hon presenterar dessa för några barn och ger förslag till vad de kan användas till 
utan att hon bestämmer vad som ska studeras. Hon visar på den skicklighet 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2013) betonar när det gäller att fånga upp vad 
det är som barnen är intresserade av. Hon visar också medvetenhet om barnens 
tidigare erfarenheter kring att samla in naturmaterial och sedan utforska dessa 
vidare. Det finns också ett intresse hos pedagogen när hon samtalar med barnen om 
deras upptäckter. Hon visar detta genom det Timur (2012) beskriver som att vara 
positiv till det som barnen utforskar och ställer frågor kring. Eftersom pedagogen var 
uppmuntrande och tog tillvara på barnens funderingar så möjliggjordes goda chanser 
för barnen att lära mer kring naturvetenskapliga fenomen (Thulin, 2006; Maynard & 
Waters, 2007). Eftersom pedagogen hela tiden var närvarande kan hon, som 
Sandberg och Vuorinen (2008) skriver utforska naturen och lära tillsammans med 
barnen. Strävandemål som går att koppla till detta är att barnen ska ges möjlighet att 
”tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt 
att förstå sin omvärld” (Utbildningsdepartementet, 2010, s.10). 

Observation 1, förskola 4 

Barnen leker att de är vinbergssnäckor ute i en skog. Detta är något som framkom i 
samtal med personalen att barnen arbetat tidigare med. Till exempel har de tillverkat 
snäckor av lera och ritat snäckor.  

Det har regnat och barnen hittar några stora vinbergssnäckor som de studerar 
tillsammans med personalen. De har också med sig iPaden och tillsammans med 
barnen googlar de på information och bilder på vinbergssnäckor. De samtalar mycket 
om vad en snäcka är och att de är olika stora. 

P: Ser ni någon skillnad på snäckorna? 
B: Nej. 
P: Är de lika stora? Vad är det de har på ryggen? 
B: Ett hus? [Säger till ett annat barn]. 
P: Jaha, vad spännande, bor de inne i skalet? 
B: Det är deras husvagn. 
[De andra barnen skrattar och håller med.] 

De flesta barnen har tidigare inte sett en så stor snäcka som en av de vi såg på plats. 
Flera av barnen frågar om de kan ta med sig dem till förskolan vilket de får. Tanken 
var att barnen skulle gå till en närliggande skog, men promenaden stannar strax 
utanför förskolans gård där snäckorna hittas. 

P: Det går bra att ni tar med snäckorna tillbaka men då måste vi ta reda på hur de ska 
skötas om. 

Barnen kommer igång i samtalen om snäckor och vad de redan vet om dessa sedan 
tidigare. 
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Analys av observation 1, förskola 4 

Pramling och Pramling Samuelsson (2013) beskriver pedagogers förmåga att fånga 
barns intresse och tidigare erfarenheter för att sedan arbeta vidare kring dessa så som 
pedagogerna i observationen gör när de tillsammans med barnen hittar och 
undersöker snäckor på deras väg till skogen. De har även med sig en iPad som 
kommer väl till hands när barnen ställer egna hypoteser och vill ta reda på mer om 
snäckorna och hur de lever. Barnen uppmuntras hela tiden av pedagogerna och det är 
barnens intresse för snäckorna som styr promenaden (Thulin, 2006). Gustavsson och 
Pramling (2014) skriver om betydelsen av att pedagogerna stöttar barnens 
utforskande och det är avgörande vilken roll pedagogen anser sig ha i detta lärande. 
Under observationen kunde vi urskilja att pedagogerna är aktiva tillsammans med 
barnen och att de verkar vara genuint intresserade av det som barnen hade att säga, 
detta går även att koppla till Timur (2012). Att det inte heller gör någonting att 
promenaden stannar utanför grinden till förskolan visar på pedagogernas tillåtande 
förhållningssätt mot barnen, precis som att pedagogerna tillät barnen att ta med 
snäckorna till förskolan. Claesdotter (2005) beskriver att utomhusmiljön är en plats 
där det finns oändliga möjligheter till olika upplevelser. Ibland är det alltså fullt 
tillräckligt att bara gå ut för att barnen ska ges möjlighet till att upptäcka naturen.  

Efter samtalet med pedagogerna framkom det att barnen har arbetat utifrån intresset 
av vinbergssnäckor där läroplanens strävandemål täcks in när pedagogerna erbjöd 
barnen att ”utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika 
tekniker, material och redskap”, samt ”utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, 
dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10).  

4.1 Likheter och skillnader 

Det som vi har analyserat är pedagogers förhållningssätt till naturvetenskap, om och 
hur pedagogerna utmanar barns lärande samt om de är delaktiga i barnens 
utforskande. Det vi kom fram till var att det fanns mer likheter än skillnader i 
pedagogernas arbete. Till stor del visade pedagogerna stor delaktighet, ett tillåtande 
förhållningssätt samt att de utmanade barnens intressen för naturvetenskapen. 
Exempel på detta är att de lyssnade in vad barnen hade funderingar och intressen när 
det till exempel gäller spindlar. Skillnaderna var dock hur pedagogerna bemötte 
barnens intressen, då en del av pedagogerna visade tydlig hur de själva upplevde 
spindlar som obehagliga och inte ville vara i närheten av dem.  

I observation 3, förskola 1, observation 2, förskola 3 och observation 1, förskola 4 
finns det vissa likheter på så vis att pedagogerna har förberett sig utifrån sådant som 
barnen kan komma att behöva som redskap för sitt utforskande. Till exempel Ipad, 
kasse, förstoringsglas och burkar togs med ut.  

I observation 1, förskola 4, finns en skillnad jämfört med övriga då barnen tilläts att 
ta med snäckor tillbaka till förskolan och arbeta vidare med intresset kring dessa. 
Pedagogerna utmanade vidare genom att barnen fick ta reda på mer fakta hur 
snäckorna skulle skötas om, vilket visar på empati och förståelse för att snäckorna 
behöver skötas om på ett visst sätt. På så vis får barnen en möjlighet att utveckla sin 
förståelse för djur och natur.  
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I observation 2, förskola 1 finns en skillnad mot ovanstående observation där 
pedagogen inte lyfter något empatiskt resonemang kring att spindlarna kan bli 
skadade när barnen använder sopkvasten för att få ner dessa från väggen. 
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5 Metod- och Resultatdiskussion 

Undersökningen kommer att reflekteras över och diskuteras genom en diskussion 
kring metodval, syfte och forskningsfråga samt en resultatdiskussion. Därefter 
presenteras vår slutsats, relevans för förskolläraryrket och kapitlet avslutas med 
fortsatt forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån vår pilotstudie och sedan fokuserat mer på barns 
möjlighet till lärande utomhus och hur pedagoger möjliggjorde detta. Det anser vi ha 
gjort att vi har fått en mer rättvis bild av vår forskningsfråga. Observationer av 
pedagoger utfördes på olika förskolor. Detta på grund av att vi tycker att det passar 
bäst för vår forskningsfråga. Vi valde bort intervjuer och enkäter eftersom det hade 
varit svårt att formulera frågor som passar in för att få en rättvis bild av 
verksamheten. Vi tog till oss det som Bryman (2008) skriver att det är sannolikt att 
träffa personer där det går bra att be om deras synpunkter om de inte lämnar dessa 
spontant. Han påpekar vikten av att vara medveten om att informanter har stor 
betydelse för datainsamlingen men påminner om att deras inflytande på resultatet 
inte får bli för stort. Efterhand har vi kommit fram till att om vi hade valt att utgå 
ifrån våra observationer och gjort intervjufrågor så hade vi kunnat få en mer 
sanningsenlig bild. Vi har dock haft korta samtal med några av pedagogerna före och 
efter observationerna. Men intervjuer hade kunnat bredda vår studie. Det hade 
kunnat ge ett bredare perspektiv i vår studie om vi hade pratat med förskolechefer 
om deras syn kring vår forskningsfråga i de verksamheter som vi har studerat. 

En fördel med att vi har varit två som har analyserat och reflekterat kring samtliga 
observationer är att det kan ha bidragit till ett bredare perspektiv. Bryman (2008) 
skriver att möjligheten att få komma in i en sluten, icke-offentlig, social miljö är ett 
första steg i en kvalitativ undersökning, men det är ändå inte detsamma som att man 
har tillgång till hela verksamheten. Vi hade endast möjlighet att komma en viss dag 
och tid och det som kan ha påverkat negativt i några av våra observationer kan ha 
varit att pedagoger plötsligt har blivit sjuka och ett stort antal vikarier har funnits på 
plats. Därför har det varit svårt för ordinarie pedagoger att utföra sitt arbete på bästa 
möjliga vis. Detta kan även ha medfört att våra observationer skiljer sig i mängden 
insamlad data. Mängden insamlad data kan även ha påverkats av att lärande inom 
naturvetenskap är det som vi har valt att titta på. Under några observationer så har 
andra ämnen så som matematik lyfts mer och detta har inte varit relevant för vår 
studie. 

 Vi anser också att vårt insamlade material hade kunnat vara mer tillförlitligt om det 
hade funnits möjlighet att filma under observationerna. Detta var dock inte möjligt 
eftersom vi endast haft tillåtelse att observera pedagogerna och inte barnen.  

5.2 Resultatdiskussion 

I vår studie var syftet att undersöka hur pedagogerna arbetar kring barns lärande 
inom naturvetenskap utomhus. Det framkom att vissa pedagoger är mer aktiva i sitt 
arbete med naturvetenskap än andra pedagoger. Men detta borde vara ett naturligare 
inslag i pedagogers intresse att skapa sig större kunskap om barns lärande gällande 
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naturvetenskap. I våra observationer visade det sig att de pedagoger som fångat upp 
barnens intressen eller vad de skulle kunna intressera sig för när de var utomhus 
genom att ta med olika redskap var mer förberedda och på så vis kunde vara mer 
utforskande tillsammans med barnen.  

Efter att ha arbetat med denna uppsats genom att observera och ha läst mycket 
litteratur i ämnet så upplever vi att samhällets förståelse har vuxit när det handlar om 
sambandet mellan människor, samhället och naturen. Detta ger ett ökat behov även 
för förskolan att omsätta dessa kunskaper. Om pedagoger inte ser naturvetenskapliga 
fenomen som något viktigt finns det stora risker för att barnen själva inte kommer att 
skapa en förståelse för dessa. Vi anser att det är alla barns rättighet att inte bara få 
vistas ute i naturen, utan att också få möjlighet att skapa en uppfattning kring djur 
och natur. När det finns en förståelse kan empati utvecklas och på så vis har barnen 
möjlighet att utveckla sin kunskap och insikt i ett bredare perspektiv om vår omvärld 
som till exempel varför det är viktigt att vi värnar om vår miljö. Eftersom 
pedagogerna som observerades uppmuntrade barns nyfikenhet i flera olika 
avseenden har det möjliggjort goda chanser för barns lärande kring 
naturvetenskapliga fenomen. Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 
2010) är ett dokument som bland annat betonar naturvetenskapligt innehåll samt 
anger strävandemål för barns lärande inom området. Detta kan vara ett stöd i 
pedagogernas arbete med naturvetenskap.  

Precis som i vår pilotstudie där vi ställde oss frågan om pedagogers förhållningssätt 
till lärande utomhus kom vi i denna studie fram till att arbetet med att synliggöra 
naturvetenskap i utemiljön varierar mellan olika förskolor. 

5.3 Slutsats 

Vår slutsats är att pedagoger till stor del arbetar efter läroplanen och är 
medupptäckande, de visar nyfikenhet på barnens tankar och funderingar. Barnen ges 
goda möjligheter att utveckla sin förståelse för naturvetenskap. I flera av våra 
analyser av observationerna har det dock funnits möjlighet för pedagogerna att 
vidareutveckla barnens samlärande och att utmana dem mer i sitt lärande. 

5.4 Relevans för förskolläraryrket 

Vi anser att vårt ämne hur pedagoger möjliggör barns lärande utomhus är relevant. I 
detta arbete har det framkommit att det är viktigt med pedagogers förhållningssätt 
kring barns lärande utomhus. Det är omöjligt att lära sig allt kring ett ämne men 
utgår pedagogen från vad barnen är intresserade av och har en medvetenhet om 
deras tidigare erfarenheter så kan detta ge barnen en god grund att stå på inför sitt 
livslånga lärande. Om barnen ges möjlighet att utforska det som intresserar dem så 
finns det större möjlighet till ett lustfyllt lärande.  

Eftersom vi har lyft fram hur enkelt det kan vara att arbeta med naturvetenskap i 
förskolan så kan denna studie förhoppningsvis ge pedagoger insikt om bredden av 
detta ämne och att det finns omkring oss överallt och hela tiden (Klaar, 2013). I 
samtal med några av pedagogerna under våra observationer fick vi veta att de 
vidareutbildat sig inom utomhuspedagogik och att de på så vis fått goda kunskaper 
och blivit inspirerade till att ha med sig naturvetenskapen naturligt i den dagliga 
verksamheten. 
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5.5 Fortsatt forskning 

För oss skulle det vara intressant att ta reda på mer om detta ämne. Genom att utföra 
ett större antal observationer dels på fler förskolor samt att återkomma flera gånger. 
Att utgå ifrån vad vi har sett under observationerna och för att sedan följa upp med 
intervjufrågor som skulle kunna handla om förkunskaper kring naturvetenskap och 
barns lärandeprocesser, pedagogers intresse för ämnet och hur de arbetar för att 
synliggöra naturvetenskapen för barnen. Vi skulle även vilja intervjua förskolechefer 
för att få fram en bredare syn på barns lärande utomhus. Det finns få studier som 
visar vad förskollärare har för attityder kring naturvetenskap och därför är det 
intressant med vidare forskning (Klaar, 2013). 
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Information om deltagande i vårt examensarbete om utomhuspedagogik. Du 
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Vi som skickat ut detta brev heter Josefin Ivarsson och RoseMarie Järlestig och läser 
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på 15 högskolepoäng och därför vill vi informera er om vårt arbete. Vi är nyfikna på 
hur personalen på förskolan arbetar med utomhuspedagogik.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. I vårt arbete kommer vi att behöva samla in material genom 
observationer. Observationen utomhus beräknar vi kan komma att ta ca.1 timme.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Vi kommer att följa de forskningsetiska kraven kring informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inga namn på personer 
eller verksamhet kommer att användas.  
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