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Sammanfattning 
 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om den fria utomhusleken i förskolan innehåller 

olika typer av aktiviteter som berör matematik och naturvetenskap. Genom att öka kunskapen 

om den fria leken får vi pedagoger ökad möjlighet att utnyttja detta i den planerade 

verksamheten. En observationsstudie med löpande protokoll och fotodokumentation 

genomfördes på en förskola i en mindre stad i Mellansverige. Barnen som observerades gick 

på en syskonavdelning med 17 barn i åldrarna fyra till sex år. Observationsstudien ägde rum i 

tio dagar och innefattade en förstudie och en huvudstudie. 

 

Undersökningen visar att det förekommer olika typer av aktiviteter med matematik och 

naturvetenskap i barnens fria lek och aktiviteterna har grupperats i olika kategorier t ex 

”barnen räknar”, ”mäter avstånd”, ”vatten” och ”djur”. Matematik och naturvetenskap är 

naturliga aktiviteter i barnens utomhuslek och det finns stora möjligheter för oss pedagoger att 

arbeta vidare med detta i den planerade verksamheten.  
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1 INLEDNING 
 

Jag har valt att i mitt examensarbete inrikta mig på den fria utomhusleken i förskolan. Genom 

undersökningen vill jag ta reda på om barnen utför aktiviteter som berör matematik och 

naturvetenskap. Om man undersöker vad barnen gör i vardagen utomhus, så ökar kunskaperna 

om innehållet i den fria leken. Dessa kunskaper kan sedan vi pedagoger bygga vidare på i vår 

verksamhet.    

1.1 Bakgrund 

 

Under min verksamhetsförlagda tid och under mina år som barnskötare har jag sett att barn 

har mycket tid till fri lek i förskolan och speciellt utomhus. Ofta när barnen är ute på gården, 

låter pedagogerna barnen leka fritt. Genom egen erfarenhet har jag upptäckt hur få förskolor 

det egentligen verkar vara som arbetar aktivt och medvetet med matematik och 

naturvetenskap. Därför vill jag studera den fria leken utomhus och undersöka om den 

innehåller olika typer av aktiviteter som berör matematik och naturvetenskap. Under min 

utbildning har intresset ökat för dessa ämnen och jag känner att matematik och naturvetenskap 

är något som jag vill arbeta vidare med och utveckla i förskolan. Med hjälp av 

undersökningen hoppas jag kunna öka möjligheten för oss pedagoger att utnyttja dessa 

aktiviteter i den planerade verksamheten. 

 

I Lpfö 98 står det att förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 

 Utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära, 

 Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, (utbildningsdepartementet, 

1998, s. 9). 

 

 

Vidare står det i läroplanen att förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Det är viktigt att barnen inspireras till att utforska 

omvärlden. I förskolan ska det även finnas utrymme för växlande aktiviteter så att barnen får 

möjlighet att använda egna planer, fantasier och kreativitet, både inomhus och utomhus. 

Förskolan ska även lägga grunden till det livslånga lärandet. Vidare anser man att 

verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik för alla barn som befinner sig på förskolan. 

Barnen måste få möjlighet att få känna den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, 

övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska se till att 

alla barns nyfikenhet, företagsamhet och intressen uppmuntras och deras lust och vilja att lära 

stimuleras (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Om förskolans uppdrag står följande: 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter (Wiklund & Jancke, 1998, s.39) 
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I Lpfö 98 framgår det följande om naturvetenskap; förskolan skall sträva efter att varje barn 

skall få en utvecklad förståelse för sin del i naturen och enkla naturfenomen. Barnen skall 

även få möjlighet att skapa sig kunskap om djur och växter och hur barnen påverkar vår miljö 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Så här lyder strävansmålen i förskolans läroplan angående 

matematik: 

 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och 

använda matematik i meningsfulla sammanhang. 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande 

egenskaper i begreppen, tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid 

och rum (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Vad menas med fri lek och varför är den viktig?  
 

”Fri lek uppfattas ibland som en lek som äger rum utan att de vuxna är engagerade i 

samspelet mellan barnen och lekens innehåll. När det gäller att stödja och stimulera barns 

utveckling och lärande behöver fri lek vuxnas närvaro minst lika mycket som andra former av 

lek” (Skolverket, 2005, s.27-28). ”Fri lek” menar Granberg (2000) är ett begrepp som ofta 

förekommer i förskolan. Den har stor betydelse för barns utveckling och det är viktigt att barn 

lämnas ifred, så att de får leka ostört och på egen hand. Vanligtvis förknippas fri lek med 

välutvecklad rollek, något som barn runt tre år börjar bli insatta i. Den fria leken är fri i 

betydelse frivillig, en lek som uppstår ur barns egna behov. Författaren påpekar att man måste 

ge barn möjlighet att självständigt välja lekkamrater, aktiviteter, tillvägagångssätt och 

leksaker, det vill säga välja vem de vill vara, vad de vill göra, hur de ska göra och med vad de 

vill syssla. Detta överensstämmer med Haugs (citerad i Nyhus Braute och Bang, 1997) 

utvärdering om fri lek.  Granberg (2000) fortsätter poängtera att man måste låta barnen göra 

små utflykter på egen hand för att själva upptäcka och utvidga sitt revir. Barnens egna initiativ 

och intresse måste vara det som styr både innehåll och tillvägagångssätt i alla deras 

sysselsättningar. Det stärker barnens självkänsla. Vidare menar författaren att när barnen får 

möjlighet att göra egna undersökningar och upptäckter får de personliga erfarenheter. När de 

själva får välja aktiviteter och egenhändigt genomförda experiment får de varaktiga 

kunskaper. 

  

Doverborg (citerad i Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2005) menar att leken alltid 

har varit viktig i förskolan, även om den inte använts pedagogiskt. Den är en central del i 

förskolebarns liv och hjälper barnen att erövra omvärlden. Vidare anser hon att lek och 

lekfullhet är en viktig dimension i barns lärande. Genom den utforskande leken försöker 

barnen förstå sig själva och sin omvärld. Lek och lärande är därför tätt sammantvinnade. Alla 

barn varje dag bör ha tillgång till ett uteområde där barnen kan röra sig fritt och ha 

grovmotorisk lek (Lökken, Haugen, Röthle och Lysklett, 2006). Författarna menar att då får 

barnen en sund och normal fysisk och sinnesmotorisk utveckling. Granberg (2000) tycker att 

barn ska ha mycket tid till fri lek och de ska inte behöva ägna sig åt för många styrda 

aktiviteter. Genom den fria leken utvecklas barnen språkligt, intellektuellt, motoriskt, socialt, 

kreativt och känslomässigt.  

  

1.2.2 Pedagogens roll i den fria leken 
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I Lpfö 98 framgår det att alla barn i förskolan ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter 

och som engagerar sig i samspelet med både barngruppen och det enskilda barnet. Med en 

positiv barnsyn menas att man fokuserar på barnets förmågor, istället för deras brister. Den 

utgår från föreställningen om ett aktivt barn som utvecklar sina förmågor, med hjälp av de 

vuxna.  Vidare framgår att i förskolan ska barnens redan gjorda erfarenheter, deras inbyggda 

nyfikenhet och deras lust till lärande lyftas fram och stödjas. I arbetet i förskolan krävs en 

medvetenhet om det livslånga lärandet och att barn lär sig överallt. Den viktigaste 

pedagogiska uppgiften i förskolan är att främja lärprocessen. Slutligen konstateras att barn lär 

sig bäst om det är lustfyllt och den fria leken är lustfylld för barnen, så här finns många 

lärande situationer att ta till vara på (Utbildningsdepartementet, 1998).  

 

Granberg (2000) menar att när man är lyhörd som pedagog kan man få vara med om 

spännande upptäckter tillsammans med barnen. Pedagogen måste ta sig tid att lyssna, titta, 

peka och prata. Man kan tillsammans studera en istapp som smälter i handen eller kanske en 

vatten droppe som är på väg ner från en gren. Norén-Björn, Mårtensson och Andersson 

(1993) belyser att det är naturligt att barn frågar för att få en förklaring, det är då viktigt som 

pedagog att visa sig intresserad för att fängsla och hålla kvar deras intresse. Lökken m.fl. 

(2006) anser att den fria leken har en framträdande roll i uteleken och det är bra så länge 

barnen är engagerade och aktiva. Pedagogerna måste även ha klara tankar om vad som behövs 

för att skapa en aktivitet när den mattas av, eller om aktiviteten blir för enformig, då finns 

möjligheten att arbeta med olika formaktiviteter så som naturmaterial, terränglekar och så 

vidare. Författarna poängterar att i det här sammanhanget är det avgörande att personalen har 

den kunskap som behövs för att ge utevistelsen ett meningsfullt innehåll. Granberg (2000) 

påpekar att under den fria leken får aldrig vuxna abdikera och överlämna ansvaret till de 

lekande barnen. Utan tillgång till vuxna kan leken antingen avstanna eller gå överstyr.  

 

1.2.3 Pedagogen Friedrich Fröbels inställning till den fria leken 
 

Lindqvist (1996) påpekar att begreppet fri lek hör ihop med den tyska pedagogen Friedrich 

Fröbel (1782-1852).  Leken har alltsedan Fröbels dagar ansetts ”fri”, en angelägenhet för 

barnen och detta har skapat en osäkerhetskänsla hos förskollärarna hur de ska förhålla sig till 

barnens lek. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) anser att Fröbels pedagogik 

fortfarande framstår som barncentrerad. Fröbel ansåg även att barn och vuxna skulle leva 

tillsammans och de vuxna skulle vara goda förebilder. Lindqvist (1996) fortsätter belysa att 

det var Fröbel som år 1840 öppnade en lek- och sysselsättningsanstalt som blev föregångare 

till Sveriges Barnträdgårdar och långt senare förskolor. I hans pedagogik är leken en av 

kärnpunkterna och det naturliga sättet för barnet att uttrycka sig. Leken anses även vara den 

mest rena och andliga produkten i förskoleåldern där barnet utvecklas fysiskt, moraliskt och 

andligt. Den ger även glädje, frihet och tillfredsställelse. Fröbels teori har ett romantiskt och 

idealistiskt ursprung och bygger på en världsåskådning som är metafysisk. Enligt honom är 

barnet en planta som behöver vård i Barnträdgården. I Fröbels pedagogik ingår dels den fria 

leken, men även sysselsättningar med lekgåvor som barn och vuxna skall utforska 

tillsammans. Dessa lekgåvor hade sina rötter i matematik, geometri och kristallografi.   

 

 

1.2.4 Utemiljöns betydelse för barnens fria lek 

 
Granberg (2000) poängterar att närmiljön är väldigt viktig för de minsta barnen och den egna 

gårdens gräsmatta med maskrosor och klöverblad är fullt tillräcklig. Överallt och hela tiden 

finns där något att undersöka och upptäcka. Det kan vara olika växter, småkryp, stenar, fåglar, 
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snö och is som måste utforskas. Det är viktigt att pedagogen ser barnen och deltar aktivt i 

deras utforskande. Heiberg och Reikerås (2004) menar att barns nyfikenhet och 

upptäckarglädje är en drivkraft i denna utveckling. Barn nöjer sig inte ofta med att enbart titta, 

utan de vill gärna smaka, ta på, krypa under och över, klättra upp, ramla ner med mera.  

Barnen söker en balans mellan trygghet och utmaning i varje miljö (Norén – Björn m.fl., 

1993). Miljön får aldrig bli för enkel utan det måste alltid finnas något mer att upptäcka och 

utforska. I utemiljön måste det finnas plats för både springlek och racerlopp på trehjulingar, 

samtidigt som de allra minsta riskfritt ska kunna tulta omkring på osäkra ben. Granberg 

(2000) upplyser att de flesta förskolors gårdar består av fasta lekredskap som rutschkana, 

gungor, gunghästar och klätterställning. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) belyser att 

barn utvecklar en kompetens och en tro på sig själv vid fysisk aktivitet, framför allt utomhus. 

Utomhus finns lekredskapen och möjligheterna att i större utsträckning kunna hoppa, springa, 

kasta osv. Granberg (2000) anser att i en allsidig miljö får barnen möjlighet att träna 

motoriska övningar som åla, krypa, springa, hoppa med mera. Utemiljön ska vara så 

inspirerande att barnen vill utforska den genom lek. Utemiljön kan ses som en levande 

lärobok i alla ämnen och fungerar som ett pedagogiskt laboratorium med naturlig koppling till 

miljölära och kretsloppstänkande. Nyhus Braute och Bang (1997) menar att leken oftast äger 

rum på en ganska begränsad uteplats, vilket innebär att barnens möjlighet att välja aktiviteter 

inte blir så stora.  

 

 

1.2.5 Vad är matematik? 
 

Magne (2004) anser att matematik är ett medel för att förstå och beskriva omvärlden och de 

egna göromålen. Som forskningsområde handlar matematik om logiskt uppbyggda, tänkta 

utsagor och dessa är antingen sanna eller falska men inget däremellan. Matematik anknyts till 

tänkande. Heiberg och Reikerås (2004) påpekar att allt för många har föreställningar om och 

förknippar matematik med gångertabeller, bråk och procent, uppställningar och uträkningar. 

Man är van vid att dela in matematiken i geometri och talräkning, ekvationer, algebra, 

sannolikhetskalkyler och statistik. Författarna menar att om vi ska ha möjlighet att upptäcka 

barns matematik måste vi också ha referenser som går bortom dessa indelningar. Vi måste 

lära oss att se och upptäcka matematiken i andra kontexter. Här följer några exempel där 

barnen möter matematiken i vardagliga situationer: 

 

 Fyraåringen som är med i butiken och får hjälp till att väga apelsinerna och leta fram 

tre bröd. 

 Tvååringen som ska ha två smörgåsar och ett glas mjölk till frukost. 

 Femåringen som ska duka bordet och se till att alla får koppar (Heiberg och Reikerås, 

2004, s.10) 

 

De här situationerna visar vad matematik kan innebära i barnens vardag. Tiden före 

skolstarten är mycket viktig för barnen (Ahlberg, Bergius, Doverborg, Emanuelsson, Olsson, 

Samuelsson och Sterner, 2001). Författarna menar att där grundläggs barns kunnande men 

även fördomar, inställning och attityder till vad matematik är. Därför är det särskilt viktigt för 

lärare att både observera egna och barns föreställningar om och erfarenheter av matematik. 

När man frågar barn om vad matematik är, så är det ordet okänt för de flesta barnen. Heiberg 

och Reikerås (2004) poängterar att alla som arbetat med barn känner till deras nyfikenhet och 

vetgirighet. Barn utforskar hela tiden sin omgivning och olika sammanhang, de funderar, 

tänker och drar slutsatser. Det här gäller även vid möten med matematiska övningar. För att 

kunna möta det matematiska barnet behöver vi olika typer av kunskap. Författarna menar att 
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när vi har kunskaper om vad matematik är, kan vi analysera var och hur matematik 

förekommer, dess olika sammanhang och former. När vi har kunskaper om de matematiska 

ämnena och de matematiska aktiviteterna så hjälper det oss att se och utmana barns 

matematik. Vidare menar de att detta ger oss en kompetens som gör att vi kan möta barn med 

ett aktivt intresse, uppmuntra dem och underlätta deras utveckling. Ett centralt moment i 

utvecklingen av matematisk kompetens är att vi pedagoger är intresserade och lyhörda 

kommunikationspartners.  

 

1.2.6 Matematik i förskolan 
 

Magne (2004) menar att vissa barn i förskolan kan börja tidigt men matematiska aktiviteter, 

beroende på hur snart de börjar intressera sig för till exempel problem och formers 

egenskaper. Oftast börjar barn och vuxna utväxla tankar om matematik några år efter att 

barnet börjar använda språket. Thisner (2007) anser att barnens lekar och vardagsbestyr är 

fyllda av matematik. Det gäller för oss pedagoger att få syn på dem och lyfta fram den. 

Genom att barnen bygger kojor, räknar att alla får varsin bulle eller sorterar bilar eller djur i 

olika backar, har barnen fått tillfälle att bekanta sig med matematikens grunder. Större barn 

lägger ofta pärlplattor i fina mönster, mäter hur långt de springer på en minut eller bygger 

symmetriska robotar. Författaren menar även att de flesta barnen tycker om sånger och ramsor 

och här finns det möjlighet att väva in grundläggande matematiska begrepp. Barnen lär sig 

genom leken och med alla sinnen. Vidare poängterar hon att kunskapen sitter bättre om 

barnen själva får smaka, känna och titta. Detta bidrar även till att lärandet blir roligt och 

lustfyllt. Barn lär sig genom det sociala samspelet och genom att härma varandra. Hon 

påpekar även at det är bra om det även finns en lyhörd och bekräftande pedagog som sätter 

ord på begreppen och ger barnen utmaningar, då lär de sig ännu bättre.  

 

Enligt Magne (2004) upptäcker barn matematik genom att göra saker. När barnen använder 

material som klossar, pärlor, pussel, flaskor, askar eller stenar bygger barnen modeller av 

verklighetens mönster, experimenterar, utforskar, besvarar frågor och ställer frågor? Genom 

detta lekfulla sätt får barnen en första stimulerande bekantskap med matematikens värld. 

Vidare anser författaren att upptäcka mönster i matematiken, leka med tankeprinciper och 

använda konkreta material från verkligheten borde vara en naturlig och självklar del inom 

matematikundervisningen i alla åldrar. Ahlberg m.fl. (2001) belyser att små barns kunnande i 

matematik kan utvecklas om man arbetar medvetet och systematiskt med deras sätt att erfara 

och reflektera som utgångspunkt. Vidare menar författarna att för många pedagoger är detta 

en utmaning eftersom de inte arbetar med matematiska begrepp och idéer i småbarnsgrupper, 

ofta på grund av att de anser att barn i dessa åldrar inte är mogna för sådant tänkande. Heiberg 

och Reikerås (2004) poängterar att under en viss period tycker många barn att det är väldigt 

roligt att räkna allt omkring sig och de kan visa en stor entusiasm och uthållighet i 

”räkneprocessen”. Detta bidrar även till att barnen gör nya upptäckter inom räkningen. För oss 

vuxna blir det en utmaning att stödja barnen i denna utveckling. I Lpfö 98  står det att 

förskolan skall sträva efter att varje barn; 

 

 Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material 

och tekniker, 

 Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

situationer, 

 Utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum (utbildningsdepartementet, 1998, 

s.9).  
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Magne (2004) menar att alla människor lär sig genom iakttagelser och handledningar och 

detta gäller framförallt barnen. Barn undersöker hela tiden och deras undersökande börjar med 

att se och göra. Barn tänker och funderar ofta över tillvaron som till exempel, vad är stort 

respektive litet? Och vad är nära och vad är långt borta? Författaren menar att detta gör att 

barnen spontant börjar jobba med att förstå sin omgivning. När barnen möter problem, former 

och tal upptäcker de kanske tankeprinciper. 

 

1.2.7 Vad är naturvetenskap? 
 

För små barn handlar naturvetenskap om att observera och att iaktta det barnen gör och är 

intresserad av i leken (Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner – Godée, 2008). Barn delar inte 

upp sitt handlande i arbete och lek. Barn engagerar sig i lekar som de finner intressanta att 

utforska och sysselsätter sig med saker som stimulerar dem och utmanar deras förmåga. 

Vidare menar författarna att de provar sin kropp och dess förmåga och relationer mellan sig, 

sin egen kropp och andra kroppar, ting och händelser. Barnen uppmärksammar hur människor 

och ting runt dem reagerar och förändras vid olika sorters påverkan. De skapar och bygger 

upp sitt språk och sina kunskaper tillsammans med de vuxna och barn som omger dem och i 

relation till sina upplevelser och erfarenheter. Sjöberg (2000) skriver att naturvetenskapliga 

kännetecken är; ”veta varför, teoretiskt, abstrakt, ren och disciplinorienterad”. Attribut som; 

”veta hur, praktisk, konkret, tillämpad och går över ämnesgränserna”, tillskrivs tekniken. 

Genom människans behov av att finna svar på de frågor som rör den egna existensen och 

livsformerna, platsen i universum och naturen, har naturvetenskapen vuxit fram och ämnena 

utgör därmed en central del av den västerländska kulturen.  

 

 

1.2.8 Naturvetenskap i förskolan  
 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) anser att naturen varit ett naturligt inslag i 

förskolan, sedan Fröbels tid. Inom förskolan har det alltid varit viktigt att plantera, vattna och 

sköta förskolans fönsterträd. Hemmets köksträdgård fanns också i förskolan. Idag studerar 

barn fortfarande djur och växter och man talar om hur naturen förändras efter årstiderna. 

Trädgården från förr har bytts ut mot skogen och den mer ”naturliga” naturen.  Elfström m.fl. 

(2008) påpekar att den konstruktivistiska synen på mänskligt lärande och tänkande beskriver 

människan som aktiv skapare av meningsfulla helheter. Inom pedagogiken innebär detta att 

när barnet studerar och manipulerar omvärlden fysiskt och begreppsligt konstruerar barnet 

samtidigt en personlig meningsfull bild av världen. Det var även det konstruktivistiska 

synsättet som bidrog till att läroplanen kom att betona att barn skall tillåtas vara aktiva. 

Barnen måste ges möjligheter att upptäcka saker på egen hand och att arbeta laborativt. 

Naturvetenskapliga ämnen ska enligt Sjöberg (2000) främja kärlek till naturen, respekt för den 

och en vilja att värna om natur och miljö. Genom de naturvetenskapliga ämnena ska 

egenskaper som nyfikenhet, kreativitet och fantasi främjas och stimuleras. Han fortsätter 

skriva att få tänkare under detta århundrade haft så stort inflytande inom undervisningen i 

naturvetenskap som Jean Piaget och hans tankar om barns lärande i olika stadier. Enligt Piaget 

(citerad i Sjöberg, 2000) är barnets fysiska handlingar gentemot omgivningen källan till 

kunskap, det är här lärandet sker. Vidare är Piaget också känd för sin stadieteori där varje 

stadium bygger på en bestämd logik. Denna pedagogik har i stor grad påverkat tänkandet i de 

naturvetenskapliga ämnena (Sjöberg, 2000). 
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Nyhus Braute och Bang (1997) anser att många barn vistas i förskolan under en stor del av sin 

uppväxttid och därför är det viktigare än någonsin att barn i sin uppväxtmiljö har så stor 

tillgång till natur som möjligt. Många tror att man med natur menar ”sjöar, fjäll, skog och så 

vidare, men om man tänker efter är inte allt levande omkring oss natur?” Ogräset på tomten, 

blomman som växer intill husknuten, trädet på förskolegården med mera, allt detta är 

”naturelement”. Dessa naturelement som finns i förskolans närmiljö kan bidra till att skapa 

intresse och förstahandskunskaper om naturen. Om man bara vill utforska sitt närområde så 

blir man nog överraskad över hur mycket man kan hitta, till och med på de mest trafikerade 

platser. Norén – Björn m.fl. (1993) menar att barn får starkare upplevelser av att vistas 

utomhus än inomhus. Många minnen som vi vuxna har är starkare från upplevelser man 

upplevt utomhus än inomhus. Naturen förändras och ger den en mångtydighet och variation 

som inspirerar barnen att skapa. Vidare anser författaren att bejakande tar barnen vara på allt 

de hittar på förskolan, även om vuxna tycker det mesta är smuts som till exempel, jord, stenar, 

glasspinnar, lera, pinnar. Naturen är formbar och där kan barn i olika åldrar hantera föremål 

på ett friare sätt och se de förändringar som de åstadkommer.  

 

 

Elfström m.fl. (2008) påpekar att om vi pedagoger tar på oss våra naturvetenskapliga 

glasögon, kan vi se att barnet som står vid rutschkanan kan undersöka många 

naturvetenskapliga fenomen. Några exempel på dessa fenomen kan vara acceleration, fart, 

friktion och tyngdkraft, som när barnet släpper ner olika föremål i rutschkanan. Ett vanligt 

synsätt kring barn är ofta att det barnet gör verkar tillfälligt och oplanerat. Författarna menar 

att om man tar sig tid och observerar noga, blir man ofta förvånad hur mycket barnen gör och 

undersöker.  

 

1.3 Frågeställningar 

 

1) Vilka typer av matematiska aktiviteter kan förekomma i barnens fria utomhuslek? 

2) Vilka typer av naturvetenskapliga aktiviteter kan förekomma i barnens fria utomhuslek?  

 

2 METOD 

2.1 Urval 

 

I undersökningen har en förskola i en mindre stad i Mellansverige använts. För att kunna göra 

en längre observationsstudie användes bara en förskola. I en längre observationsstudie där 

observatören sitter tyst och stilla och till synes som en passiv iakttagare brukar det ofta bli så 

att observatören ”glöms bort” efter en kort tid. Det finns alltså goda chanser att man glöms 

bort som observatör och att arbetet inte påverkas särskilt mycket av observatören (Ekholm 

och Hedin, 1995). Observationerna genomfördes på barn mellan fyra och sex år, eftersom 

denna åldersgrupp vistas ute mest på den valda förskolan. På denna syskonavdelning går det 

sjutton barn, men det är inte ofta alla barnen är där samtidigt. Föräldrarnas medgivande till 

undersökningen erhölls genom ett personligt brev (Bilaga 1). Alla som deltagit i arbetet 

kommer att vara anonyma, för att uppfylla de forskningsetiska kraven. Under undersökningen 

har fotografier tagits, på ett sådant sätt att barnen inte ska kunna identifieras. Barnen har även 

tillfrågats om de vill vara med på fotografierna.  
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Datainsamlingen har genomförts genom observationer. Observationerna har genomförts i två 

omgångar, den första var en förstudie som följdes av en huvudstudie. Huvudstudien omfattade 

löpande protokoll och fotodokumentation. Förstudien pågick i två dagar och huvudstudien i 

åtta dagar. Under förstudien granskades var på gården barnen befinner sig mest och utifrån det 

indelades förskolegården in i olika områden (Bilaga 2);  

 

 Område 1. Sportområdet. Ett område där barnen spelar basket, fotboll och cyklar. 

 Område 2. Klätterställning och voltstänger. En stor klätterställning med nät och 

voltstänger i olika höjd. 

 Område 3. Gungställning. En gungställning som består av tre gungor. Bredvid 

gungställningen finns även en klättervägg (inte med på bild). 

 Område 4. Stora rutschkanan och tunnel. 

 Område 5. Sandlådan och lilla rutschkanan.   

 

 

När man observerar med löpande protokoll, som användes vid huvudstudien, är det viktigt att 

veta vilket fokus man ska ha vid observationerna för att sedan kunna analysera insamlad data 

(Johansson och Svedner, 2006). Genom förstudien fastställdes de slutliga frågeställningarna. 

Under förstudien kunde det även säkerställas att observationer med fotodokumentation var en 

lämplig metod att använda för att få svar på de frågeställningar som valts för undersökningen.  

 

Som observatör har anteckningar gjorts genom att sitta vid sidan av verksamheten och sedan 

iaktta och registrera det som sker. På detta sätt får man möjlighet att koncentrera sig på det 

som händer i de olika aktiviteterna mellan barn och vuxna och mellan barn (Ekholm och 

Hedin, 1995). Författarna menar att denna observationsmetod bidrar till att man får bilder som 

man inte kan få när man själv är involverad i händelserna. Observationen bygger på vad man 

faktiskt sett och inte på upplevelser. Aktiviteterna har fotograferats för att illustrera under 

vilka aktiviteter barnen använder sig av matematik och naturvetenskap i den fria leken 

utomhus. Ekholm och Hedin (1995) påpekar att när man observerar och fotograferar får man 

mycket information och kunskaper om verksamheten. Författarna fortsätter poängtera att ofta 

tror man att man vet vad som händer, men när man väl sätter sig och observerar kan man 

upptäcka helt nya aspekter. Nackdelen med denna metod är att den kräver mycket tid (Ekholm 

och Hedin, 1995). 
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2.3 Procedur 

 

Förskolan kontaktades per telefon och tid bokades för att träffas. Vid mötet förklarades syftet 

med undersökningen och personalen informerades även om de forskningsetiska reglerna. 

Därefter bestämdes vilken dag som passade bäst för att börja med förstudierna och vilken tid. 

Observationerna i huvudstudien gjordes i tio minuters intervall med början i område 1, sedan 

område 2 och så vidare. De genomfördes under förmiddagar och eftermiddagar, detta 

anpassades efter verksamheten. Tiden på förmiddagen var mellan kl.10.00 – 11.30 och 

eftermiddagen mellan kl. 12.00 – 13.30. Observationerna i hela studien gjordes under 

månaderna mars och april. Totalt genomfördes observationer i tio dagar. Dessa tio dagar 

innefattar förstudien (2 dagar) och huvudstudien (8 dagar). Under observationerna användes 

anteckningsblock, penna och kamera. 

2.4 Analysmetoder 

 

I analysarbetet användes de löpande protokollen och bilderna från fotodokumentationen. Det 

löpande protokollet bestod av 19 A4 sidor text och kameradokumentationen av 132 bilder. 

Utifrån det insamlade textmaterialet sammanställdes sedan vilka typer av matematiska 

aktiviteter och naturvetenskapliga aktiviteter som förekommit i barnens fria utomhuslek. 

Aktiviteterna där matematik och naturvetenskap varit en del av barnens fria lek 

kategoriserades under olika rubriker för att tydliggöra olika varianter av aktiviteter där 

matematik och naturvetenskap förekommit. Vissa aktiviteter kunde innehålla både matematik 

och naturvetenskap. Bilderna överfördes till en cd skiva för att kunna bearbetas lättare. 

Bilderna grupperades för att illustrera aktiviteterna och redigerats sedan för att uppfylla de 

forskningsetiska reglerna. 

 

3 RESULTAT 
 

Undersökningen visade att den fria leken innehöll både matematiska och naturvetenskapliga 

aktiviteter. De olika typerna av matematiska och naturvetenskapliga aktiviteterna kommer att 

presenteras under följande rubriker; Vilka typer av matematiska aktiviteter kan förekomma i 

barnens fria utomhuslek? Och Vilka typer av naturvetenskapliga aktiviteter kan förekomma i 

barnens fria utomhuslek? 

 

 

 

3.1 Vilka typer av matematiska aktiviteter kan förekomma i barnens fria 

utomhuslek? 
 

Resultatet från observationerna på förskolan visar att matematik ofta förekommer i barnens 

fria utomhuslek. Aktiviteterna har grupperats i följande kategorier; ”barnen räknar”, ”mäter 

avstånd”, ”högre – lägre”, ”mer – mindre”. Varje kategori beskrivs med ett exempel och 

illustreras med bilder och text. 
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Barnen räknar  

 
Bild: 1 Det kan vara svårt att träffa basketkorgen                    Bild: 2 Barnen tävlar med bilar. 

                 
 

På bild 1 spelar barnen basket och räknar antal bollar som träffar korgen. De har även bestämt 

i förväg att man endast får kasta tre kast var. Barnen uppmärksammar antal, genom att de 

räknar högt tillsammans till tre. På bild 2 tävlar barnen med bilar och vilken som är snabbast. 

Innan barnen släpper ner bilarna för rutschkanan så räknar de baklänges tre, två , ett , noll och 

sedan släpper de bilarna  

 

 

Mäter avstånd  

 
Bild: 3 Två barn diskuterar avstånd.                                        Bild: 4 Vilken bil kommer längst?                              

                   
 

Bilderna 3 och 4 ovan visar när barnen mäter avstånd. På bild 3 diskuterar två barn, ett av 

barnen säger; - Vi ska stå här, för här är strecket! Barnen har bestämt från början att alla barn 

ska kasta från samma avstånd och ritat ett streck på backen. Den andra flickan står kvar på 

samma plats och går sedan ytterligare lite närmare korgen, för hon tycker det blir för svårt att 

träffa korgen annars. På bild 4 har två barn bestämt att titta vilken av bilarna som kommer 

längst.  
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                                                                   Högre – lägre 
 

                                                      Bild 5 Barnen snurrar runt på voltstänger.                               

                                                   
                 

 

Under denna observation var en praktikant med i barnens lek. Han snurrade runt på den 

högsta voltstången och barnen ville också prova. Praktikanten tyckte inte det var någon bra 

idé, utan sa till barnen att hålla sig på den lägre höjden tills de själva kan ta sig upp på den 

högre. Bild 5 visar en flicka som försökt ta sig upp på den högre höjden, men inte lyckats. 

 

 

 

                                                                  Mer – mindre                                                                       
 
                                                        Bild 6 Barnen häller i mer vatten i hinken.                     

                                                   
             

 

Ovan på bild 6 sitter barnen i sandlådan och leker. Ett av barnen säger till ett annat barn att 

hämta mer vatten, så att hinken blir full ända upp till kanten. Det andra barnet springer bort 

till tunneln och hämtar vatten och häller sedan detta i hinken. Barnen tittar på hinken och 

märker att det behövs ännu mer vatten. Återigen springer barnet iväg. 
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3.2  Vilka typer av naturvetenskapliga aktiviteter kan förekomma i barnens fria 

utomhuslek? 

 
Syftet med arbetet var även att lyfta fram händelser i den fria leken där det förekommer 

naturvetenskap. Naturvetenskapen har också visat sig vara ett naturligt inslag i barnens 

utomhuslek. Aktiviteterna har grupperats i följande kategorier; ”vatten”, ”blandningar”, 

”granris som sittunderlag”, ”lagar mat och bakar”, ”balans” och ”djur”. Varje kategori 

beskrivs med ett exempel och illustreras med bilder och text. 

 

Vatten 

 
Bild 7 Barnen sopar vatten och hackar bort isen.                Bild 8 Barnet hämtar vatten.                       

                                                                                            
 

På bild 7 leker banen i tunneln där det blivit mycket vatten, eftersom snön har börjat smälta. 

Ett av barnen springer och hämtar en sopkvast, som barnet sedan använder för att sopa bort 

vattnet i tunneln. Barnen springer fram och tillbaka i vattnet och stänker på varandra. Det 

kommer även andra barn som hämtar vatten i hinkar. Bild 8 visar ett barn som hittat ett litet 

hål i backen och där det blivit vatten. Barnet springer och hämtar en hink för att ta upp vatten. 

 

Blandningar 

 
 

Bild 9 Här finns det mycket gegga.                                Bild 10 Här är en hink med snö och en med vatten.                                                                                   
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På bild 9 ser vi barnen gräva under rutschkanan där det bildats gegga av jord och vatten. 

Pedagogerna hade sagt till barnen ett antal gånger att gå bort därifrån, men så fort de 

avlägsnar sig från platsen springer barnen tillbaka. Barnen turas om att krypa in under 

rutschkanan för att hämta ”gegga”. De här två barnen ska ta med sig ”geggan” till sitt hus och 

laga mat. På bild 10 har barnet en hink med vatten blandat med sand och en hink med snö. 

Sedan blandar barnet ihop dessa två hinkar i ytterligare en hink.  

 
                                                       

 

 

Granris som sittunderlag 

 
Bild 11 Barnen leker i lilla rutschkanan.                                  Bild 12 Här sitter ett barn på granris. 

                          
 

På bild 11 ser man några barn som gjort en koja i den lilla rutschkanan. För att inte frysa när 

de sitter har barnen hämtat granris från granen som ligger på slängd på gården. Bild 12 visar 

ytterligare ett barn som tycker om att sitta på granriset.  

 

Lagar mat och bakar 

 

 
Bild 13 Ett barn som lagar mat och bakar.                                Bild 14 Barnen lagar mat och bakar i sandlådan. 

                    
 

Både bild 13 och 14 visar barn som lagar mat och bakar. De använder kastruller, hinkar, 

spadar, vattenkannor, vatten, jord, snö, kvistar och annat som de hittat på förskolegården för 

att krydda maten eller garnera sina kakor. Barnen bjöd även pedagoger och andra barn på det 

de lagat. 
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Balans 

 
Bild 15 Här tränas balansen.                                                  Bild 16 Barnet åker på en sparkcykel. 

               
 

Ovan på bild 15 ser vi ett barn som tränar på balansen genom att gå på staketet som omger 

klätterställningen. I början går barnet försiktigt, men när barnet provat några gånger och inte 

ramlat ökar farten. Bild 16 visar när ett barn åker på en sparkcykel. Även här gäller det att 

hitta balansen så att man inte ramlar omkull. 

 

 

 

 

Djur 

 
Bild 17 – Jag tror jag såg en mask!                                          Bild 18 En död fågelunge. 

                  
 

Bild 17 visar två barn som letar efter mask. Det ena av barnen tror att hon sett en mask och 

detta leder till att ett till barn kommer dit och hjälper till att leta. Bild 18 visar en död 

fågelunge som en pedagog hittat i närheten av sandlådan. När barnen ser fågeln börjar de 

ställa massor av frågor om fågeln som till exempel, vad har hänt, varför är den död och ska vi 

begrava den? Barnen hade massor av frågor och funderingar om fågeln. 
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4 DISKUSSION 
 

I observationsstudien undersöktes om barn i åldrarna fyra till sex år utför olika typer av 

aktiviteter som berör matematik och naturvetenskap i den fria utomhusleken i förskolan. 

Tanken var att lyfta fram dessa aktiviteter och skapa ett arbeta som sedan kan användas av 

oss pedagoger i vår verksamhet.  Resultatet från observationsstudien visade att matematik 

och naturvetenskap är naturliga aktiviteter i barnens fria utomhuslek och att det finns stora 

möjligheter för oss pedagoger att arbeta vidare med detta i den planerade verksamheten. 

Valet av metod som innefattade en längre observationsstudie, samt fotodokumentation på 

endast en förskola ökar rimligtvis validiteten i jämförelse med att vara på många förskolor 

under kortare tid. Om undersökningen genomförts på flera förskolor hade risken ökat att 

observatören påverkat barnen i den fria leken. Eftersom observationen gjordes under 

begränsad tid så är det troligt att årstiderna påverkat resultatet i observationsstudien.  

 

4.1 Resultatdiskussion  
 

Den första frågeställningen var följande 

 

1. Vilka typer av matematiska aktiviteter kan förekomma i barnens fria 

utomhuslek? 

 

Utifrån observationsstudien kan det konstateras att matematik är en aktivitet som 

förekommer i barnens fria utomhuslek på olika platser på gården. Detta menar även Thisner 

(2007) som belyser att barnens vardagsbestyr och lekar är fyllda av matematik. Det gäller 

bara för oss pedagoger att få syn på dessa aktiviteter och lyfta fram dem. Magne (2004) 

menar att barn börjar deras matematikinlärning med vardagsproblem utifrån barnens egen 

verklighetskunskap. Det första som uppmärksammades under observationerna var när barnen 

räknade antal. Detta förekom ofta i samband med olika sporter, men även en gång när barnen 

skulle tävla mot varandra med bilar och räknade baklänges ner från tre till ett. Här finns det 

möjlighet att träna alla barnen att räkna baklänges. Plocka saker i till exempel en hink med 

barnen och räkna samtidigt. Börja med fem saker i hinken. Låt sedan barnen plocka bort 

saker ur hinken, en i taget och räkna baklänges på samma gång: Först är det fem, sedan är det 

fyra, sedan är det tre etc.  

 

Thisner (2007) påpekar att ett välkänt begrepp bland alla som arbetar med barn är ”En, två, 

tre, många”. Inom förskolan är det bra att öva talen upp till fem så att barnen blir bekanta 

med dessa innan man går över till större tal. Detta är även praktiskt eftersom vi alltid har med 

oss våra händer som består av fem fingrar. I mina observationer framkom det att de flesta 

barnen var bekanta med siffror upp till tre. För att hjälpa barnen att uppmärksamma 

begreppet antal kan barnen uppmanas att hämta olika antal föremål som till exempel två 

bilar, tre spadar, fyra hinkar och sedan diskutera tillsammans med barnen om hur många 

hinkar barnen hämtat och hur många bilar. Därefter kan man även diskutera om det är fler 

hinkar än bilar, eller färre bilar än hinkar och hur barnen tänker.  

 

Heiberg och Reikerås (2004) konstaterar att barns vardag är full av situationer där de 

använder mätning. Mätning handlar först och främst om att jämföra menar författarna. 

Mätning kan även med andra ord knytas samman med längd, volym och vikt. I 
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observationerna såg man tydligt att barnen använde sig av mätning. De mätte avstånd till 

basketkorgen och vilken bil som rullade längst. Thisner (2007) menar för att på ett naturligt 

sätt arbeta med mätning, behöver barnen skaffa sig lite erfarenhet av mätningens princip. 

Detta kan man göra genom att välja en enhet exempelvis foten och jämför enheten med det 

objekt man vill mäta. Det går även bra att använda spadar, bandyklubbor, sin egen kropp med 

mera.  

 

 Enligt Heiberg och Reikerås (2004) är jämförelseord också något som förekommer i barnens 

vardag. Här är några exempel på jämförelseord: kort – kortare – kortast, hög – högre – högst, 

stor – större –störst. Detta var också något som framkom i observationsstudien när barnen 

häller vatten i hinken och som redovisas i resultatet. För att träna barnen på jämförelseord 

skulle man kunna använda sig av material som finns ute på förskolegården till exempel stenar 

eller pinnar. Pedagogerna kan be barnen hämta stenar i olika storlekar och prata med barnen 

om olika storlekar på stenarna. Vilken är stor, vilken är större och slutligen vilken som är 

störst? Sedan kan barnen hämta pinnar i olika storlekar och göra samma sak, men istället 

diskutera vilken som är lång, finns det någon pinne som är längre och slutligen vilken pinne 

är längst? När man pratar med barnen om hur långa saker är kan man även jämföra barnens 

längd och se vilken som är längst och vilken som är kortast? Heiberg och Reikerås (2004) 

fortsätter genom att belysa att jämförelseorden är viktiga för barnen när de ska beskriva 

likheter och skillnader. Detta gör de bland annat när de jämför ålder, längd, tyngd och volym. 

Ju fler ord och begrepp barnen kan och känner till, desto mer precisa kan de vara. 

 

Under mina observationer förekom det mycket lek med vatten, sand och snö. Barnen lagade 

mat med detta och hällde även olika blandningar i olika hinkar. Enligt Heiberg och Reikerås 

(2004) ger lek med vatten och sand, dela läsk och saft tidigt erfarenheter av det vi kallar 

rymdmått. Volym och rymdmått betyder i princip samma sak. Måtten anger hur mycket 

något rymmer eller hur stor plats något tar, som till exempel vilken hink rymmer mest? Vem 

har fått det största glaset? Den praktiska vardagen på förskolorna ger oss möjligheter att 

utforska dessa måttenheter tillsammans med barnen. Här skulle vi pedagoger kunna ge 

barnen fler verktyg för att kunna fortsätta sitt experimenterande. När barnen lagar mat eller 

bakar i sandlådan kan man ta ut olika måttenheter som barnen kan använda sig av i leken till 

exempel litermått och decilitermått. Barnen skulle säkert uppskatta om man gjorde en 

balansvåg tillsammans. Då kan man använda sig av en vanlig klädgalge som man hänger 

skålar i. Sedan kan man prova balansvågen genom att lägga en sko i den ena balansvågen och 

lite sand i den andra (Magne, 2004). Den här vågen skulle barnen kunna använda när de leker 

affär, lagar mat och bakar. 

  

Granberg (2000) påpekar att matematiska begrepp grundläggs mycket tidigt och att 

matematik inte är detsamma som riktiga svar utan handlar om vägen dit, det vill säga hur 

barnen tänker och kommer fram till ett svar. Författaren fortsätter påpeka att utemiljöns 

möjligheter till utforskande är oändliga och de upplevelser som barnen gör ger viktiga 

erfarenheter som blir till kunskaper. Som Thisner (2007) belyst tidigare är det vi pedagoger 

som ska hjälpa barnen att sätta namn på begreppen och skapa nya utmaningar för då kommer 

barnen att lära sig ännu bättre.  

 

Den andra frågeställningen var följande 

 

2. Vilka typer av naturvetenskapliga aktiviteter kan förekomma i barnens fria 

utomhuslek? 
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Genom observationsstudien framkom det att naturvetenskap förekom ofta i barnens fria 

utomhuslek och i olika områden. Något som barnen verkligen tyckte om och som påvisades 

tydligt var lek med vatten som bildats på olika ställen på gården. Även Norén – Björn m.fl. 

(1993) anser att barnen älskar vatten och att vatten är ett måste för allt liv. Regnet ger 

förskolegården nytt liv när det blir pussar att stampa i eller isflak att knastra sönder. Vårens 

lek med smältvatten väcker lusten att experimentera och utforska. Tunneln under den stora 

rutschkanan var ett ställe där barnen befann sig en större tid under mina observationer, på 

andra ställen kunde det vara lite barn, men här fanns det alltid barn som lekte med vattnet. 

Enligt Granberg (2000) dras småbarn till det levande material som vattnet utgör. Till en 

början trampar barnen lite försiktigt i pölens utkant och detta övergår snart till kraftfullt 

stampande och höga hopp, så att vattnet stänker vida omkring. I barnens ansikten går det att 

avläsa både förvåning och glädje över dessa vattenkaskader. Vattenpölar kan fängsla och 

aktivera barnens upptäckarglädje och experimentlust nästan hur länge som helst. Jag anser att 

vi pedagoger måste komma ihåg att här pågår lärande. Detta visar även att lärande material 

inom förskolan inte behöver vara kostsamt, utan kan vara helt gratis, det är bara för oss 

pedagoger att öppna våra ögon och sinnen och ta tillfällen i akt när dessa ges. Här finns det 

möjligheter att tillsammans med barnen titta vad som sjunker eller flyter. Barnen kan 

använda sig av kottar, kvistar, stenar med mera och berätta vad som händer. Eller varför inte 

fylla en skål med vatten och diskutera med barnen: Hur ser vatten ut? Hur smakar vatten? 

Vad använder vi vatten till? Hur känns vatten? Magne (2004) påpekar att inomhus kan man 

koka vatten och låta barnen prata om vad som händer och mäta temperaturen med en 

termometer. 

 

Det var väldigt roligt och fascinerande att se när barnen kom på att det blir varmare att sitta 

på granris, än direkt på det kalla träet i den lilla rutschkanan. Här ser man vad bra det är om 

barnen har tillgång till olika naturmaterial på förskolan, så fantasin och kreativiteten ökar 

som även Lökken m.fl. (2006) påpekat tidigare. Även utomhus behövs omfattande material 

för leken (Norén – Björn m.fl. , 1993). Barn vill verkligen experimentera och detta tyckte jag 

framkom tydligt i mina observationer, speciellt när de gjorde olika blandningar av vatten, 

sand och snö. De kunde hålla på med dessa naturliga blandningar i flera dagar, de provade sig 

fram och experimenterade vad som hände när de hade i mer snö eller mer vatten. De 

bearbetade dessa blandningar med sina händer, spadar, pinnar och andra verktyg. Eftersom 

observationsstudien genomfördes när det fortfarande var snö och ganska kallt ute fanns det 

inte så mycket småkryp och andra djur på gården. Men i slutet av mina observationer som 

genomfördes i april månad hade det blivit varmare och barnen lyckades se en mask och en 

liten fågelunge som olyckligtvis var död på gården. Norén – Björn m.fl. (1993) menar att för 

barn är djur något mycket viktigt. Djuren lockar fram känslor hos barnen som att vilja vårda, 

mata, sköta om ekologi med mera. Vidare poängterar författaren att djurintresset är lika 

grundläggande som människointresset. Under observationerna såg jag hur intressant barnen 

tyckte det var med masken och fågeln. Barnen bubblade av idéer och funderingar, som vi 

pedagoger har en möjlighet att bygga vidare på. Elfström m.fl. (2008) tar upp ett exempel där 

barnen får studera en uppstoppad kråka och hur barnen observerar detaljer i kråkans utseende 

såsom näbbens form och färg och färgen på kråkans fötter med mera. Barnen hade mycket 

tankar och teorier om kråkan. Här ser man hur lätt det är som pedagog att bygga vidare på en 

dialog med barnen om den döda fågelungen som inträffade under en av mina observationer. 

Jag anser att här finns det möjlighet att göra ett projekt tillsammans med barnen om fåglar. 

Barnen och pedagogen kan söka information om fåglar på datorn och läsa och jämföra olika 

fågelarter i fågelböcker. Detta går även att göra med masken som barnen letade efter. 
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Under observationsstudien förekom även situationer då barnen tränade sin balans, både 

genom att gå balansgång och när de cyklade på sparkcyklar. Elfström m.fl. (2008) menar att 

när barnen svänger med armarna kan barnet flytta på tyngdpunkten lite grann och på detta 

sätt hålla balansen. Men om barnen lutar kroppen så mycket att lodlinjen från tyngdpunkten 

kommer utanför barnets fötter faller barnet. Författarna anser att när barn balanserar tränar de 

alltså på att hålla tyndpunkten så rakt ovanför fötternas stödyta som möjligt. Barnen vet oftast 

inte var balansen sitter, utan barnen tror det finns i armarna eller fötterna, så därför kan man 

som pedagog utmana barnen att undersöka balansen. Detta kan man göra genom att låta dem 

gå på olika breda stockar eller bänkar och låta sedan barnen berätta och beskriva hur det 

känns.  

 

Jag tycker det är viktigt att vi pedagoger arbetar med naturvetenskapliga fenomen och 

iakttagelser som barnen själva gör på förskolegården, eftersom naturvetenskap förklarar vår 

omvärld. När man utgår från barnens vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap så skapas en 

naturlig förståelse för naturvetenskapliga begrepp. Under mina observationer har jag sett att 

barnen är fyllda av nyfikenhet och funderingar kring naturvetenskapliga fenomen och att det 

är just här som vi pedagoger måste kliva in och ställa frågor och söka svar tillsammans med 

barnen. Det är inte meningen att vi pedagoger ska ha svar på allt barnen frågar, men 

tillsammans med barnen blir vi medupptäckare och får nya kunskaper och erfarenheter.  

 

Under min observationsstudie har jag sett att den fria leken är lustfylld och att det i den fria 

leken finns många lärande situationer att ta till vara på. När barnen får möjlighet att dela detta 

med en vuxen så förhöjs det bestående värdet. Redan Fröbel på sin tid (citerad i Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2005) påpekade vikten av goda förebilder. En lyhörd 

pedagog kan göra fascinerande upptäckter om de delar barnens upptäckter på förskolegården, 

som jag lyckats göra.  

 

 

 

4.2 Vidare forskning 
 

För vidare undersökningar skulle det vara intressant att göra en liknande observationsstudie 

om teknik och även intervjua föräldrar om deras tankar kring matematik, naturvetenskap och 

teknik. Vad anser föräldrarna om dessa ämnen? Tycker de att barnen ska lära sig detta i 

förskolan? Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns skillnader beroende på 

vilken inriktning pedagogerna gått på högskolan. Arbetar de som gått inriktning mot 

matematik och naturvetenskap mer med detta i förskolorna än de som gått någon annan 

inriktning eller är det ingen skillnad? 
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BILAGOR 

(Bilaga 1) 

2009-03-10                                                  

 

Hej! 

 

Mitt namn är Paula Wassberg. Jag läser sista terminen på förskollärarlinjen med 

inriktning matematik, teknik och naturvetenskap i Gävle. Vi ska nu göra våra 

examensarbeten. Mitt arbete ska handla om den fria leken i utemiljön. Därför 

frågar jag er om jag kan få tillåtelse att observera och fotografera era barn. Jag 

kommer att ta dessa fotografier, så att barnen inte kan identifieras. Syftet med 

mitt arbete är att visa vad barn gör och leker under den fria leken. 

I den skriftliga rapporten kommer inga barn att kunna identifieras. Inga 

namnuppgifter kommer att utelämnas. Allt sker enligt etiska regler. Om ni har 

några funderingar kring detta så kan ni ringa mig på tfn 070- XXXXXXX. 

 

Tack på förhand 

Paula Wassberg                                                                 

 

                                                                                                        

                                                                                                JA 

Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen  

                                                                                               NEJ 

Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Barnets namn _____________________________________________ 

 

Underskrift förälder/målsman__________________________________ 
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(Bilaga 2) 

 

Område 1. Sportområdet                Område 2. Klätterställning och voltstänger 

   

 

        
 

 

 

                                      Område 3. Gungställning  
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                              Område 4. Stora rutschkanan och tunnel    

 

 

                               
 

    

 

                            Område 5. Sandlådan och lilla rutschkanan 

 

 

                                    

 
 

 


