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Sammanfattning
Huvudsyftet med examensarbetet var att producera ett arbetsmaterial tillsammans med
kurskamraterna Apelgård Svedlund (2012) och Lake (2012) för förskolan med fokus på
naturvetenskap. Resultatet blev uppdragspåsen, en påse med eget arbetsmaterial i form av
olika uppdragskort. Vi har olika inriktningar på våra examensarbeten och tanken är att testa
om samma material lämpar sig i olika åldrar och för barn med särskilda behov. Visionen är att
dessa uppdragskort ska kunna ses som ett hjälpmedel för pedagoger att nå strävansmålen i
Lpfö 98.
För att ta reda på hur uppdragskorten tagits emot och upplevts har barn i åldrarna 3-5 år och
pedagoger tillsammans testat på olika kort i uppdragspåsen.
Resultatet av undersökningen visade att uppdragspåsen tycks uppmuntra till barns
nyfikenhet i naturen, att pedagogerna fann materialet som användbart inom deras verksamhet,
då de ansåg att uppdragskorten bidrog till att underlätta deras utomhusverksamhet i arbetet
med att inspirera barn att lära sig om naturen.
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1 INLEDNING
Detta examensarbete har haft som syfte att göra ett arbetsmaterial som kan komplettera den
pedagogiska utomhusverksamheten inom förskolan. Vi är tre studenter som tillsammans
skapat detta arbetsmaterial. Syftet med undersökningen är att se om det är möjligt att ta fram
ett material som passar de olika målgrupperna. Dessa övningar ska bidra till barns
kunskapsinhämtning, samtidigt som korten låter barnen vistas i naturen på ett lekfullt och
roligt sätt. Korten innehåller små uppdrag som aktiverar barnen under deras utevistelse, det
kan vara till exempel, hitta ett träd, två olika träd, lyssna om du kan höra en fågel, och så
vidare. Genom användande av dessa uppdragskort kommer barnen att träna matematiska
begrepp, artkunskap, begreppsbildning, motorik, fantasi, kamratskap och barnen får använda
sig av alla sina sinnen (syn, hörsel, känsel, smak och lukt). Materialet ska användas som ett
aktivt verktyg för att alla barn skall ges möjlighet att vistas och utvecklas i naturen. Waite
(2010) fann i en intervju bland lärare i Storbritannien att vid de tillfällen de var ute i naturen
tillsammans med barnen kom barnen ofta in på olika sidospår efter eget initiativ, vilket ledde
till vidare arbete inom olika kunskapsområden. Barnen blir då delaktiga i sitt lärande.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn: utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka
och lära, utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om
växter, djur och enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”

(Skolverket, 2010:10)

Sverige ses som en förebild, menar Sheridan & Pramling Samuelsson, (2009), då det gäller
synen på barns lärande, välbefinnande och delaktighet. Vill vi behålla den positionen är det
viktigt att förskolans verksamhetsutveckling kan fortgå med utgångspunkt i strävansmål och
fokus på verksamhetens kvalitet. Strävansmål innebär långsiktiga mål (Sheridan & Pramling
Samuelsson, 2009). En ökad medvetenhet om miljöfrågor och att många strävar efter att nå en
hållbar framtid ligger i tiden. Hållbar utveckling är något som ska finnas med hela tiden,
innefatta alla lärare och i alla ämnen (Björneloo, 2008). Ingen annan period i livet tycks
människor lära sig så mycket som under sina första fem år (Sheridan & Pramling Samuelsson,
2009). Rye (2009) menar att de tillväxtspurter som sker i hjärnan infinner sig under barnens
första levnadsår, och under den perioden är barnen i förskolan. FN:s barnfond (2010)
poängterar också att det är under barns första fem levnadsår som barn lär sig mest, särskilt
under de tre första åren. Det är under dessa år barnet genom nya upplevelser utvecklar sin
motoriska, känslomässiga, sociala och kognitiva färdighet.
”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta,
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra.”

(Skolverket, 2010:6)

Med hänsyn till läroplan för förskolan samt ur ett samhällsperspektiv framträder vikten av
att barn tillåts att få utrymme att utvecklas utomhus. Ur mitt perspektiv som blivande

4

förskollärare är det därmed viktigt att ta hänsyn till barnens olika inlärningsmiljöer. Fokus
kommer därmed riktas mot lärande i utomhusmiljö.

1.1 Bakgrund
Skolverket har även lyft fram naturkunskapens betydelse i förskolan och det framhävs på ett
tydligt sätt i den reviderade läroplanen. Idag är det läroplanen, Lpfö 98, som styr hur
förskolans verksamhet ska utformas. Den beskriver vikten av barnens möjlighet till
medskapande och påverkan som viktiga förutsättningar för att ett lärande ska ske. Läroplanen
understryker också vikten av ett barns intresse och nyfikenhet att vilja lära sig nya saker.
Fantasi, lek, kommunikation och samarbete är några av läroplanens grundstenar (Lpfö 98).
Ett av förskolans uppdrag är att:
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt
förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.
Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till
natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska
hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till
en bättre miljö både i nutid och i framtid (s7).

Det beskrivs även tydligt att arbetslaget i läroplanen åläggs att ge barn möjlighet att förstå
hur egna handlingar kan påverka miljön och ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och
de funktioner som har betydelse för det dagliga livet (Lpfö 98).

1.1.1 Måluppfyllelse i läroplanen
Förhållningssättet till ”utveckling och lärande” som går att utläsa ur läroplanen nämns
naturkunskapen i de mål som skolverket vill lyfta fram som viktiga (Lpfö 98, rev 2010). De
syftar främst till att ge barnen förutsättningar att utveckla sin förståelse och sitt intresse för
naturkunskapens olika områden. För att ge barnen de bästa förutsättningarna kan man
använda sig av olika hjälpmedel för att nå de olika målen i förskolan. Ett material i form av
olika uppdrag som belyser naturkunskapens olika delar samt ska det vara lättillgängligt, vilket
är viktigt för att nå läroplanens olika mål. Mitt syfte med undersökningen är att producera ett
arbetsmaterial som kompletterar undervisningen i utomhusmiljö. Detta material belyser några
av naturkunskapens olika delar.

1.2 Litteraturgenomgång
I detta avsnitt presenteras ett urval av den litteratur som studerats till examensarbetets
litteraturgenomgång. Litteraturen har lästs parallellt med produktionen av uppdragskorten.
Begrepp jag har valt att titta närmare på är: Natur, miljö, lärande, hållbar utveckling och
sociokulturellt perspektiv.
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1.2.1 Naturen som kunskapskälla
Utomhusmiljön erbjuder obegränsade intryck av upplevelser och intryck som engagerar flera
sinnen samtidigt. Upplevelser och material kopplas till sin autentiska miljö och kunskaper
knyts till direktupplevelser. Sinnesintrycken samverkar av hur omgivningen fungerar, luktar,
smakar, känns, låter och ser ut och engagerar både kropp och själ. Intrycken blir därmed
varaktiga och djupt förankrade (Granberg, 2000). Förskolans uppdrag är att barn i förskolan
ska trivas, ha roligt och lära sig. Dagens barn lever i en värld som präglas av stor mängd
information, överflöd och globalisering. För att barnen ska kunna leva på ett tillfredande sätt i
dagens samhälle måste barnen utveckla många och olika kompetenser. Det är viktigt att veta
att alla aspekter hänger samman. Granberg (2000) menar att det är av stor vikt för små barn
att vistas ofta i naturen för att skapa trygghet och ett lugn att befinna sig där. LindemannMatthies & Sarah Knecht (2011) fann att utevistelse även stärker barnens empatiska känsla
för naturen, deras rörlighet ökar och de mår bättre både psykiskt och fysiskt. Naturen ger dem
chansen att uppleva med alla sinnen. Författaren anser även att små barn upptäcker genom att
utforska, att få känna på föremål i naturen, hon menar vidare att detta sätter avtryck i det
kinestetiska sinnet.
Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att det kinestetiska sinnet ger oss en mer
flerdimensionell information om vår relation till omvärlden. Dahlgren & Szczepanski (1997)
beskriver att fler sinnen stimuleras i utomhusrummet, och utomhusrummet skapar en
gemenskap gruppmedlemmar emellan, och därigenom utvecklas individens personlighet och
trygghetskänslan och tilliten till varandra ökar. Jagtöien m fl (2002) anser att pedagogiken
utomhus ger en social utveckling människor emellan, att vi får vara tillsammans och känna
tillhörighet med varandra.
Det är även viktigt att låta barnen vistas ute i skog och natur då den miljön inte är
densamma som förskolegårdens miljö, utan oftast av mer kuperad markyta och barnen får då
möjlighet att öva sin balans extra mycket då terrängen ser annorlunda ut (Jagtöien m fl 2002).
Raustorp (2004) menar att när man rör på sig, vuxen som barn så frisätter man hormoner
vilket leder till att man känner ett välbefinnande. Detta gör att man har lättare att ta in ny
kunskap. Lundegård, Wickman & Wohlin, (2004) hävdar att när man tar med sig barnen ut till
skogen och de får kombinera praktiska och teoretiska erfarenheter tillsammans med en
medforskande pedagog uppstår ett lärande som senare kan integreras i andra ämnen. Dessa
erfarenheter kan barnen sedan reflektera kring i olika sammanhang.

1.2.2 Ett hållbart lärande
När lärande sker så att hållbar utveckling gynnas griper lärdomarna in över en bred
repertoar av människors sätt att tänka, värdera och agera. I sin förlängning räcker
det inte med att förstå sammanhangen mellan företeelser som hotar den ekologiska
balansen eller fördjupar klyftorna mellan rika och fattiga för att en hållbar
utveckling ska kunna byggas upp. Tankegångar och föreställningar behöver göras
om till handfast agerande där individer och kollektiv tar hänsyn till vad man vet om
orsakssammanhangen (SOU 2004:104.s.68)
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En av förutsättningarna för att hållbar utveckling ska bli möjlig är just lärande. Att värna om
givna resurser och att varje individ känner delaktighet och ansvar är viktiga delar i hur vi
långsiktigt skall förvalta vår natur (SOU, 2004). Många svenska skolor har kommit en bit på
väg då det gäller upparbetade kontakter internationellt, men det finns ännu utrymme att i
större utsträckning samarbeta mer ämnesövergripande. Man har tittat på olika skolor och
förskolor och kommit fram till att ämnesövergripande samarbete är mer vanligt i förskolan
och i skolans tidiga år än skolans senare år och i gymnasiet. Viktiga steg mot en hållbar
utveckling har tagits då fokusering på miljöfrågor har tagit fart inom många verksamheter. I
utredningen konstateras att det finns en osäkerhet bland pedagoger om hur man arbetar
konkret med perspektivet hållbar utveckling inom den pedagogiska verksamheten (SOU,
2004). Att i förskolan stimulera en demokratisk anda är ett ständigt pågående arbete, som kan
förändras och utvecklas, i samverkan och i dialog med människor, små och stora. Att vi
ständigt är i början av något nytt och som en medforskande pedagog kommer vi att ha
förmånen att se världen på nya sätt om och om igen. Demokrati är något vi tillsammans med
barnen bygger upp varje dag (Åberg Lenz & Taguchi, 2009).
Parallellt med läroplanens intentioner som kan sammanfattas som relationellt, vilket betyder
att barnen lär i kommunikation och interaktion med omvärlden. Pedagogerna måste göra sitt
yttersta för att försöka förstå barnens agerande utifrån deras synsätt, alltså barns perspektiv
(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Vidare beskriver Sheridan Pramling Samuelsson
(2009) två aspekter av lärande i förskolan som för barnen är sammanfogad till en helhet,
vilket är handling och medvetande. Ur barns perspektiv blir alla möten med något nytt en
odifferentierad helhet, som efterhand blir differentierad i olika delar och detaljer som efter en
tid återigen bildar en helhet. Pedagogens uppgift blir då viktig att ge barnen de
förutsättningarna att urskilja det barnen förväntas att lära sig från något annat. Vilket innebär
att det som barnen ska urskilja måste variera. Det räcker inte med att barnen får se en insekt
utan de måste få se olika småkryp för att kunna urskilja variationen.
Johansson & Pramling Samuelsson (2007) talar vidare om att variationen har en viktig roll i
både lärande och lek som både skapas av den enskilda individen men också tillsammans i
grupp som en helhet. Variation kan också skapas av pedagoger, genom att synliggöra barns
olika sätt att tänka samt att variera lärandeobjektet. Vidare beskriver Johansson & Pramling
Samuelsson (2007) att lek och lärande ska svetsas samman i dagens pedagogik för tidigare
åldrar, eftersom barn är lekande lärande individer från livets början för att erövra en förståelse
av sin omvärld.
Pramling Samuelsson & Asplund (2005) riktar även kritik mot dagens skola, där utbildning
för barn ofta är organiserat för att främja lärandet, snarare än lek. De menar att lek och lärande
är viktiga komponenter i barns vardag, och att hela organisationen runt utbildning för barn är
uppbyggt på att först främja lärandet i sig, snarare än leken (Pramling Samuelsson, Klerfelt, &
Williams Graneld, 1995). Från barnets perspektiv betraktas skolan som en arena för lärande
och förskolan förknippas i första hand med lek och de menar vidare att leken initierats av barn
och att själva lärandet är en sorts aktivitet initierade av vuxna. Johansson & Pramling
Samuelsson, (2007) menar att förr ansåg många att dessa två begrepp är separerade från
varandra då skoltid är mer en undervisningstid där lärandet sker medans leken har med fritids
och fritiden att göra. De äldre läroplanerna runt om i världen genomsyras av att leken är av
yttersta vikt. Frågar man barn vad de tycker bäst om är det eniga svaret lek. Vidare beskriver
de en trend på formbundna samspel, där lärandet blir mer skolinfluerat, underordnat de
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vuxnas intentioner då de uppgifter barnen förväntas lösa ofta kommer i förgrunden. Uppgiften
kan vara på ett lekfullt sätt men vetskapen om att lärarens avsikt är lärande sätter gränser för
barns meningsskapande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007)
Sheridan & Pramling Samuelsson (2009) framhåller att förskolor som yrkar på hög kvalité
har störst påverkan på barns lärande i ett långsiktigt perspektiv. Falk & Hammarberg (2007)
skriver i sin artikel 29, vad barn skalära sig i skolan:
”Varje barn ska få utvecklas så mycket som det går. Barnet ska vara väl förberett för sitt liv som
vuxen.[…]Barnet ska också lära sig att vara rädd om naturen.”

(Hammarberg & Falk, 2007:13. Artikel 29.)

Schoults (2000) talar utifrån Piagets teorier om inlärning inom det naturvetenskapliga
området, utifrån konstruktivismen, genom att barns lärande styrs av tidigare erfarenheter. För
att förstå sin omvärld måste barnen vara aktiv i sitt lärande. Våra tidiga erfarenheter hjälper
oss att tolka de som händer omkring oss. Barnen måste omkonstruera den information de får
för att sedan kunna tillgodogöra sig den nya erfarenheten, det är i samspel med andra
människor våra teorier förändras i olika sociala sammanhang.
Hagtvet Eriksen (2004) framhåller också barnets ombearbetning av kunskap utifrån tidigare
erfarenheter och i samspel med sin omvärld. Vidare beskriver hon, genom Piaget att barn som
tillåts att experimentera och utforska den fysiska världen skapar förståelse. För att förstå
måste barnet själv konstruera sin förståelse, menar Piaget. Meningsskapande är en social
process med olika socialt konstruerade teckensystem som verktyg. Barnet använder sig av
olika verktyg för att lättare tolka sin omvärld och i sitt eget meningsskapande.
Kommunikation är en av de viktigaste grundstenarna i meningsskapandet och genom att
använda sig av olika verktyg kommer barnet att lättare förstå och begripa sin omvärld
(Selander & Kress, 2010).

1.2.3 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv
Strandberg (2006) beskriver det sociokulturella perspektivet på lärande utifrån Vygotskijs
teorier och beskriver lärandet som en psykologisk process, inte något som sker från de inre
utan istället betraktar det som aktiviteter, som sker mellan huvuden. Det är de yttre
aktiviteterna som skapar det råmaterial för den inre processen. Han menar att interaktionen
mellan människor utgör lärandets grund. Det som påverkar barnets lärprocess menar han är
utifrån dessa aktiviteter:


Sociala aktiviteter, vilket sker i interaktion med andra, där barnet först lär, till att bli
något eget, där barnets tankeprocess sluter samman med barnens gemensamma tankar.



Medierande aktiviteter, vilket sker i barns aktiviteter med hjälp av hjälpmedel,
artefakter, som hjälper barnet att lösa problem och att förstå och tolka sin omvärld.



Situerade aktiviteter, Vilket sker i barns lärmiljö. Det är lättare för barnet att lära om
ett specifikt område i sin rätta miljö.
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Kreativa aktiviteter, Vilket sker då barnet omskapar och förvandlar det som är givet.
När barn arbetar tillsammans med en eller flera kamrater framkommer fler perspektiv och
idéer än då barn arbetar ensamma. På detta sätt blir också varje barns enskilda perspektiv
synligt, eftersom det just i utbytet med andras idéer som de egna kan bli synligt. (Williams

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s. 106, citerad i Marton & Booth, 1997)

Carlgren (1999) lyfter fram Vygotskijs syn på leken och beskriver leken som en särskild
praktik, inte något man gör på rasten, utan att leken är en viktig arena i förskolan för barn att
utveckla kunskaper. Han menar att genom leken utvecklar barnet sin omvärld och tillsammans
med andra skapas nya relationer till företeelser och objekt i sin omvärld. Om både det
materiella och det sociala villkoren i undervisningen observeras, endast då kan ett genuint
lärande möjliggöras.
Säljö (2000) framhåller Vygotskijs syn på lärandet som en nödvändig och naturlig
verksamhet, där människor delat med sig av kunskaper med varandra. Vidare förklarar
Carlgren (1999) att kunskapen alltid finns närvarande och utvecklas mellan människor genom
samspel med varandra när de möts i olika situationer, så att använda olika redskap/verktyg i
undervisningen ger barnet förutsättningar att överträffa sin egen kapacitet.
Johannson och Pramling Samuelsson (2007) ger en beskrivning av metakommunikation,
vilket syftar till spontan kommunikation i leken, utifrån tankar och idéer, med pedagogens
medverkan. Pedagogen fokuserar på samtalet de har tillsammans för att sedan ändra fokuset
mot barnets egna tankar om innehållet. Barn i interaktion med en vuxen eller en kunnigare
kamrat kan leda till vidare utveckling hos barnet, förbi den potentiella kunskapsnivån, enligt
Vygotskij, nå zonen för möjlig utveckling (Schoults, 2000).
”Kunskap är inte något som passivt ärvs; kunskap konstrueras genom aktiv handling i en
social miljö.”
(Hagtvet Eriksen, 2004:7)

1.2

Frågeställningar

Det huvudsakliga syftet med examensarbetet var att producera ett arbetsmaterial tillsammans
med kurskamraterna Apelgård Svedlund (2012) och Lake (2012) för förskolan med fokus på
naturvetenskap. Vi ville även undersöka om pedagogerna kunde se vårt arbetsmaterial som en
del i deras verksamhet för att stimulera barns intresse och nyfikenhet för naturen. Resultatet
blev uppdragspåsen, en påse med eget arbetsmaterial i form av olika uppdragskort. Vi har
olika inriktningar på våra examensarbeten och tanken är att testa om samma material lämpar
sig i olika åldrar och för barn med särskilda behov. Tanken är att dessa aktivitetskort ska
kunna ses som ett hjälpmedel för pedagoger att nå strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö
98. Materialet tränar matematiska begrepp, artkunskap, begreppsbildning, motoriken,
fantasin, kamratskap och barnen får använda sig av alla sina sinnen (syn, hörsel, känsel smak
och lukt).
För att ta reda på hur uppdragskorten tagits emot och upplevts har barn och pedagoger
tillsammans testat på olika kort i uppdragspåsen. Undersökningens utgångspunkt har utgått
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från två frågeställningar, det första ur ett barnperspektiv och den andra frågan är undersökt ur
ett pedagogperspektiv och lyder enligt följande:

1) Hur upplever barnen dessa uppdragskort?
2) Hur upplever pedagogerna dessa aktivitetskort, kan de se detta som en tillgång i sitt
vardagliga arbete och om de gör varför tycker de att de är en tillgång?

2 METOD
Nedan följer en presentation om hur framställningen av uppdragskorten har gått till. I syfte att
studera hur barnen tar till sig uppdragskorten och om pedagogerna kan se dem som en
tillgång/ hjälpmedel för att kunna nå strävansmålen i Lpfö 98 har jag använt mig av enkäter
och observationer i min undersökning. Nedan följer en presentation på hur jag har gått tillväga
att producera mitt arbetsmaterial, hur det har bearbetats och utvärderats. Metoder som
användes vid undersökningen var enkäter och ”critical incidents” – metoden, vilket är,
observation av viktiga händelser, vilket innebär att man observerar olika skeenden som
registrerar det centrala i studien utifrån frågeställningarna. Dessa registreras via löpande
observation (Johansson & Svedner 2010). Fotografering har skett under
observationstillfällena för att underlätta observatören att komma ihåg olika scenarion.

2.1 Urval
Nedan följer en redovisning av de urval som gjorts i studien.

2.1.1 Förskolor
Jag har valt att göra min undersökning på en förskola i en mellansvensk kommun. Jag visste
att denna förskola arbetar mycket med matematik, teknik, natur och miljöfrågor. Tanken med
att välja en förskola med inriktning mot natur, teknik och matematik var medvetet eftersom
jag ville se om aktivitetskorten kunde vara intressant även för dem. Jag tog kontakt med
förskolan och de ville medverka i undersökningen. Undersökningen har genomförts med
studenten som observatör.
Förskolan som undersökningen har ägt rum på har två avdelningar med barn som är 1-3 år.
Den tredje och största avdelningen där undersökningen har ägt rum har barn i åldrarna 3-5 år.
En fullmakt med information om dokumenteringen och en kort information om
underökningens syfte, innebörd och forskningsetniska anvisningar har delats ut och godkänts
av barnens vårdnadshavare då barnen är under 15 år (Vetenskapsrådet, 2002) (bilaga 1). Av
18 barn så gavs det tillåtelse från 15 målsmän, övriga tre lämnade inte in någon talong.
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Ett första besök gjordes på avdelningen i syfte att informera om undersökningen och dess
syfte. Aktivitetskorten visades för tre av pedagogerna och lämnades även kvar på avdelningen
så de fick bekanta sig med materialet. Information om undersökningens syfte och användande
av aktivitetskorten gavs på plats i förskolan. De tre pedagoger som arbetar på avdelningen gav
sitt godkännande att delta i underökningen efter att de etiska aspekterna delgivits muntligt om
deras anonymitet. Pedagogerna kommer tillsammans med barnen, under exkursionen,
använda sig av uppdragskorten. Vid undervisningstillfällena blev alla barn inbjudet till att
vara delaktig, genom att pedagogen som höll i aktiviteten frågade vilka som ville delta. Sedan
valdes de barn som visade intresse vid förfrågan om att delta. Pedagogerna fick fritt välja hur
de skulle använda korten.
En kort beskrivning lämnades även på papper som tillsammans med korten visades upp på
arbetsplatsträffen. Enbart i syfte för att övrig personal på förskolan skulle få en uppfattning
om vad undersökningen handlar om och för att de även erbjuds att fylla i enkäten (bilaga 2).
Det arbetar 13 pedagoger på förskolan, varav 11 pedagoger besvarade enkäten. Tre av dessa
pedagoger arbetar på avdelningen. De besvarade frågor som handlar om aktivitetskorten och
deras egna tankar och idéer om naturvetenskap. De fick information om att allt deltagande var
frivilligt och att anonymiteten var skyddad och att man har rätt att när som helst avbryta sin
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).

2.2 Datainsamlingsmetoder
Olika metoder har används för att se hur arbetsmaterialet tagits emot av barn och pedagoger
och dokumenteringen skedde i naturliga sammanhang där pedagoger tillsammans med barnen
vistas i skogen, där jag hade rollen som observatör.
Vid observationstillfällena fördes anteckningar som registrerar de kritiska händelserna i
själva aktiviteterna. Enligt Johansson & Svedner (2010) innebär ”critical incidents”, att man
enbart dokumenterar ett urval av iakttagelser via löpande anteckningar. Det är oftast bra att ha
ett brett fokus så att observatören kan vara öppen för alla faktorer som dyker upp under
observationstillfällena (Bjørndal, 2009). Observationstexterna har analyserats tillsammans
med anteckningarna som framkom i samtal med de berörda pedagogerna under och efter de
olika övningarna. Dessa samtal kan ses som ostrukturerade intervjuer (Johansson & Svedner,
2010) Enkäter lämnades ut till pedagogerna för att få svar på hur uppdragskort kan vara
behjälpliga som en del i undervisningen och för att samla in övriga tankar och idéer om
arbetet kring naturvetenskap. Skälet till att enkäter valdes framför intervjuer var att tiden inte
fanns hos pedagogerna. För att få en mer tillförlitlighet i undersökningen erbjöds övrig
personal på förskolan att fylla i enkäten och att en sådan undersökning även är anonym har
också funnits i åtanke. Studenten har även fotat vid observationstillfällena för att lättare
minnas olika händelser då observationsanteckningar och enkäter sammanställs och analyseras.
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2.3 Procedur
Nedan redogörs utvecklingen av uppdragspåsen, hur vi har gått tillväga och hur enkäterna till
pedagogerna har utformats och hur samtal med pedagogerna gått till.

2.3.1 Framställning av arbetsmaterial
Idén med att producera ett eget material tillsamman med kurskamraterna Apelgård Svedlund
(2012) och Lake (2012) föll sig naturligt då vi alla tre ville göra ett konkret material som vi
skulle ha nytta av i vår framtida verksamhet, ett hjälpmedel för att nå strävansmålen i
förskolans läroplan samt att öka barns intresse för naturen.
Innan materialproduktionen började bestämdes tillsammans med kurskamraterna Apelgård
Svedlund (2012) och Lake (2012) vilka bilder vi ville ha med i materialet, sedan knäpptes det
kort på de föremål som ska ingå i uppdragskorten. Layouten är utformad i Microsoft Word.
Tillsamman med bilden skrevs en text på motsatt sida på A4 arket som är ett förslag på
aktivitet som man kan koppla ihop med bilden. Efter att bilderna blivit utskrivna viktes
pappret på längden, klipptes ut och laminerades (two-sided lamination xyron XC
4121125415, vilket är en tunnare variant, bilaga 3). En kortpåse har parallellt med
kortproduktionen tillverkats för att man enkelt och smidigt skall kunna förvara korten under
exkursion med barnen (bilaga 4). Tyget inhandlades på Panduro och syddes ihop till en påse.

2.3.2 Samtal med pedagogerna
Den berörda förskolan kontaktades och tillfrågades om de ville vara med och delta i
undersökningen. Pedagogerna på aktuell avdelning ställde sig positiva till att medverka i
studien. Ett besök planerades in på förskolan för att presentera de aktuella aktivitetskorten
som ligger till grund för undersökningen. En mer utförlig presentation genomfördes
tillsammans med pedagogerna där studenten beskrev studiens syfte. Ett följebrev med
information om studien och om deltagarnas anonymitet lämnades kvar på förskolan
tillsammans med uppdragskorten för att övrig personal på förskolan skulle få en chans att
bekanta sig med materialet (bilaga 5).

2.3.3 Enkäter
Innan enkäterna utformades gick studenten tillsammans med Lake (2012) igenom vilka frågor
som skulle ligga till grund för de aktuella frågeställningarna, därefter utformades frågorna
från de frågeställningarna. Om uppdragskortens lämplighet i verksamheten ställdes med både
öppna och slutna frågor. Pedagogerna gavs också möjlighet att utveckla sina svar i formuläret.
Dessa enkäter fanns tillgängliga för pedagogerna på förskolan att besvaras och pedagogerna
informerades att deltagandet var frivilligt. Enkäten fick ligga kvar på förskolan efter
observationstillfällena i en vecka för att minimera eventuella bortfall. Studenten hämtade
sedan enkäterna på plats.
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2.3.4 Barn och pedagog i fokus
Innan observationerna ägde rum kom studenten ca 30 minuter tidigare för att barnen skulle få
en chans att bekanta sig och känna trygghet till studentens närvaro under deras
utflyktstillfälle. Innan observationstillfällena presenterade studenten sig återigen och beskrev
sitt syfte med att följa med ut i skogen. En förklaring om vad studenten kommer att göra
under de aktuella observationerna förklarades också för barnen innan och under exkursionen.
Under observationen låg fokus på pedagogernas tillvägagångssätt och förmåga att fånga
barnens intresse. Fokus låg också på hur barnen tog till sig uppdragskorten. Barnens
interaktion mellan varandra studerades också.

Under dessa tre dagar observerades tre olika pedagoger, observationstillfällerna pågick
under ca 1 timme och anteckningar fördes löpande med papper och penna parallellt under de
kritiska tillfällen som sedan lades ihop när observationstillfället var över. En digitalkamera
användes för att dokumentera varje övning. Inga ansikten har fotograferats, därmed är barnens
identitet skyddad. Samtal med pedagogerna om deras tankar kring uppdragskorten
antecknades både under och efter exkursionerna. Enkät och observationsanteckningar har
legat som grund för undersökningen.

2.4 Analysmetoder
Nedan redogörs de tillvägagångssätt som använts då de olika materialen har analyserats.
Observationsanteckningar
Observationsanteckningar tillsammans med andra fortlöpande anteckningar som förts under
observationstillfällena har sammanfattats. Dokumenten har innefattat urval av kritiska
händelser som skett vid observationstillfället.

Enkäter och samtal med pedagoger
De enkätsvar som pedagogerna svarat på har analyserats och tillsammans med anteckningarna
från de samtal som förts löpande med pedagogerna har sammanfattats. Analysen har sedan
parallellt med sammanfattningarna från observationstillfällen legat i grund för vidare analys i
diskussionen.
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3 RESULTAT
I den första resultatdelen presenteras en sammanfattning av de observationstillfällen där fokus
har legat på hur arbetsmaterialet togs emot av barnen, under de tre undersökningstillfällena.
Olika kort har används under observationstillfällena.
I den andra resultatdelen kommer variationen mellan pedagogernas sätt att ta sig an
uppdragskorten att sammanfattas. Slutligen kommer enkäterna tillsammans med de
pedagogsamtal som förts under observationstillfällena att sammanfattas, utifrån
undersökningens syfte och frågeställning.

3.1 Frågeställning 1


Hur upplever barnen dessa uppdragskortkort?

3.1.1 Första observationstillfället
Skogen dag 1
Nedan
följer
en
sammanfattning
av
det
första
observationstillfället.
Observationsanteckningarna som tagits i olika omgångar vid samma tillfälle är
sammanfattade. Vid första observationstillfället medverkade sju barn. Alla barn var delaktiga
under observationen. Pedagogen tittar på de olika uppdragskorten och väljer sedan att ha dem
gömd i handen.
Pedagogen börjar med att vissla i sin visselpipa för att samla barnen till en viss plats och
utifrån den platsen i skogen utgick pedagogen från sitt arbete. Alla barn börjar med att hämta
en varsin pinne som de lade tillsammans i en ring runt stenen. Pedagogen förklarar för mig att
det är bra och tydligt med en bas där barnen utgår ifrån så de vet var de ska återsamlas.
Genom att hämta en varsin pinne som bildar en cirkel så vet barnen var de ska samlas. När
pedagogen ber barnen att sedan hämta en varsin sten riktas allt fokus på ett barn som hittat en
spindel under sin sten. Pedagogen tillsammans med de övriga barnen gick för att se efter,
under stenen fanns en spindel, barnen börjar samtala om varför spindeln inte är platt och död
när den ligger under stenen. Ett annat barn säger att spindlar bara finns i nät. Pedagogen
frågade om de kan en sång om spindeln. De flesta barnen började sjunga imse vimse spindel
medans några ivrigt räckte upp handen. Alla börjar sjunga. Efter sången visar pedagogen upp
kortet med en spindel på. Barnen börjar prata med varandra om spindlar efter dem har sätt
bilden på spindeln.
Sedan går de tillbaka till utgångsplatsen och pedagogen säger till barnen att nu leker vi
skola. Efter att alla barn lagt sin sten i ringen så ber pedagogen dem att räkna stenarna
tillsammans, de kommer fram till att det är sju stycken. Sju barn och sju stenar säger
pedagogen. Pedagogen ber barnen känna på stenarna om de är hårda och sedan ber hon dem
att hämta något mjukt. Alla barn kommer tillbaka med mossa och barnen börjar jämföra och
känna på varandras mossor. Efter en stund uppmärksammar pedagogen barnen med att hon
lyssnar efter en fågel och håller sin hand mot sitt öra. Hon ber barnen att lyssna efter fåglar
men inget barn hör någon, nu riktas frågan om och hon ber barnen att lyssna efter något som
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inte hör till skogen. Barnen är tysta och sedan börjar de sakta viska och prata med varandra,
de pekar ostrukturerat här och där.
Intill platsen vi befinner oss på ligger en väg och man hör tydligt att bilarna åker intill men
inget av barnen hör eller lägger märke till billjuden

3.1.2 Andra observationstillfället
Skogen dag 2
Vid andra observationstillfället medverkade nio barn. Pedagogen började alltid en aktivitet
med att bjuda in barnen, Sedan utgick aktiviteten från pedagogens olika styrningar eller
utifrån barnens initiativ. Antal olika barn medverkar de olika tillfällena. Pedagogen väljer att
se på de olika aktivitetskorten och väljer sedan ut några som hon i förväg tar ur påsen och har
i handen.
När vi stannat vid en myrstack upptäcker pedagogen att det finns en till myrstack alldeles
bredvid. Barnen frågar om de tagit med sig sockerbitar som de vill lägga på stacken för att se
vad myrorna gör. Alla vill lägga dit sockerbiten med det finns bara två stycken, ett av barnen
ger förslag på att ge varsin stack en sockerbit och att pedagogen skall lägga dit dem för annars
blir det orättvist. Ett av barnen utbrister att delar man på två sockerbitar blir det bara
strösocker därför lär man dela upp dem mellan två stackar.
Pedagogen väljer ett kort med en spindel på och barnen tror nu att bilden visar en myra men
när det tittar närmare ser de på benen att det är en spindel. Pedagogen fortsätter med att läsa
kortets baksida och frågar barnen om de kan en sång om myran, här har pedagogen utifrån
barnens tro om att det var en myra på kortet fortsatt på deras infallsvinkel av att tolka kortet.
Sedan sjunger de, när myrorna klappar takten i min lilla kråksång istället för myggorna.
Ett av barnen frågar om de finns fler kort å blir glad att det finns så många kort. Nu tar
pedagogen upp ett kort med fågeln på men nu riktas fokus på en mask som ett av barnen hittat
och nu tillkommer det tre barn som varit på eget håll ett tag. Pedagogen tar upp masken på
kortet för att visa hur benen ser ut och då ser barnen tydligt att masken är en larv.
Nu säger pedagogen att barnen ska få en uppgift och ber de hämta en pinne som är lika lång
som deras arm, de börjar mäta och jämföra. Barnen börjar mäta sina pinnar med kamraternas
armar

3.1.3 Tredje observationstillfället
Skogen dag 3
Vid tredje observationstillfälle medverkar fyra barn och vid ett senare tillfälle tillkommer det
ett till barn. Pedagogen frågar de andra pedagogerna vilka kort som den har valt och vill välja
andra kort för att inte ta lika.
Pedagogen ber barnen att finna två lika träd och barnen kollar upp och säger att det finns
tallkottar där uppe och de kopplar ihop att det är tall som hör ihop med tallkottar. När de ska
hitta två olika träd säger barnen tall och julgran. Pedagogen ber barnen att hitta spår men
barnen finner inga. Då ber pedagogen dem att finna något som inte ska vara i skogen, ett spår
av oss kanske och ber barnen kika runt ännu mer om de kan finna spår efter alla barn och
vuxna istället. Barnen lägger märke till påsarna och papper efter matsäckarna på stora stenen,
pedagogen samtalar med barnen om vad som kan vara skadligt för djuren i skogen Pedagogen
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visar barnen samlingsstenen där det ligger papper och frukt. När pedagogen tar fram ett nytt
kort och nu tillkommer det ett barn som vägrat vara med tidigare han står på sidan av gruppen
och lyssnar medans de andra barnen sjunger olika variationer av imse vimse spindel.

3.2 Frågeställning 2


Hur upplever pedagogerna dessa uppdragskort, kan de se detta som en tillgång i
sitt vardagliga arbete och om de gör det, varför tycker de att de är en tillgång?

3.2.1 Pedagogens arbete med uppdragskorten
Här följer en sammanfattande del som först beskriver pedagogernas likheter och olikheter att
ta sig an uppdragskorten och vad enkätundersökningen visade. Pedagogerna namnges med 1,
2 och 3 vilket innebär att observation 1 hör ihop med pedagog 1 osv. Slutligen kommer
enkäterna tillsammans med de pedagogsamtal som förts under observationstillfällena att
sammanfattas, utifrån undersökningens syfte och frågeställning
Variationen mellan pedagogerna
Likheterna i dessa observationstillfällen var att pedagogerna valde att besöka samma skog då
denna var känd för barnen. Pedagogerna valde att behålla korten för sig själva, ingen lät
barnen vara delaktiga i vilket kort som skulle dras.
Olikheterna bland pedagogernas arbetsätt med att arbeta med uppdragskorten var stor.
Pedagog 1 valde att gömma korten i sin ficka, snegla på dem ibland och hittade på egna
uppdrag. Pedagog 1 lät hela tiden barnet styra och utgick alltid från en speciell plats och
kallade observationstillfället för att leka skola och barnen mäter, jämför och räknar. Pedagog
2 väljer ut vilka kort hon vill använda i förväg och väljer att läsa varje text på kortens baksida.
Pedagog 2 bjuder in barnen i varje tillfälle då hon ska ge barnen ett uppdrag, frågar även vilka
som vill vara med. Pedagog 2 vill också att barnen själv ska komma på olika lösningar och
väljer att frångå kortets bild och hittar på egna lösningar då kortet inte passar in riktigt.
Pedagog 2 går även in djupare på detaljer så att barnen lättare skall förstå och ett fåtal barn
fick känna och titta på korten. Pedagog 3 väljer att sitta på en och samma sten under hela
observationstillfället.
Pedagog 1 och 2 bjuder in barnen i de olika aktiviteter medans den tredje pedagogen väljer
att sitta på samma sten och låta barnen som befinner sig i närheten delta i de aktiviteter som
hon väljer utifrån de fåtal uppdragskort som finns med på exkursionen. Barnen som var med
denna pedagog kom aldrig med några egna infallsvinklar på att utforska naturen eller initiativ
till att utveckla korten. De har alla olika sätt att samla barnen och att göra dem uppmärksam
på att de ska byta aktivitet. Pedagog 1 nämner att de leker skola.
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3.2.2 Enkäter
För att få ett så rättvist svar som möjligt på enkäterna fick all pedagoger på förskolan
möjlighet till att bekanta sig med materialet innan de besvarade enkäterna. Enkäterna har både
öppna och slutna frågor och pedagogerna hade möjlighet till att vidareutveckla sina svar.
På de direkta frågorna om uppdragskortens funktion och arbetet inom naturvetenskap är
svaren tydligt enhälliga och enbart positiva. Där det fanns möjlighet till att vidareutveckla sitt
svar har merparten utvecklat svaret ytterligare med en förklaring.
I frågan om pedagogerna har någon form av utbildning/ fortbildning inom naturvetenskap
saknade två av elva pedagoger någon form av utbildning, vilket visar på en hög andel utbildad
personal inom området. Alla som fyllt i enkäten arbetar på något sätt med naturkunskap och
alla utom en har vidareutvecklat sitt svar. Några av de kommentarer som pedagogerna hade
om naturvetenskap var att ”Vi har verksamhet i skogen varje vecka, kopplat till
naturvetenskap. Olika naturvetenskapliga teman i bl. a gruppverksamhet som vatten och luft
kopplat till NTA”. Någon annan pedagog skriver att ”när de går till skogen, gården, eller när
de tar tillvara på barnens intressen om småkryp, växter, experiment, naturens växlingar,
kretslopp osv”. Det kom även fram att pedagogerna ”arbetar hela tiden med tankar, dialog och
praktiskt arbete med barnen. Just nu är det svampar som lockar och småkryp”.
De flesta pedagogerna svarade enhälligt att uppdragskorten skulle kunna underlätta deras
utomhusverksamhet (figur 2). Två av pedagogerna har också kommit med egna idéer på hur
uppdragskorten skulle kunna underlätta utomhusverksamheten.

Materialet skulle kunna underlätta
vår verksamhet på grund av...
Trygghet
Ett hjälpmedel att samtala kring/om
naturen
Barnen får lära sig om naturen
Insprirerande/motiverande
Tidsbrist
0

2

4

6

8

10

Figur 2. Visar vilka faktorer uppdragskorten skulle kunna passa in på.

På frågan om de skulle kunna tänka sig använda uppdragskort eller något liknande material i
sin verksamhet svarade två inte alls på denna fråga. Här fick pedagogerna kryssa i fler
svarsalternativ. Detta innebär också att en hög andel skulle kunna använda sig av något
liknade material i sin verksamhet. Endast fyra av 11 har kryssat i trygghet. Några av
kommentarerna som pedagogerna skrev var ” för att få ett hjälpmedel, och något att ta fram
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som ett komplement i vistelsen ute”. Någon nämnde också det ”finns till hands om tiden var
knapp” och att det var ett ”bra material att använda som variation”.
Slutligen fick pedagogerna chans till at lämna övriga synpunkter och kommentarer och det
var endast en pedagog som gjorde det och där blev kommentaren, ”ett bra hjälpmedel som
gav variation i barns lärandesituationer”.

3.2.3 Samtal med pedagoger
Man såg tydliga skillnader mellan pedagogernas sätt att bemöta uppdragskorten. De två
pedagoger som gav mest med respons och positiv feedback var dem som arbetade aktivt med
materialet. Den pedagog som provade materialet sist, som agerade observatör de första två
tillfällena gav ingen respons alls på uppdragskorten, annat än att det var en bra ide och att hon
hade arbetat med liknande innan. En av pedagogerna uttryckte att detta var en toppen ide som
man kan ha med sig i fickan för att användas spontant i första hand. Pedagogen beskriver
vidare, att koppla aktiviteten barnen gör till något av korten för att få en röd tråd i deras
görande hon och detta leder till nya eller fördjupande kunskaper som korten kan bidra till. De
pedagoger som ingick i undersökningen berättade alla tre att det fanns en trygghet i just denna
skogsplats eftersom de väljer att besöka denna varje vecka och att det fanns en poäng med det.
En annan pedagog sa att hon hade jobbat med detta tidigare och att det skulle funka bra som
ett stöd för nya inom verksamheten eller vikarier som kommer som är lite osäkra på vad de
ska hitta på tillsammans med barnen.
En av pedagogerna berättade att ett av barnet som varit mest aktiv och nyfiken på korten
under exkursionen har aldrig visat intresse tidigare för att delta i gemensam lek. Pedagogen
blev också förvånad att barnet kom med olika förslag. Endast en av pedagogerna ger kritik på
korten, hur de är utformad och vilka bilder som inte riktigt fungerade. Plasten som korten är
inbundna i har upplevt positiv då plasten har varit av mjukare material. Därav är de mer
barnvänliga då plasten inte får så hårda kanter samt att pedagogerna lätt han ha dem i fickan
också.
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4 DISKUSSION
Nedan diskuteras först en sammanfattning kring undersökningen. Därefter undersökningens
tillförlitlighet följt av en teoretisk tolkning. Diskussionen avslutas med förslag till fortsatt
forskning.

4.1 Sammanfattning
Målet med detta examensarbete var att tillverka ett arbetsmaterial tillsammans med
kurskamraterna Apelgård Svedlund (2012) och Lake (2012) i form av uppdragskort som kan
nyttjas vid tillfällen ute i skogen. Materialets syfte är att på ett enkelt sätt kunna använda
dessa kort för att öka barns intresse och medvetenhet för djur och natur på ett hållbart sätt.
Materialet skall även vara till hjälp för pedagogerna att inspireras till att arbeta med ämnet
naturkunskap och på detta sätt nå strävansmålen i förskolans läroplan. Ämnen som fysik,
kemi, geologi, zoologi, biologi samt kunskaper om klimat, vattnets kretslopp och olika
ämnens nedbrytbarhet ingår i ekologi. För att förstå de olika kopplingarna mellan individens
beteende och fysiska miljöer och sociala struktur behövs ett ekologiskt synsätt (Granberg,
2000).
För att ta reda på hur uppdragskorten tagits emot och upplevts har barn och pedagoger
tillsammans testat på olika kort ur uppdragspåsen. Barnen har observerats under
exkursionerna i en naturlig miljö där de har fått möjlighet till att testa på de olika
uppdragskorten, med studenten som observatör. Pedagogerna har vid de olika tillfällena
arbetat på olika sätt utifrån deras egna tankar och idéer. Denna undersökning har visat att
pedagogerna arbetat olika med uppdragskorten, någon har bara använt korten som stöd, andra
har använt korten aktivt på olika sätt genom att samtala kring och om de olika ämnena som
dykt upp i olika resonemangen. Efter de avslutade exkursionerna har pedagogerna svarat på
enkäter som legat till grund för att ta reda på om vårt material lämpar sig i deras verksamhet.
Studenten har tillsammans med pedagogen fört samtal innan, under och efter de olika
exkursionerna om tankar och idéer av dessa uppdragskort.
Resultatet av undersökningen visade att uppdragspåsen tycks uppmuntra till barns
nyfikenhet, att pedagogerna fann materialet som användbart inom deras verksamhet då de
ansåg att uppdragskorten bidrog till att underlätta deras utomhusverksamhet i arbetet med att
inspirera barn att lära sig om naturen. Frågeställningarna är besvarade och ett önskvärt resultat
av uppdragskorten har framkommit. Både pedagogers och barns reaktioner har varit positiva
och önskvärda.

4.1.2 Tillförlitlighet
Då syftet med undersökningen var att utvärdera och ta reda på om vårt arbetsmaterial lämpar
sig för barn i olika åldrar och för barn i behov av särskilt stöd, upplever jag att
datainsamlingsmetoder som använts har varit rätt, för att ta reda på undersökningens syfte och
frågeställning. Urvalet av uppdragskorten var lagom tilltaget och pedagogerna fick fria händer
till hur de skulle använda materialet, där av finns inga rätt och fel, då kunde observatören bara
fokusera på det väsentliga som hände. Därför valdes lärarhandledningar bort. Men trots det
kan tillförlitligheten vara svag då observationsmetoder kan ha vissa nackdelar. I detta fall
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valdes observation som metod på grund av tidsbrist då pedagogerna ansåg att intervjuer av
pedagoger och barn var tidskrävande. Att använda sig av videodokumentation under
observationerna hade möjligtvis gett en bredare bild och en mer tillförlitlighet då man kan se
tillbaka på det inspelade materialet i efterhand. Det hade också varit möjligt att fokusera mer
på detaljer. I detta fall observerades pedagogerna medan de provade delar ur uppdragspåsen
tillsammans med barnen. Att jag valde rollen som passiv observatör var främst för att få svar
på mina frågeställningar på ett tydligt sätt.
Mitt mål var att hinna anteckna observationerna under arbetets gång och se hur
pedagogerna arbetade med uppdragskorten samt hur barnen tog dem till sig. Studenten tror
också att resultatet hade blivit annorlunda om studenten hade varit aktiv som observatör då
det skulle bidra till att inspirera ytterligare. Ett annat problem som studenten upplevde var att
bara agera som observatör då barnen snabbt såg mig som en av dem.
Att använda sig av ”critical incidents” metoden bidrog till att bara det som observatören
tyckte var viktigast antecknades, och är positivt eftersom de centrala i undersökningen
registrerats. Detta kan kanske ses som en nackdel, eftersom man kan missa vissa av barnens
beteenden.
Enkäter användes som en av metoderna för att pedagogerna på ett anonymt sätt kunde svara
på frågorna. Enkätfrågorna till pedagogerna har varit få och enkla, öppna och tydliga med
möjlighet till att vidareutveckla sina tankar och idéer angående materialet och dess
användning. Problemet med enkäter är att det inte ges möjlighet till vidare diskussion mellan
studenten och pedagoger om man vill vidareutveckla en fråga eller om man inte förstår någon
fråga. Man kan aldrig vara säker om pedagogerna tolkat frågan korrekt. För att få en mer
tillförlitlighet i undersökningen erbjöds övrig personal på förskolan att fylla i enkäten. Två av
frågorna i enkäten är snarlika men vid vidare analys har fler förklaringar och svar
framkommit i om hur uppdragskorten kan underlätta deras utomhusverksamhet. Detta påvisar
att flera faktorer passar in hur materialet skulle passa deras verksamhet.
Två av enkäternas baksidor är inte ifylld och misstankar om att det fanns frågor på baksidan
missats finns, eftersom man ser tydligt på alla inlämnade enkäter att första bladet är väl
ifyllda. För att tydliggöra detta skulle man kunnat ha en pil eller en text med tydlig anvisning
att fler frågor finns på enkätens baksida.
Tillförlitligheten i undersökningen är mycket god genom att det användes olika metoder för
att nå de resultat som framkommit samt att alla har deltagit av egen fri vilja i undersökningen.
Det skall också poängteras att då vi har varit tre studenter som observerat användandet av
uppdragskort i olika sammanhang, resulterar detta i att tillförlitligheten ökar. Enligt Björndal
(2006) ger flera personers iakttagelser en mer riktigare och fullständig bild av verkligheten än
vad man ensam kan se.

4.1.3 Teoretisk tolkning
Att låta barnen vistas och uppleva naturen i dess rätta miljö ökar inlärningen är både författare
och forskare överens om. Granberg (2000) poängterar att upplevelser knyts direkt till kunskap
om barnet får vistas och uppleva olika material i dess autentiska miljö. Sinnesintryckens
samverkan med omgivningen som engagerar både kropp och själ. Undersökningen miljö var i
skogen där barnen hade tillgång till en utomhusmiljö som erbjuder obegränsade resurser. Man
kunde tydligt se att pedagogerna gav barnen möjlighet till att utforska de olika materialen,
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genom att känna på, jämföra, lyssna. På grund av deras medforskande sätt att ta sig an
uppdragskorten gavs barnen dessa möjligheter.
Pedagogerna som ingått i undersökningen påtalar även att uppdragskorten kan kopplas till
de aktiviteter barnen gör för att få en röd tråd i deras görande, då det leder till nya och
fördjupade kunskaper. Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att det kinestetiska
sinnet ger oss en mer flerdimensionell information om vår relation till omvärlden. I
undersökningen såg man hur pedagogen ledde in barnen i de olika uppdragen så de skulle få
känna på de olika materialen. På detta sätt får barnen den fysiska kontakten med materialet i
stället för att bara jämföra t. ex hårt och mjukt på bilder. Dahlgren & Szczepanski (1997)
beskriver att fler sinnen stimuleras i utomhusrummet, och utomhusrummet skapar en
gemenskap gruppmedlemmar emellan, och därigenom utvecklas individens personlighet och
trygghetskänslan och tilliten till varandra ökar.
Pedagogerna väljer oftast samma utomhusmiljö för att det skall öka trygghetskänslan hos
barnen (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002).
I denna undersökning har barnen fått utrymme till att utforska miljön på ett lekfullt sätt och
barnens perspektiv har genomsyrat aktiviteten. Avsikten med uppdragskorten var att de skulle
stimulera barns lärande i utomhusmiljön samt vara ett inspirerande material för pedagogerna
att använda sig av tillsammans med barnen. Detta är något som ses i pedagogernas lyhördhet
då de har följt barnens styrning i det som för dem har varit intressant just i det ögonblicket,
vilket också är en av läroplanens grundstenar. Den beskriver vikten av barnens möjlighet till
medskapande och påverkan som viktiga förutsättningar för att ett lärande ska ske. Läroplanen
understryker också vikten av ett barns intresse och nyfikenhet att vilja lära sig nya saker,
genom fantasi, lek, kommunikation och samarbete (Lpfö 98).
Man kan tydligt se att barnen blivit inspirerade av korten då några av barnen frågat om det
finns fler kort i påsen. Barnen har även samarbetat med varandra och interaktionen dem
emellan har bidragit till många spontana samtal mellan både barnen och barn och pedagog.
Strandberg (2006) menar utifrån Vygotskijs teorier att lärandet är en psykologisk process, inte
något som sker enbart från det inre utan istället betraktar det som aktiviteter, som sker mellan
huvudena på barnen. Det är de yttre aktiviteterna som skapar ett råmaterial för den inre
processen. I denna studie hördes många tankar och funderingar bland barnen och
uppdragskorten tycktes utmana och inspirera barnens nyfikenhet i och om naturen. Vid många
tillfällen sågs aktiva interaktioner, dels mellan barnen och dels mellan barnen och
pedagogerna när vi var ute i naturen.
Det fanns en önskan att innehållet i påsen skulle hjälpa barnet att upptäcka något som för
dem var nytt och spännande. Sedan var det pedagogernas uppgift att ta barnen i beaktande och
utforska utomhusmiljön tillsammans med dem. Min vision, som blivande förskollärare är att
det är vår skyldighet som pedagog att ge barnen de verktyg de behöver för att finna de svar de
söker. En medforskande pedagog som tillsammans med barnen letar spindlar under stenar tror
jag bättre bidrar till barns förståelse om sin omvärld än om man sitter still på en sten och är
oengagerad. Båda av dessa beteenden hos pedagogerna kunde observeras i undersökningen.
Man såg tydligt bland barnen som vistades runt den pedagogen som valde att sitta still på en
sten, att det inte blev ytterligare diskussioner kring tankar och funderingar. Dessa olika
händelser som nämns ovan beskrivs av Johansson & Pramling Samuelsson (2007) och det
kallas metakommunikation, vilket syftar till spontan kommunikation i leken, utifrån tankar
och idéer med pedagogens medverkan. Pedagogens roll i detta sammanhang är viktig
eftersom pedagogen skall ha en naturlig förmåga att fokusera på samtalet de har tillsammans
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för att sedan ändra fokuset mot barnets egna tankar om innehållet. Detta visades också då
pedagogen bjöd in till olika uppdrag där sedan fokuset riktades på barnens infallsvinklar och
intressestyrning.
Jag tror att ett genuint intresse och engagemang hos pedagogen har stor betydelse i barns
upptäcktsresa bland mossa och småkryp. Denna syn på lärandet brukar kallas sociokulturell
eller lärande ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000), (Carlgren, 1999). I detta
sociokulturella perspektiv på lärandet menar man att omgivningen är avgörande för individens
utveckling och prestation. Utveckling sker mellan människor genom samspel i olika
situationer så användandet av olika artefakter i undervisningen ger barnet förutsättningar till
att klara och hantera en aning svårare utmaningar än det barnet redan behärskar.
Utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling
Uppdragskortens fokus på naturvetenskapen kan bidra till ett hållbart lärande som i sin tur
ökar barns förståelse för sin omvärld om man som pedagog kan vara flexibel och ändra
infallsvinkar på uppdragen med hjälp av bilderna på korten. I denna undersökning framkom
det även att barnen kunde relatera till diskussionen till verkliga ting i skogen. Då barnen inte
förstod ett av korten som innehåll en bild på fotspår från en människa, sa pedagogen: Se om
ni kan finna spår efter människan. Barnen förstod inte riktigt vad frågan innebar, så
pedagogen sa att de skulle leta efter spår efter oss istället. Barnen pekade då på frukt som låg
framme efter fruktstunden samt skräp som de lämnat efter sig. Detta förklarade pedagogen var
spår efter människan. Därefter samtalades det om vad som inte hör till skogen och vilket slags
skräp som kan skada djuren.
Jag tror det handlar om att skapa en känsla för miljön och barn idag har inte den här känslan
för miljön och naturen om de inte får möjlighet i att vistas i den. Vi lever inte ett sådant liv
idag, man är inte ute på samma sätt. Får man en känsla för naturen och miljön då kan man
jobba hållbart. Förskolan jag besökte har skogen intill husknuten och där har pedagogerna
skapat ett rum i naturen, en samlingsplats. Målet är att barnen ska få en trygg miljö att
utforska, vistas och leka i, på så sätt blir det som vilken annan miljö som helst. Jag tror att de
barn som får en ökad förståelse också automatiskt blir rädd om naturen om man arbetar
utifrån det perspektivet. Då blir det lättare att få en hållbar syn på naturen och
resursanvändandet i framtiden. Uterummet blir en så kallad förlängning ihop med förskolan.
Det ska vara lika naturligt för mig som pedagog att vistas och jobba utomhus som det är att
vara inomhus och jobba. Idag är det läroplanen, Lpfö 98, som styr hur förskolans verksamhet
ska utformas. Den beskriver vikten av barnens möjlighet till medskapande och påverkan som
viktiga förutsättningar för att ett lärande ska ske. Läroplanen understryker också vikten av ett
barn som genom intresse och nyfikenhet vill lära sig nya saker. Fantasi, lek, kommunikation
och samarbete är några av läroplanens grundstenar (Lpfö 98). Ordet hållbar utveckling finns
inte i den aktuella läroplanen. Däremot berörs hållbar utveckling i läroplanen på andra sätt.
Lpfö 98 inleds:
”Förskolan vilar på demokratisk grund. Därför skall dess verksamhet utformas i överensstämmelse
med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja
aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö”
(Lpfö 98:3).

Citatet kan vara en beskrivning av vad begreppet betyder även om ordet hållbar utveckling
inte nämns. Läroplanen använder också ord som solidaritet, tolerans, medkänsla, empati,
respekt, ord som också är centrala i ett arbete för hållbar utveckling.
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Det står även i läroplanen att stor vikt skall läggas på miljö- och naturfrågor samt att man
ska ha ett ekologiskt förhållningssätt. Barnen ska ha en förståelse för sin delaktighet i
kretsloppet, få kunskap om djur och växter samt enkla naturvetenskapliga ting. För att kunna
uppnå detta på bästa sätt finns det knappast en bättre plats att vara på än just utomhus. Här får
barnen lärorika upplevelser som stimulerar alla sinnen samtidigt. De möter djur, växter och
småkryp i dess rätta miljö. Det finns även gott om utrymme utomhus också där barnen kan
röra sig fritt, uppleva glädje, gemenskap och spänning samtidigt som det inhämtar kunskaper
om sin omvärld (Granberg 2000).
Arbetslaget åläggs i läroplanen att ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan
påverka miljön och ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har
betydelse för det dagliga livet (Lpfö 98).

Lek och lärande i förskolan.
Vid ett tillfälle när vi var ute i naturen med barnen, sa en av de pedagogerna som deltog i
undersökningen: att nu leker vi skola. Känslan var att pedagogen ville få barnen
uppmärksamma på att nu var det koncentration som gällde. Min tanke är att pedagogen
använde frasen för att barnen skulle samla sig lite och för att förbereda sig inför den
kommande utmaningen. Jag vet inte vad detta uttryck ”att leka skola” stod för så här i
efterhand och jag ångrar mig nu att jag inte ställde frågan till henne vad detta uttryck innebar
för henne och vad hon menade med det. Pramling Samuelsson & Asplund (2005) riktar kritik
mot dagens skola som främjar lärande snarare än leken. De menar att hela organisationen runt
utbildning som inkluderar barn främst är uppbyggd på att främja lärandet snarare än leken. De
beskriver också en trend om att lärandet blir allt mer skolinfluerat. Det blir det vuxnas
intentioner som överskuggar lärandet. Pramling Samuelsson & Asplund (2005) menar att det
inte räcker med att pedagogerna gör en uppgift på ett lekfullt sätt, bara vetskapen om att
lärandet är avsiktligt kan sätta gränser för barns meningsskapande.
Uppdragskortens betydelse – egna reflektioner
Min upplevelse om att pedagogerna tyckte att uppdragspåsen kunde vara ett framtida
hjälpmedel är över förväntan. Jag hade en idé om att skapa ett material som skulle vara ett
komplement i undervisningen men jag var inte helt säker på om det skulle fungera i praktiken
i en förskola som arbetar mycket med natur, teknik och matematik. Därför är jag glatt
överraskad att se att även vetskapen om en engagerad och inriktad förskola kan ha nytta av
korten. Det framkom tydligt i undersökningen att pedagogerna fann uppdragskorten som ett
bra verktyg. Detta har farmkommit vid observationer med barn och pedagoger i naturen, men
även i enkätsvaren och i de övriga samtalen där pedagogerna pratat med mig om materialet.
Barnen är vår framtid och vi pedagoger har de viktigaste utmaningarna framför oss då vi ska
vägleda, inspirera och öka deras medvetenhet om hur samspelet mellan människor och natur
påverkar varandra. Björneboo (2008) poängterar att all form av undervisning borde präglas av
ett perspektiv som innefattar hållbar utveckling.
Utifrån vad litteraturen visar och resultatet från denna undersökning, drar jag slutsatsen att
uppdragskorten kan fungera som ett komplement i min framtida verksamhet. Det har också
varit lärorikt och spännande då jag förutspådde att uppdragskorten skulle kunna användas på
ett helt annat sätt än vad pedagogerna gjorde i sitt arbete. Efter att ha slutfört denna
undersökning har jag fått en bredare syn och insikt på att vi alla är olika, arbetar på olika sätt,
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inte minst tar vi oss för på olika sätt. Hur vi än väljer att utforska världen tillsammans med
barnen så kommer det att ha betydelse i framtiden.

4.1.4 förslag till fortsatt forskning
När urvalet av vad som skulle finnas med i uppdragspåsen, fanns det även olika tankar och
funderingar om hur uppdragskorten skulle kunna utvecklas ännu mer och i fler olika
riktningar. En idé som jag fortfarande tänker på är att utveckla uppdragspåsen i ett mer
temainriktat perspektiv. Det fördes många resonemang om påsen skulle ha fokus på
kretsloppet och fotosyntesen. Det hade kommit fram att yngre barn och ungdomar i
gymnasieåldern inte kunde redogöra för fotosyntesen. Eftersom det skulle vara roligt att
fördjupa sig inom naturvetenskap och hållbar utveckling skulle möjligheterna vara oändliga.
Dröm scenariot vore om varje barnavdelning hade olika uppdragspåsar med olika teman, att
alla påsar innehåll ett färdigt material som riktade sig till ett specifikt ämne. Det vore
spännande att se om materialet skulle visa att barnen får ökad kunskap om kretsloppet eller
fotosyntesen med hjälp av uppdragskort då inlärningen har skett i skogen. Strandberg (2006)
beskriver utifrån Vygotskijs teori, situerade aktivitet, vilket sker i barns lärmiljö. Han menar
att det är lättare för barnet att lära om ett specifikt område i sin rätta miljö. Därför vore det
intressant om man i en longitudinell studie kunde följa upp barn som arbetar med
naturkunskap i förskolan i ett senare skede om de tagit till sig kunskap inom det
naturvetenskapliga området
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BILAGOR
Bilaga 1

Hej alla föräldrar på XXX!
Under hösten 2012 ska jag skriva mitt examensarbete inom naturvetenskap och matematik. Vi
är tre studenter som producerat ett eget arbetsmaterial i form av aktivitetskort vilket innebär
färdiga kort med olika uppdrag på. Vi har olika inriktningar på våra examensarbeten och
tanken är att testa om samma material lämpar sig i olika åldrar. Materialet kommer att ha
fokus på naturvetenskap. Tanken är att dessa aktivitetskort ska kunna ses som ett hjälpmedel
för pedagogerna att stimulera barns intresse för naturen. Materialet tränar matematik,
artkunskap, begreppsbildning, motoriken, fantasin, kamratskap och barnen får använda sig av
alla sina sinnen (syn, hörsel, känsel smak och lukt).
Personalen på XXX kommer att få prova dessa aktivitetskort med era barn. Dessa tillfällen
ska observeras och utvärderas utav mig för att jag ska se hur de tagits emot av barnen och om
aktivitetskorten kan vara användbara för pedagogerna. Jag kommer att behöva fotografera
dessa tillfällen för att komplettera mina texter, inga ansikten kommer att synas på bilderna.
Varken förskolan eller identiteter kommer att nämnas i anknytning till examensarbetet.
Materialet kommer bara att vara tillgängligt för oss tre studenter som jobbar med
examensarbetet samt vår handledare på högskolan i Gävle, och endast under kursens gång.
Därefter kommer materialet att raderas.
Föra att kunna genomföra detta arbete behöver jag er tillåtelse och ber er att fylla i
nedanstående talong och lämna tillbaka till förskolan SENAST TORSDAG 30/8.
Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta mig på telefon: 070-XXX eller
via e-mailadress: fotiniandersson@XXX
Medverkan i studien är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att avbryta sin
medverkan.
Tack på förhand, Maria Andersson
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag godkänner att vårt barn deltar. Detta under förutsättning att materialet endast
görs tillgängligt för handledaren på kursen under tiden för kursens gång
(HT 2012) och sedan raderas.

Vi vill ej att vårt barn deltar

Datum:_________ Barnets namn:_____________________________________________
Vårdnadshavarens underskrift:________________________________________________
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ENKÄT FRÅGOR

Bilaga 2

1. Hur länge har du arbetat inom verksamheten? Markera med ett X
1-2 år

3-6 år

7-10 år

Mer än 10 år

2. Har du någon form av utbildning/ fortbildning inom naturvetenskap?
JA

NEJ

3. Arbetar ni idag med naturvetenskap? Om JA, beskriv hur.
JA
NEJ
VET EJ

Om Ja, beskriv här:

4. Tror du att uppdragskorten skulle underlätta er utomhusverksamhet?
JA
NEJ
VET EJ

Om, JA Varför?
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5. Vilket alternativ passar bäst in? Fler alternativ får kryssas
Materialet skulle kunna underlätta vår verksamhet på grund av….
TIDSBRIST
INSPIRERANDE/MOTIVERANDE
BARNEN FÅR LÄRA SIG OM NATUREN
ETT HJÄLPMEDEL ATT SAMTALA KRING/OM NATUREN
TRYGGHET

Egna idéer:

6. Skulle du kunna tänka dig att använda uppdragskort eller liknande material i din
verksamhet?
JA
NEJ
VET EJ

Övriga kommentarer och synpunkter:
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Bilaga 3


HITTA 2TALLBARR




HITTA 2TALLKOTTAR
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TITTA UPP OM DU
KAN SE EN FÅGEL




KAN DU EN SÅNG OM
DET HÄR DJURET?
VAD HETER DET?
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KAN DU HITTA 2
OLIKA TRÄD?




KAN DU HITTA 3
STENAR?




KAN DU HITTA SPÅR
EFTER MÄNNISKAN?
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LYSSNA, KAN DU
HÖRA EN FÅGEL?




KAN DU HITTA 2LIKA
TRÄD?
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HÄMTA NÅGOT
MJUKT




HÄMTA NÅGOT HÅRT
VILKEN FORM HAR
DEN?
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VAR KAN MAN HITTA
SPINDELN?
VAD ÄTER DEN?
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KAN DU HITTA EN
PINNE SOM ÄR LIKA
LÅNG SOM DIN ARM?




KAN DU HITTA EN
PINNE SOM ÄR LIKA
LÅNG SOM DIG?
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HÄMTA 4
GRANKOTTAR




HITTA EN GRAN
VAR BRUKAR MAN
HA I GRANEN VID
JUL?




SE OM DU KAN HITTA
EN INSEKT
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HITTA EN STOR OCH
EN LITEN STEN




HÄMTA EN BLOMMA
VAD VÄXER I
SKOGEN?




VILKA DJUR FINNS I
SKOGEN?
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Bilaga 4

Mönster till
kortpåsen
Börja med att klippa till alla delar

1) Två stycken i ett grövre tyg och två stycken bitar i bomullstyg: alla bitar skall
vara 20X25cm. Två remsor till snörena: 70X2,5cm

2) Lägg de två grövre tyg styckena ihop räta mot räta och syr ihop sidorna. Jag
lämnar en bit på var sin sida för snörena. Hålens öppningar har jag gjort 2 cm
stora.
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3) Jag börjar med att sy 3cm
och fäster tråden. Lämna
sedan öppet 2cm och fäst
tråden igen och fortsätt sy.

4) Jag gör sedan samma sak med det andra tyget, alltså upprepa nummer 2 & 3

5) Vik sedan hörnen på påsens botten, söm mot söm. Mät sedan 2,5cm och sy
tvärs över. Gör samma sak på alla 4 hörn.
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6) Klipp sedan av överflödigt tyg

7) Sedan lägger man i ena påsen i den andra räta mot räta och syr längst
överkanten. Lämna en bit så du kan vända påsen så den hamnar rätt

Glöm inte att lämna en bit för att vända runt påsen!!
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8) När påsen är vänd rätt så syr man en söm längt upp för att hålla tygerna på
plats

9) Sedan syr du en söm runt hela stycket igen fast ovanför snörhålet och en
söm nedanför hålet så att snöret får en egen kanal.

Nu är själva påsdelen klar
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10) Nu syr man ihop snörena, jag har valt att klippa två lika långa längder
a 70cm X 2,5cm. Man kan också välja att ta ett grovt snöre som finns på
rulle eller något annat fint band som går att köpa.

11) Sedan trär man in snörena igenom kanalerna antingen med hjälp av en
lång pinne eller med en säkerhetsnål

Gör lika på andra sidan med det andra snöret.
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Nu är påsen klar!
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Bilaga 5
Hej alla pedagoger på XXX förskola!
Jag heter Maria Andersson och under hösten 2012 ska jag skriva mitt
examensarbete inom naturvetenskap och matematik. Vi är tre studenter som producerat ett
eget arbetsmaterial i form av aktivitetskort vilket innebär färdiga kort med olika uppdrag på.
Vi har olika inriktningar på våra examensarbeten och tanken är att testa om samma material
lämpar sig för barn i olika åldrar. Materialet kommer att ha fokus på naturvetenskap och
tränar matematik, artkunskap, begreppsbildning, motorik, fantasi, kamratskap och barnen får
använda sig av alla sina sinnen (syn, hörsel, känsel smak och lukt).
Tanken är att dessa aktivitetskort ska kunna ses som en tillgång för pedagogerna. Jag tror att
varje barn har ett inneboende behov av att röra på sig, så är man väl i skogen så kan man
enkelt ge barnen ett litet uppdrag som förhoppningsvis kan stimulera barns intresse för
naturen.
Korten innehåller både text och bild på varsin sida för att korten skall kunna anpassas efter
barn och olika behov. Det finns inga lärarhandledningar till korten eftersom vårt syfte med
korten är att dem skall fungera som enkla aktivitetskort, som man alltid kan ha i väskan att
tillgå då man snabbt vill komma på något att göra tillsammans med barnen. Man väljer själv
som pedagog hur man vill arbeta med korten då bilderna kan vara som ett stöd i de olika
uppdragen. På baksidan av korten finns det hjälptext som man använda sig av.
EX. På korten finns en bild. Man kan välja att använda sig av texten som står på baksidan
eller så väljer man något eget beroende på om man kanske arbetar med något tema såsom
småkryp eller om man exempelvis arbetar med matematik





Vad kan man hitta under en sten?
Hämta en sten, vilken form har din sten?
Vilka färger har din sten?

Jag skulle vara otroligt tacksam om ni tog er tid för att prova dessa aktivitetskort med era barn
och sedan svarade på enkäten. Dessa tillfällen ska observeras och utvärderas utav mig för att
jag ska se hur de tagits emot av barnen och om aktivitetskorten kan vara användbara för
pedagogerna. Jag kommer att behöva fotografera dessa tillfällen för att komplettera mina
texter, inga ansikten kommer att synas på bilderna. Allt deltagande är frivilligt, varken
förskolans namn eller identiteter kommer att nämnas i anknytning till examensarbetet. Som
tack för hjälpen kommer er förskola att få ett exemplar på aktivitetskorten.
Om du har några frågor och funderingar kring mitt arbete eller om materialet så är du
välkommen att höra av dig till mig. 070-XXX XX XX eller via mail:
fotiniandersson@XXXXXXX
Tack på förhand, Maria Andersson

