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Abstract 

The prevailing notion about natural-science in preschool often involves that a teacher should 

show, lift and highlight children’s questions for thereby become a natural part in the everyday 

activity. The intention with this study was to illustrate the didactic opportunities which are 

available in the unplanned time outdoors in preschool, and to increase understanding of how 

the processes of interaction between teachers and children can affect learning and knowledge 

in the subject of natural science. By using observations of teachers in preschool, I have 

compared whether there is any difference between days out in the woods or in the preschool 

yard during unplanned activity time. I also conducted interviews to find out how teachers can 

use the spontaneous experience and discoveries children make to learn about natural science. 

The results show that teachers in preschool take the opportunities that occur in the unplanned 

time to learning and to give knowledge of nature. Even clearer is the result at activities in the 

forest where the whole environment become a source of inspiration and when no play 

equipment attracts the children's attention with their presence. 
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Sammanfattning 

Den rådande föreställningen om naturvetenskap i förskolan handlar oftast om att pedagoger 

ska ta tag i, möta och lyfta fram barns frågor, för att naturvetenskap på så vis ska bli en 

naturlig del av vardagen i verksamheten. Syftet med min undersökning är att belysa de 

didaktiska möjligheter som finns i den oplanerade uteverksamheten i förskolan, och att öka 

förståelsen för hur interaktionsprocesser mellan pedagoger och barn kan påverka lärande och 

kunskap inom området naturvetenskap. Med hjälp av observationer av pedagoger har jag 

jämfört om det är någon skillnad mellan utedagar i skogen eller på förskolegården under 

oplanerade verksamhetstiden. För att få svar på hur pedagogerna kan använda sig av de 

spontana händelser och upptäckter barn gör till ett lärande kring natur har jag även utfört 

intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna tar till stor del vara på de tillfällen som uppstår i 

den oplanerade tiden till ett lärande och kunskap om naturen. Än tydligare är resultatet i 

skogen då hela miljön är en inspirationskälla och inga lekredskap pockar på barnens 

uppmärksamhet med sin närvaro. 

Nyckelord 

Barninitierat lärande, natur i förskolan, uteverksamhet, utforska 
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Inledning 
 

I min undersökning har jag valt att titta närmare på hur pedagoger i förskoleverksamheten 

bemöter barn när de spontant kommer fram med eller visar på naturmaterial vid den 

oplanerade utevistelsen på gården och i skogen vid utedagar. Under en av terminerna på 

förskollärarprogrammet läste vi om de naturvetenskapliga ämnena vilket var en väldigt lärorik 

termin. Under den tiden blev det uppenbart för mig om vi ska kunna möta barnen och utmana 

dem i deras upptäckter och frågor kring naturvetenskapliga ämnen måste vi som pedagoger ha 

en viss kunskap i områdena. Men samtidigt måste vi också vara närvarande för att kunna ta 

tillvara på deras nyfikenhet och inte missa de tillfällen som ges spontant. 

  

När min yngsta dotter var 3 år och gick på förskolan fick hon syn på en flugsvamp på gården 

hon pekade på den och utbrast glatt, - ” Titta vilken söt jordgubbskantarell”. Det var hennes 

erfarenhetsvärld som gav sig till uttryck där och då. Hur pedagogerna på förskolan bemötte 

det hela minns jag inte längre men just den där lilla händelsen satte sig. För hur hade hennes 

reflektioner kring svampens utseende kunnat utforskas vidare, vilka frågor hade väckt hennes 

nyfikenhet och hade den kunnat leda till ny kunskap?   

 

Mina tankar cirkulerar kring alla de spontana tillfällen som vi förskollärare är ute med barnen 

antingen på gården eller i skogen på utedag, där barnen upptäcker och finner naturmaterial 

som de är nyfikna på. Hur svarar vi då barnen när de exempelvis räcker fram en blomma? 

Benämner vi blomman med dess riktiga namn eller säger vi bara, ”titta en blomma”. Väcker 

vi barnens nyfikenhet genom att ställa frågor som gör dem mer vetgiriga och låter dem 

undersöka vidare? Ber vi dem visa upp blomman och titta närmare på den. Dels för att se hur 

den är uppbyggd men även för att få syn på blommors skillnader och likheter? Missar vi som 

förskollärare att ta till vara på de fantastiska lärtillfällen som ges ute i naturen med materialet 

runt omkring, bara för att vår egen kunskap inte alltid räcker till eller att vi inte utmanar 

barnen till att utforska vidare? Frågorna blir många och vi som pedagoger har säkert mycket 

att vinna på att utnyttja tillfällena som sker spontant och oplanerat till att väcka barns 

vetgirighet och nyfikenhet.  

 

I läroplanen för förskolan står det att grunden för verksamheten ska utgöras av utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära. Vidare står det att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om 

växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” (Skolverket, 2010, s. 10). 

Genom sina upptäckter i naturen skapas nyfikenhet hos barn. Frågor som ”hur” och ”varför” 

väcks hos dem (Johansson, 2004). Vidare skriver Johansson (2004) att barn är i allmänhet mer 

intresserade av hur den vuxne söker kunskap och svar, än hur de svarar. Barnens krav på 

vuxnas kunskaper är inte så stora utan deras krav är att få vara medaktörer. I de allmänna 

råden för förskolan lyfts det fram att lärandet ska baseras på så väl samspelet mellan barn och 

vuxna som på att de lär av varandra, läroplanen framhåller att barngruppen som aktiv ska ses 

som en grundläggande del i barns lärande och utveckling (Skolverket, 2016). 
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I lärandesammanhang lyfts ofta betydelsen av pedagogens eller lärarens frågor fram. Thulin 

(2009) skriver att flera forskare betonar vikten av de öppna frågorna som ger barnet möjlighet 

att producera fram ett eget svar istället för en sluten fråga som har ett rätt eller fel. Vidare 

skriver hon att öppna frågor i undervisningssituationer ger barn förutsättningar till att kunna 

sätta ord på sina tankar och att kunna tänka vidare 

Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) lyfter i sin artikel att det finns hittills begränsat med 

forskning som fokuserar på naturvetenskap i förskolan. Den mesta forskningen har i huvudsak 

fokuserats på äldre elever. Men påpekar att argument som att bidra till positiva attityder till 

naturvetenskap i förskolan och att lägga grunden för en god begreppsförståelse ofta lyfts i 

samtal om naturvetenskapligt lärande. En vanligt förekommande ståndpunkt är enligt Hansson 

et. al (2014) att ta tillvara på barnens erfarenheter i vardagen och bygga vidare på dessa. De 

betonar också vikten av att utgå från barnens perspektiv och intressen. Sammanfattningsvis 

framhäver de att oftast har den rådande föreställningen om naturvetenskap varit att 

förskolläraren ska ta tag i, möta och lyfta fram barnens frågor. På så vis bli en naturlig del av 

vardagen i verksamheten. 

 

Hansson et. al (2014) och Thulin (2010) betonar i sina artiklar att trots den breda 

föreställningen om vikten av att utgå från barns frågor och situationer som uppstår i barns 

vardag och bygga lärande kring naturvetenskap utifrån dem, så visar inte forskningen på vilka 

frågor barn ställer eller vad som händer med kommunikation som sker mellan barn och 

pedagoger. Det lutar mycket mot en förhoppning om att barns nyfikenhet och kreativitet ska 

driva situationen och på så vis lärandet framåt. 

 

Andersson och Gullberg (2012) har i sin studie kommit fram till att andra kompetenser än 

ämneskunskaper är relevanta för förskolläraren för att kunna bedriva meningsfull verksamhet 

kring lärande om naturen. Enligt deras undersökning kunde de identifiera fyra konkreta 

färdigheter som hade en betydande roll i hur förskollärarna mötte barnen utifrån ett 

naturvetenskapligt perspektiv. De lyfter betydelsen av att uppmärksamma och använda sig av 

barnens tidigare erfarenheter, att vara på tårna och fånga det oväntade som sker, att pedagogen 

ställer frågor som utmanar och lockar till fortsatt utforskande samt att pedagogen är 

närvarande och tar sig tid till att stanna kvar i situationen och lyssna på barnens funderingar 

och förklaringar. Genom att bygga vidare på de didaktiska utgångspunkterna istället för att 

lägga fokus på pedagogers bristande ämneskunskap menar Andersson och Gullberg (2012) att 

man kan arbeta bort den känsla av otillräcklighet och dåligt självförtroende som många 

pedagoger bär med sig för de naturvetenskapliga ämnena. Medan Elm (2008) skriver då inte 

lärarna lyssnar eller ser vad samtliga barn gör utifrån ett naturvetenskapligt sammanhang får 

de inte heller tillräckligt med information om vad barnen verkligen utforskar. Vilket innebär 

att det begränsas möjligheter till nya aktiviteter och upptäckter som barnens fantasi kan 

utgöra. 

 

Precis som Andersson och Gullberg (2012) lyfter även Caiman och Lundegård (2015) i sin 

artikel att förskolans naturvetenskapliga tillämpning inte bör kretsa kring barns 

begreppsbildning, utan istället kring att utveckla deras förståelse av de arbetssätt som speglar 

naturvetenskapens. De hävdar att barn istället ska få möjlighet att närma sig världen 

utforskande och undersökande. Det Klaar (2013) framhåller i sin avhandling är vikten av att 

som pedagog ta hänsyn till alla de sociala sammanhang och möten mellan människor som 
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sker, hon menar att vi inte kan bortse från de sociala och kulturella funktionerna i en 

lärandeprocess.  

 

Thulin (2011) skriver att barn såväl som vuxna har med sig olika erfarenheter när de möter 

världen. Som uttryck för barns tidigare erfarenheter och erfarande kan de frågor barn ställer 

ses. Genom de frågor barn själva ställer testas nya erfarenheter mot tidigare och barns 

kunskap om världen kan utvecklas. Vidare menar hon att jämförelse kan göras med Vygotskijs 

resonemang om den proximala utvecklingszonen. Med det begreppet ger Vygotskij ett 

perspektiv på hur man kan förstå barns kompetens utifrån två synvinklar, dels utifrån de 

kunskaper och erfarenheter barnet visar på att det redan bär med sig, dels utifrån den aktuella 

och möjliga utvecklingsnivån. 

 

I samma studie betonar också Thulin (2011) att via språket övar och prövar barn nya ord, 

uttryck och begrepp som ingår i naturvetenskapens diskurs. En förutsättning för att barn ska 

kunna använda sig av begreppen är att de görs synliga i meningsfulla sammanhang. Vygotskij 

uttrycker att de vardagliga begreppen är av stor vikt för utvecklingen av de vetenskapliga.  

Elm (2008) framhäver att förekomsten av naturvetenskapliga aktiviteter i barns vardag ger 

dem idéer och uppfattningar om den värld de lever i. Barn erfar då sin omvärld genom 

upptäckande och utforskande av olika naturvetenskapliga företeelser. 

 

Men som Klaar (2013) uttrycker befinner sig den svenska förskolan i en brytningspunkt, 

förskolan har gått mot en mer kunskapsfokuserad och målstyrd verksamhet. Det är 

förskollärarens ansvar att verksamheten erbjuder barnen möjligheter till att ha inflytande, att 

barnen utvecklas och lär utifrån hela sin förmåga. Klaar (2013) menar att meningsskapande 

om natur handlar likväl om att visa omsorg för djur, natur och miljö som att skapa kunskap 

om naturen genom att undersöka och utforska den. För då barn möter olika naturinnehåll 

ensamma eller tillsammans med pedagoger är det i mötet som det tar riktning mot vilket 

meningsskapande det ska bli.  

 

Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) framhäver att i en sociokulturell syn på 

kunskap och lärande anses inte kunskap som något som bara existerar inom individen utan 

också mellan individer. När individer försöker förstå varandra och sin situation utvecklas 

kunskap genom deras interaktion. Centralt ur det sociokulturella perspektivet är språkets 

användning för lärande, eftersom språket länkar samman människor, barn och omgivning. 

Barn blir delaktiga genom hur människor i dess omvärld uppfattar och förklarar det som sker 

genom samspel och kommunikation. Enligt Elfström et. al (2008) talar man om språket som 

medierande i det sociokulturella perspektivet. Med det menar man att språket ses som ett 

verktyg eller som ett redskap för tänkandet. 
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Syfte 

Mitt syfte med undersökningen är att öka förståelse hur interaktionsprocesser mellan 

förskolepedagoger och barn kan påverka lärande och kunskap inom området natur. Vidare vill 

jag åskådliggöra och belysa de didaktiska möjligheter som finns i den oplanerade 

uteverksamheten. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

 Hur interagerar pedagoger med barn kring naturfenomen när de är ute på gården eller i 

skogen? 

 Vilka spontana händelser och tillfällen finns under den oplanerade tiden utomhus i 

förskolan som pedagoger kan utnyttja till ett lärande om naturen? 

 Hur kan pedagoger använda sig av de spontana händelser och tillfällen under den 

oplanerade tiden utomhus i förskolan till ett lärande om naturen? 
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Metod 
 

I metodavsnittet lyfts de två metoder fram som använts till att söka svar på studiens 

frågeställningar. 

Urval 

Jag har valt att utgå ifrån observation av pedagoger i olika utemiljöer och av intervjuer med 

pedagoger. Med de olika utemiljöerna syftar jag till förskolegården och till skogen som 

besöks vid utedag. Intervjufrågorna var utformade till att kunna ge svar på till min sista 

frågeställning. Undersökningen ägde rum på en kommunal förskola i södra Sverige i en liten 

kommun. På förskolan jobbar 6 pedagoger totalt, på två olika avdelningar, en 1-3 år avdelning 

och en 3-6 år avdelning. Jag valde att göra min undersökning på avdelningen för de yngsta 

barnen. Anledningen till att jag valde ut den förskolan är att förskolegården ligger på en 

skolgård som har en stor variation i sin miljö. På gården finns ett inhägnat skogsparti, en bäck 

och stora gräsområden med kuperad terräng. Alla från avdelningen gav samtycke till att delta i 

undersökningen och svara på intervjufrågorna. Eftersom alla pedagoger gav samtycke till 

deltagande i undersökningen behövde jag inte ta hänsyn till något bortfall.  

Innan observationerna och intervjuerna startade skickades blanketter ut till de 3 pedagogerna, 

varav 2 förskollärare och 1 barnskötare efter att förskolechefen gett sitt godkännande    

(Bilaga 1). I blanketten beskrevs syftet enkelt och det betonades att allt skedde på frivillig 

basis. Vilket också enligt exempel från god forskningssed innebär att deltagarna har rätt att 

välja att avbryta sitt deltagande när som under studiens gång. Idealet är att alltid informera 

den eller de som är föremål för forskning och att de skriftligt gett sitt samtycke i förväg. Vid 

intervjuer ska de medverkandes identitet skyddas genom att de anonymiseras eller genom 

användning av kodnycklar (vetenskapsrådet, 2011). 

 

Datainsamlingsmetoder 

För att söka svar till mina frågeställningar valde jag två olika metoder. Dels ”icke deltagande 

observation” och semistrukturerad intervju för att kunna få kompletterande svar av 

pedagogerna. Öppna observationer innebär att deltagarna är införstådda med att forskning 

pågår och de bör utföras systematiskt genom observationsschema eller anteckningar 

(vetenskapsrådet, 2011). 

I en ”icke deltagande observation” handlar det om att observatören iakttar situationer men 

själv inte deltar i det som sker (Bryman, 2011). Genom de olika observationstillfällena ville 

jag se hur pedagogerna interagerade med barnen i den oplanerade uteverksamheten. Jag ville 

jämföra om det fanns skillnader om de befann sig i en skogsmiljö eller om de var ute på 

gården. Observationstillfällena skulle ge möjlighet att påvisa hur pedagogerna ur ett 

sociokulturellt perspektiv använde sig av samspel och kommunikation för att bygga på ett 

lärande om naturen. Observationerna av pedagoger ägde rum ute i skogen och på gården där 

förskolan ligger. Att som förskollärare väcka barns intresse och nyfikenhet för naturkunskap 

och introducera en begynnande förståelse för naturvetenskap kan handla om att låta barn få 

konfronteras med olika material, att i samtal sätta ord på det som händer och att ta barns 

frågor på allvar (Thulin, 2010). 
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Efter observationerna har jag renskrivit materialet och om de dykt upp frågor till pedagogerna 

har jag noterat dem för att få ett förtydliggande under intervjuerna. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att det finns en uppsättning frågor som är formulerade på så vis att det finns 

utrymme och möjlighet till följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuerna ägde rum på den förskola 

som jag kontaktat för min undersökning. Varje intervju ägde rum enskilt mellan mig och 

pedagogerna, samtliga pedagoger fick samma frågor. Frågorna var formulerade för att ge svar 

på min frågeställning. Alla intervjutillfällen spelades in på en mobil och ljudfilerna sorterades 

efter pedagogernas initialer. Ljudfilerna tillhandahölls oåtkomligt för obehöriga då de 

placerades på ett USB- minne, vilket förvarades inlåst. I den strukturerade intervjun är 

frågorna bestämda i förväg men svaren är vanligtvis öppna, på så vis finns det utrymme till att 

respondenten kan ge uttömmande svar och att de avspeglar respondentens erfarenheter 

(Johansson & Svedner, 2006).  

 

Procedur 

Jag tog kontakt via telefon med förskolechefen som är ansvarig för förskolan som jag tänkt 

genomföra min undersökning på och när jag fått klartecken tog jag personlig kontakt med 

förskolans pedagoger. När informationsbrevet formulerats med syftet för undersökningen och 

de etiska principer som det finns att utgå ifrån lämnades det till pedagogerna på förskolan för 

underskrift, (bilaga 1). Efter ett par dagar då pedagogerna i lugn och ro fått ta ställning till om 

de ville delta i studien samlade jag in blanketterna. Tider bokades in då jag skulle ha möjlighet 

att observera pedagogerna vid deras utedagar i skogen och ute på gården. Observationerna 

skedde vid 4 olika tillfällen. 2 tillfällen i skogen på utedag och 2 tillfällen på förskolegården. 

Jag har bara observerat den tid som varit oplanerad eftersom det var mitt syfte. Ute i skogen 

på utedagen hade förskolan samling med frukt och andra planerade aktiviteter, dem har jag 

inte observerat även om de var starkt kopplade till ett naturperspektiv. För att få syn på 

interaktioner där pedagoger utnyttjade tillfället till ett lärande eller utforskande kring olika 

naturfenomen använde jag mig av ett observationsprotokoll (Bilaga 2). På 

observationsprotokollet avsattes stort utrymme för kommentarer och till löpande text som 

komplement. Observationsprotokollet var ett stöd till det löpande protokollet. På varje 

observationsprotokoll noterades dag, plats, tid och vilka pedagoger som deltog. 

Observationernas tid varierade då jag anpassade mig efter verksamhetens tidsschema.  

När alla observationer var genomförda bokades tider in för intervjuer. Intervjuerna utfördes i 

ett rum på förskolan. Vid intervjutillfällena satt vi mittemot varandra vilket möjliggjorde för 

ögonkontakt under hela samtalstiden. Innan intervjun startades upp blev respondenten påmind 

om att samtalet spelades in men att det endast var jag som hade tillgång till inspelningen och 

att efter transkribering skulle materialet raderas. En stor anledning till att intervjun spelades in 

var att undkomma de pauser och dröjsmål som uppstår när jag ska skriva ner deras 

reflektioner och svar. Intervjuerna tog mellan femton – tjugo minuter att genomföra. Frågorna 

ställdes löpande och respondenten fick svara utan att bli avbruten av mig. Vid tillfällen då det 

uppstod osäkerhet ifall svaret uppfattats korrekt, förtydligades det hela genom att svaret 

upprepades och jag frågade om jag tolkat det hela rätt. Likaså kunde en följdfråga ställas för 

att få ett mer utförligt och detaljerat svar. Efter varje avslutad intervju tackades respondenten 

för sin medverkan i undersökningen. 
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Databearbetning 

Efter varje slutfört observationstillfälle renskrevs resultatet av de noteringar som antecknats 

på protokollet hemma då jag kommit tillbaka från respektive skogen eller från förskolegården. 

Då observationerna genomförts sammanställdes observationsprotokollens resultat i ett 

diagram. Efter att alla intervjuer var avklarade lyssnade jag igenom det inspelade materialet. 

Varje intervju transkriberades var för sig och därefter samlades pedagogernas svar ihop till 

varje fråga. Svaren redovisas i löpande text. Metoderna har presenterats var för sig under de 

frågeställningar som de svarar på.  

En av nackdelarna när man skriver och utför undersökningen själv är att alla tolkningar 

utifrån observationerna och transkriberingen kommer ifrån en synvinkel. Eftersom tiden är 

knapp räcker den inte till någon större studie. Andra faktorer som inte går att påverka spelar 

också roll, exempelvis om någon ordinarie pedagog saknas vid observationstillfället. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i detta fall är att pedagogerna på förskolan har arbetat 

tillsammans väldigt länge och därför tenderar att svara väldigt samstämmigt.  

 

Etiska hänsynstaganden 

Inom forskning finns det fyra huvudkrav att ta hänsyn till. De etiska principer som följer 

svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med informationskravet menar man att forskaren ska informera alla berörda 

personer om forskningens syfte. Det innefattar också att personerna som deltar ska få reda på 

att deras deltagande är på frivilligbasis och att de när som helst har rätt att hoppa av studien. 

De ska dessutom få information kring alla de detaljer och moment som ingår i forskningen 

(Bryman, 2011). Som tidigare skrivits togs kontakt först med förskolechefen inom området 

där förskolan som skulle undersökas låg och därefter togs en kontakt med 

förskolepedagogerna. Pedagogerna blev informerade om studiens syfte och kort vilka metoder 

som skulle användas.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande. Var och en har rätt utan att behöva uppge skäl till varför, välja att hoppa över 

moment eller lämna studien helt. Konfidentialitetskravet uttrycker att de uppgifter som 

samlats in om de personer som deltar i undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan komma åt dem. Med nyttjandekravet menar man att datan som samlas in om 

enskilda människor endast får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2011). I brevet 

som delades ut till förskolepedagogerna framgick det att de när som kunde välja att avbryta 

sitt deltagande. Likaså stod det att namn, förskola och kommun kommer anonymiseras och att 

det insamlade materialet endast kommer användas till studiens syfte samt förstöras efter 

studiens resultat sammanställts. 

Den som forskningen gäller ska vara informerad om att man är föremål för en undersökning 

och ska också skriftligen samtyckt till det i förväg (Vetenskapsrådet, 2011). Därför samlades 

breven in med namnunderskrift från pedagogerna innan undersökningen startade. 
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Resultat  
 
I det här avsnittet kommer resultatet av observationerna och intervjuerna klargöras. Redovis-

ningen kommer ske utifrån studiens frågeställningar. 

 

1. Hur interagerar pedagoger med barn kring naturfenomen när de är ute på gården eller i 

skogen? 

2. Vilka spontana händelser och tillfällen finns under den oplanerade tiden utomhus i för-

skolan som pedagoger kan utnyttja till ett lärande om naturen? 

 

3. Hur kan pedagoger använda sig av de spontana händelser och tillfällen under den 

oplanerade tiden utomhus i förskolan till ett lärande om naturen? 

 

 

Hur interagerar pedagoger med barn kring naturfenomen 
när de är ute på gården eller i skogen? 
 

Under observationerna (diagram 1) framgick det att pedagogerna på utedagen i skogen är 

uppmärksamma på barnens fynd och samlar barnen för att samtala kring det som upptäckts.  

Pedagogerna lät barnen berätta och lyfta fram den tidigare kunskap som de bar med sig. De 

lyfte barnens frågor i gruppen och lyssnade på vad de berättade. Eftersom det var de yngsta 

barnen betonades också fynden med namn som exempelvis ”en pinne med mossa” och 

”tallkotte”. I skogsområdet där vi höll till fanns också en liten bäck, pedagogerna uppmanade 

barnen att utforska både vattnet och miljön runtomkring, de gav små uppmaningar och var 

intresserade av vad barnen tog sig för. Pedagogerna upptäckte tillsammans med barnen och 

visade på att det är okej att undersöka. De samtalade med barnen under tiden och var 

uppmärksamma på vad barnen såg, gjorde och sa. 

En skogssnigel som hittades blev till en stunds utforskande, där pedagogen gav barnen tillfälle 

att känna på och diskutera nyfiket kring djuret. Pedagogen ställde frågor som fick barnen att 

undersöka genom att titta noga om den hade några ben. Vid flera tillfällen ställde pedagogerna 

följdfrågor och lämnade öppna frågor till barnen. Pedagogen lät även barnen ta med snigeln i 

en burk med lufthål till förskolan eftersom de var fortsatt nyfikna över sitt fynd. 

Vid ett annat tillfälle ute i skogen upptäcktes en spindel och dess nät. Pedagogen samlade 

barnen runt omkring sig och lät barnen titta, kommentera och berätta vad de visste. Där 

väcktes också många funderingar som pedagogen lyfte exempelvis om hur spindelnät blir till, 

om spindeln kunde bitas, om den hade tänder? Pedagogen samlade barnens kunskaper och lät 

dem fritt uttrycka vad de kände till eller såg. Pedagogen rättade inte barnens påståenden utan 

lät barnen diskutera öppet. 

Ute på gården hade det vid ett av tillfällena kommit fram daggmaskar, ett djur man arbetat 

med tidigare som ett tema på förskolan just därför att barnen visat stort intresse och 

nyfikenhet kring just daggmasken. Eftersom pedagogerna visste att barnen redan hade 
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erfarenhet och kunskap om maskar blev deras diskussioner med barnen ganska avancerade 

och undersökande. De byggde vidare på de erfarenheter barnen hittills kommit fram till och 

utgick från den förkunskap som barnen bar med sig. ”Titta ett löv, det är ju maskmat”, ”tror 

du den bajsar jord? ”. 

Vid ett annat ställe på gården där det finns ett litet skogsområde växte ett hav av vitsippor, 

vilket lockade till att plocka buketter. Pedagogen som befann sig där lät barnen plocka fritt 

och interagerade med dem genom att benämna blomman med dess namn och andra delar som 

rot och blad. Vidare ställde pedagogen frågor kring vitsippan som fick barnen att tillsammans 

tänka högt och fundera för att sedan summera med ett svar. ”Varför har den rötter tror ni?” 

”Varför är den så lång?” ”Ja den samlar vatten och nu kan den nå vattnet långt ner i 

marken”. 

 

 

 

Diagram 1: Andel pedagoger under observationerna som interagerar med barn kopplat till 

ett lärande kring natur under den oplanerade tiden utomhus  
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Vilka spontana tillfällen utomhus kan pedagoger utnyttja 
till ett lärande om natur? 
 
Under utedagarna i skogen uppstod flera situationer och upptäckter som pedagogerna 

utnyttjade till ett lärande om naturen. Pedagogerna var oftast noga med att benämna de olika 

fynden barnen gjorde med dess korrekta namn och uppmanade barnen att verkligen utforska 

omgivningarna, se diagram 1. De begränsade inte heller barnen genom att hindra dem från att 

gå nära vattnet, som i detta fall var en liten bäck, utan var istället hela tiden nära barnen och 

kunde finnas till hands om det behövdes. Redan på väg till skogen gjordes det många 

iakttagelser och pedagogerna fick frågor av barnen. Eftersom många vårblommor fanns i 

vägkanten eller kring hustomterna blev det en del fokus på dem. Pedagogerna kommenterade 

det genom att bekräfta det med vilka fina blommor. När ledet vikt in på skogstigen 

uppmanade pedagogerna barnen till att plocka blommorna och lät dem fritt stöva omkring för 

att utforska omgivningarna. Då barnen ville utforska något närmare eller undrade över något 

fanns pedagogerna nära och tillsammans kunde undersöka olika naturfynd. För att bygga på 

ett lärande kring natur poängterade även pedagogerna att man måste vara rädd om djuren och 

växterna, att man ska visa hänsyn, inte förstöra eller bryta några kvistar. De tog sig tid till att 

bemöta och uppmärksamma barnens fynd, även om de inte alltid gjorde mer än att namnge 

fyndet korrekt.  

 

På väg ner mot samlingsplatsen gjorde ett barn en pedagog uppmärksam på en skogsnigel på 

marken. Tillsammans satt de ner på huk och följde snigelns spår. På barnets önskan plockades 

skogssnigeln som hittades upp och fick sedan figurera i samlingen där alla hade möjlighet att 

få en närmare titt på den. Pedagogen lyfte då begrepp och ställde dessa frågor till gruppen. 

”Varför lämnar den kletiga spår?” ”Kan den fastna?” ”Hur många ben har den?” ”Var 

hittades den och hur såg det ut där?” Tillsammans diskuterade man i gruppen det man såg 

och det man visste om snigeln. Snigeln fick sedan följa med till förskolan i en plastburk med 

lufthål fylld med olika naturmaterial som man trodde snigeln tyckte om. Tanken var att ta reda 

på mer om skogssniglar när man väl var tillbaka på förskolan. 

 

Vid den lilla bäcken i skogen fick en av pedagogen frågor av barnen som rörde fiskar. ”Titta i 

vattnet”, fick barnen som uppmaning. Pedagogen ställde motfrågor tillbaka och uppmanade 

barnen att utforska vidare och inspektera vattnet. Pedagogen följde sedan barnen aktivt och 

deltog i barnens utforskande lek i bäcken. 

 

När spindelnätet upptäcktes vid en jättestor rot som rest sig en bit över marken fick 

pedagogen snabbt många frågor, alla ville komma fram och titta. Spindeln som satt i nätet 

kunde varsamt lyftas ner i en lupp-burk som pedagogerna bar med sig. På så sätt kunde fokus 

vandra mellan både spindeln i lupp-burken och spindelnätet. Pedagogen använde sig av 

tillfället att fråga barnen vad de visste om spindlar och lät dem spekulera vilt. Runt omkring 

på marken låg det också fullt av grankottar som fallit ner från de stora träden. En del kottar 

hade varit mat till ekorrar och låg ofullständigt gnagda på marken bland de andra. En pedagog 

satte sig på marken bland alla kottar och lät barnen plocka upp dem för att titta på och 

samtalade om dem tillsammans. Pedagogen visade på fröna i kottarna som ekorrarna vill åt 

och lät barnen springa runt med ”ekorrmat” i sina händer. Pedagogen visade på skillnaderna 

mellan en kotte som varit mat och en som bara fallit ner till marken.  
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På gården där pedagogen var med barnen bland alla vitsippor kom det upp rötter när de 

plockade sina buketter. ”Vilka fina blommor ni plockar”, ”hittar du en rot, rötter”. ”Vad är 

det för en blomma?” Pedagogen var aktiv med frågor till barnen och ganska snabbt kom 

diskussionen in på hur blomman får sin färg då de hade funnit ett par scilla bland alla 

vitsippor. ”Hur blir de blå, växer de från ett blått frö”? ”Blir det samma färg på blomman 

som det är på fröet?” ”Om nu inte fröna har den färg, hur kommer det sig då att färgen bli en 

anna?.” Tillsammans spekulerar de och pedagogen och barnen kommer fram till att de ska 

titta på fröerna som finns inne på förskolan då de sått tagetes tidigare. Pedagogen föreslår 

också att de ska ta reda på mer fakta genom att söka på internet på en Ipad.  

 

Under tillfället på gården där det var daggmaskarna som var i fokus var det många 

kommentarer och frågor kring dem. En pedagog började leta efter maskar till de barn som inte 

hade hittat någon mask själv. En annan pedagog uppmanade barn att ta det försiktigt när de 

letade och plockade efter mask. Frågor som ”Hittar du mask?” ”Var är masken?” ”Var bor 

masken?” hördes. Samtidigt kom också funderingar kring vem som äter mask och vem som 

gillar dem. En pedagog började då istället att få barnen att söka efter fåglar och bytte 

inriktning på fokus från daggmaskar till fåglar.  

 

Hur kan pedagoger använda sig av spontana tillfällen 
utomhus till ett lärande om natur? 
 

Pedagogernas svar av intervjuerna sammanfattas utifrån frågeställningen på följande sätt.  

 

Alla pedagoger uttrycker under intervjuerna att för att utnyttja den oplanerade tiden utomhus 

till att skapa nyfikenhet kring naturen behöver en pedagog själv visa nyfikenhet och intresse 

för barns tankar och frågor. En pedagog säger ”när barnen hittar insekter, blommor eller nå-

got, så pratar man och tittar på den”. Vidare lyfter en pedagog att man behöver vara lyhörd 

och närvarande och uppmuntra barnen till att ställa frågor. Det är viktigt att vara goda 

medupptäckare markerar samtliga pedagoger under de olika intervjuerna. De menar att om du 

inte är närvarande kan du inte heller fånga upp barnens intentioner och använda dem till ett 

lärande kring naturen. 

 

Betydelsen av barns frågor kring olika naturfynd de finner, menar en pedagog har dels att göra 

med att barn lär sig mer av det man ser och kan känna på än av det man bara ser på en bild. 

”Det man ser och fysiskt kan känna på lär man sig mer av än det man ser på en bild”.     

Samstämmigt menar även pedagogerna genom att ge barnen tid och utmaningar att på egen 

hand få uppleva naturen med alla sina sinnen leder det till en ökad kunskap om naturen. ”Om 

vi låter barnen ge uttryck för sina egna tankar och reflektioner samt uppmuntrar dem till att 

ställa frågor får de möjlighet att utvecklas”. Vidare menar också alla på att det är betydelse-

fullt att pedagoger använder sig av ett arbetssätt där barn får undersöka, reflektera och pröva 

olika teser, frågor och funderingar. De menar på att pedagogernas egen kunskap om naturen 

har stor betydelse för lärandet. ”Det är viktigt att barn får svar på sina frågor så att de vida-

reutvecklar sin nyfikenhet”. En annan pedagog uttrycker ”mycket, är jag engagerad blir bar-

nen det också”. Engagemang smittar av sig, är pedagogerna engagerade blir barnen det också 
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summerar de allihop. De menar på att som pedagog måste man tillvarata barns intresse och 

drivkraft samtidigt som man är medveten om deras tidigare erfarenheter och dessutom erbju-

der dem nya utmaningar.  

 

På frågan om hur de skulle beskriva att barn kan utveckla en förståelse om naturen tillsam-

mans med andra i skogen eller på gården svarar de lite olika. ”Genom att arbeta i små grup-

per kan barn utveckla en förståelse för naturen tillsammas med andra”. Vidare utvecklar pe-

dagogen det med att i små grupper ges barnen möjlighet i samspel att lära av varandra. En 

annan pedagog lyfter lekens betydelse och säger, ”barn söker och tar till sig ny kunskap ge-

nom lek, socialt samspel, utforskande men också genom samtal och reflektioner”. Pedagogen 

poängterar att den vuxne måste vara lyhörd och fånga upp det som sägs i leken och spinna 

vidare på det. Medan den tredje pedagogen belyser sin egen del som förebild, ”man ska vara 

en god förebild och till exempel ta upp allemansrätten”. Fast samtidigt nämner de allihop att 

barn ska vid flera tillfällen få upptäcka naturen med alla sina sinnen tillsammans med med-

forskande kamrater och pedagoger.  

 

För att fånga pedagogers uppmärksamhet när de funnit något intressant i naturen brukar bar-

nen mestadels hämta en pedagog för att visa eller ropa för att få respons fastslår alla intervju-

ade pedagoger.  ”Genom att söka ögonkontakt med oss pedagoger visar barnen på med både 

sitt kroppspråk och med sin mimik att det är något intressant de hittat”. ”De ropar och kom-

mer och visar eller hämtar mig”. ”De kommer och visar eller så ropar de; Titta en mask! De 

tittar, ler och pekar med blicken fäst på mig”. 

 

Hur man formulerar frågor till barn som ger dem möjlighet att utforska i naturen visar alla 

pedagogers svar på att de tycker det är viktigt att ge barn tid och att formulera öppna frågor. 

”Ställa öppna, upptäckande och undersökande frågor men också lyssna på vad barnen sä-

ger”. De uttrycker också att det är viktigt att även låta dem upptäcka vad som hänt sen sist de 

var på samma plats och reflektera över vad de ser. En pedagog säger, bara stanna upp och 

fråga: ”vad ser du?” Tänka på att ställa frågor som väcker tankar, till exempel om barnen hit-

tar ett löv, att man inte bara säger: ”ja titta ett löv”, utan att man vidareutvecklar det till att 

säga: ”titta ett löv. Var kommer det ifrån? Från vilket träd?” 
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Diskussion 
 

Sammanfattning av resultat 

 
Resultatet av mina observationer visar på att pedagogerna tar tillvara på de oplanerade till-

fällena som uppstår både på förskolegården och i skogen. Än tydligare framgår det i skogen 

då hela miljön är en inspirationskälla. Genom att vistas bland skog och mark skapas goda för-

utsättningar för barnen att på eget initiativ och tillsammans med andra utforska naturen. Vilket 

även pedagogerna som deltagit i studien uppger i sina svar under intervjuerna.  

 

De skillnader som blev mest tydliga under observationstillfällena var att miljön i skogen lock-

ade barnen till att vilja upptäcka och utforska mer än vad gården vid förskolan gjorde, då 

gungor och andra lekredskap pockade på deras uppmärksamhet. 

 

Observationerna visade också på att när en pedagog interagerade med ett barn och dess fynd 

lockades flera andra barn till platsen och upptäckten. Vid tillfällena i skogen då det upptäcktes 

en skogssnigel eller när spindelnätet vid marken påträffades använde sig pedagogerna till-

fällena till ett lärande kring natur. Utifrån studien framgår det också att pedagogerna utnyttjar 

tillfällena i skogen mer till ett lärande kring natur än vad de gör när de är på gården. I diagram 

1 synliggörs det att pedagogerna uppmanar barnen mer att utforska omgivningarna i skogen. 

Likaså visar de också på olika naturfynd i skogen och lockar barnen till sig. Vid utedagstill-

fällena samlade de också barngruppen för att visa upp och samtala kring olika fynd barnen 

gjort.  

 

En av anledningarna till att resultaten visar så, kan ha ett sammanträffande med att lekredskap 

som exempelvis gungor kräver emellanåt att en pedagog puttar på och att pedagogen då inte 

alltid blir så tillgänglig för ett barniniterat utforskande. 

 

I den frågeställning som var kopplad till intervjusvaren framgick det att pedagogerna ansåg att 

deras engagemang spelade en avgörande roll till barnens möjlighet att lära om naturen. 

Pedagogerna har under intervjuerna ganska samstämmigt betonat att genom vara nära barnen 

när man är på gården eller i skogen kan ett samspelande lärande ske. Vidare framkom det 

under intervjuerna att pedagogernas inställning är att bemöta barnens frågor och besvara dem 

utifrån ett barnperspektiv. Samtliga var överrens om att vara en närvarande och 

medupptäckande pedagog hade betydelse för barns lärande om natur och för vilka frågor de 

ställer.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen har varit att studera hur pedagoger interagerar med barnen under 

de oplanerade tillfällena utomhus. Jag ville göra en jämförelse om de var någon skillnad när 

man var ute på gården vid förskolan eller när man var i skogen på utedag. I de allmänna råden 

för förskolan betonas det att lärandet ska baseras på såväl samspel mellan pedagoger och barn 
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som på att de lär av varandra. Barns utveckling är relationell och interaktiv, med det menas att 

barns lärande och utveckling sker i interaktioner med omgivningen och tillsammans med 

andra barn och vuxna i förskolans miljö. Enligt läroplanen ska utomhusvistelse skapa 

möjligheter till både lek, utveckling och lärande, både i en planerad miljö som i en naturmiljö 

(Skolverket, 2016).  

Enligt Elms (2008) studie kom hon fram till att när barn väl levererat det svar som pedagogen 

förväntat sig går man vidare med nästa fråga eller frågeställning. Hon menar att även om det i 

viss utsträckning ges utrymme för barnen i gruppen att synliggöra alternativa idéer blir de inte 

föremål för något längre resonemang eller samtal. Barnen hindras och ges begränsade 

möjligheter att ge uttryck för sin fantasi och av att ta del av andras fantasier eftersom tiden till 

att reflektera och diskutera objektet inte då ges utrymme av pedagogen. Vilket inte alls 

framkom under observationstillfällena i min undersökning. Där framgick det istället att 

pedagogerna lät barnen komma till tals och lyssnade på deras funderingar. Istället för att nöja 

sig med ett riktigt svar uppmanade pedagogen till ett fortsatt undersökande och utforskande. 

Eftersom min studie handlade om interaktion i den oplanerade tiden och undersökningen 

skedde med pedagoger som arbetar med de yngre barnen på förskolan tror jag att man som 

pedagog för de yngsta har ett öppnare sätt att bemöta barnens kommentarer. Det finns inget 

förgivettagande att barnen ska formulera svar utan barnen kan fritt reflektera och testa sina 

tidigare erfarenheter. Sedan hur fritt man ska låta barnen diskutera och reflektera utan att gå in 

med faktakunskap om exempelvis spindeln har tänder kan man fråga sig. Utgår man från 

barnens frågor och funderingar och vill bygga på ett lärande så måste man som pedagog ge 

vissa svar. Sedan hur man ger svaren och om man öppnar för fler funderingar handlar främst 

om att inte lägga någon värdering i barns frågor eller funderingar. 

Däremot ligger det mycket i det som Andersson och Gullberg (2012) lyfter i sin forskning om 

att det är andra kompetenser än bara ämneskunskap som är centralt i ett barncentrerat lärande 

om naturvetenskap. För precis som de fyra konkreta färdigheter hos pedagoger de nämner i 

sin artikel som gynnar barns lärande om natur, kan jag dra paralleller med de svar jag fick 

under mina intervjuer. Andersson och Gullberg (2012) betonar vikten av att man som pedagog 

ska uppmärksamma och använda sig av barns tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket 

också respondenterna gav uttryck för under intervjuerna när de svarade om hur de kan utnyttja 

den oplanerade tiden ute till att skapa nyfikenhet kring naturen. Andersson och Gullberg 

(2012) tar också upp att som pedagog är det viktigt att fånga det oväntade som inträffar, att ta 

vara på stunden. Samtidigt som de poängterar att pedagoger måste ställa frågor som utmanar 

och kan locka till utforskande och undersökande. Under mina observationer var pedagogerna 

lyhörda och närvarande. De agerade som medupptäckande och var nära barnen för att kunna 

följa upp deras intentioner. Det Andersson och Gullberg (2012) sist betonar som en viktig 

kompetens hos pedagoger för att kunna bygga på kunskap kring natur är att vara närvarande i 

situationen, att ”stanna kvar” i tillfället och verkligen lyssna på barnens förklaringar.  

Thulin (2010) belyser att som pedagog är det centralt att lyssna till, analysera, bemöta och ta 

hand om barns frågor så att de bildar en viktig utgångspunkt till vilket didaktiskt angreppssätt 

som du sedan utgår ifrån, just därför att förmågan att ställa frågor utgör en viktig aspekt inom 

naturvetenskap. Samtliga av de pedagoger jag intervjuade ansåg att deras engagemang och 

intresse hade en avgörande del i barns lärande och kunskapssökande. Pedagogerna var också 

överens om att barn lär sig i samspel med andra. De söker och tar till sig kunskaper genom 

lek, sociala interaktioner och utforskande men också genom att tillsammans med andra få 

möjlighet att samtala, reflektera och genom att använda sina olika sinnen. Thulins (2010) 
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resultat visar på att om barn ges tid och möjlighet till öppna undersökningar så ställer de 

frågor kring samband och egenskaper. Barn vill veta och lösa problem både enskilt och 

tillsammans med andra. Caiman och Lundegård (2015) vidhåller i sin artikel att förskolornas 

verksamhet alltmer anammat ett undersökande och utforskande arbetssätt i vilken då barnen 

får en större möjlighet till agens. Med agens menar de att barnen driver sina frågor och gör 

aktiva val och i det sammanhanget blir lyssnandet till vad barnen uppmärksammar och är 

nyfikna på själva navet i verksamheten. Den oplanerade tiden utomhus som jag observerade 

är värdefull för pedagoger då det just är barnens egna upptäckter som blir centrala. Ett 

barninitierat lärande ger gärna ringar på vattnet och ett barns upptäckt kan leda till ny kunskap 

för hela barngruppen. Vilket styrks i min undersökning. 

Som tidigare beskrivits tenderar pedagogernas roll spela en väsentlig del i hur man fångar upp 

barnens naturfynd. I intervjusvaren beskriver uttryckligen pedagogerna att det handlar om att 

vara en god medupptäckare, vara inlyssnande och uppmuntra barnen till att ställa frågor. När 

det kommer till undersökningens resultat visar de på att det skedde fler möjliga lärtillfällen i 

skogen än vad det gjorde på gården. Vilket säkerligen är en direkt konsekvens av att naturen 

är vad naturen erbjuder. I skogen finns inga klätterställningar, gungbrädor, sandlådor eller 

gungor, där finns heller inga cyklar eller bollar som kan konkurera om barnens 

uppmärksamhet. Eftersom min undersökning endast utfördes på en förskola är det svårt att dra 

några stora paralleller kring hur det kan te sig på andra förskolor runt om i landet. Men att 

förskolor som regelbundet tar sig ut i naturen och besöker skog och mark har en större 

möjlighet att utnyttja den oplanerade tiden till ett lärande kring natur på barnens egna initiativ 

framgår av studien.  

Men vänder man på det så menar Klaar (2013) att hon såg i sin studie att det finns 

naturaspekter närvarande i övervägande många av barns vardagliga aktiviteter och att barn 

skapar mening om sin fysiska omvärld kontinuerligt för att lära sig och göra den hanterbar för 

att på så vis kunna komma vidare i sina handlingar. Det är här som pedagogerna än en gång 

måste vara på tårna för att plocka upp det som fångar barnens intresse. För som min dotter 

uttryckte om flugsvampen som växte på gården när hon gick förskolan hade den händelsen 

kunnat leda till något större. För det Caiman och Lundegård (2015) vidare uttrycker kan barns 

naturliga intresse för fauna, flora via förskolans närmiljö växa till ett rikt naturvetenskapligt 

ämnesinnehåll. Vilket är i linje med vad min undersökning visade på förskolegården. 

För att skapa en bra kunskapsgrund för barnen återkommer jag till Klaar (2013) som menar att 

det är av största vikt att som pedagog inte stanna vid uppmaningen att utgå från barns intresse 

och erfarenheter utan lyfta det vidare med frågor som specificerar och guidar vidare mot det 

utvalda intresset. ”Intressen är i själva verket ingenting annat än attityder till möjliga 

erfarenheter” (Klaar, 2013, s.100). För precis som framgick i studien från observationerna 

och som pedagogerna sedan förtydligade under intervjuerna upplever pedagogerna att de kan 

använda sig av tiden utomhus till ett lärande kring natur. Genom hjälpmedel som exempelvis 

surfplattor och uppslagsböcker kan barn och pedagoger hitta en fördjupad fakta kring området 

om de inte bär med sig kunskapen själv. Men barn behöver få undersöka, pröva och 

tillsammans med andra finna svar. Under barns utforskande kan de språkliga interaktionerna 

mellan pedagoger och barn skapa en större förståelse för de begrepp som är kopplade till 

naturvetenskap och bena ut betydelsen av dem.  
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Tillförlitlighet 

Som tidigare nämnts är generaliteten över min studie begränsad då endast en förskola 

undersökts. Att det bara blev en förskola berodde på att jag ville se om det fanns skillnader 

mellan skogen och förskolegården i hur den oplanerade tiden kan användas till ett lärande 

kring natur.  Hade ramen för examensarbetet varit större hade jag gärna undersökt fler 

förskolor. Jag är också väl medveten om att resultaten kan variera beroende vilken förskola 

som undersöks. Resultaten av observationerna kan delvis vara svårtolkade då man inte har 

möjlighet att följa alla pedagoger samtidigt utan får gå på fingertoppskänsla och försöka 

uppmärksamma så mycket som möjligt.  

Jag tror ändå att resultaten visar upp en ganska sann bild av de slutsatser jag dragit. Eftersom 

jag även använt mig av semistrukturerade intervjuer som ett komplement för att få ett 

förtydligande av min frågeställning om hur de kan använda sig av den oplanerade tiden till att 

skapa ett lärande kring natur, fick jag en god uppfattning om hur pedagogerna anser att de kan 

gå tillväga. 

 

Vad har jag lärt mig inför mitt framtida yrke  

Resultaten från studien kommer jag som pedagog bära med mig in mitt kommande yrke. 

Genom att framförallt utnyttja skogens miljö som utan konkurrerande lekredskap utmanar och 

lockar till nya fascinerande upptäckter som med hjälp av oss pedagoger kan leda till en 

bredare förståelse och en ökad kunskap kring natur. Jag har fått en övertygelse om att 

utevistelse oavsett om den är på förskolegården eller i skogen är en viktig utgångspunkt att 

utnyttja till meningskapande om naturen. Det går inte heller att bortse från att barn lär av 

varandra, i den sociala interaktionen byggs lärande upp. I dialoger mellan barn och barn eller 

mellan barn och vuxna kan ett lärande om natur växa fram. Barnens erfarenheter blir viktiga 

och genom guidning kan intressen bli möjliga erfarenheter. Pedagogerna spelar en oerhört 

viktig roll i att driva de barninitierade upptäckterna mot ett lärande vidare och genom att 

använda sig av den icke planerade tiden kan man tillsammans bygga på kunskap genom 

erfarande och utforskande. Ute på förskolorna tenderar kulturen att handla om att utgå från 

barns intressen och erfarenheter, men som pedagog bör man inte nöja sig med den traditionen 

utan verkligen använda sig av det till att lyfta fram kunskap om naturen och skapa mening.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Samtyckesbrev 

Hej! 

 

Nu läser jag, Hanna Angel min näst sista termin till förskollärare på Karlstads universitet och 

håller i skrivande stund på med mitt examensarbete. Jag har valt att titta lite närmare på den 

oplanerade tiden utomhus och hur den kan användas i lärande om naturen. 

 

Undersökningen på er förskola kommer ske genom observationer av er pedagoger och 

intervjuer med er på ca 30 min. 

Vid intervjutillfället kommer jag använda mig av inspelningsverktyg för att ha möjlighet i 

efterhand få med det som du verkligen säger när intervjun transkriberas. 

 

I mitt arbete följer jag god forskningssed, vilket innebär att du kan när som helst under 

studiens gång välja att hoppa av ditt deltagande. Allt sker på frivillig basis. All personlig data, 

namn på förskola och kommun kommer att anonymiseras. Det insamlade materialet kommer 

enbart att användas till studiens syfte. Efteråt kommer allt insamlat material förstöras 

 

.  

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Mvh. Hanna Angel 

0708-970170 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:__________________________________________________________________ 

 

Ort och 

datum:_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Observationsschema 

Tidpunkt och verksamhet:__________________________________________________________ 

1,2 & 3 avser pedagogerna   

Pedagogernas 

interaktion 

1 2 3 Kommentarer: 

Uppmanar barnen 

till att spontant leta 

efter naturfynd 

    

Benämner 

naturfyndet med 

dess korrekta namn 

eller benämning 

    

Benämner 

naturfyndet med ett 

samlingsnamn, ex, 

blomma, kryp 

    

Ställer följdfrågor 

kring ett naturfynd 

som barn gjort 

    

Visar på olika 

naturfynd och 

lockar barn till sig. 

    

Uppmanar barn 

utforska sitt 

naturfynd och dess 

omgivning 

    

Samlar barngruppen 

för att visa upp 

barns naturfynd och 

samtalar kring det. 

    

 

Pedagog 1:________________________________ 

 

Pedagog 2:________________________________ 

 

Pedagog 3:________________________________ 

 

Med naturfynd avser jag allt material, alla växter och djur som finns naturligt i naturen.   

 


