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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka vilka naturvetenskapliga fenomen/begrepp barn i åldern 3-4 
år utforskar i den fria leken på förskolegården samt hur de gör när de utforskar.  
 
Som metod för att undersöka barnens utforskande användes ostrukturerade observationer vilka 
dokumenterades med hjälp av ett protokoll (löpande). Observationerna tolkades med stöd från 
tidigare forskning och litteratur inom naturvetenskap som utgör grund för studien.  
 
Resultatet av studien visar att de platser där barnen vistades mest och utforskade flest 
fenomen/begrepp var rutschkanorna och sandlådan. Vanligast att utforska var materialets 
egenskaper, och de fysikaliska begreppen tyngdkraft och friktion. De mest använda sätten att 
utforska de fysikaliska begreppen på var att använda sin kropp i rutschkanan och olika 
lekmaterial. Materialets egenskaper undersöktes genom att t.ex. prova sandens hållfasthet i 
tillverkning av sandkakor och genom att hälla sand på olika sätt.  
 
Utifrån resultatet har ett observationsmaterial konstruerats som har till syfte att kunna synliggöra 
vilka fenomen/begrepp barn utforskar inom naturvetenskap. Syftet är att pedagoger på förskolan 
ska kunna använda det vid t.ex. observationer och dokumentationer.  
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Inledning 
Jag har under min utbildning till förskollärare med inriktning mot natur och teknik upptäckt hur 
mycket kring dessa ämnen som finns runt omkring oss i vår vardag, därför är det intressant att 
observera små barn för att se vilka naturvetenskapliga fenomen/begrepp de utforskar i sin fria lek 
på förskolegården. Den fria leken definierar jag som lek där ingen vuxen styr vad som ska ske, 
alltså lek där barnen själva bestämmer. Motsatsen till fri lek är för mig lek som är styrd på något 
sätt, alltså en förutbestämd lek av något slag där barnen inte själva bestämt vad de ska göra. 
Intresset är också att undersöka var på förskolegården barnen utforskar dessa fenomen/begrepp 
samt hur de går till väga när de gör detta. 

 
 

Bakgrund 
Detta kapitel innehåller forskning relaterad till syftet och frågeställningarna i denna studie och 
inleds med en definition av vad naturvetenskap är samt en beskrivning av varför den är viktig i 
förskolan. Kapitlet innehåller även avsnitt om läroplanen, lärande i utomhusmiljö samt 
pedagogens roll för lärande. 
 

Varför naturvetenskap i förskolan?  
Enligt Sjøberg (2010:45) handlar naturvetenskap om att försöka få grepp om och förstå den här 
världen, genom att utveckla begrepp och föreställningar som gör att vi kan handskas med 
tillvaron runt oss. Sjøberg (2010) påpekar att naturvetenskapens ”mål” är att beskriva och 
förklara verkligheten och att i naturvetenskapens tankevärld inte hänvisa till något övernaturligt 
eller religiöst. Sjøberg (2010:71) beskriver också hur alla påståenden inom naturvetenskapen på 
ett eller annat sätt måste förankras i den verklighet som vi kan observera.  
 
Att studera naturvetenskap kan, enligt Harlen (1996:10), ge dubbel utdelning. Vetenskap innebär 
både metodik och ett flertal begrepp, både en tankeprocess och ett färdigt resultat. 
”Naturvetenskap är en lika viktig baskunskap som läsning, räkning och skrivning och den blir 
viktigare för var dag som går, allteftersom tekniken blir mer utvecklad och berör fler områden i 
vårt liv” (Harlen 1996:10). Enligt Harlen (1996:10) medför kunskap om naturvetenskap förståelse 
för hur omvärlden fungerar, vilket i sin tur ger individen verktyg för att kunna fatta beslut och 
lösa problem i sin egen tillvaro. För att göra detta måste barnen bygga upp ett förråd av begrepp 
som hjälper dem, och som samlar ihop deras erfarenheter så de kan organisera all information. 
 
Harlen (1996:11) anser att barn tidigt behöver vetenskaplig träning och att den ska inspirera 
barnen till att vilja undersöka olika hypoteser. Harlen (1996:12) tar också upp vikten av att tidigt 
börja med naturvetenskap och att arbeta vetenskapligt, och hävdar att det är bevisat att barns 
attityd till ämnet formas tidigt och att de redan i 11- eller 12-årsåldern ”bestämt sig för” om de 
ska gilla ämnet eller inte . 
 
Helldén, Jonsson, Karlefors och Vikström (2010:31) påpekar att den naturliga nyfikenheten som 
finns hos barn redan i tidig ålder gör att pedagogen med ett undersökande arbetssätt redan i 
förskolan skapar förutsättningar så att barnen får en inblick i naturvetenskapens arbetssätt på ett 
naturligt vis. Barn tittar, känner, smakar och lyssnar i form av ett experimenterande och 
hypotesprövande sätt, och de kan genom sina undersökningar och iakttagelser lära sig hur saker 
fungerar enligt författarna. Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008:24) beskriver 
hur begrepp byggs upp och anser att det vi ser, tar i, hör, smakar och luktar ger de rätta 
förutsättningarna för att utforska och bilda begrepp i förhållande till det vi gör. 
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Helldén m.fl. (2010:18) ger ett exempel på några barn som under åren på förskolan varit med om 
konkreta studier av hur kompostering går till och hur det ledde till att barnen när de gick i årskurs 
1 hade kunskap om hur nedbrytningen av jord gick till och kunde beskriva det. Att arbeta på 
detta sätt i förskolan bidrar till att barnen utvecklar förståelse för sig själva och sin omgivning 
enligt författarna. Det ger också barnen en nyfikenhet till att utforska omvärlden. Resultaten från 
detta och andra forskningsprojekt som genomförts visar att barns tidiga upplevelser har stor 
betydelse för deras utveckling av förståelse, och att det därför är viktigt att utgå från barnens 
erfarenheter av fenomen och ge dem möjligheter att diskutera och reflektera (Helldén m.fl. 
2010:19). 
 
Helldén m.fl. (2010:28) tar upp den naturvetenskapliga språkvärlden och anser att när vi lär oss 
naturvetenskap innebär det också att lära sig ett nytt språk, det som i vardagligt språk betyder en 
sak kan ha en annan betydelse inom naturvetenskapen. Sjøberg (2009:411) påpekar att orden som 
är hämtade från vardagsspråket har ändrat betydelse i ett vetenskapligt sammanhang för att kunna 
bli precisa redskap för kommunikation inom naturvetenskapen. Sjøberg (2009:412) ger exempel 
på ord som kraft, arbete, värme och energi. Det är också viktigt enligt Sjøberg (2009) att välja 
precisionsnivå efter kommunikationens ändamål, det behövs olika språk i olika sammanhang. 
Elfström m.fl. (2008:52) anser att om barnen tidigt får vardagsordet samtidigt som ämnestermen 
precis när mötet sker kan de lära sig att dessa båda står för samma begrepp. Som för ett 
tvåspråkigt barn, att ett och samma begrepp kan ha olika ord, ett på varje språk. Helldén m.fl. 
(2010:28) påpekar vikten av att våga använda det naturvetenskapliga språket redan med 
förskolebarn då barns språkutveckling är intensiv under den tiden och även om barnen är 
tveksamma till förståelsen av orden har det betydelse inför framtiden. 
 

Naturvetenskap i förskolans läroplan (Lpfö 98/10) 
Det pedagogiska uppdraget har fått en allt större betydelse i den svenska förskolan under det 
senaste årtiondet. I Utbildningsdepartementets (2010) skrift Förskola i utveckling- bakgrund till 
ändringar i förskolans läroplan förklaras hur verksamheten i förskolan ska fungera, och hur vissa 
delar i den reviderade läroplanen har förtydligats, som vissa mål, personalens ansvar samt 
verksamhetens uppföljning. Verksamheten ska bilda en helhet genom att ge barnen möjlighet till 
utveckling, lärande och kreativitet. Ett lekfullt lärande har betydelse för barnens framtida 
skolgång (Utbildningsdepartementet 2010:4). 
 
Klaar (2013:19) skriver i sin avhandling om innehållet i läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). 
Enligt henne har pedagoger ur ett historiskt perspektiv beskrivit förskolans verksamhet som 
något som skiljer sig från skolans värld, att i förskolan arbetas det mer tematiskt än ämnesinriktat, 
och med ett mer barncentrerat förhållningssätt jämfört med skolans mer lärarstyrda. Enligt Klaar 
(2013:19) befinner sig förskolan i en brytningstid och går mot en mer målstyrd verksamhet med 
mer fokus på kunskap. Förskolan ska lägga grunden för innehållsmässiga ämneskunskaper och 
förbereda barnen för den kommande skolgången och Klaar (2013:19) pekar på hur 
förskolepedagogens roll fått en ännu större betydelse efter att den reviderade läroplanen tagits i 
bruk. 
 
I och med implementeringen av den reviderade läroplanen (Lpfö 98/10) ställs högre krav på 
pedagogernas utbildning. Skolinspektionen har i sin kvalitetsgranskningsrapport om förskolans 
arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget granskat hur utvalda förskolor arbetar. 
Skolinspektionen anser att det på nästan varje förskola finns bra exempel på ett väl fungerande 
arbete men att det ibland saknas tankar och idéer kring hur de ska utveckla sin verksamhet utifrån 
den reviderade läroplanen (Skolinspektionen 2012:7). Enligt rapporten behöver personalen på 
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många av de granskade förskolorna mer kunskap om naturvetenskap och teknik för att kunna 
stimulera och utmana barnens nyfikenhet (Skolinspektionen 2012:6-7).  
 
Även Utbildningsdepartementet (2011, Faktablad U11.008) påpekar att det förutom 
förtydliganden i läroplanen krävs ökad kunskap och förstärkt pedagogisk kompetens i förskolan. 
Regeringen har därför satsat på fortbildning av förskolans personal genom det så kallade 
”förskolelyftet” (Utbildningsdepartementet 2011). De som deltar i detta får kompetensutveckling 
inom de områden som förtydligats i läroplanen. Skolverket informerar om kurser som finns inom 
förskolelyftet, nytt från hösten 2013 är bland annat en kurs i naturvetenskap och teknik med 
didaktisk inriktning (Skolverket 2013). 
 
I ett regeringsbeslut (Regeringsbeslut U2012/4111/GV, Skolverket 2012) har regeringen gett i 
uppdrag åt Statens skolverk att planera och genomföra systematiska utvecklingsinsatser inom 
ämnesområdena naturvetenskap och teknik under 2012-2016. Satsningen är främst inriktad mot 
grundskolans senare år och gymnasiet, men riktas även mot att stärka arbetet med naturvetenskap 
och teknik i enlighet med de förtydligade målen i läroplanen till förskolan. 
 
Barn har ett spontant intresse för att utforska och undersöka och runt om i barnens omgivning 
finns en mängd företeelser som kan kopplas till naturvetenskap. Förskolan har därför en viktig 
uppgift i att ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse när det gäller den naturvetenskap som de 
möter i vardagslivet (Utbildningsdepartementet 2010:14). Revideringen av läroplanen medförde 
att strävansmålen i naturvetenskap och teknik har utökats både till antal och innehåll och 
anledningarna till detta är flera. Kunskaper om biologi, energi och materia ger bl.a. större 
möjlighet att bidra till samhällets utveckling inom till exempel energiförsörjning, miljöteknik och 
hälsa som i sin tur då kan bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle 
(Utbildningsdepartementet 2010:14). 
 
En viktig del i förskolans verksamhet är att uppmuntra barnen till att utveckla ökad förståelse. 
Vilket ger kunskaper om hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, som i sin tur kan 
bidra till att de succesivt upptäcker samband och förändringar som sker i vardagliga situationer 
(Utbildningsdepartementet 2010:14): 
 

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. (Lpfö 98/10:7)  

 
Dessa tankegångar preciseras i den reviderade läroplanens strävansmål i naturvetenskap:  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 
utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 
och samhälle påverkar varandra, (Lpfö 98/10:10). 
 
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sittkunnande om 
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (Lpfö 98/10:10). 
 
utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om 
naturvetenskap, (Lpfö 98/10:10). 
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Att pedagogen finns närvarande i barnens utforskande och visar vad som lever i naturen är viktigt 
och ett sätt att arbeta med strävansmålet som syftar till att skaffa sig kunskap om naturens olika 
kretslopp och kunnande om växter och djur (Lpfö 98/10:10).  
 

Utemiljöns betydelse för små barns lärande 
Barns utforskande arbetssätt kan liknas vid hur naturvetenskapsmän gör eller har gjort, som att 
observera ett fenomen, testa en hypotes, upprepa ett experiment och dra en slutsats (Elfström 
m.fl. 2008:16). Granberg (2000:12) anser att små barn skaffar sig erfarenheter om omvärlden 
genom alla sina sinnen och påpekar också att utomhusmiljön ger stora möjligheter för barnen att 
utforska, undersöka och experimentera med olika naturmaterial på egen hand och i egen takt.  
Granberg (2000:11) påpekar också att utevistelsen för små barn har stor betydelse, där finns 
större möjligheter till fysiska övningar och utrymme att ta ut svängarna. Enligt Granberg (2000) 
ger det stora utrymmet utomhus barnen fler möjligheter att öva och prova i sin egen takt utan att 
bli störda. Granberg (2000:12) anser att barnen på ett naturligt sätt kan komma i kontakt med de 
fyra elementen luft, jord, vatten och i viss mån eld, och barnen kan också få kontakt med 
naturfenomen som vattenkraft, vattnets olika former, vind och solvärme. 
 
Små barn kan under långa stunder utforska en och samma sak, de utforskar sin omvärld på ett 
strategiskt vis med envishet och stor uthållighet. Detta enligt Granberg (2000:55) ger barnen nya 
erfarenheter som väcker nyfikenheten och lockar till vidare utforskande. För små barn är 
närmiljön den absolut viktigaste hävdar Granberg (2000:16) då det för dem är viktigt med 
upprepning, de behöver komma till samma plats gång på gång för att känna igen sig och för att 
utforska samma saker flera gånger. Isbell (2012:81) påpekar hur miljön påverkar barnens 
utveckling och nämner också att just detta är något som länge diskuterats av psykologer, 
förskollärare och experter på den tidiga barndomen. Miljön ska skapa utrymmen för barnen där 
de kan delta och lära tillsammans med pedagogerna. Isbell (2012:81) poängterar även lekens 
betydelse och förklarar att när miljön passar till den nivå där barnen befinner sig 
utvecklingsmässigt experimenterar de, hanterar föremål och deltar i fantasilekar. 
 
I Naturvårdverkets rapport Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för 
barns hälsa och miljöengagemang (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman 2011:72) 
nämner författarna studier av barns miljöanvändning och betydelsen av landskapets former och 
naturelement vid deras val av platser, lek och aktivitet. Mårtensson m.fl. (2011:72) anser att 
naturelement inbjuder till utforskande och ger barnen möjlighet till skapande. Att det finns natur 
integrerad i lekmiljön skapar fler möjligheter för barnen att hitta saker att leka med och de yngre 
barnen får en första möjlighet att påverka sin omgivning genom att samla löv, vatten, snö, och 
förändra miljön runt sig genom att flytta, riva och bygga upp igen (Mårtensson m.fl. 2011:72). 
 
Dahlgren och Szczepanski (2004:9) skriver i sin text om rum för lärande att det är deras 
övertygelse att alla kunskaps- och färdighetsområden kan praktiseras – mer eller mindre – i 
utomhusmiljö. Enligt Dahlgren och Szczepanski (2004:9) är det ett villkor i sig, inte minst för de 
yngre eleverna, att lärandet sker i olika sammanhang och situationer, att skapa omväxling genom 
att använda förskolegården, parken eller omgivande natur- och kulturlandskap bidrar till mer 
rörelseintensiva inlärningsmiljöer. Granberg (2000:29) anser att utemiljön kan ses som en lärobok 
i alla ämnen, den främjar små barns utveckling genom att ge både praktiska och teoretiska 
kunskaper och de får erfarenheter och upplevelser som engagerar och lockar till vidare 
utforskande. Enligt Granberg (2000:29) kan utemiljön ses som ett pedagogiskt laboratorium som 
naturligt ger både miljölära och kretsloppstänkande. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) står 
följande: 
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Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme 
för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 
Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 
naturmiljö. (Lpfö 98/10:7) 

 

Kragh-Muller (2012:20) beskriver fri lek och lärande genom att benämna lärandet som sker då 
barnen själva går på ”upptäcksfärd” som det uppslukande och omättliga lärandet. Kragh-Muller 
(2012) liknar detta lärandet vid det som beskrivs i hennes text som ”flow”, när barnen är 
uppslukade av en aktivitet eller lek och glömmer tid och rum. Denna form av lärande blir mer 
meningsfull och lättare att minnas då de känslomässiga aspekterna finns med under 
upptäcksfärden (Kragh-Muller 2012:20). 

 

Pedagogik utomhus 
Begreppet utomhuspedagogik har många tolkningar. Brügge och Szczepanski (2011) definierar 
utomhuspedagogik enligt följande: 
 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik 
är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bland annat innebär: 

 

 lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur – och kulturlandskap 

 växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

 platsens betydelse för lärande lyfts fram.  
(Brügge & Szczepanski 2011:26) 

 

Brügge och Szczepanski (2011:31) påpekar att uterummet kan användas som en pedagogisk 
resurs då det enligt forskning, visats att barns hälsa, motoriska utveckling och 
koncentrationsförmåga ökar i en variationsrik och naturpräglad utomhusmiljö. Det ger en mer 
aktiv kunskap när känsla, tanke och handling förenas och en direktupplevd inlärningssituation i 
sitt rätta sammanhang ger sinnesupplevelser som förstärker inlärningsprocessen (Brügge & 
Szczepanski 2011:31). 
 
I dagens samhälle som Brügge och Szczepanski (2011:51) påstår har en ”orörlighetens kultur”, 
kan utomhuspedagogiken utveckla en mer rörelseintensiv lärandemiljö, det stödjer lärandet 
genom fysisk aktivitet, kroppen sätter tanken i rörelse. Brügge och Szczepanski (2011:51) nämner 
också uttrycket ”learning by doing” och påpekar att begreppsbildningen underlättas i praktisk 
hantering av konkret material och genom konkreta erfarenheter i omgivningen. Granberg 
(2000:53) – påpekar också detta om små barn – ”de lär genom att göra, de måste gripa för att 
begripa” Barnens fysiska upplevelser blir till kunskaper och deras erfarenheter fastnar i muskel-, 
syn-smak-, lukt- och hörselminnet och får ett samlat intryck av händelsen. Strotz och Svenning 
(2004:29) ger exemplet att göra upp en eld, som skulle vara svårt att beskriva för någon som 
aldrig tidigare provat och säger att vissa fenomen och saker inte kan beskrivas utan måste 
upplevas, förkroppsligas på något sätt. Strotz och Svenning (2004:30) pekar också på att 
förståelsen uppstår i aktiviteten men att tanken behöver vara med under hela processen för att 
kunna föra ett resonemang om det som genomförts. 
 
Hedberg (2004:65) påpekar hur människan i grunden är en nyfiken och sökande varelse som 
utvecklas i nya miljöer och i mötet med andra människor. I vår vardag möter vi möjligheter men 
också problem som måste lösas. Enligt Hedberg (2004) är lärandet en levande och aktiv process 
där vi själva skapar vår kunskap. Hedberg (2004:65) tar också upp den naturvetenskapliga 
arbetsmetoden med hypoteser, undersökningar, resultat och slutsatser som en bra struktur för 
kunskapsinhämtande, samt de viktiga ingredienserna för lärandet, lustfylldheten med en frågande 
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och nyfiken attityd. Att ha en regelbunden utomhusverksamhet i olika miljöer, årstider och 
sammanhang leder till bred kunskap och fördjupar förståelsen för faktakunskaper. Hantering av 
material innebär en färdighet och förtrogenhet i den kunskapsform som står nära de sinnliga 
erfarenheterna enligt Hedberg (2004:65). I förskolans läroplan (Lpfö 98/10:6) tas det upp om 
kunskapens olika begrepp och påpekas att den kommer till uttryck i fakta, förståelse, färdighet 
och förtrogenhet och att dessa samspelar med varandra. Verksamheten i förskolan ska utgå från 
barnens intressen och erfarenhetsvärld där barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande men också genom iakttagande, samtal och reflektion.  

 

Material  
Utemiljöns utformning är viktig för små barn, den måste locka till utforskande, lek och träning. 
Granberg (2000:15) ger exempel på hur det bör vara på en förskolegård. Det ska finnas plats för 
att springa, cykla och ändå vara säkert för de allra minsta barnen att röra sig. Terrängen ska vara 
varierande med ojämnheter, lutande plan, trappor, öppna platser och undanskymda vrår. Enligt 
Granberg (2000:15) är också de fasta lekredskapen som rutschkanan, gungorna, gunghästarna och 
klätterställningen viktiga i småbarns motoriska utveckling. Lekmaterial som uppmuntrar till olika 
former av lek såsom konstruktionslek och rollek bör också finnas tillgängligt för barnen utomhus. 
 
Nordin-Hultman (2005:82) beskriver hur olika material kan uppmuntra barnen till utforskande 
och betonar att nya utmaningar, problemställningar och lösningar kan skapas i en oändlighet av 
naturliga material som vatten, sand och lera. Nordin-Hultman (2005:82) påpekar att sådana 
material finns i ett stort antal variationer och att det inte finns några slutgiltiga, på förhand 
uttänkta lösningar vid arbete med dem. Materialen inbjuder till idéer om hypotesprövning och 
experimenterande. Detta kan enligt Nordin-Hultman (2005:82) göra barnen uppmärksamma på 
skillnader och relationer, förändring och transformering. 
 
 

Pedagogens roll 
Barn utforskar allt runtomkring i sin omvärld, men vad de upptäcker beror mycket på situationen 
och människorna runt omkring. En pedagog som inte har kompetens att upptäcka möjligheterna 
till naturvetenskapligt lärande i barnens utforskande har svårt att fånga ögonblicken då det sker 
(Helldén m.fl. 2010:33). Enligt Helldén m.fl. (2010) bör det skapas situationer med de lite äldre 
barnen där de får tillfälle att tänka och tala naturvetenskap, medan Granberg (2000:70) påpekar 
att pedagogen som är med små barn bör vara både följeslagare, ledsagare och medforskare. 
Gemensamt är att utgångspunkten bör vara i barnens egen erfarenhetsvärld. Elfström m.fl. 
(2008:21) beskriver situationer som filmats och sett att barn inte lyssnar under tiden de 
undersöker, barnet är helt inne i det de gör. Om pedagogen försöker ge barnet information och 
fakta släpper de ofta det den gör och pedagogen uppfattar det som om barnet tappat intresset. 
Men barnet behöver tid att observera, samla, sortera och leka för att bli mottaglig för fakta 
(Elfström m.fl. 2008:21). Att utgå från barnens frågor och undersökningar istället för att enbart 
hålla sig till den tänkta planeringen ökar känslan av delaktighet för barnen och de ”äger frågan” 
(Elfström m.fl. 2008:55). ”Allting inbjuder till undersökning, allting är en utmaning. Frågan 
existerar, svaret är gömt och barnet har nyckeln” (Elstgeest 1996a:21). Thulin (2011:56) tar i sin 
avhandling upp hur Dewey (1956/1990) lyfter fram barns frågor som nyckeln till deras förståelse, 
dock behövs en stödjande vuxen som ser och tar tillvara det barnen uttrycker. Barn behöver 
uppmuntran i sitt utforskande och få hjälp med att sätta ord på sina föreställningar. Elstgeest 
(1996b:54) tar upp det här med att ställa rätt fråga vid rätt tillfälle för att ge barnen uppmuntran 
att utforska vidare, Elstgeest (1996b) kallar det ”produktiva frågor”, som inspirerar till produktiv 
verksamhet. Att vara på barnens nivå är enligt Granberg (2000:68) det sätt som pedagogen kan 
följa småbarns utforskande. Pedagogen bör svara på barnets frågor, visa engagemang och intresse 
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för att uppmuntra dem till fortsatt undersökande. Produktiva frågor som passar särskilt bra i 
början av en vetenskaplig undersökning anser Elstgeest (1996b:54) är ”vad-händer-om-frågor”, 
som kan användas när man vill utforska egenskaperna hos ett okänt material. Sådana frågor leder 
alltid till konkreta resultat och barnen tvingas finna någon typ av samband i det de gör och 
föremålet de undersöker. I många av barnens ”varför-frågor” och ”hur-frågor” kan produktiva 
frågor användas och bryta ner barnens funderingar i mer hanterliga delar. Visst kan det fresta på 
barnens tålamod att inte direkt få ett svar, men i gengäld får de kunskaper för att lösa problem 
(Elgeest 1996b:60). 
 
Wehner-Godée (2011:81) påpekar hur viktigt det är med ämneskunskap hos pedagogen för att 
kunna utmana barnens förmåga att utforska olika begrepp utifrån deras egna upplevelser och 
uttrycksformer. Pedagogen måste också se till det didaktiska, alltså lärandets ”hur”, det vill säga 
hur barnen eller eleverna förstår innehållet och hur de lär, påpekar Helldén m.fl. (2010:23). 
 

Pedagogisk dokumentation 
I förskolan dokumenteras ofta och mycket vad barnen gör på dagarna för att visa föräldrar, och 
som innehåll i till exempel en portfolio. Skillnader mellan traditionell barnobservation och 
pedagogisk dokumentation beskriver Wehner-Godée (2011:17) utifrån två olika synsätt. Wehner-
Godée (2011) skiljer på de historiska barnobservationerna där bedömning av barnens utveckling 
utifrån en ”normalkurva” genomfördes och de pedagogiska dokumentationerna där vikten läggs 
på dokumentation av barnens aktivitet. Enligt Wehner-Godée (2011:17) påverkas det vi ser, hur 
vi dokumenterar och vad vi gör med dokumentationen utifrån de olika synsätten. 
 
Dokumentationen blir pedagogisk först när den används den till att tolka och förstå vad barnen 
gjort och vart de riktar sitt intresse, alltså vad de undersöker (Elfström m.fl. 2008:89). Enligt 
Elfström m.fl. (2008)  är det en framåtsyftande eller prospektiv dokumentation, alltså en 
utgångspunkt i dokumentationen att arbeta vidare. Många lärare är mest vana vid att lyssna till 
vad som sägs av barnen men Elfström m.fl. (2008:88) anser att lärare måste bli bättre på att se 
vad och hur barnen gör och ju yngre barnen är desto viktigare är det att se till deras 
kroppsuttryck. Wehner-Godée (2011:27) beskriver hur pedagoger genom dokumentation kan 
uppmärksamma den värld som barnen ser och försöker förstå, och påpekar genom detta hur 
pedagoger kan få syn på sina egna föreställningar för att fundera över vilka begrepp och idéer de 
använder tillsammans med barnen. 
 
Elfström m.fl. (2008:93) påpekar vikten av att just iaktta det barnen gör och är intresserade av i 
leken, att som pedagog lära sig att se med nya ögon för att upptäcka detta. Elfström m.fl. (2008) 
ger exempel på hur pedagogen genom att stå vid rutschkanan där barnen leker kan få syn på 
många naturvetenskapliga fenomen som barnen undersöker, t.ex. fart, friktion och tyngdkraft. 
Att uppmärksamma det barnen är intresserade av, gör att pedagogen kan arbeta vidare på detta 
spår. Elfström m.fl. (2008:93) påpekar att pedagoger ofta tror att det barnet gör är oplanerat och 
tillfälligt, men att det ofta visar sig att vad de gör ingår i ett tålmodigt undersökande, bara 
pedagogerna tar sig tid och observerar. Små barn behöver tid, de vill upprepa och göra sina 
undersökningar länge och flera gånger. Enligt Elfström m.fl. (2008:96) kan pedagoger, om de 
tittar noga, se att barnen gör små variationer i sitt utforskande, alla dessa små förändringar skapar 
en grund för hur de senare uppfattar olika fenomen i sin omgivning. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka naturvetenskapliga fenomen/begrepp barn utforskar i 
den spontana fria leken utomhus, och på vilka platser de gör det, för att utifrån det som 
observeras och tolkas konstruera ett observationsmaterial i naturvetenskap för pedagoger i 
förskolan. För att ta reda på detta har jag utgått ifrån dessa frågeställningar: 

 

 Vilka naturvetenskapliga fenomen/begrepp utforskar barnen i den fria leken utomhus? 
(Vad?) 

 På vilka platser utforskar barnen dessa fenomen/begrepp? (Var?) 

 Hur utforskar barnen dessa fenomen/begrepp i leken? (Hur?) 

Metod 
I detta kapitel redogörs för den metod som valts för att genomföra studien. Observation valdes 
som metod då detta enligt Patel och Davidson (2003:88) är den enda teknik att undersöka något 
om den verbala kommunikationen saknas, som till exempel hos små barn. 

 

Observation som metod 
Ordet observation härstammar från latin och betyder iakttagelse eller undersökning, att lägga 
märke till eller håller utkik efter något (Løkken & Søbstad 1995:36). Enligt Løkken och Søbstad 
(1995) sker observation inom nästan alla yrkesområden i den dagliga verksamheten och det är 
med hjälp av våra sinnen som vi registrerar det som sker runt omkring oss. Løkken och Søbstad 
(1995:36) beskriver observation i pedagogiska sammanhang som en uppmärksam iakttagelse, att 
vara tillräckligt uppmärksam på det som sker i omgivningen. Det innebär att vi inte kan observera 
allt på samma gång utan vi måste avgränsa det vi ska rikta vår uppmärksamhet mot, att fokusera 
på vissa företeelser som vi vill ha mer kunskap om. Patel och Davidson (2003:88) påpekar att det 
är viktigt när vi observerar beteenden och händelser att det ska göras i sina naturliga tillstånd 
samma stund som dessa sker.  
 
Rollen som observatör kan utformas på flera olika sätt t.ex. beroende på om det är en dold eller 
öppen observation. Holme och Solvang (1997:111) beskriver den öppna observationen som en 
observation där deltagarna är medvetna om att de är observerade och att de har accepterat detta 
till skillnad från en dold observation där aktörerna inte vet om att eller när de blir observerade. 
Patel och Davidson (2003:95) påvisar också skillnaderna mellan en deltagande och icke 
deltagande observatör. En deltagande observatör är aktiv i den aktuella gruppen och i situationen 
medan en icke deltagande befinner sig utanför det aktuella skeendet och rollen som observatör är 
tydligare. I båda fallen hävdar Patel och Davidson (2003:97) att det finns problem som kan 
uppstå, de tar bland annat upp att gruppens naturliga beteende kan påverkas vid deltagande och 
att det kan innebära etiska problem vid dold observation.  
 
Observationer kan dokumenteras på många olika sätt och vara av olika slag. Löpande protokoll är 
lämpliga för att dokumentera ostrukturerade observationer. Ett löpande protokoll innehåller 
korta beskrivande kommentarer av det som uppmärksammas under observationen. En 
observation kan också göras mer strukturerad, d.v.s. att i förväg bestämma vad som ska 
observeras och att skriva ner det som sker just när det händer (Kihlström 2007:31). Patel och 
Davidson (2003:90) beskriver den strukturerade observationen som att det är givet vilka 
situationer och beteenden som ska ingå i observationen och att detta kan göras efter ett i förväg 
konstruerat observationsschema. Ett observationsschema kan vara enkelt utformat, t.ex. att under 
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observationen pricka för ett visst beteende när det sker, det finns även mera utförliga scheman 
där t.ex. antal och tid noteras. 

Urval 
Observationerna har genomförts av sammanlagt drygt 30 barn i åldern 3-4 år på en förskola i 
Mellansverige. Barnen är slumpvis utvalda på olika platser på gården där lek förekom. Antal barn 
som vistades ute under observationstillfällena varierade då vissa barn var lediga eller sjuka. 
 

Forskningsetiska principer 
Forskning är nödvändigt och viktigt för samhällets utveckling. Forskningen ska bedrivas så att 
den inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet och samhället har därför ett berättigat 
krav på att den genomförs. Detta krav kallas forskningskravet och innebär att kunskaper 
utvecklas och fördjupas och metoder förbättras.  
 
Samhällets medlemmar har också ett berättigat krav på att skyddas mot kränkning och mot 
otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden vid forskning och detta kallas individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet 2002:5). Individskyddskravet för forskning inom det humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsfältet har fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet- Dessa är till för att skydda individen och ska fungera 
som vägledning när forskning bedrivs som involverar människor (Björkdahl- Ordell 2007:26).  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om syftet med den aktuella 
forskningsuppgiften. De ska också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan 
avbrytas när som helst utan motivering (Vetenskapsrådet 2002:7). 
 
Samtyckeskravet innebär att fråga deltagaren om denne vill delta i undersökningen. Gäller det barn 
under femton år måste samtycke från vårdnadshavare också inhämtas (Vetenskapsrådet 2002:9). 
 
Konfidentialitetskravet finns för att ge personerna i undersökningen största möjliga konfidentialitet 
och tillse att personuppgifter förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan komma åt dem 
(Vetenskapsrådet 2002:12). 
 
Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som insamlas om enskilda personer endast får användas 
för forskningsändamål och inte lämnas ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet 2002:14). 
 
Björkdahl-Ordell (2007:27) påpekar att Vetenskapsrådets etiska regler är formulerade som 
principer och ska utgöra riktlinjer och att varje student eller forskare måste ta ansvar för och 
tänka igenom vilka konsekvenser den tänkta studien skulle kunna få för individen. 
 

Förberedelser 
De forskningsetiska principerna och Högskolan Dalarnas direktiv användes vid utformningen av 
informationsbrevet (Bilaga 1). För att uppfylla kraven informerades i brevet (Bilaga 1) till 
vårdnadshavare om syftet med studien och metoden som skulle användas (informationskravet). 
Deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att studien kommer att 
bli ett examensarbete tillgängligt på Högskolan Dalarna att ta del av (samtyckeskravet). 
Vårdnadshavarna informerades om att inga namn, varken barnens eller förskolans, kommer att 
nämnas i studien, och att inga barn skulle fotograferas (konfidentialitetskravet). Slutligen 
informerades de berörda om att all information som samlades in under studien enbart kommer 
att användas i denna forskningsstudie och sedan förstöras (nyttjandekravet). 
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Muntlig information till de berörda pedagogerna presenterades i god tid innan studiens början 
och pedagogerna gav sin tillåtelse att observation kunde genomföras på gården i den omfattning 
som behövdes för undersökningen. Vid observationerna användes ögon och öron och 
antecknades på papper med penna. Innan observationerna startade fotograferades platser ute på 
gården när barnen befann sig inomhus. Inga barn finns med på fotografierna. I det fall fotografier 
använts i studien har dessa beskurits. Fotografierna har använts som stöd vid analys av 
observationerna.  
 

Observationsschema  
Ett observationsschema kan se ut på många olika sätt, men det finns generella principer för 
konstruktionen som  bör finnas med enligt Patel och Davidson (2003:93). Kategorierna måste 
vara utformade så att observatören inte tvingas gradera om en händelse eller ett beteende 
inträffar eller inte, det ska vara tydligt att identifiera det som avses. Patel och Davidson (2003) 
påpekar också att kategorierna måste vara varandra uteslutande, d.v.s. en händelse eller beteende 
kan endast höra till en kategori. Antal kategorier måste vara rimligt, d.v.s. inte för få men inte 
heller för många. Många kan ge mer fullständig information men det kräver också mer av 
observatören som då måste hålla reda på flera kategorier och risken för felregistreringar ökar. 
Observationsschemat ska också vara utformat så att det är lätt att göra registreringar vid 
observationer (Patel & Davidson 2003:93).  
 

Genomförande och analys 
Observationerna genomfördes utomhus. Förskolan där studien genomförts har en stor 
varierande gård där barnen kan välja olika miljöer att leka i som skog, backar och flera olika 
lekmaterial. Granberg (2000:11) anser att det utomhus finns utrymme att röra sig mer och att 
lekredskapen är anpassade för varierande aktiviteter t.ex. att rulla, hoppa, balansera m.m.  

Under observationerna låg fokus på att beskriva platsen barnen lekte på och vad de gjorde under 
leken, inte vad barnen gjorde ur ett naturvetenskapligt perspektiv, utan detta fokus användes vid 
analysen efteråt. 

Observationerna är gjorda helt slumpvis bland barnen och genomfördes med ett så kallat 
”löpande protokoll” som icke-deltagande observatör, alltså vid sidan av barnens lek. För att 
kunna använda observationerna i studien användes frågeställningarna ”var” och ”vad” som 
utgångspunkt, i det löpande protokollet, alltså plats var barnen befann sig och vad de gjorde på 
platsen. Plats valdes slumpvis där barnen befann sig och lekte och observationen genomfördes 
runt om på gården. Observationerna är utförda under förmiddagar då barnen vistades ute, cirka 
en timme per gång. Vid tillfället för observationerna var det i början av våren.  

Analysen av observationerna genomfördes genom att räkna ihop alla observationer för att få ett 
resultat över var barnen befann sig. Observationerna analyserades och tolkades dessutom med 
syftet att se vilka naturvetenskapliga fenomen/begrepp som kunde upptäckas i det barnen 
undersökte. Analysen jämfördes med resultat från tidigare forskning och med aktuell litteratur 
som valts till studien. Att ha litteratur och tidigare forskning till stöd vid analysen av 
observationerna gör att studien får större tillförlitlighet då det inte bara är något observatören 
själv sett (Kihlström, 2007:39).  

Analysen av hur barnen utforskat de naturvetenskapliga begreppen utgick ifrån vilka 
fenomen/begrepp som uppmärksammats kopplade till vad barnen gjorde under observationerna. 
De naturvetenskapliga begreppen som uppmärksammades vid tolkningen av observationerna var 
följande: 
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Friktion: Hur olika föremål förhåller sig till underlaget, skapar olika motstånd (Elfström m.fl. 
2008:93). 

Tyngdkraft: Gravitationen, som gör att allting dras mot jordens mitt, föremål som faller etc. (Brage 
2012:70). 

Rörelse/fart: Få något i rörelse, nedför en slänt eller backe, sin kropp eller något föremål 
(Granberg 2000:51). 

Balans: Förmåga att använda den egna kroppen och behärska dess rörelser, lyfter och staplar saker 
(Granberg 2000:63). 

Materialets egenskaper: Bekanta sig med olika material och hur de kan sammanfogas, hållfasthet, 
precision att sätta samman (Granberg 2000:63). 

Artkunskap: Utveckla förståelse och kunskap om djur som finns runt om oss (Brage 2012:30). 

Hävstången: Används för att förstora krafter (Nationalencyklopedin, Hävstång 2013-05-26). 

Smaksinne: Lukt och smaksinne brukar kallas för våra kemiska sinnen (Brage 2012:52). 

Klassificering: Sortera eller ordna föremål på olika sätt, ett sätt för barnen att organisera sin 
omvärld. Hjälp att fokusera på detaljer, likheter och skillnader (Elfström 2008:80). 

Resultaten av analysen användes till att konstruera ett observationsschema som ska kunna 
användas av pedagoger vid observationer och dokumentationer för att uppmärksamma 
naturvetenskapliga fenomen/begrepp i barnens fria lek utomhus. 

 

Resultat 
I studien har barnens lek och platser barnen vistats på observerats. Resultaten är sammanställda i 
tabeller som visar vilka platser barnen var på, vad de utforskade för naturvetenskapliga 
fenomen/begrepp och hur de utforskade dessa. Utifrån resultaten har sedan ett 
observationsschema konstruerats som redovisas i resultatdelen. 

 

Beskrivning av platser för observation 
De platser på förskolegården som nämns i observationerna beskrivs här. Fotografier finns på 
rutschkanorna för att tydligare kunna visa hur dessa ser ut. En skiss över den del av gården där 
observationerna genomförts visar hur platserna som beskrivs är placerade i förhållande till 
varandra. Gården som barnen i åldern 3-4 år vistas på är avgränsad mot den sida där de äldre 
barnen är. På gården finns stort utrymme för barnen och flera olika lekmaterial, det finns också 
naturlig skogsmiljö inne på gården och varierande terräng.                   
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Figur 1. Skiss över förskolegården där observationerna genomförts. 

 
Sandlådan: Det finns två stora sandlådor på gården. Båda sandlådorna har en kant runt i trä som 
går att gå på. När sandlådan nämns i observationerna kan det vara någon av dessa två. 

 

Lilla rutschkanan: En mindre rutschkana ca två meter hög har en 
trappa upp med räcke och ett tak över själva klätterdelen. En plats att 
vara på under rutschkanan finns också. 

 

 

Stora rutschkanan: En lång rutschkana där själva kanan är ca sju meter 
lång. Den är placerad i en backe, och bredvid finns en trappa med räcke. 
För att komma upp i rutschkanan där den startar måste barnen själva 
kunna klättra upp, vilket de mindre barnen inte klarar. Regeln är att 
barnen får åka ända uppifrån när de kan klättra upp på egen hand. 

 

Trappa: En trappa placerad bredvid den stora rutschkanan i backen, är ca sju meter lång och har 
ett räcke längs den sida som inte vetter mot rutschkanan. 

Skogen: Det finns skog ovanför backen, bakom stora rutschkanan, dit barnen själva kan gå. 
Antingen går de i trappan bredvid stora rutschkanan eller bara uppför backen. Där uppe finns 
inga fasta lekmaterial utan skogens naturliga material. 

Gungorna: Det finns två gungställningar på gården, med vardera två däckgungor. Runt dessa 
sitter staket. 

Gården: Med ”gården” menas att barnen inte är vid något speciellt lekmaterial, utan vistas rent 
allmänt någonstans på gården. 

Var befann sig barnen?  
En av frågeställningarna i denna studie är att ta reda på var barnen utforskade naturvetenskapliga 
begrepp/fenomen d.v.s. på vilka platser på gården de utforskade detta.  Sammanlagt utfördes 18 
observationer, tiden för varje observation var i genomsnitt ca 10 minuter. Sammanfattning för de 
enskilda observationerna redovisas efter Tabell 3, hur barnen utforskade de olika 
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begreppen/fenomenen. I Tabell 1 nedan redovisas det sammanställda resultatet från 
observationerna över vilka platser barnen befann sig på.  

Tabell 1. Platser barnen befann sig på och totala antal observationer på respektive ställe. 

   Platser barnen befann sig på Antal observationer per ställe 

Sandlådan 6  

Lilla rutschkanan 3  

Stora rutschkanan 3  

Trappa 1  

Skogen 2  

Gungorna 1  

Gården 2  

Sammanlagt 18  

 

Barnen befann sig flest tillfällen vid sandlådorna under observationerna. De båda rutschkanorna 
var också platser som barnen ofta valde att vistas på vid observationstillfällena. Lika många 
observationer gjordes vid de båda rutschkanorna som vid sandlådan. Av Tabell 1 framgår att det 
endast var vid två tillfällen som barnen befann sig i skogen. På platsen ”gården” uppehöll sig 
barnen endast vid två tillfällen. Vid gungorna observerades barnen bara en gång vilket kan bero 
på att gungorna inte fanns på plats vid de första observationerna, och även vid trappan är bara en 
observation dokumenterad.  

Vad utforskade barnen på de olika platserna? 
Vilka naturvetenskapliga fenomen/begrepp barnen utforskade (”vad”), och var detta skedde har 
sammanställts i Tabell 2.  Viktigt att notera är att flera olika begrepp utforskats på samma plats. 
De olika naturvetenskapliga begreppen i Tabell 2 har beskrivits närmare i metodkapitlet, avsnitt 
”Genomförande och analys”.  

 
Tabell 2. Naturvetenskapliga fenomen/begrepp barnen utforskade på respektive plats. 

 Antal gånger barnen utforskade de olika fenomenen/begreppen  

Fenomen/Begrepp Sandlådan Lilla 
Rutsch- 
kanan 

Stora  
Rutsch- 
kanan 

Trappan Skogen Gungorna Gården Totalt 

Friktion 1 2 2     5 

Tyngdkraft  3 3 1 1 1 1 10 

Fart/rörelse  1 2 1    4 

Balans 2 1    1  4 

Materialets egenskap 6  1  1  2 10 

Hävstångseffekten 1       1 

Artkunskap     1   1 

Smaksinne       1 1 

Klassificering     1  1 2 

Antal olika begrepp 
som studerats 

4 4 4 2 4 2 4  
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Av Tabell 2 framgår att på de flesta platserna utforskades fler än ett naturvetenskapligt 
fenomen/begrepp. De två begrepp som utforskades mest var tyngdkraft och materialets 
egenskaper, och därefter friktion. Sandlådan var den plats där materialets egenskaper mestadels 
utforskades och vid rutschkanorna undersöktes främst tyngdkraft och friktion. Utforskande av 
begreppen/fenomenen artkunskap och smaksinne gjordes få gånger och hävstångseffekten 
endast vid ett tillfälle. Klassificering förekom vid två tillfällen under barnens lek. 

 

Hur utforskade barnen de olika naturvetenskapliga fenomenen/begreppen? 
Hur barnen utforskade de olika naturvetenskapliga fenomenen/begreppen tolkades från 
observationerna av barnens beteende. I Tabell 3 sammanställs resultaten med utgångspunkt från 
ett naturvetenskapligt fenomen/begrepp följt av en beskrivning av hur barnen utforskat detta. 
Slutligen nämns vilken observation det gäller. Sammanfattning av observationerna följer efter 
Tabell 3. 
 
Tabell 3. Hur barnen utforskade de olika naturvetenskapliga fenomenen/begreppen. 

Fenomen/ 
Begrepp 

Hur? Observation nr. 

Friktion Häller sand i rutschkanan och åker efter själv. 
Glider baklänges ner på räcket till rutschkanan. 
Trycker ner, bromsar bilen i sanden. 
Stänker vatten på rutschkanan och åker. 
Glider ner på kanten av rutschkanan. 

1:1 
1:3 
1:4 
1:6 
2:1 

Tyngdkraft Åker i rutschkanan. 
Släpper en boll nerför en trappa. 
Släpper en bil i rutschkanan. 
Bär och släpper en stor sten. 
Ramlar ner från gungan, klättrar upp igen. 

1:1, 1:2, 1:3, 1:6, 2:1 
2:3 
2:4 
3:2 
3:3 

Balans Balanserar på räcket till rutschkanan. 
Balanserar skottkärra med sand. 
Kliver på en hink för att häva sig upp i gungan. 
Balanserar på kanten på sandlådan och i en trälåda. 

1:3 
2:5 
3:3 
3:4 

Fart/ 
Rörelse 

Åker rutschkana. 
Rullar boll i trappa, tittar på farten, längden bollen rullar. 
Kör med plastbil i rutschkanan. 

1:1, 1:2, 2:1 
2:3 
2:4 

Materialets egenskap Gör spår i sanden med bilar. 
Sandkakor, fuktig och torr sand. 
Blandar gegga, vatten och sand. 
Fyller och häller med torr sand. 
Gräver i sand med olika spadar. 
Samlar olika stenar. 
Häller sand i olika hål, springor. 

1:4 
1:5, 3:6 
1:6 
2:2, 2:5 
2:6 
3:1 
3:5 

Hävstång Gräver grop med spade, långt skaft. 2:6 

Art- 
Kunskap 

Tittar på myrorna. 3:2 

Smaksinne Smakar på sand. 3:5 

Klassificering Samlar stenar i skopan. 
Samlar stenar i en hink. 

2:2 
3:1 
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Sammanfattning av observationerna 
Resultatet i Tabell 3 har sammanställts utifrån de observationer som genomförts i studien.  
 
Observation 1:1 lilla rutschkanan 
En pojke vid rutschkanan har med sig en spade. Han tar sand med spaden och går uppför stegen, 
sätter sig och släpper sanden i kanan och åker sen efter själv. Därefter tar han ny sand i spaden, 
går upp igen och gör om samma sak. Detta upprepas fyra-fem gånger innan han går därifrån. 

 
Observation 1:2 lilla rutschkanan 
Tre flickor leker vid rutschkanan. De springer efter varandra uppför stegen och åker ner efter 
varandra, de skrattar och jag observerar att de ökar farten och verkar jaga varandra, de skjuter på 
med händerna nerför i kanan för att få upp mer fart. Detta gör de åtta gånger.  
 
Observation 1:3 lilla rutschkanan 
En flicka går uppför trappan på rutschkanan, där finns ett räcke att hålla sig i. Flickan lägger sig 
över räcket, håller i sig, och glider sakta ner baklänges. Hon prövar igen, går upp och lägger sig 
över räcket, denna gång släpper hon mer på händerna och glider fortare. Detta gör hon tre 
gånger. 
 
Observation 1:4 sandlådan 
Två pojkar har var sin bil, en större och en mindre bil. De kör runt i sandlådan och gör spår i 
sanden. Pojkarna kör i samma spår och gör även en del nya, trycker hårt på bilarna så att de 
gräver ner sig i sanden och säger att ”bilarna kraschar”, tar upp dem igen och kör vidare. Efter ett 
par minuter prövar de att köra med bilarna på kanten av sandlådan, de kör lite fortare och gör bil-
ljud medan de kör. 
 
Observation 1:5 sandlådan 
Två flickor och en pojke gör sandkakor, de har en hink och några olika formar. Barnen fyller 
hinken tillsammans, och klappar med spadarna för att trycka ner den fuktiga sanden. Pojken ber 
en pedagog om hjälp med att vända hinken när den är full. En kaka bildas som han snabbt 
förstör med spaden. Pojken fyller hinken på nytt och ber om hjälp med att vända, det bildas 
återigen en kaka som han förstör direkt även denna gång. Han fyller sen en form med fuktig sand 
och den kan han själv vända med lyckat resultat, den förstör han inte. En av flickorna fyller en 
form med torr sand, hon häller ut den och provar om det blir någon kaka men ser att sanden 
bara rinner ut. 
 
Observation 1:6 stora rutschkanan 
En pojke upptäcker en vattenpöl nedanför kanans slut. Han hämtar en spade och tar upp vatten 
med spaden, stänker på kanan. Fler barn kommer, sammanlagt blir de nu fem stycken. Kanan är 
stor och lång och ligger i en backe. De går upp på sidan av kanan och häver sig över och glider 
ner i vattenpölen. Även pojken som stänkt vatten gör detta. Bredvid pölen sitter två flickor och 
blandar ”gegga” i en hink, de tar lite vatten och blandar med sanden de har i hinken. Barnen i 
ruschkanan åker flera gånger på samma sätt. 

 
Observation 2:1 stora rutschkanan 
Fyra stycken barn går upp på sidan av kanan. De häver sig över och åker ner på magen, de 
upprepar detta flera gånger. Ett par barn provar att sätta sig och åka på rumpan. Två barn håller i 
varandra och bildar som ett ”tåg” när de åker ner. De provar att gå högre upp, och upprepar 
detta. En flicka lägger sig på kanten på kanan och glider ner på den baklänges, detta provar hon 
flera gånger.  
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Observation 2:2 skogen 
Två barn sitter i ett litet sandtag med en grävskopa. På grävskopan fyller de sand i ett hål, de 
säger att ”den får bensin”. Grävskopan används sedan att köra med, över en rot. De fyller stenar i 
skopan i olika storlekar, ”vi samlar” säger de. Pojken tar en sten och tittar på den, ”sönder” 
konstaterar han, stenen är avhuggen på en sida. 
 
Observation 2:3 trappan 
En pojke har en mjuk stor plastboll, han går upp med den i trappen, ända längst upp. Han 
släpper bollen så att den studsar på trappstegen ner. När den kommit ner rullar den långt bort. 
”Hoppar”, ”rullar långt bort” säger pojken. Han går ner igen, hämtar bollen och gör om samma 
sak. Detta upprepas flera gånger. Ett par gånger studsar bollen på sidan av trappen och studsar på 
stenar och grästuvor. 
 
Observation 2:4 stora rutschkanan 
En pojke går upp på sidan av rutschkanan med en liten plastbil. Den släpper han så den åker ner i 
kanan.  Detta upprepas fyra gånger innan han går därifrån. 
 
Observation 2:5 sandlådan 
En flicka sitter i sandlådan. Bredvid sig har hon en skottkärra i plåt. Hon tar en spade och fyller 
sand i kärran. En pojke kommer och börjar också fylla på sand med en spade. Vid ett tillfälle 
håller pojken på att välta den, flickan skrattar och så börjar de vicka på kärran fram och tillbaka, 
men inte så att sanden åker ut. Flickan hämtar torr sand på ett bord och fyller på i kärran. Den 
vickar till slut och de hjälps åt att ställa upp den igen. 
 
Observation 2:6 sandlådan 
En pojke har en större grävspade, han skottar sand med denna med viss svårighet. En flicka 
kommer och tar en annan större spade med spetsigt blad, hon gräver hål med den i sanden, 
ganska djupt. Pojken försöker med sin platta stora spade att också gräva hål, men han lyckas inte, 
”tungt” säger han och ger upp. Flickan fortsätter i sin grop och gör även en till grop. Hon håller 
på en stund med detta innan hon går därifrån. 
 
Observation 3:1 gården 
Två flickor samlar stenar i en hink som de bär runt. Ena flickan bär hinken, den andra en stor 
sten som inte får plats i hinken. Hinken är fylld upp över kanten med stenar i olika storlekar. De 
har samlat stenar på ett par olika ställen, i sandlådan och utanför gungorna. Hinken ställer de 
bakom en trälåda och lämnar den där för att gå och titta på kompisar som gungar. Senare går de 
tillbaka och tittar till stenarna, men låter de stå kvar där. 
 
Observation 3:2 skogen 
En pojke bär upp en ganska stor sten uppför trappen, släpper stenen bredvid trädet där myrorna 
är. Han strör lite sand och barr över myrorna, som att han matar de. Sedan strör han lite på 
stenen, tittar och går sedan därifrån och ner igen. 
 
Observation 3:3 gungorna 
En flicka och en pojke försöker själva häva sig upp i däckgungan. De står på varsin sida och har 
ställt en hink under att kliva på. Flickan ger upp och går därifrån. Pojken fortsätter att försöka ta 
sig upp, ramlar ner två gånger men försöker igen. En annan flicka kommer och hon häver sig upp 
i gungan. Pojken försöker ett tag till och får sen lite hjälp av en pedagog att komma upp. 
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Observation 3:4 sandlådan 
En pojke och en flicka leker med långa, lösa plaströr som finns i sandlådan. De tar sand och 
häller i ett av rören två gånger och släpper sedan plaströren. Barnen börjar klättra ner i en trälåda, 
klättrar ur och går efter varandra på kanten runt sandlådan. Sedan tillbaka till trälådan och kliver i, 
båda två, sedan ur igen och fortsätter sedan runt kanten.  
 
Observation 3:5 gården 
Två pojkar har hämtat en hink och en kastrull med sand och varsin spade. De sitter vid en 
vattenbrunn och släpper ner sand genom springorna i brunnen. Ena pojken smakar på sanden i 
spaden, fortsätter sedan att hälla ner mer sand i brunnen. En av pojkarna hämtar en vattenkanna 
som han häller sand i. Han försöker hälla ut sand genom den och ner i brunnen men misslyckas. 
De går sen till en båt som står i sandlådan, tar sand och häller genom hålen som finns  på båtens 
sida och går sedan därifrån. 
 
Observation 3:6 sandlådan 
En pojke uppehåller sig vid bordet i sandlådan. Han fyller en form med sand, vänder och lyckas 
med att göra en kaka. Pojken ropar till en pedagog, ”jag klarade det, titta”, och provar igen och 
lyckas göra en till. Han är glad och vill visa pedagogen och provar flera gånger men lyckas inte att 
vända själv. En till pojke kommer och tittar, den andra pojken är rädd om sina kakor han gjort 
och skyddar dem. Pojken som kommer vill hjälpa till och häller lite sand med handen i formen. 
Det kommer sedan två barn till som står och tittar på hur pojkarna gör. En pedagog hjälper 
pojken att vända och förklarar att det måste vara mörk sand, som är fuktig. Han provar flera 
gånger själv. Pojken som tittat på börjar också fylla en form, men han vänder den inte, utan tittar 
på den andra pojken. 
 

Utifrån tolkningarna utforskade barnen flera olika fenomen/begrepp i rutschkanan. De prövade 
både med sin kropp och med material som fanns tillgängligt. Friktion utforskades genom att 
barnen hällde något i kanan och åkte sedan efter själva. Även att glida nerför räcket i trä ger en 
bromsande effekt mot kläderna. Tyngdkraften känner barnen när de åker i rutschkanan eller 
ramlar av gungan likaså när de släpper ett föremål som faller till marken. När barnen undersökte 
materialens egenskaper skedde det till stor del i sandlådan med hinkar och formar och olika typer 
av sand, fuktig och torr. Hälla sand genom saker förekom också t.ex. genom strilen i en 
vattenkanna. Bara vid ett tillfälle användes smaksinnet för att utforska hur sanden smakade. 
Artkunskap som begrepp förekom bara en gång under observationerna, då ett barn tittade på 
myrorna och deras arbete vid ett träd. Genom att samla in och sortera stenar utförde barnen 
klassificering av dessa. 

 

Konstruktionen av observationsschemat 
Utifrån tolkningarna av observationerna konstruerades ett observationsschema. De 
naturvetenskapliga fenomenen/begreppen, platserna och hur barnen utforskade har 
sammanställts i Tabell 4. Där finns de fenomen/begrepp med som framkommit i tolkningen av 
observationerna samt en förklaring på hur dessa kan definieras. Exemplen och platserna utgår 
helt från observationerna som genomförts. I den sista kolumnen har fler exempel lagts till, 
hämtad från litteratur inom naturvetenskap, på hur barn ytterligare kan utforska de 
fenomen/begrepp som finns med som ett stöd vid observation.  
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Tabell 4. Observationsschema konstruerat utifrån resultatet av observationerna samt några andra 
naturvetenskapliga exempel. 

Vad? Förklaring Var? Hur?  Andra exempel: 

Friktion 
 

Materialens ytor skapar 
olika motstånd 

Rutschkanan, 
Räcke på 
rutschkanan, 
Sandlådan 

Material som vatten, sand i 
rutschkanan för ökad-minskad 
friktion. Åker eller släpper föremål. 
Köra med bil i sand, bromsande 
effekt. 

Cyklar och bromsar 
med foten. 
Glida på snön med 
olika material. 
Drar saker på olika 
underlag. 

Tyngdkraft 
 

Kraft som verkar mellan 
två kroppar på olika 
avstånd 

Rutschkanan, 
Gungorna, 
Trappan 
 

Släpper föremål som faller. 
Åker rutschkana. 
Ramlar av gunga, klättrar upp igen. 

Kastar upp boll som 
kommer ner igen. 

Rörelse-fart 
 

Föremål ändrar sitt läge Rutschkana 
Trappan 

Åker rutschkana. 
Rullar boll i trapp. 

Cyklar. 
Gungar. 
Åker i backen på 
vintern. 
 

Balans 
 

Förmåga att behålla sin 
jämvikt 

Rutschkanan 
Räcke på 
rutschkanan 
Gungorna 
Sandlådan 

Balanserar kroppen på föremål. 
Stå på något för att klättra upp. 
Balansera något med tyngd i. 

Balans att cykla. 
Står, hoppar på ett 
ben.  
 

Hävstången 
 

Används för att förstora 
krafter 

Sandlådan Olika längd på spadens handtag 
när de gräver. 

Gungar gungbräda. 
Tar hjälp av längre 
föremål för att få 
mer kraft. 

Materialens 
egenskaper 
 

Hållfasthet, konsistens, 
betydelse för 
användning 

Sandlådan 
Gården 

Sand, grus, sten, sandblandningar 
används till att göra sandkakor. 
Häller sand genom olika 
öppningar. 
Känner på olika stenar. 

Vatten, snö och is 
undersöks på olika 
sätt. 
 

Smak och 
luktsinne 
 

För att undersöka 
material 

Gården Smakar på sand. Smakar och luktar på 
olika saker. 

Artkunskap 
 

Kunskap om olika 
växter och djur 

Skogen 
 

Tittar på myrorna i skogen. Tittar på olika djur 
och växter, var de 
lever och hur. 

Klassificering 
 

Objekt eller individer 
grupperas, indelas eller 
inordnas i olika klasser 

Gården 
Skogen 

Samlar på olika saker, sorterar Samlar föremål som 
kottar, blommor etc. 
Sorterar i olika 
högar. 

 

Många av fenomenen/begreppen som sammanställts till detta observationsschema förkommer på 
flera platser och utforskas på olika sätt av barnen. Det som också ska uppmärksammas i detta 
observationsschema är de exempel som lagts till i sista kolumnen, det är exempel hämtade från 
naturvetenskaplig litteratur och inte något som observerats under just denna studie. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilka naturvetenskapliga fenomen/begrepp barn i åldern 3-4 år 
utforskar spontant i den fria leken eftersom den reviderade läroplanen har utökats med flera och 
mer innehållsrika strävansmål inom detta område (Lpfö 98/10:10). Att som pedagog kunna 
upptäcka de naturvetenskapliga fenomen/begrepp som barnen utforskar kräver viss kunskap.  
Elfström m.fl. (2008:93) anser att naturvetenskap för små barn handlar om att pedagogen ska 
iaktta det barnen gör i leken, det de är intresserade av. Att som vuxen se det som barnen 
utforskar med nya ögon. Med utgångspunkt från resultaten som framkom konstruerades ett 
observationsschema som ska kunna vara till stöd för pedagoger när de observerar och vill 
upptäcka naturvetenskapliga fenomen/begrepp i det barnen gör. Elfström m.fl. (2008:93) menar 
att om vuxna tar på sig de ”naturvetenskapliga glasögonen” kan de se när barnet vid t.ex. 
rutschkanan undersöker olika naturvetenskapliga fenomen.  

 

Metoddiskussion 
I studien har observationer använts som metod för att få svar på de formulerade 
frågeställningarna. Observationerna var ostrukturerade och dokumenterades i form av ett 
löpande protokoll. Ostrukturerade observationer fungerade i detta fall bra eftersom det inte i 
förväg bestämts vad som skulle observeras. Observatörsrollen var en icke-deltagande men 
observatören var känd för barnen på förskolan. Att vara en ickedeltagande observatör medför 
vissa svårigheter när det gäller att observera små barn då de kan vilja ha uppmärksamhet i leken 
och ställa frågor. Detta fungerade dock bra i de flesta fallen, barnen uppmärksammade att någon 
satt bredvid dem på gården när de lekte och det var bara vid ett par tillfällen de ställde frågor eller 
ville ha någon form av hjälp i leken. Patel och Davidson (2003:97) påpekar att de som blir 
observerade och är medvetna om det kan ändra sitt beteende till en början och att det därför kan 
vara bra att vänta lite med själva observationen tills de som blir observerade vant sig vid att 
någon är där. Då jag besökt förskolan vid ett par tillfällen tidigare, medförde detta att vissa barn 
kände igen mig och inga särskilda reaktioner kunde noteras om att någon observerade dem.  

Observation som metod fungerade bra då det var mindre barn som observerades. Det verbala 
språket hos barnen som observerades är olika utvecklat och det gör att observation är särskilt 
lämplig som metod. Observationsmetoden lämpar sig också bra när observatören vill se speciella 
händelser i sitt naturliga tillstånd samma stund som det sker (Patel & Davidson 2003:88). 

Svårigheten med att observera är att det händer mycket omkring och att det är omöjligt att se allt, 
vilket heller inte är avsikten menar Kihlström (2007:33). Observationen kan också bli påverkad av 
observatörens intressen och förutfattade meningar, det gäller att försöka lära sig att se med ”nya 
ögon” vid observationen. Detta upplevdes som en svårighet under observationerna, det händer 
mycket och det gäller att försöka välja ut något att observera och att inte lägga några värderingar i 
det som observeras. Viktigt att poängtera är att det är mina tolkningar av vad jag sett, eftersom 
barnen inte talat om vad de gör i sin lek. 

Resultatet av studien kan ha påverkats av antalet observationer. Gungorna fanns inte upphängda 
på plats när de första observationerna genomfördes vilket också kan ha påverkat barnens val av 
platser att leka på. Ytterligare en faktor som kan ha haft betydelse var att endast en person utfört 
observationerna och rört sig runt på gården och tittat vid de platser där barnen var mest. Om fler 
personer observerat samtidigt hade det kunnat påverka resultatet.  Även tiden på året kan ha 
inverkat eftersom observationerna är genomförda utomhus. För att få ett mer tillförlitligt resultat 
skulle fler observationer genomförts och under olika årstider. Enligt Patel och Davidson 
(2003:101) kan ytterligare tillförlitlighet i observationerna fås genom att den som observerar är 



 

23 
 

tränad och har erfarenhet. Patel och Davidson (2003) påpekar också vikten av att vara två som 
observerar för att kontrollera reliabiliteten. Att observationerna är genomförda på en enda 
förskolegård kan påverkat resultatet, eftersom förskolegårdar har olika miljöer och material 
utomhus.  
 

Resultatdiskussion 

Var barnen befann sig 
Av Tabell 1 framgår svaret på frågan var barnen befann sig genom att det genomfördes flest 
observationer vid sandlådan och vid rutschkanorna dvs. det var de platser där flest iakttagelser av 
barns utforskande gjordes. Observationerna är genomförda under en period på året då snön just 
smält och sandlådan nyss tinat fram. Detta kan ha påverkat vilka platser barnen helst vistades på. 
Granberg (2000:11) hävdar att lekredskapen utomhus är anpassade för varierande aktiviteter och 
Elfström m.fl. (2008:93) påpekar hur många olika saker barnen kan undersöka vid till exempel 
rutschkanan, både med kroppen och med hjälp av verktyg eller redskap. Eftersom det varit en 
snörik vinter där undersökningen gjordes har lekmaterialen varit gömda en lång tid, och sanden 
har inte heller varit åtkomlig för barnen. 
 
Skogen var ett av de ställen där barnen inte vistades särskilt mycket under observationsperioden. 
I Naturvårdsverkets rapport Den nyttiga utevistelsen Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för 
barns hälsa och miljöengagemang (Mårtensson m.fl. 2011:72) beskrivs studier som visat att barns val av 
plats påverkas av naturelement och landskapets former, att detta ger barnen möjlighet att utforska 
och skapa. Finns det natur integrerad i miljön hittar ofta barnen fler objekt att leka med enligt 
rapporten. Detta motsäger iakttagelserna i min studie eftersom barnen valde de konstruerade 
platserna på gården hellre än den naturliga skogsmiljön. Det som kan ha påverkat resultatet är att 
skogen ligger ovanför en stor backe och pedagogerna vistas inte där särskilt ofta. De observerade 
barnen är ganska små, 3-4 år, och rör sig inte lika långa sträckor på gården som de äldre gör, 
vilket också kan ha inverkat  vilka platser barnen föredrog.  
 
Att i en studie uppmärksamma var barnen leker och vad de utforskar på gården kan hjälpa en 
pedagog som inte har så djupa ämneskunskaper inom naturvetenskap. Pedagogens roll har stor 
betydelse för barns utforskande om de ska få kunskap om det de utforskar. Enligt Helldén m.fl. 
(2010:33) är situationen och människorna runt omkring viktiga för vad barnen upptäcker. Genom 
att observera barnen i miljön ute kan pedagogen se vad barnen intresserar sig för och skapa de 
bästa förutsättningarna genom att tillhandahålla material och utformandet av miljön (Isbell 
2012:87). Detta blev tydligt under observationerna – vissa platser var mer populära bland barnen. 
 

Vad barnen utforskade på respektive plats 
De fysikaliska fenomenen/begreppen friktion och tyngdkraft var vanligt att barnen utforskade i 
rutschkanan enligt tolkningarna av observationerna. Elfström m.fl. (2008:93) påpekar att små 
barn gärna prövar sin kropps förmåga och relationer mellan sin egen kropp och andra ting. Enligt 
Elfström m.fl. (2008) är barnen uppmärksamma på hur både människor och saker runt dem 
reagerar och förändras vid olika sorters påverkan. Detta uppmärksammades då barnen utforskade 
samma sak flera gånger i just rutschkanan. Det överensstämmer även med hur Elfström m.fl. 
(2008:96) beskriver hur små barn gärna utforskar samma sak länge och upprepar flera gånger. 

Utifrån ett av läroplanens mål ska ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar förstående och 
kunnande om naturvetenskapliga begrepp så som fysikaliska fenomen och kemiska processer” 
(Lpfö 98/10:10). Eftersom barn själva utforskar fysikaliska fenomen/begrepp i den fria leken 



 

24 
 

krävs att pedagogen upptäcker detta och kan uppmärksamma barnen på vad det är för något de 
utforskar.  

Att det var i just sandlådan som barnen utforskade materialets egenskaper kan ha berott på att 
snön just smält och sandlådan med dess sand i olika former kom fram under denna period. Det 
som påverkar resultatet för vad barnen utforskade under observationerna kan ha berott på årstid 
och väder. Hade det varit några regniga dagar hade förmodligen barnen valt att undersöka 
vattnets egenskaper i stället för sanden och hade det varit en snörik vinterdag hade de 
förmodligen undersökt snöns egenskaper. Granberg (2000:11) påpekar detta genom att förklara 
att små barn skaffar sig erfarenheter om omvärlden genom alla sina sinnen och utomhusmiljön 
ger stora möjligheter för barnen att utforska, undersöka och experimentera med olika 
naturmaterial på egen hand och i egen takt. Även här gäller det att som pedagog fånga det barnen 
utforskar och utgå från det de intresserar sig för. Elfström m.fl. (2008:55) hävdar att om detta 
görs kan pedagogen också sträva mot fler mål i läroplanen.  

Resultatet visar att få fenomen/begrepp inom växt- och djurliv utforskades, likaså få tillfällen av 
lek i skogen. Här kan årstiden ha betydelse, få växter och djur hade vaknat till liv under denna 
period och det kan ha påverkat resultatet. Pedagogen kan behöva visa och samtala kring det som 
lever och växer för att uppmuntra barnen till utforskande av sådant. Längre fram på året finns 
större möjlighet att utforska växt- och djurliv då detta finns tillgängligt på fler platser än i skogen. 
Under tiden för observationerna var det bara myrorna som vaknat uppe vid ett träd i skogen. 
 

Hur barnen utforskade de olika fenomenen/begreppen 
Utforskandet av de fysikaliska fenomenen/begreppen hade stor plats i barnens lek. Barnen 
utforskade flera olika begrepp genom att åka, släppa och rulla främst i rutschkanan. Detta 
överensstämmer med Elfströms m.fl. (2008:93) beskrivning av vad pedagogen kan upptäcka vid 
rutschkanan. Barn står ofta högst upp i kanan och släpper saker och åker sedan efter själv. 
Elström m.fl. (2008) påpekar att barnen kan utforska fenomen som fart, friktion eller tyngdkraft 
genom det. Utifrån hur barnen utforskade i rutschkanan gjordes just den tolkningen. Även räcket 
på rutschkanan användes till att utforska friktion, att glida baklänges ner och hålla i räcket ger 
ökad friktion då detta är i trä och ger motstånd.  

Ett av barnen (Observation 2:3) använde den långa trappan när han utforskade bollens rörelse 
längst uppifrån och hela vägen ner, han använde en stor mjuk plastboll som studsade på 
trappstegen och sedan rullade långt bort. Detta upprepade han flera gånger och kommenterade 
hur bollen rörde sig och hur långt den rullade. Elfström m.fl. (2008:93) påpekar att ett vanligt 
synsätt när det gäller små barn är att vad de gör verkar oplanerat och tillfälligt. Resultatet av 
observationerna i den här studien visar att barnen ofta prövar samma sak flera gånger med 
samma resultat, detta som tillsynes görs tillfälligt ingår i ett tålmodigt undersökande. Granberg 
(2000:55) påpekar också detta, att utforska på ett strategiskt vis, och med stor uthållighet. 

Att undersöka ett materials egenskap uppmuntrar barnen till utforskande och just naturmaterial 
som sand, vatten och lera inbjuder till att experimentera med på grund av dess egenskaper, enligt 
Nordin-Hultman (2005:82). Vid observationerna var flera av barnen vid sandlådan, och där 
syntes att barnen utforskade hur sand i olika former fungerar, dess hållfasthet och konstruktion. 
Nordin-Hultman (2005:82) påpekar att material som sand inte har någon slutgiltig, uttänkt 
lösning när barnen arbetar med den och kan uppmärksammas på skillnader, förändringar och 
relationer. Observationerna i studien visade att barnen provade med både torr och fuktig sand 
när de tillverkade sandkakor, med varierande resultat, vilket skapade nya tillfällen för barnen att 
utforska vidare. Vid ett tillfälle (Observation 3:5) utforskade två barn hur sand kan hällas genom 
olika springor och hål. De hällde genom springorna på vatten-brunnen, genom hål som fanns på 
båten och provade också att fylla en vattenkanna med sand och hälla ut genom strilen. Detta 
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utforskande stämmer med hur Elfström m.fl. (2008:93) beskriver att barn ofta har ett eget projekt 
som de följer under en längre stund, ibland för sig själv och ibland tillsammans med någon. Om 
pedagogen uppmärksammar barnens utforskande av materials egenskaper finns många 
möjligheter att se vad som intresserar barnen och hitta vägar för ett utforskande arbetssätt. 
Förskolan har en viktig uppgift att ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse när det gäller 
naturvetenskap som de möter i vardagslivet (Utbildningsdepartementet 2011:14). Detta kräver att 
pedagogen observerar och har en viss kunskap om vad som ska fångas i barnens lek och arbeta 
vidare med. 

Utifrån observationerna och tolkningar av dessa om hur barnen utforskar de olika 
fenomenen/begreppen finns flera faktorer som påverkar resultatet. För att upptäcka hur barnen 
utforskar olika fenomen/begrepp krävs det ett synliggörande av det som observeras, och kunskap 
inom området naturvetenskap, samt hur pedagogen kan arbeta med det på olika sätt i 
verksamheten. Enligt Harlen (1996:10) är naturvetenskap en lika viktig baskunskap som läsning, 
skrivning och räkning.  

Den pedagogiska dokumentationen kan vara till stor hjälp när pedagogen vill utveckla sin 
kunskap. Enligt Wehner-Godée (2011:27) kan dokumentationen synliggöra världen som barnen 
ser och även vilka begrepp och idéer vi använder tillsammans med barnen. Observation och 
analys synliggör barnens utforskande och att tolka dessa beteenden gör att man som pedagog kan 
upptäcka olika nyheter beroende på vilket perspektiv som antas. Elfström m.fl. (2008:89) 
beskriver hur en dokumentation blir pedagogisk när man använder den till att tolka och förstå 
vad barnen gjort och vart de riktar sitt intresse, alltså vad de undersöker.  

 

Det konstruerade observationsschemat 
Resultatet av observationsschemat som konstruerats innehåller fakta och exempel hämtade från 
barnens lek utomhus i vardagen. För att upptäcka vad barnen intresserar sig för och som pedagog 
kunna se naturvetenskapen i leken krävs det, som Wehner-Godée (2011:81) påpekar, att 
pedagogen har ämneskunskap för att kunna utmana barnen när de upptäcker olika begrepp 
genom egna upplevelser och uttrycksformer.  

Utgångspunkten för att konstruera ett observationsschema för pedagoger var att själv gå igenom 
den lärandeprocess som detta innebär och att kanske konstruera ett, för pedagoger användbart, 
verktyg. Möjligheten att stå vid sidan av och observera, att analysera och tolka det som 
framkommit utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv och skapa ett sådant schema ger många nya 
erfarenheter för förskollärare. Resultatet kan vara till nytta även för den som inte har särskilt 
mycket kunskap inom naturvetenskap men som ändå kan använda schemat ute i verksamheten. 
Observationsschemat innehåller sådant som observerats och analyserats samt några fler exempel i 
en kolumn som kan vara till stöd vid olika årstider. Det saknas en hel del fenomen/begrepp och 
exempel i materialet på grund av att observationerna gjorts på endast en förskolegård under en 
begränsad tid. Om fler observationer genomfördes under en längre tid, helst ett helt år, och på 
flera olika gårdar, skulle ett mer komplett observationsschema kunnat konstruerats. 
 
Utformningen av observationsschemat utgick från Patels och Davidsons (2003:93) beskrivning av 
hur ett observationsschema bör se ut för att underlätta för den som observerar. Det ska vara 
tydligt och inte innehålla alltför många olika kategorier. Då detta är tänkt som ett stöd till 
observationer ska det vara enkelt att läsa och inte innehålla för mycket text.  

Avsikten med schemat är att det ska kunna användas både under och efter observationen vid 
tolkning av vad barnen gjort. En dokumentation blir inte pedagogisk förrän den tolkats, alltså vad 
barnen gjort, det ska finnas en utgångspunkt i dokumentationen att arbeta vidare med, påpekar 
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Elfström m.fl. (2008:89). Att upptäcka vad man kan arbeta vidare med och kanske 
uppmärksamma vad barnen inte utforskar på egen hand, kan underlätta vid planering enligt 
läroplanens strävansmål inom naturvetenskap. 

 

Sammanfattning av resultatdiskussion och egna reflektioner 
Resultatet av studien visar att de begrepp/fenomen som barnen utforskade mest var de 
fysikaliska fenomenen i rutschkanan, och sandens egenskaper i sandlådan.  

Tolkningen av hur barnen utforskar de olika fenomenen/begreppen visade att de flesta använde 
sin kropp eller lekmaterial i rutschkanan för att utforska flera av de olika fysikaliska fenomenen. 
Vid utforskande av materialets egenskaper var det sand i olika former som formades till 
sandkakor, och sand som hälldes. Begrepp hemmahörande inom biologi och kemi var de som 
framträdde minst i studien. 

Sammanfattningsvis har det varit en stor fördel att få möjlighet att skaffa sig kunskap om 
observationer i förskolan och en utvecklingsmöjlighet för mig inför mitt kommande yrke som 
förskollärare. Kihlström (2007:30) anser att förmågan att observera och kunna koppla 
observationerna till aktuell forskning ökar kunskapen om barns och elevers lärande och 
utveckling. Att som blivande pedagog få kunskap om hur man på ett enkelt sätt kan se 
naturvetenskap i det barnen själva gör var en viktig erfarenhet, likaså att få möjlighet att analysera 
och tolka ur ett naturvetenskapligt perspektiv.   

Jag hoppas att den här studien kan hjälpa pedagoger att upptäcka att barnen inte bara är utomhus 
och leker utan faktiskt utforskar en hel del som kan användas för vidare planering och arbete. 
Det kanske också gör att pedagoger är mer uppmärksam på barnens lek utomhus och ser på den 
ur ett annat perspektiv. Under min vistelse på förskolan när jag genomförde studien fick jag flera 
kommentarer av pedagoger. De var intresserade av det jag skulle göra och tyckte min tanke med 
att konstruera ett observationsschema var en bra idé. Flera påpekade också hur svårt det kan vara 
att upptäcka vad barnen gör under leken om man inte vet vad man ska titta efter. 
 
Ett flertal av referenserna som använts i denna studie kan med fördel användas som inspiration 
till vidare arbete inom naturvetenskap i verksamheten på förskolan. Ytterligare förslag på 
litteratur som kan användas presenteras här: 
 
Austli, L. (2012). Hur med natur – att utforska och inspireras av naturen i förskola och förskoleklass. 

Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Lagerholm, K. (2009). Naturvetenskapliga experiment för yngre barn. Lund: Studentlitteratur. 
 
 

Förslag på vidare forskning 
Eftersom denna studie är relativt liten och med ganska smalt underlag vore det intressant att 
genomföra en mer omfattande och längre studie av barns utforskande för att få ett större 
underlag till att konstruera ett observationsschema för pedagoger. Intressant vore också att 
undersöka skillnader mellan olika förskolor, vilket skulle ge ett bredare underlag. 
 
För att få en uppfattning huruvida det konstruerade observationsschemat fungerar i 
verksamheten vore det intressant att låta utvärdera resultatet av det. Detta rymdes dock inte inom 
ramen för denna studie. 
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Bilaga 1 

 
 
Informationsbrev och förfrågan till föräldrar/vårdnadshavare  
om observation av barnens fria lek  
Nu läser jag mitt sista år på lärarprogrammet mot förskola vid Högskolan Dalarna, med 
inriktningen barn, natur och teknik. Detta innebär att jag ska skriva mitt examensarbete och jag 
har valt att skriva om naturvetenskap i förskolan. Jag kommer att undersöka om barnen är 
nyfikna och utforskar ämnet naturvetenskap spontant genom leken.  
 
Jag har för avsikt att observera barnen i sin fria lek utomhus och skriva ner vad de säger och 
gör, anteckningarna kommer jag sedan att förstöra när examensarbetet är klart. Kamera kan 
också komma att användas för att dokumentera miljön ute och om barnen skapar något. Inga 
barn kommer att vara med på bilderna. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och om 
ni vill finns det möjlighet för er att ta del av uppsatsen när den är godkänd. 
 
Namnet på förskolan och barnen kommer att vara fingerade, för att förskolan och barnen inte 
ska kunna identifieras av andra.  
 
Du som förälder/vårdnadshavare blir härmed tillfrågad om ditt/dina barn får delta i den här 
undersökningen och observeras av mig. Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och ni 
kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare motivering.  
 
Har ni några frågor så är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Student:                                                                               Handledare:  
Karin Fröroth                                                                      Hed Kerstin Larsson,  

Högskolan Dalarna 
Telefon: xxx                                                                        Telefon 023-77 88 42                                                                                           
Mail: v10karfr@du.se                                                          Mail: hkl@du.se                                                                     
………………………………………………………………………………………….  
Talongen tillbaka till förskolan senast fredagen den 12 april, tack på förhand.  

Härmed godkänner jag att mitt/mina barn får observeras □(sätt kryss i rutan)  

Härmed godkänner jag inte att mitt barn får observeras □(sätt kryss i rutan)  

Barnets namn: ……………………………………………………………… 

Förälder/vårdnadshavare: …………………………………………………. 


