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Sammanfattning  
Studiens syfte är att bidra till kunskap om förskolebarns naturvetenskapliga meningsskapande genom att ta del av deras 
handlingar i mötet med material på förskolegården. De två frågeställningarna som har guidat i genomförandet av studien är: 
Vilka av förskolebarnens handlingar kan urskiljas som naturvetenskapligt meningsskapande på förskolegården? Vilka möjligheter 
erbjuder platsen (förskolegården) för förskolebarnens handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande? 

Studien utgår från en mikroetnografisk ansats. Under tre på varandra följande förmiddagar tog jag del av förskolebarnens 
handlingar på en förskolegård. Datainsamlingsmetoderna som främst användes var deltagande observationer samt 
fältanteckningar och dagboksanteckningar. De filmade deltagande observationerna transkriberades medan fältanteckningar och 
dagboksanteckningar renskrevs. Slutligen sammanfördes dessa i ett textmaterial, som utgör studiens data. I analysen 
identifierades termer av ord. Kategorierna ösa, gunga och falla urskildes utifrån teorier av verb (Areljung, 2017), medan 
förskolegården som plats analyserades utifrån Outdoor Play Environment Categories, även nämnd som OPEC (Mårtensson, 
2013). 

Sammantaget bidrar studien med en ökad kunskap kring naturvetenskap i förskolan, utifrån de aktuella förskolebarnens 
handlingar och kroppsliga uttryck. Det vill säga ett barnperspektiv. Studien belyser också naturvetenskapligt meningsskapande i 
förskolan genom relationerna plats och miljö, samt de olika material som finns på förskolegården.  

Resultaten av denna undersökning visar på barnens handlande tillsammans med materialen och platsen i ett naturvetenskapligt 
handlande och tillkomst. Naturvetenskap genom handlingar som ösa, gunga och falla på olika sätt, där kroppen är involverad på 
olika sätt, samt ett meningsskapande utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Vidare visar resultaten på platsens 
betydelse i sig själv såsom exempelvis, kuperad terräng, slänter och berg, men också på att flyttbara material som exempelvis 
grus, hinkar och spadar blir förutsättningar i barnens handlingar och lek. Att de blir möjligheter för barnens handlingar och 
meningsskapande av att ösa, gunga och falla. 
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1. Inledning 
För några år sedan mötte jag ett barn i ettårsåldern som inskolades på förskolan. Barnet hade 

precis börjat ta sina första steg, fått nya stövlar och mötte nu förskolegården. Jag fascinerades 

av hur detta barn liksom drogs till och fastnade vid vattenpölen strax utanför förskolans entré, 

gång på gång. Barnet öste, hällde, plaskade och provade att smaka på vattnet om och om igen. 

Ja, vad detta barn tänkte eller kände kan bara försöka tolkas. Bilden av detta barns utforskande 

har ändå fastnat. Mina egna funderingar kretsar kring vilket meningsskapande och vilka 

möjligheter förskolegården som plats erbjöd för naturvetenskapligt innehåll. Här lyfter 

Läroplan för förskolan 98/16 (Skolverket, 2016), vidare nämnd Lpfö, att: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (s. 10) 

 

Intresset i denna undersökning är att studera förskolebarnens handlingar som kan urskiljas som 

naturvetenskapligt meningsskapande, samt vilka möjligheter det erbjuds för detta handlande på 

förskolegården. Utgångspunkten är de spontana handlingar och aktiviteter förskolebarnenen 

själva riktar intresse mot. Ett barnperspektivet, där vuxna försöker förstå barns handlingar, 

erfarenheter och uppfattningar om världen. (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011). Denna 

utgångspunkt ser jag är mer sällsynt förekommande i den forskning jag mött kring 

naturvetenskap i förskolan. Forskningen har istället mest kopplat till ett personalperspektiv, 

undervisningsmetoder och vilka resultat detta har gett (se exempelvis Doğru & Şeker, 2012;  

Pendrill, Hansson & Löfgren, 2014; Thulin, 2006). Sedan uppdraget kring naturvetenskap i 

förskolan förändrades och förtydligades (Skolverket, 2010) har det skett en rad 

fortbildningsinsatser inom förskolan. Trots detta visar Skolinspektionens granskning 

(Skolinspektionen, 2017) av hur 22 förskolor arbetade med läroplanens strävansmål inom 

naturvetenskap att ”På många av förskolorna begränsas barnens möjligheter att utveckla 

intresse och förståelse för de aktuella målområdena.” (s. 17). Det påverkar och gör att barns rätt 

till en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar deras utveckling och lärande, förståelse 

och intresse för naturvetenskap inte uppfylls (Skolinspektionen, 2017. Utifrån detta finner jag 

att denna studie kan bidra med kunskap om hur barns meningsskapande inom naturvetenskap 

kan förstås. Genom att studera meningsskapande utifrån barnens handlande blir det också 

intressant att se på förskolegården som plats i verksamheten. Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) 

anvisar att:  
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Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande såväl inom- hus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek 

och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. (s.7) 

 

Förskolegården som plats är många gånger den vanligast förekommande dagliga utomhusmiljö 

som förskolebarn har att tillgå. I dagsläget belyses utvecklingen mot minskade ytor på skol- 

och förskolegårdar och att västvärlden generellt går mot färre möjligheter till utomhuslek 

(Nedovic & Morrissey, 2013). Utemiljön inom förskolan får därför en central roll som plats.  

 

Utevistelse har en lång tradition inom förskolan. Trots det har utemiljön inte alltid setts som 

lärmiljö, vilket till viss del också speglas i ordet utevistelse. Inom utomhuspedagogik lyfts plats 

än mer som betydelsefullt för lärandet, i ett så kallat platsbaserat lärande, vilket också lyfter 

förskolegården som plats för lärande (Szczepanski, 2013). I förskolans pedagogiska arbete har 

miljön betydelse för barns lärande, vilket Skolverket (2012) lyfter fram genom att betona att 

förskolor i större utsträckning bör fästa vikt vid miljöns betydelse för lärande. En granskning 

av 82 förskolor (Skolinspektionen, 2016) visade att ”Förskollärare och arbetslag i var fjärde 

förskola behöver utveckla arbetet med att använda miljö och material i syfte att stimulera och 

utmana ett lärande.” (s. 24). Utifrån ett relationellt lärande där tingen ses ha egen agens, det vill 

säga kraft att handla, har lärmiljöers utseende, organisation och materialens betydelse, inte bara 

som verktyg utan som aktiva medskapare i meningsskapandet (Nordin Hultman, 2008). Ett 

postkonstruktionistiskt tolkningsperspektiv där lärande utgår från meningsskapande och 

relation med material, miljöer och människor runt omkring oss, vilket också är en utgångspunkt 

i denna studie. Utifrån detta perspektiv menar Hultman (2016) att:  

 

Det kan betraktas som ett etiskt problem om vi inte ser eller bryr oss om barns ibland 

hisnande, lärorika och starka relationer till ickemänniskor (klossar, luppar, apparater, 

pärlor och så vidare). (s. 15) 

 

Förskolegården som plats och miljö samt de olika material som finns där är därför en 

betydelsefull utgångspunkt i denna magisteruppsats, liksom spänningsfältet och relationerna 

mellan naturvetenskap och barns meningsskapande.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om förskolebarns naturvetenskapliga menings-

skapande genom att ta del av deras handlingar i mötet med material på förskolegården.  

 

Detta knyter an till Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) där det framgår att ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om 

och samtala om naturvetenskap” (s.10). Vidare står det att ”Förskolan ska erbjuda barnen en 

trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att 

utforska omvärlden.” (s.16). Dessa två citat leder in på de två frågeställningar som har guidat 

genomförandet av studien: 

 

• Vilka av förskolebarnens handlingar kan urskiljas som naturvetenskapligt 

meningsskapande på förskolegården? 
 

 

• Vilka möjligheter erbjuder platsen (förskolegården) för förskolebarnens handlingar 

och naturvetenskapliga meningsskapande?  

 

Första frågeställningen inriktar sig rent konkret mot vilka av förskolebarnens handlingar som 

kan urskiljas som naturvetenskapligt meningsskapande på den aktuella förskolegården, medan 

andra frågeställningen inriktar sig på vilka möjligheter platsen erbjuder för förskolebarnens 

handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande. Sammantaget är dessa frågeställningar 

tänkta att besvara syftet ovan.   
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3. Tidigare forskning 
Det här kapitlet behandlar tidigare forskning utifrån förskolegården som plats och lärmiljö och 

utifrån platsens egna förutsättningar. Dels med tanke på material som medskapare av kunskap 

och dels som förutsättning för lärande. Andra avsnittet tar upp forskning kring sinnesintryck 

och kroppsliga uttryck som kunskap, samt tolkningar av hur dessa kan bidra till 

naturvetenskapligt meningsskapande. 

 

3.1 Förskolegården – en av förskolans lärmiljöer 
I nuläget kan sägas att svenska förskolegårdar kan tolkas som en staketinhägnad yta kring 

förskolan, vilket inte var en självklarhet för några decennier sedan. Då var det inte helt ovanligt 

att förskolegården saknade inhägnad helt eller hade en mer öppen del mot exempelvis ett skogs- 

eller gräsområde. Numera är tillgången till en förskolegård i anslutning till förskolebyggnaden 

inte en självklarhet. I samhällsdebatten finns också diskussioner och inlägg kring 

förskolegården, såsom ”Storleken på barnens förskolegårdar skiljer sig rejält i Stockholm” 

(Tonström, Rosencratz, Röstlund Jonsson & Stigfur, 2017), ”De tänker inte på barnen när de 

byggde” (Asaker & Andersson, 2011) samt ”Parker istället för förskolegårdar i 

Barkarbystaden” (Henricson, 2016). Generellt visar utveckling i västvärlden också på att barns 

möjligheter till utomhuslek begränsas allt mer, där en orsak är ökad konkurrens om markytorna 

när befolkningen ökar (Little & Wywer, 2008). Detta gör tillgången till en förskolegård än mer 

betydelsefull. 

 

3.2 Plats och material på förskolegården 
Utemiljön som plats har på senare år lyfts och getts ökad betydelse när exempelvis 

förskolegårdar utformas. En viktig miljödimension för förskolegården som plats är storleken på 

ytan, eftersom en större yta visat sig mer attraktiv för lek och har större möjlighet till utmaningar 

(Nedovic & Morrissey, 2013; Moser & Martinsen, 2010; Mårtensson, 2013). Ytan på 

utomhusmiljön är också första kategorin i Outdoor Play Enviroment Categories, härefter nämnd 

som OPEC (Mårtensson, 2013). OPEC är framtagen utifrån ett barnperspektiv för att identifiera 

utemiljöns resurser för lek. Miljövärderingen utgår från tre miljödimensioner benämnda som 

Utomhusarea, Andelen yta med buskar, träd och kuperad terräng samt Integration mellan 

vegetation, öppna ytor och lekytor. De högsta värdena i miljövärderingen visar på ett första val 

där utomhusmiljön som barnen använder är över 3000 m2, består till mer än hälften av ojämn 

terräng, buskar och träd samt att det finns ett samband mellan och en variation av utemiljöns 

olika ytor. En variation av ytor som kan beskrivas som öppna eller slutna, ytor för lek och 
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rörelse samt ytor med växtlighet. Sammantaget indikerar beskrivningen ovan en utomhusmiljö 

som har stora möjligheter till utmaningar och en attraktiv lek (Mårtensson, 2013).  

 

Förskolegårdar som är stora till ytan innehåller en mer varierad miljö och stödjer och stimulerar 

i sig barns lek (Grahn, 2007; Moser & Martinsen, 2010; Mårtensson, 2013). Det finns ändå 

exempel på när utemiljöer planerats utifrån goda intentioner, som när mer förutbestämda 

lekredskap införskaffats, men fått en placering som visat sig motverka lek och lärande (Nedovic 

& Morrissey, 2013). Mindre strukturerade och tillrättalagda lekmiljöer med mer naturliga och 

ekologiska element kan istället för förutbestämda lekmiljöer vara gynnsammare (Nedovic & 

Morrissey, 2013; Mårtensson, 2013). Exempel på ekologiska element som tillägg i 

utomhusmiljön och betydelsefulla aspekter i barns lek är; blommor, träd, buskar och kuperad 

terräng (Mårtensson, 2013) samt planteringar, sten, grus och pinnar (Nedovic & Morrissey, 

2013). Här kan sinnena låta miljön vara med och styra och gör barns lek mer öppen, rörlig, 

föränderlig och tillgänglig, vilket också lyfts i begreppet vidlyftig lek (Mårtensson, 2013). 

Begreppet lyfter planerade och mindre tillrättalagda lekmiljöer med naturliga och ekologiska 

element som betydelsefulla för barns utveckling och lärande genom lek. En indikation på en 

god lek- och lärandemiljö där det finns ett samband mellan barn/barngrupp och den sinnliga 

utemiljön genom ekologiska element i utomhusmiljön (Mårtensson, 2013). Änggård (2012) 

pekar på liknande sätt att naturmaterial i naturmiljöer blir förutsättningar i barns lek och 

erbjuder olika lekteman. Naturmaterial ses som mindre förutbestämda vad de kan bli i barns 

lek, vilket också gör att barn förhandlar mer kring hur naturmaterial kan användas i lek och 

bidrar till fler möjligheter (Änggård, 2012).  

 

På förskolegårdar finns ofta en mängd olika material som tillförts platsen, men också de som 

finns där från början. Moser & Martinsen (2010) undersökte 177 norska förskolor och deras 

utomhusmiljö, vilka visade på tämligen varierade och rika miljöer som dock var relativt 

likartade förskolorna emellan. Vanliga material och installationer som nästan alla hade tillgång 

till var rutschkanor, sandlådor, gungor, lekhus, trehjulingar, bord och stolar, bollar och 

leksaksbilar. Klätterträd visade sig också finnas på nästan tre av fyra förskolor. Förekomsten 

av sandlådor, vattenbord, spadar och hinkar utomhus var även vanligt bland de 13 förskolor i 

USA, där olika naturvetenskapliga miljöer studerades (Tu, 2006). De båda undersökningarna 

visar på att en mångfald av material stödjer barns möjligheter till upptäckter och lärande.  
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To promote scientific thinking, children need a supportive environment in which they 

can experience this passion of discovery. Science experiences based on children´s 

curiosity and eagerness to explore the world provide many learning opportunities for 

children. Children´s long-term attitudes toward science begin with their earliest 

exposures to science. (Tu, 2006 s. 251) 

 

Om vi ser på förskolans miljö som en plats där barn ges möjligheter att göra meningsfulla 

erfarenheter, så är det betydelsefullt att organisera förskolans pedagogiska miljöer för detta 

(Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée, 2014; Hultman, 2016). Ett sätt att möjliggöra 

meningsfulla sammanhang är att organisera material så att det är tillgängligt och lätt att nå 

(Elfström et al., 2014, Moser & Martinsen 2010; Tu, 2006). Vilka material som erbjuds har 

också betydelse eftersom olika material har olika egenskaper avseende exempelvis storlek, form 

och tyngd (Elfström et al., 2014). Genom utforskandet av materialens egenskaper och funktion 

via våra sinnen förnimms materialens egenskaper, såsom exempelvis hållfasthet, elasticitet och 

slitstyrka samt materialens olika funktioner av hur de kan användas. På så sätt definierar barnen 

begrepp och materialen liksom ställer frågor till barnet, det vill säga skapar mening (Elfström et 

al., 2014). Därför kan kroppen bidra till meningsskapande kring det människan tänker och 

kroppsligen upplever. Det belyses i Skolinspektionens senaste granskning (Skolinspektionen, 

2017), som att: 

 

Tillgång till olika former av material och utrustning gör det möjligt för barnen att 

utforska och undersöka fenomen och företeelser i omgivningen och ger dem rika 

tillfällen till lärande om naturvetenskap och teknik. Med hjälp av vatten, bunkar, 

baljor och andra föremål kan barnen utforska vad som flyter och sjunker. (s. 2)  

 

Alltså är det viktigt vilka material som finns tillgängliga och hur, eftersom det påverkar vilka 

hypoteser och erfarenheter som möjliggörs (Hultman, 2016). Utformningen av lärmiljön 

medverkar därför till barns meningsskapande och lärande (Elm Fristorp, 2012). Hur pedagoger 

förser platser med material, tänker kring olika materials tillgänglighet i miljön och hur de 

presenteras har sålunda stor betydelse för barns meningsskapande. 
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3.3 Naturvetenskapliga förhållningssätt och meningsskapande i förskolan 
I och med Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) kom nya skrivningar och strävansmål för 

naturvetenskap, vilket kom att rikta frågor kring hur naturvetenskap kunde tolkas i förskolans 

praktik. De nya strävansmålen beskrevs som en utmaning på många sätt, då förskolorna i 

praktiken ofta utgått mer från val av aktivitet istället för didaktiken. (Sundberg, Areljung, Due, 

Ottander, Tellgren, 2016; Thulin, 2015). En tolkning av naturvetenskap i förskolans praktik 

kom också att utgå från planerade experiment. Detta är problematiskt eftersom de planerade 

experimenten ofta saknar koppling till barnens erfarenheter och aktuella kunskapsprocesser. 

(Sundberg et al., 2016; Thulin, 2015; Skolinspektionen, 2017). Under senare år har forskning 

lyft fram flera olika arbetssätt för att arbeta med naturvetenskap. Ett sätt att arbeta med 

naturvetenskap är med utgångspunkt i frågor och berättande och ett annat är att ta utgångspunkt 

i fantasi och estetiska uttryck (Sundberg, et al., 2016). Som tidigare nämnts, visar ändå 

Skolinspektionens granskning (2017) att många av de granskade förskolorna behövde utveckla 

både innehåll och arbetssätt. Förskolornas fokus låg många gånger på biologi genom att arbeta 

med djur och natur medan fysik och kemi ofta bestod av lösryckta experiment. Samtidigt är 

frågan hur man kan få syn på barns naturvetenskapliga meningsskapande i vardagen. Ett sätt är 

att titta på barns handlingar, sinnliga upplevelser och kroppsliga uttryck (se exempelvis Klaar, 

2013; Larsson, 2016). 

 

Sinnliga och kroppsliga uttryck som kunskap 
I vår omgivning kan vi möta och märka av olika naturvetenskapliga fenomen med våra sinnen. 

Att barn möter naturvetenskapliga fenomen i förskolans vardag är något som flera forskare visar. 

Larsson (2016) visar flera exempel där barn är i ständig kontakt med friktion och åskådliggör 

bland annat en situation där ett barns stövel kommer i kontakt med gungan och kanar till. Klaar 

(2013) har studerat en tvåårings försök att ta sig uppför en hal backe om och om igen genom att 

pröva och ompröva strategier. I båda studierna lyfter forskarna fram att naturvetenskapligt 

meningsskapande inte bara består av verbalt språk. Barns kroppsliga uttryck kan här tolkas som 

meningsskapande av sinnliga erfarenheter av naturvetenskap, där kroppsliga handlingar spelar 

en viktig roll i meningsskapandet. På liknande sätt visar Caiman (2015) att barnens direkta 

kroppsliga upplevelser medverkar till förbindelser som påverkar meningsskapande i 

naturvetenskap, i en undersökning av naturvetenskap, miljö och hållbarhetsfrågor. Genom att 

kommunicera med kroppen, att använda sinnen för smak, lukt, känsel, hörsel och syn samt 

kunna uppfatta den egna kroppen skapas mening och kunnande kring naturvetenskap (Elfström 

et al., 2014). Därför är det viktigt att ta hänsyn till både kroppsliga såväl och verbala uttryck för 
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att inte begränsa bilden av barns meningsskapande och kompetenser (Larsson, 2016; Klaar, 

2013).  

 

Kroppsliga upplevelser kan ge mening till det vi tänker och ser, men vilken mening som barn 

skapar kan vi bara göra en tolkning av. Elfström et al. (2014) uttrycker att ”Vi kan inte kika in i 

barnens huvuden och få syn på vad de tänker, men vi kan observera deras handlande och 

därigenom dra slutsatser om den tankeprocess de förmodligen genomgår.” (s. 17). Vuxnas 

tankar om barns upplevelser och uttryck kan kallas för ett barnperspektiv. Det utgår från vuxnas 

tankar och försök att ta barns perspektiv, vilket påverkar de slutsatser vi drar av barns handlande 

och uttryck (Svenning, 2016). Barns perspektiv utgår istället från barnets egna uppfattningar av 

egna upplevelser (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 2011). Svenning (2018) menar 

att ”Alla vuxna har ett barnperspektiv, utmaningen ligger i att utveckla perspektiven och sedan 

tillämpa dem” (s 52). På så sätt kan en duktig pedagog hjälpa barnen att verbalisera kroppsliga 

och sinnliga erfarenheter. I en studie visar Stolpe, Frejd och Wallner (2015) hur barn genom 

sinnesintryck och kroppsliga uttryck visar kompetens kring hur maskar rör sig och att de saknar 

ögon. Pedagogen översätter och formulerar dessa kroppsliga handlingar i ord och gör dem 

därmed verbala och tillgängliga för alla barn i gruppen.  

 

För att göra tolkningar och dra slutsatser behöver pedagoger olika teorier till sin hjälp. Ett sätt 

att tolka naturvetenskapligt meningsskapande kan vara att fokusera på verb. Genom att fokusera 

på ett verb som exempelvis rinna ger det andra sätt att förstå naturvetenskapliga perspektiv, 

istället för att utgå från substantivet vatten (Areljung, 2017). På så sätt lyfter författaren 

naturvetenskapliga perspektiv och meningsskapande kring kemi och fysik för analys, utifrån 

barns kroppsliga handlande för att få syn på olika naturvetenskapliga processer. 

Meningsskapande processer kan också förstås utifrån praktiska handlingar såsom individuella, 

sociala och kulturella dimentioner, varpå det synliggörs vilket meningsskapande som gynnas 

(Klaar, 2013). Här blir det tydligt att naturvetenskap är en kulturell företeelse, som bygger på 

ett visst sätt att tänka om och beskriva världen (jfr. Harlen, 2010). 
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Vardagshändelser som utgångspunkt och naturvetenskapligt förhållningssätt  
Yngre barns ofta outtröttliga utforskande av världen med att prova om och om igen, upprepa, 

förändra och prova igen är något som sällan uppmärksammas av vuxna utan ofta tolkas som 

planlösa vardagshandlingar (Elfström et al., 2014). Utifrån utgångspunkten att barn föds med 

kompetenser och är nyfikna menar Tu (2006) att naturvetenskap har uppstått när små barn 

förstått att de själva kan utforska och upptäcka. Att utgå från vardagliga situationer och inte 

bara aktiviteter med planerat naturvetenskapligt innehåll är ett sätt att ta sig an naturvetenskap 

i förskolan (Areljung, 2017; Elfström et al., 2014; Thulin, 2015). Här är det betydelsefullt att 

utgå från konkreta direktupplevelser med alla sinnen (Elfström et al., 2014; Szczepanski, 2007). 

Naturvetenskapligt utforskande i lek och fysisk aktivitet är vanligt och Elfström et al. (2014) 

visar exempel som friktion och rutschkaneåkning och exempel på kraft då blöjpaket förflyttas 

och används i konstruktionslek. Här beskriver Johnston (2014) att kunskaper om världen är en 

del av livet. Att det utifrån iakttagelser av världen tillsammans med andra, uppstår 

frågeställnigar och hypoteser som är meningsfulla och intressanta för barnet att lyfta fram och 

utveckla naturvetenskaplig kunskap om. Dessutom lyfter Björklund, (2014) att: 

 

När vi är ute bland naturens material blir det lätt att uppmuntra till ett 

naturvetenskapligt utforskande på många olika sätt. Där finns det outtömliga 

möjligheter för barn och pedagoger att tillsammans förundras över naturens mångfald 

och föränderlighet. Utomhus, i en naturrik miljö, inkluderas naturen i barnens lek och 

många frågor vaknar till liv, frågor som vi pedagoger kan fånga upp och utforska 

tillsammans med barnen. (s. 29-30) 

 

En liknande beskrivning som tidigare lyfts är tvååringens försök att ta sig upp för en isig backe 

(Klaar, 2013). Denna situation tolkades av forskaren i termer av aktion och förändrat handlande, 

det vill säga barnets förändrade kroppsliga agerande som lärande och kunskap, då barnet böjer 

benen för att anpassa sig till den hala backen och på så vis tar sig upp. Här framträder olika 

strategier av prövande och upprepningar för att hantera ett naturvetenskapligt fenomen. Utifrån 

perspektiv av processer av naturvetenskap på plats, i händelsen (Johnston, 2014; Larsson, 2016) 

visar de på begrepp som emergent science, vilket inrymmer undersökande, utforskande, samspel 

och samtalande om naturvetenskapliga händelser och företeelser. Ytterligare ett liknande 

begrepp är doing science det vill säga processer av att göra naturvetenskap (Siry, Ziegler & Max, 

2013). Gemensamt för dessa begrepp menar Caiman (2015) är ”att när barn utforskar 

naturvetenskap är såväl ämnesinnehåll som den undersökande processen i tillblivelse.” (s. 24), 
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det vill säga att praktiska processfokuserade autentiska situationer är en del av 

naturvetenskapligt lärande.  

 

Det finns många likheter i hur barn utforskar världen och naturvetenskapliga forskare går till 

väga när de undersöker olika naturvetenskapliga fenomen (Elfström et al., 2014). Ett exempel 

är att både forskaren och barnet kan sägas utgå från en fråga eller ett problem som uppstått i 

kontakt med ett material, fenomen eller en händelse och att de utifrån det ställer hypoteser. Även 

om det inte sker explicit hos barnet kan deras handlingar tolkas i dessa banor. Barns tysta och 

koncentrerade undersökande kan också på många sätt beskrivas som en noggrann observation 

genom våra sinnen. Ofta är utgångspunkten både för barn och forskare en undran, nyfikenhet 

och lust. Undersökningen genomförs utifrån vissa premisser varefter vissa slutsatser dras 

(Elfström et al., 2014). Allt detta speglas i barnens handlingar, snarare än i det talade språket. 

Ur ett lärandeperspektiv kan de frågor eller hypoteser som barn ställer utifrån sina iakttagelser 

och som inte visar sig stämma bli mest intressanta då dessa genererar nya tankar och funderingar 

som behöver undersökas, jämföras och prövas (Elfström et al., 2014; Lenz Taguchi, 2012; 

Sundberg et al., 2016). Frågor som utgår från barnen, även om deras hypoteser inte visar sig 

stämma är intressanta och en tillgång för lärande, då världen kan ifrågasättas och förstås ur en 

rad aspekter (Lenz Taguchi, 2012). Det är också betydelsefullt att pedagogerna sätter 

naturvetenskapen i ett sammanhang som skapar mening för och med barnen (Areljung, 2017). 

Däremot gäller det för alla, såväl barn som vuxna, att förhålla sig kritisk till sina resultat, redskap 

och metoder (Elfström et al., 2014; Sundberg et al., 2016).   
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4. Teori 
I detta kapitel klargörs de teoretiska utgångspunkterna för studien. En utgångspunkt är 

postkonstruktionismen som utgår från meningsskapande och relation med materialen runt 

omkring oss. En annan utgångspunkt är miljöpsykologi, som är ett tvärvetenskapligt område 

som studerar interaktionen mellan människa och miljö.  

 

4.1 Postkonstruktionism 
Utifrån en postkonstruktionistisk utgångspunkt att förhålla sig till och tänka om världen utgår 

lärande från relationer med material, miljöer och människor runt omkring oss. Lärande sker 

alltså inte bara mellan människor utan också i relation till omvärlden. Detta kan också uttryckas 

som att: 

 

[…] lärande startar i händelsen mittemellan barnet och andra kroppar (mänskliga eller 

icke-mänskliga). Lärande kan således förstås som ett kollaborativt meningsskapande 

som även inbegriper tingens och materialitetens kraft och agens i samhandling. (Lenz 

Taguchi, 2012 s. 87).  

 

Utifrån detta synsätt ses kunskap som en social konstruktion där också miljöer och material får 

saker att hända, ett konstruktionistiskt synsätt, där utveckling beskrivs som en konstruktion 

speciell för dess kultur, plats och tid (Dahlberg, Moss & Pence, 2006). Meningsskapande 

processer kan också förstås utifrån praktiska handlingar i tre dimensioner (Klaar, 2013). En 

individuell dimension avser relationer mellan handling och dess konsekvenser. Här ses 

meningsskapande utifrån förändrat handlande, vilket kan vara både kroppsligt och verbalt. En 

social dimension som kan förstås som hur och vilket innehåll pedagoger och barn behandlar 

utifrån relationer kring moral och omsorg. Slutligen, en kulturell dimension där hänsyn tas till 

omgivande kontext. Exempel på en kulturell dimension är hur förskolans verksamhet 

organiseras så att barnens vistelse utomhus möjliggörs. Lärprocesser startar på platsen, i 

sammanhangen och med tingen (Taguchi, 2012). Utifrån ett konstruktionistiskt synsätt är 

Participation metaphor (Sfard, 1998) översatt med deltagandemetafor (Bach, 2001), lärande 

som kommunicerar genom både plats, språk och kultur och i betydelse av eget deltagande och 

egen aktivitet. Det vill säga, samspelet styrs inte av en tänkt inre utvecklingsprocess utan av de 

sammanhang som skapar mening. Att kunskap konstrueras av människan, blir till, är tillfällig 

och går att omkonstruera och omförhandla till något nytt. Det är i mellanmänskliga relationer 
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som människor skapar världen genom språket, såväl som mellan tingen i utforskande (Dahlberg, 

Moss & Pence, 2006).  

 

4.2 Plats och material 
Att plats och ting kommunicerar är synligt då exempelvis smala gångar tycks inbjuda till spring 

och att istäckta vattenpölar inbjuder till att stampa på (Elfström et al., 2014). För att relationer 

och kommunikation med platsen ska möjliggöras måste människor få möjligheter att utforska 

och sätta sig i relation med omvärlden, det vill säga erfara världen. Erfarenheter av världen kan 

ses som ett konstruerat och sammansatt begrepp. Att vi både gör tolkningar av det vi erfar 

genom olika sinnesintryck och att det behöver göras tolkningar av dessa erfarenheter (Fox, 

2008). Genom sinnesstimulering kopplat till känslor får jag en bild av vem jag är i förhållande 

till människor och plats (Goleman, 1998). Barn erfar, förstår och utforskar världen genom 

direktkontakt med det studerade i naturliga sammanhang. Utomhuspedagogik lyfter relationen 

med platsen som betydelsefull för lärande, med tyngdpunkt på sinnliga erfarenheter och 

utomhusmiljön som utgångspunkt (Szczepanski, 2007). Lärandet är beroende av att skapa 

relationer till platsen och vi behöver därför återkomma till olika platser för att erfara, lära i 

sammanhang, knyta an till världen och relationer sinsemellan (Orr, 2005a). Det är via platsen 

som en historia och gemensam kunskap av platsen byggs över tid (Halldén, 2009). Tid är därför 

en viktig aspekt för möten, att bygga band/dialog med platsen, känna delaktighet och 

samhörighet. Det kan också uttryckas som ” Landscape, in other words, shapes mindscapes” 

(Orr, 2005b, s 93). Det vill säga att det tar tid att känna och göra platsen till sin och att det ger 

specifika platskunskaper, minneslandskap av platsen. Genom att dela upptäckter och 

erfarenheter berikas det gemensamma kunskapsbyggandet av platsen (Fägerstam, 2013; Sobel, 

2005; Stone, 2005).  

 

En annan aspekt är relationen till olika material runt omkring oss. Inom intra-aktiv pedagogik 

har ett särskilt intresse utvecklats för relationer till tingen, enligt vilket det finns en växelverkan 

och kommunikation med allt runt omkring oss (Hultman, 2016). Det försiggår något i mötet 

med olika material, som kan vara exempelvis jord, eld, luft, vatten, väder och annat runt 

omkring oss (Skolverket, 2012). Det beskrivs av Hultman (2016) som: 
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Barn hanterar ting men blir också, i en mening, hanterade av tingen. Tingen formar 

händer och resten av kroppen, de bestämmer uppmärksamheten, är med och styr 

tanken, kommer med idéer och är medskapare till intentioner. (s.17) 

 

Därmed blir det också tydligt att platsen och materialen kommunicerar, får våra kroppar att 

agera, blir igångsättare av olika händelser och processer genom erbjudanden, upplysningar, 

frågor och utmaningar. Att vi blir till i olika relationer med omvärlden, mänskliga relationer 

likaväl som relationer till olika material och företeelser runt omkring oss, såsom idéer/tankar 

om världen, väder och sinnesupplevelser (Hultman, 2016). Därför blir det också möjligt att 

observera och upptäcka vad som händer med oss tillsammans med materialen, men även under 

skeenden av utforskande av materialen (Nordin Hultman, 2008). Olika relationer till materialet 

i form av olikheter, förvandlingar, förändringar kan upplevas och beskrivas (Nordin Hultman, 

2008). En gemensam utgångspunkt i litteratur är att plats är något som är delat med andra i 

många dimensioner och är social till sin karaktär, men att det skiljer sig ifråga om 

kommunikation och icke-mänskliga ting och material. Skillnaden är om materialen ses som 

verktyg, objekt som människan kan använda för att lära eller om materialen förstås utifrån att 

de har egen kraft att få saker att hända, vilket är perspektivet i detta teorikapitel.  

 

4.3 Meningsskapande 
Meningsskapande kan både beskrivas från handlingar i förskolans praktik, men också genom 

kognitiv begreppsförståelse och utvecklande av kunskap (Almqvist et al., 2010). Utifrån en 

postkonstruktionistisk utgångspunkt utgår lärandet från relationer mellan barnet och olika 

möten med material och miljöer. Individuella upptäckter är därför en utgångspunkt och resurs. 

Olika hypoteser och teorier kan bidra med olika förståelse av exempelvis naturvetenskapliga 

begrepp och sammanhang, men delas i en gemensam kontext. På så sätt förflyttas och förändras 

också den egna förståelsen genom gruppens erfarenheter, ett kollektivt meningsskapande. Här 

menar Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) att ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer 

till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter 

och samspelar med varandra.” (s. 6). Meningsskapande lyfts i denna studie som ett 

samhandlande med andra och med material, det vill säga ”händelsen mittemellan barnet och 

andra kroppar” (Lenz Taguchi, 2012, s. 87). Här ses kunskap som en social konstruktion där 

miljöer och material är betydelsefulla relationer och kan få saker att hända, ett 

konstruktionisktiskt synsätt. Lärande sker alltså inte bara mellan människor utan också i relation 

till omvärlden. Det materiella, som också kan innefatta människor, årstider, begrepp och platser 
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är med och formar vårt tänkande (Lenz Taguchi, 2012), vilket gör det betydelsefullt att ställa 

sig i dialog med omvärlden på olika sätt.  
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5. Metod 
Här diskuteras och redogörs det för studiens etnografiska ansats samt överväganden och 

tillvägagångssätt för insamlandet av empiri. Detta inbegriper också processer under studiens 

gång, såsom diskussion kring forskningsansats och metodval samt transkribering och analys.  

 

5.1 Forskningsansats 
Med hjälp av syfte och frågeställningar strävar jag efter att ta del av förskolebarns handlingar 

och meningsskapande på förskolegården, som en plats för naturvetenskapliga möten. Utifrån 

detta anser jag att en etnografisk metodansats, utifrån mikroetnografi, är att föredra. En 

mikroetnografisk ansats kännetecknas av ett väl avgränsat undersökningsområde samt dess 

begränsade tidsomfattning (Bryman, 2011), vilket motiverar mitt metodval. Att ha en mer 

generell utgångspunkt för studien redan i inledningen är en fördel, särskilt vid examensarbeten, 

på grund av tidsbegränsningen (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Ett mer vagt 

forskningsområde hade behövt längre tid för att utkristalliseras genom fältarbete (Kullberg, 

2014). Detta sammantaget gör att jag anser att en mikroetnografisk ansats är ett motiverat val.  

 

Teoriers uppgifter i den etnografiska ansatsen är att peka ut riktningen, men att fältarbetet sedan 

ska få styra (Aspers, 2013). Därför har litteratur och relevant forskning som tangerar 

forskningsområdet lästs inför och under studiens gång. Att vara påläst inom 

undersökningsområdet är betydelsefullt för att kunna rikta uppmärksamheten mot det som sägs 

och hur, att tolka det outtalade istället för enbart innebörderna i vad som sägs rent konkret 

(Kullberg, 2014). Det finns en mängd situationer att observera, som jag också måste handskas 

med. Därför har jag försökt förbereda mig för det mer kontrollerbara, som användande av teknik, 

men också tänkbara okontrollerbara situationer som vädrets inverkan på teknisk utrustning. 

Studiens mått av okontrollerbarhet är delvis en svårighet, men också en tillgång och styrka i den 

etnografiska metodansatsen, vilket gör det angeläget att försöka planera och förbereda inför det 

oplanerade (Bryman, 2011). 

 

Sammantaget är forskningsansatsen empirisk med kvalitativ och övervägande induktiv ansats, 

det vill säga att redogöra, klarlägga, tolka och undersöka företeelser i realiteten, vilket speglas i 

denna undersökning. En kvalitativ induktiv ansats strävar efter att skapa betydelse och insikter 

gällande människans personliga värld (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  
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5.2 Urval  
Ett målinriktat bekvämlighetsurval gjordes, då jag kontaktade en person jag varit i kontakt med 

vid ett seminarium. Personen arbetade på en mellansvensk kommunal förskola med uppdrag 

som utepedagog. Denna person blev studiens nyckelinformant. Nyckelinformanter är särskilt 

betydelsefulla för att få kontakt med en relevant miljö och kunna genomföra undersökningar 

(Bryman, 2011), särskilt då det gäller mer slutna miljöer. Förskolor är inte helt öppna miljöer 

utan är till för inskrivna barn och deras vårdnadshavare, vilket gör att de kan kallas slutna och 

icke offentliga miljöer (Bryman, 2011). Därför anser jag det motiverat med ett målinriktat 

bekvämlighetsurval för att få tillgång till ett relevant fält för undersökningen. Att använda 

kontakter, nyckelinformant och grindvakt är tillvägagångssätt som rekommenderas för att få 

tillgång till en forskningsmiljö vid etnografisk ansats (Bryman, 2011). I detta fall var det 

förskolechefen som behövde ge sin tillåtelse och var grindvakt. 

 

Vid första besöket på förskolan, dagen innan start av filmobservationerna, deltog jag i 

morgonmötet. Samtyckesblanketter delades ut till varje barns vårdnadshavare på förskolan, 

men jag visste också att alla inte skulle komma att delta. Varje förskoleavdelning distribuerade 

samtyckesblanketterna och samlade in dessa på respektive avdelning. På förskolans digitala 

informationsportal presenterades information om undersökningen och ett fotografi av mig. Av 

de inlämnade samtyckesblanketterna var det två barn som saknade godkännande. Övriga barn 

som inte fick delta var de som saknade inlämnad samtyckesblankett. Under 

filmobservationernas tre dagar representerades alla äldrebarnsavdelningar (3-5 år) på förskolan. 

Sammantaget deltog 32 barn utomhus första observationsdagen, 21 barn andra dagen och 29 

barn tredje dagen. De vuxna i studien ombads att handla i ett så vardagligt sammanhang som 

möjligt samt att vara delaktiga och medundersökande i barnens vardag.  

 

Den aktuella förskolans inhängande förskolegård var avdelad med ett staket, med en del avsedd 

för yngre och en för äldre barn, båda med en mindre strukturerad och naturinspirerad del samt 

en planerad del. Förskolegården var organiserad i stationer såsom exempelvis eldstad, 

samlingsplats, motorikbana, koja och kiosk. Vilka barn som deltog utomhus styrdes av olika 

faktorer såsom direkta önskningar från barnen, att pedagogerna erbjöd aktiviteter utifrån 

tolkningar av barnens intresse eller att barnen grupperades på olika sätt på grund av 

personalfrånvaro i verksamheten. Under undersökningens tre dagar var det främst 

personalfrånvaro som kom att styra vilka barn som deltog utomhus. Barnen som deltog utomhus 
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under observationerna var 3-5 år gamla och vistades på de äldre barnens del av förskolegården. 

Viktigt att nämna är att det är barnens handlingar som studeras och inte barnen som individer.  

 

5.4 Dokumentationsverktyg och urval genom dessa. 
Nedan redovisas en rad olika dokumentationsverktyg och metoder som använts i studien. 

Forskningsfrågan styr val av metod, i detta fall val av exempelvis deltagande observationer, 

fältanteckningar och dagboksanteckningar som datainsamlingsmetoder. Mångfalden av 

metoder är något som är utmärkande för den etnografiska ansatsen (Elvstrand et al., 2009). Den 

främsta utgångspunkten har varit deltagande observationer, som är vanliga vid etnografisk 

ansats i skolkontext (Elvstrand et al., 2009). 

 

Deltagande observationer med filmkamera  
Före studien skuggades en förskoleavdelning. En nyttig erfarenhet då jag exempelvis tänkte på 

hur jag skulle placera mig med en eventuell kamera. Studiens filmobservationer 

dokumenterades öppet med filmkamera, en Sony HiD Avchd Handycam 4,0 mega pixels HDR-

CX 105 med LCD-skärm. Filmande kan störa i barnens och pedagogernas vardag (Bryman, 

2011; Fangen, 2005). Det var också svårt att veta när jag skulle börja eller sluta filma ett 

skeende. Därför försökte jag vara frikostig i filmandet och i efterhand göra urval i 

filmmaterialet. Filmmaterialet möjliggjorde att kunna gå tillbaka och se och höra flera gånger. 

Totalt slogs kameran på 37 gånger. Den kortaste sekvensen var 0,03 minuter lång och den 

längsta 14 minuter och 36 sekunder lång, med ett material sammanlagt om 1 timme, 3 minuter 

och 13 sekunder. Användandet av liknande ostrukturerade deltagande observationer beskrivs 

som ett induktivt sätt att samla empiri och är vanligt i etnografiska studier (Fangen, 2005).  

 

Förskolegården är en plats för många samtidiga möten varför jag tvingades att välja vad som 

dokumenterades, då det inte går att beskriva allt. Indirekt sker också ett urval genom 

filmkamerans LCD-skärm som begränsar synfältet. Informationen avgränsas och det som finns 

utanför synfältet fångas inte. Sammantaget utgick detta från min förmåga att uppfatta och 

urskilja naturvetenskapliga möten utifrån mina förkunskaper som förskollärare samt studiens 

syfte och frågeställningar. Därför har jag också försökt att röra mig på olika delar av gården.  
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Fältanteckningar och dagboksanteckningar 
Fältanteckningarna, som innehöll korta noteringar och stödanteckningar, genomfördes relativt 

öppet. Fältanteckningar med papper och penna likt dessa är en klassisk datainsamlingsmetod 

(Bryman, 2011; Fangen, 2005). Efter varje dags filmobservationer gjordes också 

dagboksanteckningar och anteckningar över förhållanden som inte kunde fångas med ljud och 

bild. Sådana mer fullständiga fältanteckningar utifrån provisoriska eller preliminära 

anteckningar kan göras senare (Bryman, 2011). På så sätt kom fältanteckningarna att 

komplettera filmobservationerna och stödja varandras dokumentationsbrister, såsom att 

kameran inte fångar vind, utomhustemperatur och dofter samt att information förloras när 

anteckningar skrivs, eftersom ögat vänds bort från det observerade när anteckningar görs. Att 

beskriva och anteckna intryck såsom känslor, förhållanden, händelser och människor är viktigt 

att notera i preliminära anteckningar (Bryman, 2011). Under studien, såväl inför, under och 

efter datainsamlingen har det förts anteckningar för att kunna återge forskningsprocessen.  

 

Informella intervjuer  
De informella intervjuerna utgick ofta från tankar och funderingar tagna ur fältanteckningar och 

dagboksanteckningar, för att bättre försöka förstå det sammanhang jag befann mig i. Frågorna 

till de informella intervjuerna förbereddes genom att arbeta med öppna frågor. Att använda 

intervjuer i etnografiska studier är en vanlig metod (Kullberg, 2014). Samtidigt som samtalen 

utgick från öppna frågor kunde de också växa fram och frågor skapas i stunden under spontana 

samtal, vilket är metodens styrkor (Kullberg, 2014). Lyssnandet är därför något som hjälper till 

att utforma de äkta och öppna frågorna (Kullberg, 2014). Pedagogerna har informerats muntligt 

om att frågor och samtal som jag eventuellt initierar eller deltog i var en del i insamlandet av 

material, så kallade informella samtal eller intervjuer 

 

Foto med digitalkamera  

Under studiens sista dag för insamlande av empiri togs panoramabilder med digitalkamera, som 

dokumenterade förskolegårdens utformning. Bilderna fångade inga människor utan är 

fotografiska miljöbeskrivningar för att kunna komplettera minnet och möjliggöra 

miljöbeskrivningar av miljöns utformning.  
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5.5 Genomförande  
Under de tre på varandra följande decemberdagar som observationerna genomfördes var det 

barmark och mellan sex till nio minusgrader Celsius utomhus. Två av dagarna blåste det och 

vinden ven i trädtopparna på förskolegården. Barnen var klädda i overall eller jacka med 

termobyxor, mössa, vantar och vinterstövlar/vinterskor. Vissa barn bar också reflexvästar i 

olika färger, beroende på avdelningstillhörighet. Observationerna avslutades varje dag kring 

klockan elva, då barnen av pedagogerna ombads att plocka undan för att gå in och äta lunch.  

Dag 1: 
En planerad fågelholksaktivitet filmades. Här visade det sig att jag missförstått vilka barn som 

fick filmas, varpå denna observation raderades. Pedagogerna visade därför på de barn som hade 

skriftligt samtycke, vilket snart kom att övergå till att visa på de barn som saknade 

vårdnadshavares samtycke. Slutligen visade personalen på barn som hade på sig en viss färg på 

reflexvästen och som alla skulle ha vårdnadshavares samtycke. Jag valde då att hålla mig till 

dem, totalt 14 barn. Sammanlagt räknade jag till att det vistades upp till 32 barn och det 

varierade mellan 3-5 pedagoger på förskolegården, under observationstiden. En av personalen 

önskade inte delta, varpå jag nogsamt undvek dessa sammanhang. Den andra planerade 

aktiviteten på förskolegården var ett experiment som filmades. Filmobservationerna varade 38 

minuter och 23 sekunder under dagen. 

 

Dag 2: 
Dagen startade som tidigare med att jag informerade mig om dagen. En pedagog var ledig och 

ytterligare en pedagog på en av äldrebarnsavdelningarna var sjuk. Pedagoger stöttade därför 

upp avdelningen och ansvarade för cirka en tredjedel av dessa barn utomhus. Totalt räknade jag 

till att det vistades upp till 21 barn och att det varierade mellan 3-5 pedagoger på förskolegården, 

under observationstiden. Pedagogerna visade på de barn som hade skriftligt samtycke från 

vårdnadshavare, samt på ett barn som hade ett nekande svar att delta i studien. Barnen erbjöds 

två planerade aktiviteter, en dramatisering av en tomtesaga samt föregående dags experiment, 

varav experimentet filmades. Filmobservationerna varade 11 minuter och 4 sekunder under 

dagen. 

 

Dag 3: 
När jag anlände var uteförrådet öppet, cyklar stod ute och leksaker var spridda över 

förskolegården. Liksom tidigare dagar informerade jag mig om dagen. Vinterkräksjuka har tagit 

fart på förskolan och det var flera pedagoger frånvarande och vikarier i verksamheten. Några 
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pedagoger hade tillfälligt fått andra arbetsuppgifter, varav en var studiens nyckelperson. Jag 

hänvisades till övriga pedagoger och fick i större utsträckning be om hjälp att urskilja barn med 

samtycke för studien. Totalt räknade jag till att det vistades upp till 29 barn på förskolegården 

och att det fanns 3 pedagoger ute, varav en vikarie, som hade ansvar för barnen. Barnen kom ut 

senare än de tidigare dagarna, eftersom de tränat luciasånger inomhus. Det tändes en eld för att 

grilla äpplen. Röklukt spreds över förskolegården och barnen samlades. Efter detta uppstod 

regelleken Kom under hökens vingar kom, där många barn deltog och lekte tafatt på en större 

gräsyta. Att filma större grupper av barn gick inte, eftersom det fanns barn som saknade 

samtycke att delta i studien. Under dagen filmades det totalt 13 minuter och 46 sekunder. 

 

Att avsluta insamling av empiri 
Att föra anteckningar över hur arbetet fortskred och utvecklades utifrån val som gjordes under 

vägen var viktigt, även om det var svårt att förutse olika val jag kunde komma att ställas inför. 

Exempelvis visade det sig att nyckelpersonen som tidigare varit i barngrupp fick andra 

arbetsuppgifter att prioritera, vilket kom att påverka min datainsamling då jag upplevde att det 

var svårare att identifiera barn som fick delta i undersökningen. Det blev också tydligt att 

avslutandet av en studie kan styras av många faktorer. Dels kan det handla om att uppnå 

tillräcklig kvalité och datamängd, dels att resurser som tid och pengar styr (Bryman, 2011; 

Fangen, 2005). I detta fall var tidsrymden av magisteruppsatsen en sådan faktor, men också 

tillräcklig kvalitet och datamängd. Kortvariga data behöver inte automatiskt vara ogynnsamt 

(Fangen, 2005). Oavsett vad som påverkar avslutandet av studien är det viktigt att forskaren 

leder processen och handskas med frågor som att planera för avslut och avsked (Bryman, 2011). 

Trots ett något abrupt avslut och en viss osäkerhet kring insamlat material, valde jag att tacka 

och avsluta som planerat.  
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6. Etik och forskarroll 
För att förhålla mig till en god vetenskaplig etik kopplat till forskarroll och studie krävs 

reflektioner och val kring dessa aspekter, vilket presenteras och diskuteras i detta kapitel. 

 

6.1 Forskarrollen 
Inför genomförandet av undersökningen krävdes en rad etiska överväganden kopplat till 

förhållningssätt till studieobjekt, deltagare i undersökningen och min roll i studien. De många 

situationer som finns att observera är som tidigare nämnts en tillgång, men medför också 

svårigheter kring hur dessa ska hanteras. Att inta olika roller är en vinst för den så kallade öppna 

forskarrollen, där olika förhållningssätt innebär olika konsekvenser i förhållande till 

studieobjekt (Bryman, 2011). Det innebar exempelvis förberedelser att ingripa om något barn 

befann sig i fara. Vid två tillfällen gjorde detta ställningstagande sig påmint, däribland ett 

tillfälle då jag fick hjälpa ett barn som hade trampat ur sin stövel i ett litet vattendrag och gick 

barfota och våt om foten i vinterkylan. Att förbereda mig var betydelsefullt för att släppa fokus 

på mitt agerande och i större utsträckning koncentrera mig på studiens empiri. Detta ökar min 

anpassningsbarhet och att hantera olika förhållanden, samt styr graden av närhet och distans. 

Graden av att vara deltagande observatör varierar över tid och sammanhang (Fangen, 2005). 

 

Anpassningen till förskolemiljö och förskolebarn var mindre problematisk med tanke på min 

vardag som förskollärare. Svårigheter kan samtidigt vara att lägga förgivet taganden åt sidan. 

Att försöka förhålla sig till allt med nya ögon (Fangen, 2005), att låta sig drabbas av det som 

pågår och bli upptagen av de handlingar och skeenden som studeras (Bryman, 2011). Risker 

som identifierades var att få funktion av vikarie, vilket jag också försökte undvika. Med tanke 

på mitt yrkesutövande försökte jag stödja förtroendegivande relationer och respekt för individ 

och grupp, såsom beskrivs i foldern från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ”Lärares 

Yrkesetik” (2016). När jag blev inbjuden deltog jag i samspel, något jag också såg som ett 

godkännande från barnen att vara där, att vara deltagare som observatör (Bryman, 2011; 

Eriksson Barajas et al., 2013). Efter avslutade filmobservationer hade jag glömt min väska och 

återvände därför för att hämta den. Då slogs jag av en annan känsla i mötet med förskolan, dess 

verksamhet, pedagoger och barn, att återigen se med andra ögon, vilket jag tolkar som att jag 

nu var besökare och hade lagt min forskarroll åt sidan.   
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6.2 Forskningsetiska principer 
Det finns forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (20111) upprättat för 

samhällsvetenskapliga studier. Dessa principer har till uppgift att belysa forskarens ansvar och 

vara riktlinjer att förhålla sig till, överväga och reflektera över hela forskningsprocessen. 

Principer som gör anspråk på krav kring information, samtycke, konfidentialitet och 

användning av forskningen. Nämnda principer är inte så skarpt avgränsade som kan tyckas utan 

är i förbindelse med varandra (Bryman, 2011). På många sätt kan dessa principer ses som ett 

skydd för individen vilket kommer att diskuteras nedan, kopplat till denna undersökning.  

 

Informationskravet 
Samtyckesblanketten (se bilaga 1) bearbetades för att vara lättläst och lättförståelig utifrån ett 

vårdnadshavarperspektiv, för att vårdnadshavare skulle kunna värdera och göra överväganden 

om sina barns deltagande. För studien behövde förskolechef, pedagoger, vårdnadshavare och 

barn informeras och ges en beskrivning av genomförandet av undersökningen. Förskolechefens 

godkännande insamlades via nyckelpersonen, pedagoger informerades via förskolans 

morgonmöte och dess kanaler ut till varje avdelning. Min roll var öppen i relation till barn och 

vårdnadshavare, så till vida att de visste varför jag vistades på förskolan samt undersökningens 

syfte och frågeställningar, en så kallad öppen forskarroll (Eriksson Barajas et al., 2013). Barnen 

har främst informerats av pedagogerna, vilket jag också hört ibland. Vid tillfällen då barn 

exempelvis frågat har jag informerat om undersökningen och vad jag gjort där. Vad 

informationskravet kan innebära för barn kan således diskuteras och hur detta säkerställs, men 

i övrigt anser jag informationskravet uppfyllt.  

 

Samtyckeskravet  
I denna studie rörde samtyckeskravet förskolechef, pedagoger, vårdnadshavare och barn. Utan 

förskolechefens samtycke hade undersökningen inte kunnat genomföras, då förskolechefen är 

ytterst ansvarig för barn och pedagoger som vistas på förskolan. Pedagogernas samtycke var 

viktigt utifrån undersökningens utgångspunkt i förskolemiljö. Det visade sig också vara av 

största betydelse då jag vid första filmtillfället missförstod att alla barn som vistades ute inte 

hade vårdnadshavares samtycke. För att säkerställa samtyckeskravet ytterligare en gång har 

tolkningar och säkerställande av samtyckesblanketterna gjorts via mailkontakt med 

nyckelpersonen, då blanketterna inte alltid innehöll alla uppgifter såsom avdelning eller 

efternamn på vårdnadshavare.  

                                                   
1 Vetenskapsrådets aktuella elektroniska källa, snarlik den tidigare version jag använt.  
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Samtycke och förtroende behövde hela tiden förnyas på plats bland både pedagoger och barn 

(se Fangen, 2005). Mitt förhållningssätt till deltagarna försökte vara aktivt inlyssnande, 

hänsynstagande och att jag upprätthöll min yrkesetik som förskollärare, som ett sätt att inge 

förtroende. Ett förhållningssätt att bemöta med vänlighet och engagemang är betydelsefullt för 

att insamla samtycke (Fangen, 2005). Därför har jag förberett mig noga och tänkt på olika 

förhållningssätt. Vilket förhållningssätt som forskare tar till det studerade har stor betydelse och 

får följder för de möten, förbindelser och relationer som forskaren ställs inför (Bryman, 2011).  

 

Då barnen i denna studie inte är myndiga i lagens mening samlas vårdnadshavares samtycke in 

via skriftligt godkännande av samtyckesblanketten (se Bilaga 1), ett så kallat informerat 

samtycke, vilket är ett vanligt förfarande (Bryman, 2011; Fangen, 2005). Dock är det viktigt att 

i möjligaste mån förvissa sig om barnens medgivande genom att exempelvis försöka tolka deras 

verbala och ickeverbala signaler. Detta är också ett sätt att förhålla sig till FN:s konvention om 

barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen (1989); utifrån barns utsatthet och rätt till 

integritet. Filmkameran som användes gav ifrån sig ett ljud när den slogs av och på vilket jag 

upplevde som en fördel, då barnen som filmades verkade uppfatta det och på så sätt också kunde 

avbryta sitt deltagande. Om samtyckeskravet från barnen är uppfyllt kan diskuteras och hur 

medgivande från barnen kan sägas vara uppfyllt, men utifrån ovan beskrivna arbete anser jag 

att samtyckeskravet uppfylls för förskolechef, pedagoger och vårdnadshavarna till barnen som 

deltagit i undersökningen.  

 

Nyttjande och Konfidentialitetskravet 
Nyttjandekravet handlar om hur insamlad empiri och studiens resultat kommer att användas, 

där det också måste betänkas om deltagna kan komma till skada när studien genomförs och 

presenteras. För att skydda individen, i detta fall främst barnen, kommer filmmaterialet som 

tidigare nämnts att raderas efter godkänd uppsats. Barn och pedagoger i studien liksom 

förskolans namn kommer inte att benämnas i uppsatsen, vilket också tas upp i 

samtyckesblanketten (se Bilaga 1). Forskaren måste därför vara extra uppmärksam på att 

förhålla sig till att platser och människor förblir oidentifierbara, genom den information som 

nämns, men även hur forskaren hanterar studiens empiri och arbete (Eriksson Barajas et al., 

2013). Detta blir också olika sätt att förhålla sig till nyttjande och konfidentialitetskravet.   
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7. Tillförlitlighet, Överensstämmelse och Generaliserbarhet  
I kvalitativa undersökningar kan begrepp som tillförlitlighet, överensstämmelse och 

generaliserbarhet, kopplat till studie användas (Bryman, 2011). Nedan problematiseras och 

diskuteras olika synpunkter kring dessa kopplat till undersökningen, för att i olika aspekter sätta 

ljus på processer och tolkningar. 

 

Tiden mellan kontakt med fältet och genomförande av insamlande av empiri var kort. Styrkan 

i detta är att jag troligtvis tagit del av mer vardaglig verksamhet, som bättre överensstämmer 

med en ”vanlig” dag på förskolan. Dock påverkade min närvaro då jag exempelvis varit 

beroende av pedagogernas välvilja och samarbete med mig. Sammantaget är textunderlaget i 

undersökningen transkriberat av mig. Att transkribering och datainsamling är gjord med 

noggrannhet och av samma person är betydelsefullt, eftersom det påverkar undersökningens 

samstämmighet och överensstämmelse mellan studiens data och slutsatser (Bryman, 2011). För 

att öka att undersökningens samstämmighet och överensstämmelse mellan studiens data och 

datainsamling finns fördelar med att återkomma, gå tillbaka, jämföra samt på nytt se och höra 

inspelat material.  Genom att kombinera olika metoder och jämföra överensstämmelse och 

pålitlighet av empirin från de olika insamlingsmetoderna ökar enligt min mening också 

tillförlitligheten i denna studie.  

 

Urvalet som beskrivits tidigare kan kallas för ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är 

ett vanligt tillvägagångssätt, men det påverkar samtidigt också urvalets representativitet 

(Bryman, 2011). I undersökningen medför det att generaliseringar till andra populationer inte 

kan göras. Det bör beaktas i vilka slutsatser som dras i denna undersökning. Ett 

bekvämlighetsurval är ändå motiverat då det inte är vägen till urvalet som är det viktigaste utan 

att syfte och frågeställningar överensstämmer med studiens upplägg, vilket Eriksson Barajas et 

al. (2013) beskriver som betydelsefullt. Undersökningens styrka är istället att möjliggöra 

förståelse för samband kopplat till undersökningens syfte och frågeställningar samt till studiens 

mikroetnografiska ansats. 
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8. Analys och bearbetning av empiri 
I en studie med etnografisk ansats börjar analysarbetet redan ute på fältet. Ett urval görs i och 

med att vissa händelser blir dokumenterade och andra inte. Nästa steg är när renskrivna 

fältanteckningar och dagboksanteckningar sammanfogas och reflektioner och analyser ligger 

till grund för vidare informella samtal ute på fältet (Kullberg, 2014; Bryman, 2011). Med detta 

vill jag visa på att analysarbetet är ständigt pågående. Däremot intensifieras analysarbetet efter 

genomförd datainsamling, vilket jag beskriver i detta kapitel. 

 

Inledningsvis gjordes olika nedslag i filmobservationerna för att syna bild och ljudkvalité, vilka 

visade sig vara goda. För att ytterligare säkerställa att det var barn med insamlat skriftligt 

samtycke från vårdnadshavare som filmats togs kontakt med nyckelpersonen via mail, varpå 

två barn identifierades som inte hade vårdnadshavares skriftliga samtycke att delta i studien. 

De två barnen var inte primärt i fokus vid observationerna, men jag valde ändå att utesluta dessa 

observationer helt. Filmer som visade på andra situationer än barns egna initierade aktiviteter 

valdes också bort. Sammanlagt ingår totalt sju filmobservationer i studien, om totalt 17 minuter 

och 42 sekunder. Filmobservationerna betraktades ett flertal gånger för att försöka tolka barnens 

verbala och ickeverbala handlande för deltagande, vilket gjordes i både kortare delar och hela 

filmsekvenser. Samtliga filmobservationer transkriberades i sin helhet utifrån att beskriva 

händelsen i fokus samt barnens kroppsliga och verbala uttryck. Filmobservationerna och 

transkriptionerna undersöktes återigen, jämfördes ett flertal gånger och sammanfogades i 

transkriptionen. Därefter kompletterades transkriptionerna med fältanteckningar och 

dagboksanteckningar för att få rikare beskrivningar, vilka utgör studiens data.  

 

Allteftersom förtrogenheten med studiens data ökade kunde vissa ord identifieras, vilka alla  

var verb. Utifrån teorier där verb används för att lyfta fram naturvetenskapliga perspektiv, i 

avsikt att tolka barns handlingar (Areljung, 2017) gjordes försök att analysera studiens data. 

För att säkerställa tolkningen av verb ströks alla verb under i studiens datamaterial. Verben 

listades och rangordnades efter förekomst för att uppfatta mönster. Här menar Kullberg (2014) 

att det hon benämner som system av tankeenheter utgör studiens resultat och att dessa fångar 

något essentiellt i materialet i förhållande till syfte och frågeställningar. Nya mer förfinade 

kategorier utkristalliserades i kategorierna; ösa, gunga och falla, varpå studiens data tolkades 

utifrån möjligheter som platsen erbjöd för handlingar och naturvetenskapligt meningsskapande.  
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Slutligen analyserades förskolegården med hjälp av Outdoor Play Environment Categories 

(OPEC) i Mårtensson (2013), vägledande miljödimensioner som vill identifiera 

förskolegårdens resurser för lek. OPEC innehåller tre miljödimensioner såsom Utomhusarea, 

Andelen yta med buskar, träd och kuperad terräng samt Integration mellan vegetation, öppna 

ytor och lekytor. Varje miljödimension är därefter indelad och värderad i 1 - 3 poäng, varav tre 

är högst. När utomhusmiljön värderats och fått poäng slogs poängen samman för att sedan 

divideras med tre. Ett högt värde indikerar en god lek och lärmiljö, som visar på stora 

möjligheter till utmaningar och stimulans och möjligheter till en attraktiv lek. Att distansera sig 

till forskningsmaterial och leda arbetet är betydelsefullt för analysen (Kullberg, 2014).  
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9. Resultat och Analys 
Under denna rubrik redovisas resultaten av insamlad empiri, utifrån analysen av barnens 

handlingar genom teorier kring verb (Areljung, 2017), vilka har gjort det möjligt att urskilja 

och identifiera en rad naturvetenskapliga meningsskapanden. Därefter lyfts de möjligheter som 

förskolegården erbjuder som plats för naturvetenskapligt meningsskapande, för att slutligen 

redovisa de olika platser där filmobservationerna är gjorda. 

 

9.1 Barnens meningsskapande genom handling  
Tre kategorier har utkristalliserats, genom att identifiera verb (Areljung, 2017), som verktyg för 

analys av kroppsligt handlande, som naturvetenskapligt meningsskapande. Dessa tre kategorier, 

benämnda Ösa, Gunga och Falla, har också analyserats utifrån vilka möjligheter platsen 

(förskolegården) erbjuder för kroppsligt handlande och naturvetenskapligt meningsskapande.  

 

Ösa  
I kategorin ösa återfinns också hälla, fylla och tömma som synonymer till ösa. För att kunna 

hälla behöver det finnas något att hälla. I exemplen nedan utgörs detta av grus och vatten. 

Barnen öser på olika vis och använder hand, spade och mugg. Det ger olika möjligheter, såsom 

att handen möjliggör att släppa ett eller några gruskorn i taget ner i muggen, jämfört med spaden 

eller muggens möjligheter. Muggen av plast gör det också möjligt att höra ett annat ljud när 

gruset landar i muggen än när grus möter grus. Vi kommer nu in i en situation där ett barn 

befinner sig i den mer naturinspirerade och mindre strukturerade delen av förskolegården. I 

utkanten av ett snår med ris och torkat gräs ligger trästockar kvar från avverkning av träd, 

emellan de andra kvarvarande träden. Fyra trästockar ligger bredvid och ovanpå varandra. 

Barnet, här kallad Cirkel, är upptaget med att ösa, bredvid trästockarna. 

 

I handen håller Cirkel en blå mugg och en blå spade. Med den andra handen plockar 

Cirkel upp grus som ligger i fördjupningen mellan de olika liggande trädstammarna. 

Barnet reser sig upp och lägger gruset i muggen. Det hörs hur stenarna landar i 

muggen, några i taget. Cirkel sätter återigen ena knät mot stammen och plockar grus 

med en hand och lägger det i muggen. Cirkel flyttar sig längs stammen till ett annat 

ställe med mer grus. Cirkel använder spaden för att ösa upp grus och hälla det i 

muggen. Det hörs att några korn landar i muggen. Cirkel tar muggen och för den 

genom gruset och får upp grus i muggen. Cirkel skakar muggen och tittar ner i muggen. 

Barnet häller ut gruset i högen. Det går förbi ett barn som stannar till vid Cirkel. Cirkel 

gräver med muggen en gång till. Lite av gruset kommer in i muggen och lite grus dras 
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ner i en fördjupning mellan trädstammarna. Barnet som stannat till, fortsätter gå förbi. 

Barnet som gräver tar spaden och gräver i gruset. Gruset från spaden läggs i 

fördjupningen mellan trädstammarna. Muggen ligger i gruset.  (Excerpt 1, dag 3)  

 

Utifrån iakttagelserna av när gruset på olika sätt fyller muggen när barnet öser med handen, 

med spaden eller med muggen, blir de olika strategier att pröva att ösa samt utforskande av 

motstånd, friktion och kraft. De olika strategierna ger olika motstånd av gruset, jämförelsevis 

med att ösa med spade eller mugg. När barnet tittar ner i muggen, som för att se hur fylld den 

är av grus, kan barnet avväga hur mycket kraft som behövs för att ösa upp gruset i muggen samt 

göra en bedömning av hur effektiv handlingen ösa är. En möjlighet kan vara att barnet också 

jämför de olika sätt som barnet öser på, handlingarna att plocka grus med handen, att ösa grus 

med spade och/eller ösa upp grus med muggen. I detta fall fylls muggen med färre gruskorn när 

muggen dras igenom gruset än när spaden används. Barnet återgår också till att ösa med spade, 

vilket ovan nämnda excerpt visar på. Barnet väljer av de prövade handlingarna den mest 

effektiva strategin att ösa, i detta fall med spaden. Att de olika flyttbara kärlen har olika storlek 

och utseende blir möjligheter till utforskande av volym, samt möjligheter för att förflytta sig 

själv och de flyttbara kärlen. Ytterligare ett exempel på att ösa är när samma barn öser vatten 

med spade och mugg vid ett rinnande vattendrag. Här följer exemplet där Cirkel, befinner sig 

vid vattendraget som rinner genom förskolegårdens mindre strukturerade och mer 

naturinspirerande del, som är naturligt kuperad och bergig. Cirkel befinner sig vid ett betongrör 

som ligger under en asfalterad stig, så att vattendraget kan rinna vidare ner mellan 

bergsskrevorna. Runt omkring Cirkel befinner sig andra barn, upptagna med liknande eller 

andra aktiviteter 

 

Cirkel håller en blå spade i ena handen och en blå plastmugg i andra handen. Cirkel 

sträcker spaden under vattenstrålen som kommer ur röret. Spaden vattenfylls och 

vattnet rinner över spadens kanter och ut i vattendraget igen. Cirkel håller fram 

plastmuggen under vattenstrålen från röret. Muggen vattenfylls och vattnet rinner över. 

Cirkel tar upp muggen och tittar i muggen, vänder muggen mot den lutande stenhällen 

bredvid och vattnet rinner ut längs stenhällen och ner i vattendraget. Cirkel vänder sig 

åter mot det rinnande vattnet som kommer ur röret och håller muggen under 

vattenstrålen. Muggen fylls och vattnet rinner över. Cirkel tar upp muggen och tittar 

ner i den och reser sig upp.  (Excerpt 2, dag 3) 
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Barnet prövar att ösa och att hälla ut med olika kärl, som att barnet prövar och observerar vilket 

kärl som vattenfylls snabbast. Att fylla spaden under det rinnande vattnet tar kortare tid än att 

fylla muggen. Vattnet kommer rinnande ur vattenröret med fart och både spadens skålade blad 

och plastmuggen vattenfylls när vattnet rinner på. När barnet tar bort spaden från vattenstrålen, 

har vattnet runnit över spadens skålade blad och det finns nästan inget vatten kvar i spaden. En 

titt ner i muggen av barnet när denne tagit bort muggen från vattenstrålen och barnet ser hur 

mycket vatten som finns kvar i muggen.  

 

När vattnet rinner ur betongröret rinner vattnet snabbt, jämfört med när barnet vänder muggen 

och låter vattnet rinna mot stenhällen, som har mindre lutning. När barnet öser och häller vattnet 

kan barnet via sin kropp och sina sinnen uppfatta förändringar, som vattnets hastighet och 

påverkan av olika höjder och lutningar. Tillgången till olika flyttbara föremål att ösa med, 

såsom muggen och spaden, möjliggör erfarenheter av att ösa i kombination med barnets tillgång 

till vatten, olika höjder och lutningar. I båda excerpterna nyttjas omgivningen i och med gruset 

och stockens fördjupning, vattnet som rinner naturligt i förskolegården samt gårdens mer 

naturligt kuperade terräng som erbjuder höjdskillnader. Dessutom använder barnen de flyttbara 

föremål som tillförts platsen, såsom spade och mugg. Sammantaget blir det de olika fysiska 

möjligheter som platserna erbjuder för förskolebarnens handlingar och naturvetenskapligt 

meningsskapande.  

 

Gunga 
I kategorin gunga finns synonymer till gunga såsom pendla, dingla, svänga, kränga vilket är 

tydligt i excerpt 3, när ett barn försöker få en gunga att gunga fram och tillbaka, samt i excerpt 

4, där två barn gemensamt gungar en trädgren. I båda fallen försöker barnen sätta föremål, som 

däckgungan och grenen, i rörelse genom att använda sina egna kroppar. I exemplet nedan 

befinner sig ett barn, här kallad för Kvadrat, i ett inhägnat och sandbelagt gungområde. Där 

finns fyra bildäcksgungor som hänger från en gungställning av trä. Under den aktuella gungan 

finns en vit plastpall. 

 

Kvadrat tar upp ett knä på gungan och drar sedan med sig andra knät upp på gungan. 

Gungan gungar fram och tillbaka, medan Kvadrat sätter sig ner på kanten med båda 

benen genom däckgungans hål. Kvadrat böjer benen fram och tillbaka som i en 

gungrörelse. Stoppar och börjar luta överkroppen fram och tillbaka. Gungar med både 

ben och överkropp fram och tillbaka. Stoppar. Gungan står nästan helt still. Kvadrat 
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tar handen och drar i mössan. Gungan står nästan helt still. Kvadrat rör benen fram och 

tillbaka. Stannar. Kvadrat rör återigen benen fram och tillbaka upprepade gånger. 

Stannar [Samma handlingar upprepas flera gånger] Kvadrat kasar ner lite med rumpan 

på däckgungan. Hoppar ner genom däcket och landar i den upp- och nedvända pallen. 

Kvadrat böjer sig ner genom däcket och kryper ur gungan. Ramlar framstupa ut från 

den upp- och nedvända pallen under gungan. Kvadrat reser sig. Tar med handen och 

drar i mössan. Kvadrat vänder sig om mot gungan och börjar putta på gungan med 

båda händerna. Gungan får fart. Gungan stöter emot Kvadrats kropp. Gungan tappar 

fart. Kvadrat flyttar sig bakåt och puttar återigen på gungan. Gungan stöter återigen 

mot Kvadrats kropp och gungan tappar fart. Kvadrat tar ett steg fram och ett tillbaka 

och knuffar återigen på gungan. Kvadrat tar tag i gungan backar bakåt, går upp på tå 

och puttar iväg gungan.  (Excerpt 3, dag 2) 

 

Barnet använder olika strategier för att få fart på gungan och för att kunna gunga. Strategier 

som att böja benen fram och tillbaka när Kvadrat sitter i gungan, luta överkroppen fram och 

tillbaka, kombinera båda rörelserna, prövar igen och prova på ett annat sätt. Barnet ändrar 

strategi utan att lyckas få gungan i rörelse och tar sig därför ner från gungan. Prövar att putta 

på gungan stående framför gungan, i sanden. Gungan stöter här först i barnets kropp och tappar 

fart varpå barnet backar när gungan kommer mot barnet igen. Barnets förflyttning bakåt, som 

en strategi för att gungan inte ska stöta i barnets kropp. Barnet upprepar sina handlingar om och 

om igen, prövar, korrigerar eller förändrar sitt handlande för att försöka få fart på gungan. 

Ytterligare ett tillfälle för prövande, korrigerande och förändrat handlande. Genom att gungan 

hänger i en viss höjd från gungställningen, möjliggör det för barnet att putta på gungan. Det 

finns också en pall vid gungan, som möjliggör att barnet själv kan klättra upp på gungan. Att 

både sätta sig själv och gungan i rörelse blir ett samhandlande, då det behövs en gemensam 

rytm för att få gungan i rörelse. Ett naturvetenskapligt meningsskapande där barn och material 

rör sig i samklang och barnet kan utforska, rörelse, lägesändringar, fart och hastighet genom att 

bromsa, accelerera, pendla, svänga och gunga. 

 

Ytterligare ett exempel på att gunga är när två barn sätter en gren i rörelse. I excerpt 4 befinner 

sig två barn, här kallade för Romb och Klot, på en gräsbevuxen höjd, i gränslandet mellan mer 

planerad och mindre strukturerad utemiljö. På samma sluttning befinner sig två andra 

grupperingar med barn, en grupp upptagna vid en koja och den andra gruppen vid några 

liggande lastpallar. I utdraget nedan befinner sig Romb och Klot vid en liggande trädgren som 

har en trädklyka. 
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Romb och Klot står på knä framför en lång och smal gren/ tunn trädstam som är lätt 

böjd och har en trädklyka. De håller sina händer på grenen och lutar sig fram och 

tillbaka mot grenen. Grenen rör sig upp och ner, fram och tillbaka och nuddar 

marken. Romb låter när de gungar grenen. 

- Aaa…..ha….aa…ha. [barnet fortsätter göra ljud] 

 Barnen fortsätter att luta sig fram och tillbaka mot grenen om och om igen. Grenen 

rör sig upp och ner, fram och tillbaka och nuddar marken. 

- Gör som mig! Säger Romb 

- Pumpa, pumpa! Säger Romb och lutar sig fram och tillbaka mot grenen, så att 

grenen gungar upp och ner fram och tillbaka och nuddar marken. 

-Eeee. Klot ökar takten. (Excerpt 4, dag 2) 

 
I excerpt 4 instruerar Romb Klot att pumpa, en pumprörelse mer upp och ner utifrån deras 

kroppsrörelse, men likväl en gungrörelse fram och tillbaka. Barnen luta sig fram och tillbaka, 

om och om igen, och ökar energin och takten i sina rörelser. Genom att utföra och upprepa 

rörelserna på ett gemensamt sätt, då barnet säger ”Gör som mig” skapar barnen mening 

tillsammans. De får grenen i rörelse och gungning, om och om igen. Grenen ligger inte helt 

stabilt på marken och formen på grenen och grenklykan blir även de förutsättningar och 

möjligheter för barnen att handla tillsammans för att få till en gungrörelse. 

 

I både excerpt 3 och excerpt 4 förhåller sig barnen till gungan och grenens rörelse med sin 

kropp. En gungrörelse är om och om igen, bestående av upprepning. Det handlar om timing och 

koordination av rörelser, då både barnet och gungan rör sig, vilket barnet måste hantera för att 

gunga gungan. I båda exemplen stöter gungrörelsen mot något. I excerpt 3 är det gungan som 

stöter emot barnets kropp och i excerpt 4 är det gunggrenen som stöter emot marken. De olika 

fysiska möjligheter som platserna erbjuder för förskolebarnens handlingar och 

naturvetenskapligt meningsskapande är tillgången till gungbara material, såsom gungan och 

grenen.  

 

Falla 
I kategorin falla finns synonymer till falla som trilla, förlora balans, landa. I excerpt 5 och 6 gör 

barnen saker tillsammans när de i olika utsträckning utforska att falla och rulla. I följande 

situation befinner sig tre barn, här kallade för Triangel, Rektangel och Kub, på en höjd där det 

också ligger två lastpallar på marken. Höjden ligger i gränslandet mellan den planerade och 
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mindre strukturerade delen av förskolegården, vid en slänt som lutar mot asfaltsytan. I närheten 

av barnen finns två andra grupper barn. Triangel, Rektangel och Kub leker en lek där de säger 

att lastpallarna är ett lok. De har tidigare samlat stenar och träbitar som de benämnt som kol 

och lagt in dessa under lastpallarna, för att loket ska åka. När vi nu kommer in i leken håller 

den på att förändras: 

 

Triangel tar en sten och drar den med handen längs med lastpallen, stenen får fart och 

flyger iväg nedför slänten. 

-Här åker stenar på rad, säger Triangel. 

-Okej, säger Rektangel och går iväg med en skottkärra.  

-Vi testar igen, säger Triangel. Rektangel som gått iväg med skottkärran kommer 

tillbaka. Rektangel puttar iväg stenen längs lastpallen igen så att stenen flyger nedför 

slänten. Alla tre barnen tittar åt det håll stenen åker iväg. Jag ser stenen falla och hör 

den slå i asfalten. 

- Vilken fart! Säger Rektangel 

- Jaa! 

 Här är den andra. Barnet har plockat upp en sten till. 

- Den är ganska tung, säger Kub. Kub puttar iväg stenen som landar precis efter där 

lastpallarna slutar, på marken. Kub tar upp stenen och puttar iväg den på samma sätt 

en gång till. Stenen far iväg, far genom luften och faller ner mot asfalten. Jag hör stenen 

landa på asfalten. Kub hämtar en bit avsågad armstjock gren och puttar iväg den längs 

lastpallen. Den rullar iväg längs slänten. Kub lägger sig ner raklång på marken och 

rullar själv ner för slänten. Triangel rullar iväg en ny grenbit. (Excerpt 5, dag 1) 

 

Triangel provar att med handen dra stenar av olika storlek och tyngd längs lastpallarnas yta, 

varpå stenarna får fart, rör sig och flyger iväg genom luften och faller ner mot asfalten nedanför 

slänten. De upphöjda avsatserna, som lastpallarna och slänten, blir möjligheter för barnen att 

utforska hur olika föremål rör sig mot underlaget och dess friktion. Det blir även möjligheter 

att utforska hur föremålen får fart genom handens kraft, hur de rör sig, faller och landar. Barnen 

kan ha olika tankar om att få iväg stenarna olika långt eller kring att stenarna ska kunna nå till 

en viss plats, såsom exempelvis asfalten nedanför slänten. Kub prövar att putta stenarna om och 

om igen genom att anpassa sina rörelser, som för att utforska och finna svar på en frågeställning. 

Kub prövar också att putta iväg den cylinderformade grenbiten, genom att på liknande sätt som 

tidigare, använda handen och putta iväg grenbiten längs samma lastpall som använts med 

stenarna. Ett utforskande av materialen då den cylinderformade grenbiten inte flyger iväg 
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genom luften som stenarna, utan rullar iväg längs lastpallen och därefter rullar vidare på marken 

och ner längs slänten. Den cylinderformade grenbiten kan på så vis bidra till upptäckter i 

förhållande till stenarnas form och tyngd. Efter att Kub rullat iväg den cylinderformade 

grenbiten lägger sig Kub raklång på marken och rullar själv ner för slänten. De prövar att rulla 

som grenen, likt den som Kub nyss puttade iväg. Ett provande att utföra liknande handling, men 

med olika material, om och om igen. Att prova själv med olika material kan vara ett sätt att 

skapa mening och förstå med kroppen, men också ett sätt att använda olika material. 

 

Situationen som lyfts i nästa excerpt äger rum på den planerade delen av förskolegården, 

framför förskolebyggnaden. Där finns en lekställning omgiven av en sandyta, likt en sandlåda 

som här avgränsas mot asfaltsytan med en träkant. Det är flera barn som använder 

lekställningen, men kameran är riktad mot tre barn, här kallade Cylinder, Klot och Pyramid. De 

tre barnen befinner sig nedanför lekställningens utsiktsavsats, nedanför och på en lutande 

klättervägg som ansluter till lekställningen. Det finns olika utstående klättergrepp på 

klätterväggen. Ett barn befinner sig på klätterväggen och de två andra barnen befinner sig 

nedanför klätterväggen när följande utspelar sig: 

 

Cylinder hoppar ner från den lutande klätterväggen på lekställningen och faller i 

sanden. 

- EEEEeee (låter som gråt). Klot kommer fram till Cylinder och sätter sig på knä 

bredvid Cylinder, som ligger raklång på sidan. 

- Å, då fick du blod, säger Klot. Klot tar på Cylinders ben  

(jag tolkar att det är barnets knä som Cylinder tar på). 

- Ja, säger Pyramid (tolkar detta som ett instämmande ja). Pyramid börjar klättra upp 

för samma klättervägg. När Pyramid kommit upp en bit kanar Pyramid på mage ner 

från klätterställningen och lägger sig på marken. Tittar på Klot. De båda andra (Klot 

och Cylinder) har tittat på när Pyramid klättrat. Klot tittar tillbaka på Cylinder och 

säger 

- Det där var inget! (Excerpt 6, dag 1) 

 

I excerpt 6 faller barnen på olika sätt ner från klätterväggen och ner i sanden. Klot ger i leken 

uttryck åt att Pyramid, som sakta kanar och glider nerför klätterväggen i leken, inte kan tänkas 

ha gjort sig lika illa på grund av lägre fart jämfört med Cylinder, som hoppade ner och landade 

i sanden med högre fart och kraft, men från samma höjd. Detta i en föreställning om att falla 

kan ha olika kopplingar till hur ont det kan göra att falla och landa. Det kan också vara att 
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barnen tidigare har erfarenheter av att fall och slå sig på olika sätt och på olika underlag. 

Erfarenheter som kan vara att sand kan dämpa fall och därmed bidra till att det gör mindre ont, 

eller att skadan blir mindre. I både excerpt 5 och excerpt 6 finns olika lutningar och höjder 

såsom lastpallarna, slänten och klätterväggen att falla ifrån. Dessa är också fysiska möjligheter 

som platsen erbjuder för förskolebarnens handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande. 

Detsamma gäller för flyttbara föremål som stenar, samt den cylinderformade grenbiten. Det 

naturvetenskapliga meningsskapandet jag har kunnat urskilja genom handling är exempelvis 

materialens egenskaper i olikheter och likheter i storlek och tyngd samt erfarenheter kring 

rotation, fart och kraft. Ett annat meningsskapande är genom att barnen upprepar en handling 

de tidigare sett, men på ett lite annat sätt.  

 

9.2 Förskolegården som plats 
Den aktuella förskolegården visar på stora möjligheter till utmaningar och stimulans samt 

möjligheter till en attraktiv lek vid analys enligt Outdoor Play Environment Categories (OPEC) 

i Mårtensson (2013), då förskolegården är stor till ytan och att finns det finns ett samband 

mellan de planerade och mindre strukturerade delarna av förskolegården. Mindre tillrättalagda 

miljöer på förskolegården, som slänten, vattendraget samt dungar av träd och buskar, visar på 

lekmiljöer som gynnar lek och lärande. Den aktuella förskolegården som barnen befann sig på 

erbjöd på så sätt förutsättningar och möjligheter för naturvetenskapligt utforskande, genom att 

barnen interagerade med platsen, materialen och människorna. 

 
Filmobservationer som gjordes på förskolegården fördelar sig som följer:  

 

• Tre filmobservationer vid det som kan beskrivas som förskolegårdens planerade och 

asfalterade yta. Två av dessa filmades i två olika sandområden, en vid en 

lek/klätterställning och en vid en gungställning. Den tredje filmobservationen filmades 

vid en kiosk/affär av lastpallar.  

• Två filmobservationer filmades i det som kan beskrivas som gränslandet mellan den 

planerade och den mindre strukturerade, naturorienterande miljön på förskolegården, 

vid en grässlänt i anslutning till asfalten. 

• Tre filmobservationer filmades vid och kring ett mindre vattendrag, som rann i den del 

av förskolegården som kan beskrivas som naturorienterad, kuperad och skogslik.  

 

Sammantaget kan sägas att förskolegården som plats visar på stora möjligheter till 

meningsskapande genom lek.   
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Sammanfattning 
Det naturvetenskapliga meningsskapande som kunnat urskiljas genom förskolebarnens 

handlingar, det vill säga resultaten av studiens första frågeställning, är barnens samhandlande 

med materialen och platsen i ett naturvetenskapligt handlande i tillblivelse: att göra 

naturvetenskap genom handlingar som ösa, gunga, falla på olika sätt, där kroppen är involverad. 

Ett exempel är barnets prövande av att få sig själv och gungan i rörelse samt barnets försök att 

behärska fart, gungande och balans. (Excerpt 1). Resultaten visar också på ett meningsskapande 

utifrån ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket kan beskrivas som ett prövande om och 

om igen, genom olika observationer och hypoteser för att därefter dra slutsatser av att 

exempelvis ösa, gunga och falla. När barnet tittar ner i muggen för att konstatera vilken 

handlingsvariant av ösa som varit effektivast, lyfts också sinnliga erfarenheter och kroppsliga 

uttryck som meningsskapande. Sammantaget ger detta svar på undersökningens första 

frågeställning. 

 

Den andra forskningsfrågan tar upp de möjligheter som den aktuella förskolegården erbjuder 

som plats för förskolebarnens handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande. Här visar 

resultaten på betydelsen av att hantera flyttbara material, dels flyttbara material som tillförts 

platsen, såsom spadar, muggar, lastpallar eller plastpallen under gungan, dels flyttbara material 

som redan finns på platsen såsom grus, stenar, den cylinderformade grenbiten och gunggrenen. 

Flyttbara material som möjliggör naturvetenskapligt meningsskapande, såsom volym, friktion, 

fart, kraft, rörelse och hastighet. De olika flyttbara materialen möjliggör att barnen kan 

undersöka, jämföra och hantera olika material efter egna tankar och strategier samt erbjuder 

möjligheter för barnen att förändra sitt handlande. Det sker i ett prövande och samhandlande 

med materialens olika tyngd, storlek och struktur, som handlingserbjudanden och möjligheter 

att utforska hur de förhåller sig till varandras egenskaper men också till den egna kroppen. På 

så sätt sker samhandlande och interaktion med den egna kroppen och möjliggör 

kunskapsprocesser med kropp, sinne och tanke. 

 

Resultaten visar också på att den naturligt kuperade terrängen i sig är en förutsättning för 

rörelse. Den erbjöd möjligheter till att använda, lära kring och hantera den egna kroppens 

rörelser. Lekställningen med klättervägg och gungställningen med gungan blev även de 

förutsättningar och möjligheter för barnen att klättra, hoppa och kana på olika sätt samt att 

erfara kroppens rörelser. Erfarenheter av att hantera balans och koordination samt utforska 
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kroppens möjligheter och begränsningar av exempelvis räckvidd, gjorde att barnen fick anpassa 

rörelser efter olika material och platser på förskolegården.  

 

Resultaten visar dessutom på platsens betydelse då den erbjuder olika möjligheter för barnens 

handlingar och meningsskapande. Platserna skiljer sig åt, dels genom att de är mer eller mindre 

strukturerade, dels genom att de är mer eller mindre naturinspirerade. På så vis erbjöd de till 

exempel olika underlag såsom berg, asfalt, gräs och sand och var mer eller mindre plana eller 

kuperade. Den naturligt kuperade terrängen erbjöd genom sin beskaffenhet olika platser och 

material, vilka blev förutsättningar för att ösa grus och vatten, att gunga grenen eller att falla 

vid slänten. Platserna och material däri visar på och blir viktiga handlingserbjudanden för 

barnens lek och naturvetenskapliga meningsskapande. Storleken på förskolegården i sig var 

också en viktig faktor enligt analysen. På grund av sin storlek innehöll förskolegården mer 

variation och erbjöd också mer att utforska. Sammantaget besvarar detta undersökningens andra 

frågeställning.  
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10. Diskussion och reflektion 
I avsnittet diskuteras vilka handlingar som kan urskiljas som naturvetenskapligt 

meningsskapande samt de möjligheter förskolegården, som förskolebarnen vistades på, erbjöd 

för deras handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande. Studiens syfte var att bidra till 

kunskap om förskolebarns naturvetenskapliga meningsskapande genom att ta del av deras 

handlingar i mötet med material på förskolegården.  

 

10.1 Naturvetenskapligt meningsskapande och förhållningssätt 
I denna studie har jag försökt att ta på mig naturvetenskapliga glasögon för att se på barnens 

handlingar, genom att använda verb som analysinstrument (Areljung, 2017), för att få syn på 

naturvetenskapliga sammanhang. På så sätt inringades de tre kategorierna Ösa, Gunga och 

Falla. Ett av svaren på undersökningens första frågeställning visar på barnens 

meningsskapande genom utforskande och prövande om och om igen, det vill säga barnens 

naturvetenskapliga förhållningssätt. I kategorin Falla hörs pojken säga ”Vi testar igen”. Barnet 

observerar hur stenarna flyger iväg, efter att ha puttat iväg dem från lastpallen med handen, och 

provar sedan igen med olika stenar. Barnet provar även att putta iväg en cylinderformad gren 

och observerar hur den rullar nedför slänten för att sedan prova att själv rulla nedför slänten. 

Ett prövande av en rad olika hypoteser. Detta handlande kan också sägas innehålla en rad 

slutsatser som påverkar hur barnet väljer att fortsätta sitt prövande. En undran, nyfikenhet 

och/eller lust är ofta utgångspunkten för barns observationer, vilken undersöks utifrån vissa 

premisser varpå slutsatser dras (Elfström et al., 2014). Här menar Elfström (2014) att det finns 

många likheter mellan hur barn utforskar världen och hur naturvetenskapliga forskare går till 

väga. Ett annat exempel är när barnet i kategorin Gunga försöker sätta fart på gungan genom 

att vid upprepade ansträngningar försöka få den i rörelse. Barnet liksom observerar gungans 

rörelse, prövar en hypotes om att få gungan i rörelse, drar slutsatser och förändrar sitt handlande 

då gungan stöter i barnets kropp. Ett prövande av olika hypoteser, omprövande efter slutsatser 

och sedan byte av strategier, som leder fram till nya hypoteser och frågeställningar. Ett 

prövande som dessutom kan förstås som upprepningar, som ett sätt att undersöka och förstå vad 

som sker, ett meningsskapande. På så sätt kan barns tysta och koncentrerade undersökande på 

många sätt beskrivas som en noggrann observation (Johnston, 2014), vilket jag också iakttagit 

i min studie. Exemplen ovan visar dessutom på de reflektioner som barnen kan tänkas göra. 

Detta med fokus på barnens mer informella lärande där kunskap uttryckts främst med kroppen. 

Ett annat svar på studiens första frågeställning är att barnen agerar tillsammans med olika 

material, samtidigt som naturvetenskap är pågående. Det sker genom olika materialerbjudanden 



38 
 

såsom stenarna, grenbiten och gungan, vilka blir möjligheter för naturvetenskapligt 

meningsskapande. Att arbeta med att erbjuda barnen olika material blir därför betydelsefullt, 

vilket kan vara ett sätt att arbeta med det Lpfö 98/16, skriver: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, 

dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (s. 10) 

 

Den här studien visar på barnens uttryck via kropp och sinnen som naturvetenskapligt 

meningsskapande genom handlingar som att ösa, gunga och falla. Ett exempel är när barnet till 

synes uppmärksammar ljudet när gruset landar i plastmuggen, ett annat är barnens förnimmelser 

av läge, muskelspänning, balans och känselintryck av omgivningen, som har anats i 

observationerna. Ytterligare ett annat exempel är ur kategorin Falla när barnen faller på olika 

sätt från klätterväggen. Det visar på ett samhandlande med material och plats genom barnen 

som finns där, material som sand och klätterväggen samt förskolegården som plats. Det kan 

också uttryckas som naturvetenskaplig tillblivelse, där processer av praktiska och verkliga 

situationer blir en del av naturvetenskapligt lärande (Caiman, 2015). Barnens erfarenheter kan 

komma att ligga till grund för senare erfarenheter, vilka kan leda till andra slutsatser vid andra 

tillfällen. Naturvetenskapliga erfarenheter som utifrån barns nyfikenhet och lust att lära främjar 

naturvetenskapligt tänkande (Tu, 2006). Lpfö 98/16 (Skolverket, 2016) lyfter dessutom 

betydelsen av att: 

 

Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och 

drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 

samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 

reflektera. (s. 6-7) 

 

Denna utgångspunkt stödjer studiens tanke om hur barns meningsskapande inom 

naturvetenskap kan förstås, där naturvetenskap kan förstås redan i kontakt med vår omgivning, 

och när barn förstått att de själva kan utforska och upptäcka (Tu, 2006). Kunskaper om världen 

går alltså inte att skilja från barnets liv, utan är sammanvävda med autentiska upplevelser och 

sinnesförnimmelser (Johnston, 2014). I studien syns det som en slags pågående naturvetenskap, 

ett ”hålla påande” genom barnens handlande. Dessa erfarenheter från barnens handlande kan 

tänkas bli en erfarenhetsbank, en slags pågående naturvetenskap eller det Caiman (2015), 

benämner naturvetenskap i tillblivelse. Barnets olika erfarenheter av att exempelvis gunga kan 
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läggas till varandra och ses i ett förändrat handlande, där naturvetenskap som område och 

processer av undersökande är under konstruktion samtidigt. Ett annat begrepp kring processer 

av att göra naturvetenskap är doing science, där naturvetenskapligt lärande också beskrivs ske 

i autentiska situationer (Siry, Ziegler & Max, 2013). Ytterligare ett sätt att se på 

meningsskapande processer utifrån praktiska handlingar är utifrån en individuell dimension, 

gällande relationer mellan handlingen och dess konsekvenser (Klaar, 2013). Här ses 

meningsskapande utifrån förändrat handlande, vilket kan vara både kroppsligt och verbalt 

(Elfström et al., 2014). Gemensamt för dessa processfokuserade studier är praktiska autentiska 

situationer som en del av naturvetenskapligt lärande, vilka jag menar är tydliga i studien.  

 

10.2 Plats och material 
Den aktuella förskolegården innehåller genom sin yta stor variation, utifrån resultaten från 

analysen med hjälp av OPEC (Mårtensson, 2013). Förskolegården visar därför på stora 

möjligheter till utmaningar, stimulans och möjligheter till en attraktiv lek. Det beror på att stora 

ytor i sig innehåller en mer varierad miljö, som bättre kan stödja och stimulera barns lek, vilket 

har betydelse för deras möjligheter till meningsskapande (Grahn, 2007; Moser & Martinsen, 

2010; Mårtensson, 2013). Under observationerna vistades flest barn i den så kallade 

naturinspirerade och ostrukturerade delen av förskolegården, som erbjöd kuperad naturmiljö 

med både berg, rinnande vatten och växtlighet. Här fanns dessutom material som troligtvis inte 

tillförts platsen utan fanns där på grund av miljöns förutsättningar, såsom pinnar från träden 

och stenar i terrängen, det vill säga ekologiska element som kan påverka barns lek och 

utforskande (Nedovic & Morrissey, 2013; Mårtensson, 2013). Ekologiska element användes i 

utforskande handlingar i många av observationerna. I kategorin Ösa, hälls vatten och grus, 

medan olika stenar och den cylinderformade grenbiten användes vid lastpallen i kategorin Falla. 

Dessa naturmaterial blir på så sätt till förutsättningar i barnens lek och utforskande, vilket 

Änggård (2012) liknande pekar på. Om jag hade frågat barnen vad de var upptagna med hade 

de säkerligen nämnt vad de lekte, men jag har valt att se på de möjligheter platsen erbjöd för 

handlingar och naturvetenskapligt meningsskapande, möjligheter till erfarenheter och 

kunskaper genom barnens egeninitierade handlingar, vilket ofta kunde tolkas som lek. 
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Lekens betydelse i förskolan ses ofta som en självklarhet. Men att lärande om innehåll 

som knyter an till naturvetenskap och teknik sker genom lek kan inte tas för givet. 

Lekens innebörd beror ibland på det material och den utrustning som finns tillgängligt, 

andra gånger på vilka som deltar i leken. (Skolverket, u.å, s.3) 

 

Vilka material barnen omges av har på så sätt betydelse för hur de kan relatera till 

naturvetenskap, särskilt utifrån ett konstruktionistiskt förhållningssätt där det ständigt pågår en 

kommunikation mellan barnet och världen genom olika material och möten (Nordin Hultman, 

2008). Exemplet där barnet rullar ned för slänten i kategorin Falla kan utgå från barnets intresse 

och motivation, som en drivkraft att söka kunskaper genom lek, samspel och utforskande med 

material, platsen och de andra barnen. Utifrån ett konstruktionistiskt synsätt var slänten som 

plats och materialen, lastpallar, stenar och grenbiten, medskapare till naturvetenskapligt 

meningsskapande på förskolegården. En tanke och kroppslig upplevelse kan vara barnets 

rullande av den cylinderformade grenbiten och att barnet sedan själv rullade ner för slänten likt 

grenbiten. De olika materialen ger olika möjligheter till undersökande och utforskande genom 

deras olika kvalitéer, såsom varierande storlek, form och tyngd, vilket Elfstrand et al. (2009) 

också nämner. Det finns en mängd olika lutningar och höjder att falla från, till exempelvis 

lastpallarna, slänten och stenarna. Barnets kropp och de olika materialen, såsom stenarna och 

den cylinderformade grenbiten, hade olika förutsättningar att falla från de olika höjderna. På så 

sätt blir det dessutom tydligt att platsen och materialen kommunicerar, får våra kroppar att 

agera, blir igångsättare av olika händelser och processer genom erbjudanden, upplysningar, 

frågor och utmaningar. Vi blir till i olika relationer med omvärlden, mänskliga relationer likaväl 

som relationer till olika material och företeelser runt omkring oss, såsom idéer /tankar om 

världen, väder och sinnesupplevelser (Hultman, 2016). Liknande olikheter och funktioner som 

beskrivits ovan menar Elvstrand et al. (2009) definierar barnens begrepp och gör frågor kring 

vad vi tänker och kroppsligt upplever, om barnen har tillgång till en stödjande och utmanande 

miljö. Materialens egenskaper har även de betydelse då exempelvis en viss sorts sand kan 

påminna barnet om ett ljud eller konsistens, som de tidigare erfarit, och nu kan sätta igång 

associationer (Elfström et al., 2014) utifrån nya erfarenheter. På så vis kan materialens kvaliteter 

möjliggöra att barnen utvecklar helt nya förståelser. Materialen som beskrivits ovan är exempel 

på material som går att flytta utifrån barnens egna idéer och behov.  
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Resultaten i min undersökning visar på betydelsen av flyttbara material då de blev erbjudanden 

för förskolebarnens handlingar och meningsskapande. De erbjöd möjligheter till undersökande, 

jämförande och hanterande av olika material efter egna tankar och strategier, det vill säga 

erbjudanden och möjligheter att förändra sitt handlande i ett prövande och samhandlande med 

materialens olika tyngd, storlek och struktur. Exempel på flyttbara material på den aktuella 

förskolegården var spadar, muggar, gungor, plastpallen, lastpallar, klättervägg och sand. 

Spaden och muggen användes exempelvis för att ösa olika material, som kan bidra till frågor 

om och jämförelser av att ösa olika material. Frågor som denna kan uppstå och bli en tillgång i 

lärandet, då ”utforskandet av tingens beskaffenhet via våra sinnen som olikheter och materials 

funktioner definierar barnens begrepp och gör frågar” (Elfström et al., 2014 s. 23). Ett sätt att 

erfara världen och göra tolkningar av den är genom våra sinnen. För att frågor ska uppstå måste 

materialen finnas till hands och bjuda in till naturvetenskapliga möten, eftersom det är först då 

som de kan vara med och forma vårt tänkande (Hultman, 2016), vilket jag på samma sätt menar 

att exemplen visar på.  

 

Förskolegården innehöll dessutom vissa strukturerade delar och inslag, såsom exempelvis 

lekställningar, lekhus, gungställningar, rutschkanor samt byggda skydd för väder och vind, 

motorikbana, odlingar och eldstad. I mina observationer såg jag ofta färgglada plastspadar och 

plastspänner av en storlek. På liknande sätt visar Moser och Martinsen (2010), att 

förskolegårdar i Norge är varierade men tämligen likartade gällande innehåll och material, 

vilket också är min erfarenhet av svenska förskolegårdar. Som jag ser det utmanar miljön på 

den aktuella förskolegården barnens naturvetenskapliga meningsskapande och ger möjlighet 

till praktiska autentiska situationer som en del av naturvetenskapligt lärande genom olika 

processer. Det blir en slags pågående vetenskap på plats. Här skriver Lpfö 98/16 (Skolverket, 

2016) att ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.” (s.16). Resultaten visade på 

att plats och material utmanade barnens naturvetenskapliga meningsskapande. De utgjorde 

förutsättningar för deras naturvetenskapliga meningsskapande samt utgjorde förutsättningar för 

hanterandet av material och kropp. Här trycker Elfström et al (2014) på att ”Om såväl barn och 

vuxna ska kunna upprätta en kommunikation och relation med sin omgivning måste de ha 

möjlighet att utforska med hjälp av så många sinnen som möjligt.” (s. 45). Förskolegården 

liksom uppmanar till rörelse och smidighet, som att sträcka ut kroppen för att komma upp på 

gungan eller ta sig fram i den kuperade terrängen vid vattendraget. Elfström et al. (2014) visar 

dessutom på att barn ofta förhåller sig till utforskande i lek och fysisk aktivitet, något som jag 
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även uppfattar i denna studie. Det krävs exempelvis styrka och samhandlande för att ta sig upp 

på gungan, vilket belyser samhandlande med miljön. Vårt handlande styrs av våra sinnen, då 

de och miljön blir viktiga förutsättningar för lärandet (Mårtensson, 2013).  

 

10.3 Studiens implikationer  
I undersökningen har barnens meningsskapande varit i fokus utifrån deras handlingar och 

kroppsliga uttryck (jfr. Klaar, 2013; Larsson, 2016), det vill säga ett barnperspektiv, där vuxna 

försöker förstå barns handlingar, erfarenheter och uppfattningar om världen (Sommer, Pramling 

& Hundeide, 2011). Barnperspektivet är mindre vanligt i studier kring naturvetenskap i 

förskolan och är därför en av studiens styrkor. En annan styrka är att belysa naturvetenskapligt 

meningsskapande i förskolan utifrån relationerna plats och miljö samt de olika material som 

finns på förskolegården.  

 

Studiens resultat visar på betydelsen av förskolegårdens storlek, olika fysiska möjligheter på 

platsen, som exempelvis en kuperad terräng, samt att löst och flyttbart material är betydelsefullt 

för barnen, när barnen i denna studie konstruerar mening kring naturvetenskap. Platsens 

beskaffenhet möjliggjorde olika meningserbjudanden och blev möjligheter för barnens 

handlingar och naturvetenskapliga meningsskapande. Utifrån dessa resultat, samt utifrån 

tidigare forskning, ser jag det som betydelsefullt att erbjuda en varierad förskolegård, där både 

plats och miljö och erbjudna material däri är viktiga för att stödja barnens naturvetenskapliga 

meningsskapande. I kontrast till detta visar Little och Wyver (2008) att västvärlden generellt 

utvecklas mot att barn får färre möjligheter till utomhuslek. Liknande visar samhällsdebatten i 

Sverige på inlägg om förskolor där förskolebarns tillgång till förskolegårdar minskar 

(Tonström, Rosencratz, Röstlund Jonsson & Stigfur, 2017; Asaker & Andersson, 2011; 

Henricson, 2016). Därför är kunskaper kring förskolegården som plats och relationer till 

material däri betydelsefulla.  

 

Många förskolebarn har ändå en lång relation med en förskolegård, vilket gör det betydelsefullt 

vilka möten som möjliggörs. I utomhusmiljön erbjuds också delvis andra material, i ett annat 

sammanhang och i en annan miljö jämfört med inomhus. Att benämna uteverksamheten och 

belysa den utifrån platsens möjligheter tror jag är en viktig utgångspunkt och att inte bara utgå 

från vistelsen. På liknande sätt menar Larsson (2016) att ”Utan en medveten didaktik kan jag 

se en risk att begynnande fysik blir något som barn enbart hanterar själva, vilket kan bidra till 

ojämlika villkor för barns möjligheter att utveckla kunnande kring sådana innehåll.” (s. 85). 
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Därför menar jag att det är viktigt att tänka på och iscensätta lärande utifrån plats, miljö och 

material. Relationer med materialen som finns i vår omgivning är betydelsefulla och lärorika, 

vilka det vore problematiskt att bortse ifrån, eftersom det i så fall skulle begränsar en rad 

aspekter av lärande (Hultman, 2016). 

 

Studien bidrar med kunskaper kring verksamheten på den aktuella förskolegården, utifrån 

lärmiljö samt kunskaper kring praktiska autentiska situationer, som en del av naturvetenskapligt 

lärande. Dessa kunskapsprocesser kan också beskrivas som naturvetenskap i tillblivelse (Klaar, 

2013) eller som doing scienc (Siry, Ziegler & Max, 2013), det vill säga processer av att göra 

naturvetenskap där både naturvetenskap som innehåll och processer av undersökande är under 

konstruktion. Viktigt att nämna är att det inom förskolan finns en kritik mot en ”görandekultur”, 

där didaktiken kommit i skymundan, att göra utan reflektion, vilket även belyses av 

Skolinspektionen (Skolverket, 2017). Dock har detta görande varit mer kopplat till personalens 

genomförande av olika aktiviteter för att sysselsatt barnen än om att personalen erbjudit 

meningsfulla lärmiljöer utifrån barnens lärprocesser. Det är alltså inte barnens eget görande i 

aktiviteter och handlande som kritiseras. En risk som belyses är dock att det finns en förväntan 

på att barn själva ska upptäcka naturvetenskapliga processer och att olika material kan bidra till 

barns kunskaper (Elm Fristorp, 2012). Det behövs därför en medveten didaktik kring vad 

naturvetenskaplig undervisning i förskolan kan vara. Larsson (2016) beskriver undervisning 

som ”Att planera, skapa och fånga möjliga situationer” (s. 82) och att de inte ska ses som 

åtskilda sätt att arbeta på utan kan kombineras och varieras utifrån situation. Utifrån en 

konstruktionistisk tolkning är både människor och material aktörer i barns lärande och det är 

därför betydelsefullt att organisera och skapa förbindelser i den pedagogiska miljön (Hultman, 

2016). Genom att iscensätta undersökande och laborativa sammanhang med olika konkreta 

material och representationer utifrån didaktiska val, menar Tu (2006) att det förbättrar barns 

möjligheter till naturvetenskapligt lärande och stödjer lärares undervisning. På liknande sätt 

menar O´Brien och Herbert (2015) att miljön är betydelsefull utifrån att den kan stödja barns 

utforskande av naturvetenskapliga fenomen samt stödja personalens pedagogiska arbete, trots 

bristfälliga kunskaper i naturvetenskap. Denna studie bidrar därför med kunskap om hur de 

aktuella barnens meningsskapande i naturvetenskap, genom egen handling utifrån 

spänningsfälten, relationerna plats och miljö samt de olika material som fanns på 

förskolegården kan förstås. 
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10.4 Fortsatt forskning 

I denna studie har barnens meningsskapande varit i fokus och utifrån en posthumanistisk 

tolkning står barn, pedagoger och pedagogisk miljö hela tiden i relation till varandra. ”Barn, 

pedagoger och pedagogisk miljö hänger samman – det som förbinder är allas vår önskan att 

skapa mening utifrån olika perspektiv.” (Linder, 2016 s 21). Det går därför inte att bortse från 

pedagogerna då deras förhållningssätt påverkar barnens möjligheter till lärande. Liknande lyfter 

Klaar (2013) meningsskapande som en kulturell dimension, där organisation av förskolans 

verksamhet har betydelse för barns möjligheter till meningsskapande. Ett exempel på hur 

pedagogernas förhållningssätt möjliggjorde barnens naturvetenskapliga meningsskapande i 

denna studie var hur pedagogerna förhöll sig till vattendraget, vattnet och hur barnen kunde 

vistas där. Här möjliggjorde pedagogernas förhållningssätt att barnen kunde utforska vattnet, 

kunde bli blöta och smutsiga, vilket dessutom åskådliggörs av Landt Ifvarsson (2013) som 

viktiga aspekter. Barnen hade dessutom möjlighet att vistas utomhus i olika väder, vilka är 

normer och förhållningssätt som lyfts av Klaar (2013). Ytterligare ett förhållningssätt var att 

barnen hade tillgång till olika flyttbara material såsom muggar, spadar, stenar och grus, som 

kunde flyttas utifrån barnens egna tankar och idéer. Pedagogerna erbjöd och skapade genom 

dessa förhållningssätt olika förutsättningar för barnens lärande likaväl som genom de 

miljöerbjudanden och lärmiljöer som initierades genom att pedagogerna arrangerade material 

och iscensatte olika möten. Pedagogiska miljöer och iscensättandet av dessa är betydelsefulla 

utifrån hur utforskande möjliggörs (Elfström et al., 2014). Det kan också vara ett sätt att förhålla 

sig till undervisning i förskolan (personlig kommunikation, föreläsning Dahlberg, 5 maj 2017). 

I ”Didaktiska strategier inom naturvetenskap i förskolan” lyfter Skolverket. (u.å.) att lärmiljön 

kan bli ett stöd genom: 

 

Att organisera verksamheten så att det blir möjligt för barnen att utvidga sin lek genom 

att se till så att de har tillgång till material och utrustning som bidrar till utforskande 

och undersökande i vardagen. (s.1) 

 

Sammantaget visar det på att förskolans organisation, pedagogers kunskaper och intressen på 

den aktuella förskolan är betydelsefulla aspekter och belyser barnens möjligheter och 

meningsskapande på förskolegården. Hur pedagoger tänker om miljö och material påverkar 

barnens möjligheter att utforska, undersöka och skapa kunskap (Lenz Taguchi, 2012; Dahlberg 

et al., 2006). Det hade därför varit intressant att undersöka hur pedagogerna tänker kring de 
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olika meningserbjudanden som finns på förskolegården och hur pedagogerna organiserar för 

lärande utomhus. Vilka tankar finns det exempelvis kring tillgången till material utifrån 

undersökande och utforskande på förskolegården kopplat till undervisning i förskolan?
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