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Sammanfattning 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur barn i förskolan samspelar och 
interagerar med naturen. Som metod kommer vi använda oss av observationer, 
gåturer och informella samtal. Vårt resultat visar att naturens artefakter kan 
användas för att skapa ett socialt samspel barnen sinsemellan samt skapa ett 
socialt lärande, barns relationer till naturen och varandra kan uppstå genom 
socialt samspel eller lek. Genom att barn undersöker och ställer frågor medieras 
kunskap med hjälp av artefakter i det sociala lärandet (Williams 2011, s 40). Vår 
slutsats är att barnen på den avdelning som undersökningarna gjordes använde 
sig aktivt av de olika artefakterna som naturen har att erbjuda för att påbörja 
det sociala samspelet med sina kamrater. Vi kan även dra slutsatsen att barns 
interaktion är en viktig del av lärandeprocessen, då kunskap bildas och ombildas 
(Änggård 2008, s 231). 
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Förord 
Till en början fanns ett intresse att studera hur en förskola jobbar med naturens skiftningar, ekologi 
och kretsloppen i naturen som påverkas av dessa. Detta ändrades sedan till ett fokus på barnens 
perspektiv, hur ser barn på naturen? Vilka frågor uppstår? Hur används naturens material i barnen lek 
och i det sociala samspelet?  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Arbetet med studien började med att vi diskuterade vilken typ av förskola vi skulle kontakta, vi kom 
gemensamt fram till att det som skulle gynna oss mest inför arbetet var att besöka en I Ur och Skur 
förskola. Vi delade upp förskolorna, så att vi kontaktade några var för att kunna få ett större utbud. 
Under arbetets gång har vi använt oss av Google doc , för att kunna skriva samtidigt, vi skulle på så 
sätt kunna ta del av varandras bidrag samt kunna lägga in kommentarer. Att använda oss av Google 
doc var givande för vår del då vi bor långt ifrån varandra. Vi har under arbetets gång suttit tillsammans 
så mycket vi kunnat. Amanda har anpassat sig och åkt till Sandra, för att hennes minsta son skulle 
slippa fara runt. Arbetsfördelningen har vi delat på. Vi har tillsammans skrivit punkter under varje 
rubrik för att sedan kunna skriva ihop det till en löpande text, vissa delar tillsammans medans vi 
delade upp vissa delar. Exempelvis kunde Sandra bidra mer på metod delen då det var hon som var ute 
på förskolan och gjorde observationerna medan Amanda fokuserade på att jobba med teori eller någon 
annan del av uppsatsen, detta på grund av missförstånd samt försenat brottsregisterutdrag. Vi är 
tacksamma att vårt samarbete med studien och arbetet fungerat så bra. 
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1.Inledning 
Enligt Skolverket (2015) finns det begränsad forskning kring naturvetenskap bland barn i förskolan, 
det har under 2010-talet börjat komma mer forskning kring området (Skolverket 2015, s.1).  I den 
nuvarande läroplanen nämns naturvetenskap i förskolan i tre delar av läroplanen; förskolans ansvar, 
det förskolan ska sträva efter samt arbetslagets ansvar.  
 
Den första delen går ut på vad förskolan ska sträva efter för varje barn, den nuvarande läroplanen 
skriver här att varje barn ska få utveckla sin förståelse för naturvetenskap och de samband som finns i 
naturen. De ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper kring växter, djur, fysikaliska fenomen samt 
kemiska processer. Vidare ska varje barn få möjlighet att ställa frågor kring naturvetenskap och 
utveckla sin förmåga att utforska, urskilja och dokumentera. I den andra delen om förskolans ansvar 
ska barnen stimuleras och utmanas i sina intressen kring naturvetenskap samt teknik. Slutligen ska 
arbetslaget i förskolan utmana varje barns nyfikenhet för språk, kommunikation, naturvetenskap, 
matematik och teknik (lpfö98 2016 ss.10–11).                                                     
 

I den kommande läroplanen som kommer träda i kraft våren 2019 står det i den första delen att 
förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla sina kunskaper kring naturvetenskap inkluderande 
kunskapen om växter, djur, fysikaliska fenomen samt kemiska processer. Vidare ska varje barn få 
möjlighet att utveckla sina förmågor att utforska och använda sig av olika uttrycksformer för att 
beskriva samt ställa frågor kring naturvetenskap och teknik. I den andra delen ska varje förskollärare 
ansvara för att barnen utmanas och stimuleras i språkutveckling, kommunikation, naturvetenskap, 
matematik och teknik. Slutligen ska arbetslaget utmana varje barns nyfikenhet och förståelse för alla 
ämnen nämnda ovan (Lpfö 18, ss.14–15). 
 

Enligt Sheridan (2010, s.11) vilar förskolans läroplan på sociokulturella teorier, då det framgår att barn 
lär sig genom att kommunicera och samspela med personer i sin omgivning vilket vi ser även i delen 
om naturvetenskap. Vi ska nu jämföra de olika punkterna som vi har lagt upp ovan med varandra, inga 
stora förändringar har skett utan snarare är det några ord som är olika.  
 
I den första punkten av den nuvarande läroplanen står det att barn ska utveckla sin förståelse om 
samband i naturen vilket har tagits bort i den nya läroplanen, annars är dessa identiska. I nästa punkt är 
det endast en sak som har ändrats, förmågan att urskilja. Dock har den nya läroplanen lagt till att 
barnen ska få förutsättningen att “beskriva med olika uttrycksformer” (Lpfö 18 s.14) vilket inte finns 
med i den nuvarande. Detta kan vi tolka som att barnen ska få förutsättningen att utforska på det sätt 
som passar varje barn, vissa kanske vill måla medan andra kanske vill använda kroppen i exempelvis 
dans för att utforska naturen. Nästa punkt handlar om förskolans ansvar där den nya läroplanen har 
utvecklat denna punkt. I den nuvarande läroplanen ska barnen endast “Stimuleras och utmanas i sitt 
intresse för naturvetenskap och teknik” (Lpfö98 2016, s.11). Medan den nya läroplanen som ska träda 
i kraft under 2019 säger att varje förskollärare ska ansvara så att barnen även stimuleras i sin 
utveckling av språk och kommunikation samt i matematik och teknik utöver naturvetenskap. Den sista 
punkten handlar om arbetslaget, här är den nuvarande och kommande läroplanen identiska. 
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Enligt skolverket är naturvetenskapens del i förskolan under utveckling (Skolverket 2015 s.3).  Vidare 
tydliggör skolverket (2015) att det i skollagen står att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund 
(ibid s.2). I förskolans läroplan under målformuleringar framkommer även att naturvetenskap och dess 
innehåll ska riktas till alla barn i förskolan samt att barnen ska få möjligheter att utforska sitt 
meningsskapande inom naturvetenskap. Skolverket (2015) tydliggör att en vuxens närvaro i barns lek 
kan bidra till samspel samt utforskande. Lekens upplevelser blir både spännande och meningsfulla där 
naturvetenskapliga begrepp kan sättas samman i konkreta situationer (Skolverket 2015, s.3).  
 

“Kommunikation, dialog och samspel är viktiga frågor för barns lärande och välbefinnande, oavsett var de 
befinner sig och under vilka omständigheter” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2010, s.11).  

 

Därav finns ett intresse att undersöka vidare hur barn använder sig av naturen, hur de ser på naturen 
samt hur deras frågor kring naturen används i verksamheten.  Hur använder de sig av materialet? Vad 
reflekterar de över? Detta är intressanta frågor att forska kring anser vi, eftersom barns delaktighet är 
en så pass stor del av den dagliga verksamheten. Elm Fristorp (2012) beskriver i sin avhandling vikten 
av barns meningsskapande och deras egna reflektioner och vikten av att vi som pedagoger ser deras 
perspektiv (Elm Fristorp 2012, s.275). Ämnet har blivit mer och mer forskat om på senare tid men vi 
anser att det fortfarande finns mer att undersöka eftersom barn är kontinuerligt föränderliga och det 
finns ingen metod som kan användas på alla barn för att få syn på barnets perspektiv. 

2.Tidigare forskning 
Följande kapitel kommer redogöra för den tidigare forskning som ansetts vara relevant utifrån studiens 
syfte och frågeställningar. Den tidigare forskningen består av sex stycken artiklar samt två 
avhandlingar. Artiklarnas gemensamma fokus behandlar barns användning av naturens material, 
naturen som plats samt hur barns frågor. om inom leken i förskolan.  

 

2.1 Interaktionens betydelse för barns lärande 
I artikeln Interaktionens betydelse för barns lärande – en studie av barns möte med slöjd i förskolan av 
Eva Ahlskog - Björkman (2014) är syftet att se vad interaktion och samspel har för betydelse i 
lärandeprocesser, vad det sociala samspelet har för betydelse i förskolan. (Ahlskog - Björkman 2014, 
s.1). Artikeln skrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett centralt begrepp utifrån denna teori är 
mediering som beskrivs som att ”människor inte står i direkt kontakt med omvärlden utan hanterar den 
med hjälp av fysiska och språkliga eller intellektuella redskap” (Ibid.s.3). Två andra begrepp som 
också uppkommer i artikeln är interaktion och utvecklingszon, Ahlskog- Björkman (2014) refererar 
dessa begrepp till Pramling Samuelsson och Sheridan som menar att det är genom den interaktion som 
finns mellan pedagoger och barn som ger barnen möjlighet att lära men även att barn lär genom 
varandra (Ibid.s.4). Utvecklingszon beskrivs som att det är vad barnet kan på egen hand men även vad 
barnet kan med hjälp av en pedagog eller annat barn. I och med detta begrepp så uppkommer även 
begreppet appropriering vilket handlar om att ta in ny kunskap från andra vuxna och barn i 
verksamheten (Ibid.s.4). Forskaren har i denna studie använt sig av videografi som metod för att få 
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fram resultatet då man inte enbart är intresserade av den verbala kommunikationen, utan man vill även 
få med den kommunikation ”som sker med hjälp av fysiska redskap, således olika redskap och 
handlingar” (Ahlskog – Björkman 2014, s. 6).  

2.2 Barns meningsskapande i ett projekt om 
biologisk mångfald och ekologi 
Barns meningsskapande i ett projekt om biologisk mångfald och ekologi är en artikel skriven av 
Cecilia Caiman och Iann Lundegård (2015) där man följt en verksamhet som inriktat sig på ett projekt 
kring biologisk mångfald. Syftet med artikeln är att låta barnen få upptäcka och utforska mellan 
organismer och dess miljö (Caiman 2015, s.73), samt hur barns meningsskapande utvecklas kring 
djurens former, beteende och ekologi (Ibid. s.77). Caiman (2015) vill även genom sin studie ”generera 
kunskap om vilket innehåll barn konstituerar under sitt utforskande av organismer” (Ibid. s.76).  I 
studien har fyra operationella begrepp använts, de är stå fast, relation, möte och mellanrum för att få 
fram och beskriva de meningsskapande som barn skapar kring biologi och dess mångfald (Ibid. s.77). 
Caiman (2015, s.77) tar även upp begrepp som urskilja, utforska, dokumentera som hon kopplat till 
läroplanen för förskolan (Skolverket 2010). Denna studie är en kvalitativ studie som har sina rötter i 
epistemologin, de har i sitt arbete använt sig av Praktisk Epistemologisk analys (Ibid.s.77). Vid 
analysering av studien har forskarna inte kunnat utgå från endast det verbala språket utan de har även 
fått ta hänsyn till kroppsliga handlingar samt samtalstempo för att få fram meningsskapande bland de 
yngre barnen (Ibid. s.77).  Forskarna har valt att följa och studera pedagoger och barn när de arbetar 
kring innehållet biologisk mångfald (Ibid. s.74). Denna artikel är relevant för vårt syfte eftersom det 
tar upp hur man kan jobba med ett naturvetenskapligt arbete i förskolan. Frågeställningarna på vilka 
olika sätt barn skapar mening om djur och natur och i vilken ordning ett naturvetenskapligt innehåll 
växer fram kan vi relatera till vårt intresse att undersöka hur barn använder sig av naturen vilket vi 
kommer beskriva senare i avsnitt 3, syfte och frågeställningar.  
 

2.3 Design för lärande 
Annika Elm Fristorps doktorsavhandling, Design för lärande – barns meningsskapande i 
naturvetenskap (Elm Fristorp 2012) har i likhet med artiklarna ovan studerat, analyserat samt i studien 
uppmuntrat barns tankar och frågor om sin omgivning. Elm Fristorp vill med sin studie skapa en ökad 
förståelse för barns meningsskapande i olika lärmiljöer genom att bättre se barns perspektiv. Med 
begreppet meningsskapande syftar Elm Fristorp på ”den grundläggande drivkraften bakom all 
kommunikation mellan människor. Meningsskapande handlar här om den initiala motivationen i 
interaktionen” (Elm Fristorp, 2012 s.22). I det här fallet är det alltså barnens kommunicerande och 
interaktioner. Studien utgår från en semiotisk, multimodal och designorienterad teori där barnens 
kommunikation ses som en läroprocess, inte bara genom verbal kommunikation utan även genom 
exempelvis teckningar eller lek. Multimodal och designorienterad teori har arbetats fram av Kress, 
Selander och ett flertal andra (Hodge & Kress, 1998; Kress et al. 2001; Kress, 2003; Selander & 
Rostvall, 2008; Kress, 2009; Kempe & West, 2010; Selander & Kress, 2010 I Elm Fristorp, 2012). 
Studien är gjort utifrån kvalitativa metoder, genom observationer och videodokumentationer som 
redskap att samla empiriskt material som sedan analyseras.  
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Elm Fristorp (2012) har i sin avhandling synliggjort hur barns och pedagogers kommunikationsprocess 
kan utveckla barns och pedagogers teckenskapande om det kan bearbetas med hjälp av begrepp som 
meningsskapande eller design, samt hur barn och pedagoger interagerar och skapar mening runt 
naturvetenskap och naturvetenskapliga objekt. Avhandlingen har även bidragit med en ökad förståelse 
kring designen av en verksamhets läromiljöer, hur den är organiserad och hur materialet på förskolan 
används. Enligt studien är barnens egna reflektioner och meningsskapande av stor betydelse (Elm 
Fristorp 2012 s.275). Även här återkommer temat om barnens frågor men får utvecklas vidare till hur 
kommunikationen kan ske mellan barn och pedagog, hur pedagogen och barnet tillsammans 
interagerar med naturen och lärmiljön.  
 

2.4 Lärares tal och barns nyfikenhet 
Susanne Thulin (2011) har skrivit avhandlingen Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om 
naturvetenskapliga innehåll i förskolan där det övergripande syftet är att förmedla ny kunskap kring 
hur barn kommunicerar kring naturvetenskapliga innehåll i förskolan tillsammans med läraren. Denna 
studie är baserad på tre empiriska studier där författaren besvarar sina forskningsfrågor utifrån tre 
olika perspektiv i tre olika delstudier. I delstudie ett ligger tonvikten på lärarens perspektiv, i delstudie 
två utgår man från både lärarnas och barnens perspektiv sedan i den tredje delstudien barns perspektiv 
(Thulin 2011, s.33). Författaren vill fokusera på den verbala kommunikation och samtal som sker 
mellan barn och lärare när det handlar om naturvetenskapliga innehåll i förskolan. ” Intentionen är 
istället att studera hur lärandets objekt – inom ett naturvetenskapligt kunskapsområde – iscensätts och 
verbalt kommuniceras inom ramen för lärarinitierade aktiviteter i förskolan” (Thulin 2011, s.65). Den 
teoretiska utgångspunkten som Thulin (2011) använt sig av i sin forskningsstudie för att närma sig sitt 
syfte och sina frågeställningar har hon mestadels utgått från fenomenografisk forskningsansats med 
inriktning mot utvecklingspedagogik. Thulin (2011) har även använt sig av ett sociokulturellt 
perspektiv för att få svar på lärarens förhållningssätt både gentemot förskolans historia men även om 
förskolans uppdrag (Ibid. s.65). Tankeakt och tankeprodukt är två begrepp som används inom 
fenomenografin, de handlar om att tankeakten är en process som leder fram till en bestämd 
tankeprodukt (Ibid. s.66). Två andra begrepp som även uppkommer är lärandeobjekt och lärandets akt. 
Den metod Thulin (2011) använt sig av när hon samlat in sitt empiriska material är 
videoobservationer, totalt tretton stycken med varierande längd. Video Observationerna har sedan 
transkriberats till text (Ibid. s.75). 

 
2.5 Skogen som lekplats 
Änggård (2008) har även skrivit artikeln Skogen som lekplats – naturens material och miljöer som 
resurser i lek, där syftet med artikeln är att analysera hur barn på förskolan använder naturens material 
och miljö i sociala leksammanhang (Änggård 2012, s.221). I artikeln nämns begreppet affordance som 
kan beskrivas som erbjudande. Begreppet har sedan översatts till erbjudande, meningserbjudande och 
inbjudan som Änggård (2008) använder sig av i sin artikel (Ibid. s.222). Även denna studie har en 
etnografisk ansats. Den metod som Änggård (2008) använt sig i denna studie är olika observations 
varianter, både med och utan video, även samtal och intervjuer med både barn, vårdnadshavare och 
personalen på förskolan, samt dokumentation som funnits på förskolan (Ibid. s.224). När man läser 
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artikeln kan man ana att det är Neomaterialism som används som teori för denna artikel, då det handlar 
om olika material och dess påverkan. Änggård (2008) beskriver även den ekologiska teorin som 
kopplas till James Gibson som anses vara liknande den fenomenologiska teorin (Ibid. s.222). Änggård 
(2008) skriver om barnens användning av naturens material och miljö i olika sociala leksammanhang 
(Ibid. s.231). Att redan i tidig ålder förmedla hur och vad man kan använda sig av i naturen vid lek är 
viktigt, då skogen som lekplats blir som en frizon för barnen i dess lekande. Det uppstår oftast mindre 
konflikter ute i naturen än vad det gör på våra förskole gårdar. När vi är ute i naturen är det viktigt att 
vi är medforskande pedagoger, är uppmärksamma på om barnen hittar ett djur, att man då stannar upp 
och pratar om det man funnit, det kan främja barnets eller barnens meningsskapande om just det 
utvalda området. Att prata och upptäcka biologi tillsamman med barnen, hur ser ett djur ut, vad har 
den för påverkan i vår natur, varför finns insekten exempelvis. Låta barnen få en förståelse att allt som 
växer och finns i vår natur finns där av en orsak. Interaktionen är en viktig del i barnens 
lärandeprocess, då det är genom detta som ny kunskap bildas och ombildas, tillsammans med andra 
medmänniskor. (Ibid s.231). 

 

2.6 Making use of “nature” in an outdoor 
preschool 
Artikeln, Making Use of “Nature” in an Outdoor Preschool: Classroom, Home and Fairyland 
(Änggård 2010) beskriver en studie med syftet att undersöka hur naturen kan användas pedagogiskt 
och hur pedagogerna utforskar olika delar av naturen tillsammans med barnen och presenterar dem 
som en del av verksamheten. Studien utspelar sig på en ur- och- skur förskola där det är en naturlig del 
av vardagen att spendera majoriteten av tiden utomhus. Studien analyseras utifrån olika teoretiska 
utgångspunkter, Änggård använder olika situationer och relaterar dem till olika teoretiker. Exempelvis 
att barnen ofta beskrivs i situationer där de blir uppmuntrade att utforska sin omgivning fritt och på så 
sätt lära genom utforskande. Detta tankesätt är enligt Änggård taget från både Dewey och Piaget 
(Dewey 1990; Piaget 1989 I Änggård 2010 s.12). I en annan situation beskrivs barnens lärande som 
nära till både Rousseau (1762) och Fröbel (1826) i och med att pedagogerna inte nödvändigtvis är där 
för att lära barnen fakta om naturen utan snarare låta barnen lära genom utforskande och lek. Data i 
studien har samlats in genom ett flertal olika metoder, bl.a. Fältanteckningar, videoobservationer, 
informella samtal med barnen på förskolan, intervjuer med både personal på förskolan och föräldrar 
samt fotografier och dokumentationer på förskolan (Änggård 2010, s.7). 

 

2.7 Att skapa platser i naturmiljöer 
Eva Änggård (2012) har skrivit artikeln Att skapa platser i naturmiljöer, Om hur vardagliga praktiker i 
en I Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet där syftet och fokus med artikeln är att få 
reda på hur barn och vuxna på förskolan tillsammans skapar platser när de vistas i naturmiljöer. Syftet 
är även att få fram hur barn och förskolepersonal använder platserna i naturen och dess betydelser i 
den vardagliga verksamheten (Änggård 2012, s.1). De begrepp som uppkommer i artikeln är artefakter 
och plats begreppet. Änggård (2012) skriver om att artefakter som finns på platser som människan 
skapat finns där och ger platserna betydelse. Plats begreppet delas in i tre olika rum, det primitiva 
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rummet, det perceptuella rummet samt det existentiella rummet. Med det primitiva rummet menar 
Änggård (2012) att det är platser där det finns saker på platsen som har en viss funktion. Hon 
beskriver det perceptuella rummet som ett rum som är individuellt beroende på hur det uppfattas och 
tas i bruk, det får en personlig betydelse. Nästa rum som är det existentiella rummet skapas 
tillsammans med andra människor ur en kulturell grupp. Affordance är ett begrepp som även nämns i 
artikeln där det är samspelet mellan människan och miljön som är i fokus, hur naturen och miljön kan 
användas av människan (Ibid. s.2). Den metod som Änggård (2012) har använts sig av har en 
etnografisk ansats. Det empiriska materialet består av fältanteckningar, videoobservationer, informella 
samtal med barnen, intervjuer med personal samt fotografier och lokala dokument från förskolan. All 
data som samlats in har sedan transkriberats till en löpande text (Ibid. s.5). 
 
I Änggårds (2008, 2010, 2012) artiklar beskrivs resultaten kring hur man kan använda sig av naturen 
som plats, hur naturen kan användas samt hur vi som pedagoger väljer att presentera den för barnen 
och deras olika relationer till det. Enligt Änggård (2010, s.13) kan naturen ses som ett klassrum där 
barnen lär sig genom att utforska. Även i sin artikel från 2012 tar Änggård upp hur viktigt det är att 
skapa platser i naturen tillsammans med barnen, samt användningen av naturens material och miljö. 
Änggård (2012, s.4) tar upp i sin studie vikten av att förmedla till barnen redan i tidig ålder hur man 
använder naturen. Att hjälpa barnen att skapa en relation till naturen, där de kan utforska och lära sig, 
genom att hjälpa barnen till detta så får de enligt studierna en större överblick i hur allting i naturen 
hänger ihop, naturens kretslopp och människans påverkan, vilka konsekvenser detta ger men även 
vikten av att tänka miljövänligt (Änggård 2010, s.20). I artikeln från 2008 tas naturens material upp, 
hur barnen använder sig av detta i sociala leksammanhang, och att skogen och naturen ofta ses som en 
frizon för barn i dess lekande, ofta uppstår det mindre konflikter i naturmiljö då det finns liknande 
föremål till alla barnen.  
 

2.8 Barns frågor under en naturvetenskaplig 
aktivitet i förskolan 
Artikeln Barns frågor under en naturvetenskaplig aktivitet i förskolan (Thulin 2010), vars 
intresseområde och syfte är att analysera barns frågor om vad som är jord och vad det innehåller. I 
likhet med den första artikeln vi berättat om ovan (Änggård 2010) så uppmuntras barnen även här att 
utforska sina frågor, som i den här studien ses som nyfikenhet. Thulin fokuserar på två huvudfrågor i 
sin studie; ”Vad ställer barnen frågor om?” och ”Kan det urskiljas någon förändringstendens med 
avseende på vilken sorts frågor barn ställer under temaarbetes gång?” (Thulin, 2010, s.29). Det 
empiriska materialet i studien består av videoobservationer av både barn och pedagoger. 
Observationerna består av sju videos som kan vara 20–60 minuter långa. För att analysera dessa 
observationer och hitta barnens frågor, som så syftet är, används en fenomenografisk utgångspunkt där 
man vill fånga hur, i det här fallet, barnen ser på sin omgivning vilket då inkluderar barnens tankar och 
frågor om sin omvärld (Marton & Booth 2000 I Thulin, 2010). 
 
Thulin (2010, s.29) beskriver i sin studie hur den har visat vikten av barnens frågor för att 
pedagogerna ska få en ökad förståelse för barnens perspektiv. Hur lär sig barn? Hur förstår de saker? 
Hur tänker de? Genom att förstå detta kan pedagogen reflektera över sitt eget bemötande till både 
barnen och ämnet de jobbar med. Resultatet visade även hur barns frågor behövde få tid och möjlighet 
att uppstå i barnens undersökningar där de kan pröva och diskutera vad det är de upplever för att 
kunna synliggöras. Genom frågor kommer frågan “varför?” som vidare skapar samband och 
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upptäckter i barns upplevelser (Ibid. s.37). I likhet med Thulins artikel jobbar Hansson, Löfgren & 
Pendrill (2014) vidare på barns frågor och hur vi som pedagoger lättare kan upptäcka dessa frågor. I 
studien visades att eftersom barns frågor kan vara många och spridda ämnesmässigt är det av vikt att 
sålla ut vilka som kan utvecklas vidare till en lärandesituation och vilka som inte kan det. Detta kan då 
även bli en etisk fråga, hur kan vi som pedagoger avgöra vilka av barns frågor som är mer relevanta än 
andra? Hur gör man för att jobba med alla barns frågor utan att utesluta någon? Studien visade hur 
pedagogerna har reflekterat över just dessa frågor och vad ett lärande för ett barn egentligen är (Ibid. 
s.88).  

2.8 Sammanfattning av tidigare forskning 
Genom att ha läst dessa artiklar och avhandlingar som beskrivits ovan så har vi fått med oss ny 
kunskap. Exempelvis hur viktigt det är att vi pedagoger tillsammans med barnen skapar och ger platser 
i naturen en betydelse, då vi vuxna kan förmedla hur vi ska värna om naturen för att den ska kunna 
bevaras. När man kommer in på platser så finns de platser både inne och ute i vår natur som barn 
kopplar med olika saker, då de har egna upplevelser och erfarenheter av just denna plats, vad som ska 
ske när de är där, det finns en koppling. 
 
Artiklarna framhäver även hur barn med hjälp av sina tidigare kulturella erfarenheter tar med sig det in 
i naturen och med hjälp av fantasin förvandlar grenar, löv, stenar och andra naturobjekt till artefakter i 
deras lärande. Med hjälp av kommunikation sinsemellan bestämmer barnen vad de olika tingen ska 
representera, en pinne kan till exempel symbolisera en modern produkt såsom en telefon i leken. 
Naturen inspirerar till att söka samband och utforska samtidigt som en koppling görs genom leken till 
allehanda företeelser något som inte sker i samma utsträckning på en traditionell förskole gård där 
leksakerna tydligt symboliserar vad det är för ting leksaken ska föreställa. Artiklarna framhäver även 
vikten av lärandemiljöer och samspelt lärande, där barnen lär sig i ett sammanhang med varandra – 
vilket de blir tvungna till att göra för att bestämma sig i leken om stocken ska vara en buss eller 
motorcykel och om de ska köra till IKEA eller handla mat på konsum. 

3.Syfte och frågeställningar  
Syftet med arbetet är att undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med naturen. Detta 
kommer göras ur ett sociokulturellt perspektiv.  

 
3.1 Frågeställningar 

• Hur använder sig barnen av de olika artefakterna i naturen? 

• Vad är det för relationer som skapas i mötet med naturen? 

• Hur och om vad samspelar barnen kring mötet med naturen? 
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4.Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer det redogöras kring det teoretiska perspektiv som vi valt att använda oss av, 
den sociokulturella teorin. Vad den innebär, vilka teoretiker som är centrala, vilka begrepp som är de 
centrala i denna teori. Vidare kommer vi fördjupa oss i tre av dessa begrepp, samspel och artefakter 
samt den proximala utvecklingszonen, dessa begrepp kommer sedan användas när observationerna ska 
analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. 
 
Sociokulturell teori kan ses som ett sociokulturellt perspektiv med ett flertal olika teorier om lärande 
och utveckling under sig (Jakobsson 2012, s.152). Enligt Vygotskij kan människor lärande och 
utveckling analyseras genom att undersöka kommunikation mellan individer där språk analyseras i 
relation till människans sociala och kulturella resurser (Ibid. s.153). Det sociokulturella perspektivet 
grundar sig i Lev Vygotskijs sociokulturella teori där, enligt Vygotsky, människan ständig befinner sig 
under utveckling och förändring, att människan i varje unik situation har möjlighet att ta över och ta 
till sig ny kunskap från sina medmänniskor, detta med hjälp av de tidigare erfarenheter och kunskaper 
man är bärare av, Vygotskij menar att när vi tar över och till oss ny kunskap handlar det om 
appropriera kunskap (Säljö 2000, ss.119 - 120). Den sociokulturella teorin är ett sätt att undersöka 
relationen mellan människor, kontext, handlingar, samhällen och kultur. Till skillnad från Piagets teori 
där individen själv konstruerar sin utveckling säger den sociokulturella teorin att utveckling sker 
tillsammans med andra (Robbins, 2005, ss.153 - 154).  
 
Vygotskij beskriver lärandet och utveckling som situerat, socialt och medierat (Sheridan 2010, s.122). 
Vidare anser Vygotskij att lärandet sker genom samspel med andra. När det kommer till människans 
utveckling och lärande använder han sig av ett annat uttryck, utvecklingszon, ZPD (Ibid. s.120). Enligt 
Vygotskij så befinner sig människan i den aktuella utvecklingszon när hen klarar av att använda 
redskap/artefakter samt att lösa problem på egen hand, det kallas den närmaste utvecklingszonen 
(Vygotskij 1999, s.269). Tsunghui (2006) hänvisar i sin artikel till ett citat ” I hear and I forgot. I see 
and I remember. I do and I understand” (Croft 2000, s.219). Utifrån detta citat menar Tsunghui att 
barn bör vara aktiva i skapandet kring sitt eget lärande, då det lär sig som bäst genom direkta 
erfarenheter (Tsunghui 2006, s.245).  
 
Teorin handlar om hur ett lärande sker snarare än om människan lär i sociala sammanhang, människan 
beskrivs som en kontinuerligt lärande varelse, inklusive barn, som hela tiden tar vara på och använder 
sig av sina tidigare erfarenheter för att sedan använda sig av dessa i framtida sammanhang (Säljö 2000, 
s.13). Ett lärande kan uppstå både hos individer men även i grupp, exempelvis en barngrupp på en 
förskola. I det sociokulturella perspektivet är det kommunikationen och språkanvändningen som är det 
centrala och utgör länken mellan barnet och dess omgivning. (Ibid. s.67). Fokus inom detta perspektiv 
är samspelet mellan det kollektiva och det individuella (Ibid. s.18). 4.1 Begrepp 
 

Några av de centrala begreppen som uppkommer inom det sociokulturella perspektivet är; artefakter, 
mediering, den proximala utvecklingszonen, situerat lärande samt sampel. Säljö (2000) beskriver 
begreppet mediering genom att barn lär sig att tolka och omtolka sin omvärld genom lek och samspel 
med personer i sin omgivning. Utifrån det sociokulturella perspektivet har det inför studien valts ut tre 
begrepp, samspel, artefakter samt den proximala utvecklingszonen. Dessa tre begrepp valdes ut då det 
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anses bli mest produktiva att fördjupa oss i utifrån de empiriska material som samlats in, även för att 
kunna få svar på studiens syfte. Begreppen kommer att användas för att i fyra olika observationer på 
en förskola.   

Enligt Robbins (2005, s.153) är det bästa sättet att undersöka och förstå barns tankar och idéer ur ett 
sociokulturellt perspektiv att undersöka sammanhang, relationer, kultur och aktiviteter som barn deltar 
i samt vilka artefakter de använder. Enligt den sociokulturella teorin sker utveckling tillsammans med 
andra, till skillnad från Piaget säger Vygotskij att vi bör undersöka sammanhanget lärandet sker i 
snarare än ett detaljerat planerade stadier (Ibid. s.154).  
 
Artikeln argumenterar för att undersökningar av barns tänkande är mer fördelaktigt än klassiska 
intervjumetoder. För att undersöka barns tankar Rogoffs tre analysmetoder; “personal, interpersonal 
and contextual” (Robbins 2005, s.168). På så sätt kan man undersöka och analysera större sociala och 
institutionella kontexter men samtidigt få med det individuella barnets syn av världen. Syftet med 
artikeln är att ifrågasätta Piagets konstruktivistiska teori och istället fokusera mer på ett sociokulturellt 
tänkande där barns tankar och idéer får tid och utrymme. Enligt Fleer & Robbins, 2002, 2003 (i 
Robbins 2005, s.168) är de traditionella vetenskapliga tillvägagångssätten bristfälliga snarare än hur 
barn tänker. 

4.1 Samspel 
Enligt Michélsen (2005) startar ofta samspel mellan barn kring ett aktivt barn, det aktiva barnet väcker 
ett intresse och lust hos de andra barnen för samspel, det blir som en startsignal (Michélsen 2005, 
s.69). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver tre olika samspel; explorativa, berättande 
och formbundna. I det explorativa samspelet finns ett öppet undersökande där lek och lärande kan 
existera samtidigt, i det berättande samspelet uppmuntras gemensamma berättelser och slutligen det 
formbundna samspelet där till skillnad från de två första samspelen där barn får större utrymme till att 
bidra med tankar och idéer så får pedagogernas intentioner en större roll (Ibid s.48). Enligt Vygotskij 
börjar barns utveckling från födseln, genom sociala samspel med lärande i relation till utveckling där 
barn lär av varandra eller vuxna i barnets omgivning. Detta är det centrala i Vygotskijs teorier att allt 
vi lär oss, lär vi oss av varandra (Williams 2011, s.40). Även Bråten (1998) tar upp hur barn genom 
det sociala samspelet lär av en mer kunnig kamrat eller vuxen. Genom det sociala lärandet som uppstår 
bildar barnen nya strategier som de sedan kan använda sig utav i nya situationer (Bråten 1998, s 41).  
 
Den amerikanske sociologen William A. Corsaro menar att den kamratkultur som växer fram i en 
barngrupp byggs upp via förhandlingar och ömsesidighet. Enligt tidigare forskning anses ömsesidighet 
vara grunden till barns sociala relationer (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2010, 
s.101).  Genom samspel utvecklar barn underförstådda och etiska överenskommelser, barn lär sig 
exempelvis hur de ska agera i olika förhållanden mot olika kamrater samt vuxna (Ibid. s.102).  

 
“I tidigare forskning framgår att barn i sin samvaro utvecklar olika mönster för samspel. Barns intentioner 

bygger på ömsesidighet, intressen, makt och konflikter. Barn är aktiva i att tolka och omtolka sina möten med 
andra barn och emotioner är viktiga inslag i samspel. Även barns kreativitet, fantasi och lekfullhet är att beakta i 

barns samspel” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 2010, s.100).  
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4.2 Artefakter 
Artefakter inom det sociokulturella perspektivet är de fysiska redskap som ingår i en kultur, detta kan 
vara ett verktyg eller instrument etc. Vidare kan artefakter vara fysiska men även verbalt språkliga 
(Säljö 2000, s.20–29). Jakobsson (2012) refererar till Cole (1996, s 117) som definierar artefakter som 
“[A]n aspect of the material world that has been modified over the history of its incorporation into 
goal-directed human action. By virtue of the changes wrought in the process of their creation and use, 
artefacts are simultaneously ideal (conceptual) and material.” (Jakobsson 2012, s.154). Cole beskriver 
alltså artefakter som någonting som har utvecklats genom historien genom mänskliga handlingar och 
interaktion människa och människa samt människa och material. På så sätt förändrats artefaktens syfte 
och användning. Enligt Cole är artefakter alltså något som fysiskt, materiellt och ett “ideal”, något som 
kan tolkas som föränderligt beroende på människans kultur. Enligt Säljö (2000) konstrueras en artefakt 
från olika tillstånd genom att integrera mänskliga kunskaper och erfarenheter i artefakten dvs. den får 
olika egenskaper och former från olika individer (Jakobsson 2012, s.154–155). 

4.3 Proximala utvecklingszonen  
Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet den proximala utvecklingszonen när lärande 
och utveckling beskrivs. Vygotskij definierar begreppet som ett avstånd mellan vad en individ kan 
klara av ensam samt vad individen klarar av att prestera med hjälp av en vuxen person eller en mer 
kunnig kamrat, vad som kan uppnås tillsammans med någon annan (Säljö 2000, s.120). När man 
pratar om den proximala utvecklingszonen kan man se det som en form av guidning, det är den mer 
kompetente som vägleder den mindre kompetente. Utvecklingen blir sociokulturellt producerad (Ibid. 
s.123). Enligt Säljö (2000) befinner sig individen ständigt i olika utvecklingszoner, när ett barn 
överskrider sin utvecklingszon är det viktigt att den kunskap som lärs in är anpassad till de 
intellektuella kunskaper och färdigheter som barnet behärskar, detta för att den lärande individen ska 
kunna ta till sig kunskap och insikter (Ibid. s. 120–123).  
 

“utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar 
från mer kompetenta personer” (Säljö 2000, s.123) 

 

Även Strandberg (2017) skriver om att när ett barn ska överskrida sin nuvarande utvecklingszon 
handlar det om att tillsammans med en vuxen eller mer kompetent kamrat lösa problem genom 
vägledning, för att senare klaras av på egen hand (Strandberg 2017, s. 54). Sheridan (2010) menar att 
termen den proximala utvecklingszonen används för att beskriva hur lärande sker genom interaktion 
med andra (Sheridan 2010, s.123).. 
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5.Metod 
Detta kapitel kommer redogöra för studiens; metodval, urval, forskningsetiska överväganden, 
genomförande, databearbetning och analysmetod samt studiens kvalitet. 

5.1 Val av metod 
Studien har en kvalitativ forskningsansats. Med en kvalitativ forskningsansats anses enligt Bryman 
(2018) att man strävar efter att få fram insidan av upplevelse och erfarenheter (Bryman 2018, s.476). 
Den kvalitativa metoden anses vara den mest lämpliga metoden för att få fram svar på vårt syfte samt 
de frågeställningar som studien behandlar. Genom en kvalitativ forskning påverkas observatören mer 
av tolkningssynsättet (Ibid. s.476). 

 

Observationerna i denna studie kan ses som ostrukturerade, det vill säga att syftet är att få 
observationerna så detaljerade som möjligt, alla beteenden som var relevanta för syftet i studien 
antecknades (Ibid. s.341). Detta görs i denna studien genom fältanteckningar som förts i 
observationsmallen. Bryman (2018) menar vidare att i en ostrukturerad observation så bör inget 
observationsschema användas då syftet med de ostrukturerade observationerna är att notera och 
beskriva hur de deltagande beter sig i miljön. I studien användes till mestadels ickedeltagande 
observationen, i en ickedeltagande observation är observatören passiv och endast iakttar det som sker i 
situationen (Ibid. s.341). Endast en av den sju observationerna som genomfördes var en deltagande 
observation, då barnen uppsökte uppmärksamhet från observatören. Enligt Bryman (2018) är 
deltagande observation den vanligaste forskningsmetoden när det gäller kvalitativ forskning, i den 
deltagande observationen försöker observatören att få en bild av hur barnen som individer skapar 
mening i den miljö som observationen äger rum (Ibid. s.341). Som komplement till fältanteckningarna 
användes även videoobservationer. Halvars- Franzen (2010) menar att man genom videoobservationer 
får med det som inte finns med i fältanteckningarna så som barnens kroppsspråk, det verbala språket 
men även med grimaser, gester etc. (Halvars - Franzen 2010, s.55). Under videoobservationerna 
används förskolans IKT utrustning. ”Att observera anses vara en lämplig metod för att studera 
händelser och betande hos barnens som äger rum i naturliga sammanhang ” (Halvars - Franzen 2010, 
s.55) 

 

Utöver observationer användes även informella samtal och gåturer med barnen, för att undersöka 
barnens perspektiv på naturvetenskap. Änggård (2015) menar att barn genom gåturer får möjlighet att 
kommunicera och uttrycka sig på ett sätt som är naturligt, de flesta barn känner sig mindre utsatta i en 
sådan situation än om de skulle ske en intervju (Änggård 2015, s.97). Med gåturer menas att barnen 
visar runt observatörerna på förskolan. Gåturer kan ge barnen möjlighet till inflytande då det själva 
kan välja riktning om vad det vill berätta och visa upp. Gåturer kan även minska makten mellan 
observatören och barnen, då barnen är de som får bestämma vart och vad de vill visa (Ibid. 
s.97).  Tidigare forskning kring gåturer har uppvisat att “metoden gav barnen möjlighet att relatera 
sina svar till platsen” (Ibid. s.97). När de informella samtalen äger rum kommer observationerna att 
användas för att upptäcka saker ur barnens perspektiv, för att inte gå miste om barnets egna tankar och 
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funderingar (Elm Fristorp 2012, s.89). Trots att observationerna är ostrukturerade behövs en planering 
för att få med de som är relevant för studien.  

5.2 Urval och avgränsningar 
Att göra undersökningarna på en I Ur -Och -Skur förskola var ett medvetet val, då vi är i princip 
garanterade att hitta ett naturvetenskapligt material där. Förskolor med inriktning I Ur-Och-Skur har 
en pedagogik som grundar sig i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande samt 
arbetar för att följa målen i förskolans läroplan. Det finns ett aktivt miljötänk på alla Ur och Skur 
förskolor där förskolan jobbar med att källsortera, kompostera, odla, återanvända och använda 
miljögodkända produkter (friluftsfrämjandet 2018).  Totalt gjordes sju observationer på en förskola 
begränsat till en avdelning, denna förskola valde vi ut eftersom det hade ett bra avstånd från båda av 
oss samt verkade intressant och relevant till vårt syfte. Avdelningen bestod av femton barn samt två 
pedagoger. Endast de barns vars vårdnadshavare skrivit under samtyckesblanketten deltog i studien. 
Samtyckesblankett mailades ut till förskolläraren på den berörda avdelningen.  

5.3 Genomförande 
I detta avsnitt är det studiens genomförande som kommer att redogöras. Till en början diskuterades hur 
vi ville gå tillväga under insamlingen av det empiriska materialet. Utifrån diskussionen valdes 
observationer, informella samtal och rundturer.  
 
Inför studien kontaktades förskolechefen på den valda förskolan via mail för att få ett samtycke att 
utföra vår studie. I mailet informerades förskolechefen om studiens syfte. Efter ett godkännande fick 
vi kontakt med förskolläraren på den avdelning där studien skulle äga rum för att kunna skicka ut en 
samtyckesblankett till barnens vårdnadshavare. När samtyckesblanketten från samtliga vårdnadshavare 
tillhandahållits kontaktades vi via mail och kunde då bestämma för när observationerna kunde 
påbörjas. Innan observationerna påbörjades informerades även barnen på avdelningen om studiens 
syfte.  
 
Observationerna utfördes på en Ur och Skur förskola på en avdelning med femton barn och två 
pedagoger under totalt tre dagar. Under dessa tre dagar blev det flera mindre observationer där 
observationstiden för varje mindre observation varade i ungefär tio till tjugo minuter. Under 
observationerna antecknades det som hände i en observationsmall som gjorts för att inte gå miste om 
viktiga data, samt för att det sedan skulle bli lättare att sammanställa det empiriska materialet. Tanken 
med observationerna, de informella samtalen och rundturerna var att en av observatörerna skulle vara 
aktiv, deltagande, medan den andra observatören skulle vara passiv och föra anteckningar. Inför 
observationerna uppkom ett problem angående vistelsen, utdraget från brottsregistret kom ej i tid för 
en av observatörerna. När vi kom till förskolan och skulle påbörja vår studie fick den ena vända direkt 
då förskolan var väldigt noga med att båda behövde registret. Förskolläraren berättade att de kontaktat 
oss via mail samt vår lärare, men inget mail hade kommit fram. Vi fick snabbt komma på en lösning 
då tiden för studien är begränsad. Lösningen blev att endast en av oss stannade på förskolan och 
genomförde undersökningarna.  
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Under en av observationerna var observatören aktivt deltagande. Under observationerna upplevdes det 
inte som att barnen blev negativt påverkade av observatörens närvaro. Barnen på förskolan påkallade 
observatörens uppmärksamhet från början, vilket i sin tur ledde till att första dagen gick till att hälsa på 
barnen, för att öka barnens trygghet innan observationerna skulle äga rum. Barnen blev även 
informerade om studiens syfte samt att de när som helst under undersökningen kan välja att inte var 
med längre. För att observationerna skulle bli så naturliga som möjligt gjordes undersökningarna i den 
dagliga verksamheten, inga av aktiviteterna var bestämda utan de utgick från barnen intresse.  
 
Den första observationen började i förskolans hall och sedan fortsatte observationen med ut till en av 
deras skogsplatser. På vägen till platsen använde sig barnen av de olika stenarna för att ta sig fram, 
sedan uppmärksammade ett av barnen i barngruppen ett spår från ett djur som de diskuterade kring 
utifrån barnens nyfikenhet. Väl på plats i skogen så lekte barnen medan jag som observerade valde att 
både vara delaktig men även avvaktande vid sidan i perioder. Under den andra observationen var det 
observatören och fyra barn som var delaktiga i bokläsningen. Bokens fokus handlade om naturen och 
vad som händer och finns där, detta ägde rum o soffan på avdelningens bokhörna som var belägen i 
hemvrån. Den tredje observationen ägde rum i hallen som sedan fortsatte in i samlingsrummet där det 
var vinden som var i fokus då det blåste storm ute denna dag.  Även i denna observation var det fyra 
barn delaktiga samt en av avdelningens pedagoger. Den fjärde och sista observationen började ute i 
skogen genom ett fågelläte, som sedan fortsatte när barnen kom tillbaka till förskolan.  

5.4 Databearbetning och analysmetod 
Det empiriska material till studien som insamlats genom fältanteckningar, observationer, 
videoobservationer samt gåturer transkriberas noggrant. Redan efter varje enskild observation 
transkriberades materialet en första gång, detta för att se om observationen hade tillräckligt med data 
för att kunna analyseras utifrån de syfte och frågeställningarna studien är uppbyggd på samt utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Efter att alla observationer hade transkriberats en gång gjordes en 
jämförelse däremellan för att välja ut de observationer som var mest väsentliga utifrån studiens syfte. 
De observationer som valts ut har analyserats med hjälp av sociokulturella begrepp.  
 
De observationerna som spelats in har transkriberats flera gånger, detta för att få fram både det som 
sker genom verbal kommunikation men även vad som sker med hjälp av de fysiska artefakterna som 
finns med i situationen (Ahlskog 2014, s. 6).  Det man vill få fram är både hur och vad som händer i 
situationen. För att få med detta till analyserna som ska göras är det viktigt att man har en fullständig 
redogörelse vilket man får genom inspelning som transkriberas (Bryman 2018, s.577). 
Observationerna har transkriberats från fältanteckningar och videoobservationer till en löpande text. 
Enligt Elm Fristorp (2012, s.89) är observationsdata en social konstruktion vilket innebär att datan från 
en observation skapar en bild av vad det är som hänt utifrån sig själv, detta är någonting vi har tänkt på 
vilket innebär att våra observationer och analyser inte är helt objektiva även om vi inte medvetet har 
gjort det så. De observationer vi har valt av alla de som vi observerade är utvalda beroende på dess 
relevans till vårt syfte oavsett storlek på observationen.  
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5.5 Forskningsetiska överväganden  
Barns samtycke är inte alltid verbalt, därför är det viktigt för oss som observerar och samtalar att alltid 
vara observanta på barnens kroppsspråk och handlingar lika mycket som det verbala. Ibland kanske ett 
barn verbalt säger ja till att bli observerat men med sitt kroppsspråk säger nej, då måste detta 
respekteras (Caiman, 2015, s.51). När det gäller barn i förskolan krävs det många etiska överväganden 
att komma ihåg, bland de viktigaste är ett tydligt muntligt och skriftligt samtycke från båda 
vårdnadshavare samt förskolechefen. Dock väger barnens samtycke tyngst och måste alltid ha sista 
ordet, precis som vårdnadshavarna har barnen alltid rätt att ändra sig när som helst under 
undersökningsprocessen (Vetenskapsrådet 2011 i Eidevald 2015 ss.118–120). Det är även viktigt att vi 
som intervjuar informerar de deltagande barnen om studiens syfte på en nivå så att barnen förstår 
innebörden, samt att informera att hen kan välja att delta men även rätt att avvika fritt (Källström 
2015, s.72). När observationer används som metod för att samla in material är det mycket viktigt att vi 
som forskaren ansvarar för de deltagandes identitet inte framkommer (Vetenskapsrådet 2017, s.27).  
 
Studien har beaktat de olika forskningsetiska principerna som Bryman (2018) samt Vetenskapsrådet 
(2017) tar upp. De forskningsetiska principerna i Sverige innefattar fyra olika huvudkrav, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med 
informationskravet menas att information kring studiens syfte skall informeras till de som kommer att 
vara berörda av forskningen. Det ska även informeras om hur undersökningarna ska gå till samt att det 
framgår att deltagande i undersökningen ska vara frivillig. Denna information ska ges skriftlig eller 
muntligt (Bryman 2018, s.170). Samtyckeskravet betyder att de som är berörda av studien själva ska 
kunna bestämma över sin medverkan, det ska själva bestämma hur länge samt på vilka villkor de 
medverkar. För minderåriga behövs vårdnadshavarnas godkännande (Ibid. s.170). Det tredje kravet 
innefattar konfidentialitetskravet, som behandlar konfidentiellt. Med detta menas att de medverkande 
personerna är anonyma och att informationen ska lagras på ett sådant sätt att inga utomstående ska 
kunna identifiera de medverkande (Ibid. s.170).  Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet. 
Nyttjandekravet belyser att den insamlade informationen endast får användas för forskningsändamålet, 
det får inte användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften samt för kommersiellt bruk (Ibid. 
s.171).  

• Informationskravet: Vid första kontakt med förskolan och förskolechefen belystes studiens 
syfte.  Vid godkännande att utföra undersökningarna informerades även de berörda barnens 
vårdnadshavare om syftet med studien samt dess tillvägagångssätt. Information kring barnens 
delaktighet i studien togs även upp, att det är frivilligt, att de själv får bestämma om sin 
medverkan.  
 

• Samtyckeskravet: I samband med godkännandet av studien skickades en samtyckesblankett ut 
till alla vårdnadshavare på avdelningen där observationerna skulle äga rum. Samtliga 
vårdnadshavare på avdelningen godkände att deras barn fick medverka i studien. Barnens ord 
är det slutgiltiga även om vårdnadshavarna godkänt barnets medverkan.   
 

• Konfidentialitetskravet: Vårdnadshavare, förskolechef samt pedagoger på förskolan 
informerades att de medverkande kommer att vara anonyma, även förskolans uppgifter 
kommer att vara konfidentiella.  
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• Nyttjandekravet: De medverkande fick information kring hur och till vad studien kommer att 
användas till, att den endast kommer användas för forskningens ändamål samt att studien 
kommer presenteras på databasen Diva, där det kan få ta del av hela studien.  

5.6 Studiens kvalitet 
Då studien har en kvalitativ forskningsansats har kriterierna för kvalitativ forskning beaktats, som 
enligt Bryman (2018, s.75, 467) är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera.  
 
Validitet inom forskning kan delat upp i både intern validitet, trovärdighet, som handlar om att de som 
deltar i forskningen kan ta del av forskningsresultatet samt att forskningen utförs enligt de regler som 
finns (Ibid. s.467). För att öka trovärdigheten har vi öppet erbjudit vårdnadshavare, förskollärare samt 
förskolechefen att ta del av forskningsresultatet, som även kommer läggas upp på DIVA. 
Överförbarhet motsvarar Extern validitet enligt Bryman (2018), vilket handlar om hur 
generaliseringsbart resultatet i studien är. Överförbarhet har beaktats i studien då resultatet endast visar 
hur det ser ut på den valda förskolans ena avdelning. Pålitlighet, enligt Bryman (2018) beskrivs 
pålitlighet som reliabilitet inom den kvalitativa forskningen. Det ska tydligt redogöra studiens alla 
faser i forskningsprocessen, exempelvis forskningsfrågor, val av deltagande, fältanteckningar och så 
vidare. Pålitligheten, reliabilitet i studien redogörs under metodkapitlet. Studien ska agera med god 
tro, vilket i sin tur handlar om att forskare medvetet ej ska ha låtit personliga värderingar eller 
teoretiska inriktningar påverka slutsatserna i studien. Detta kan styrkas då forskarna utgått från ett 
objektivt förhållningssätt när observationerna utförts samt under analysarbetet. (Ibid. s. 467 - 470). 
 
Bryman (2018) nämner att när man använder sig av kvalitativ forskning kan det vara svårt att 
generalisera situationen utöver den situation där observationen ägt rum. Forskare som använder sig av 
kvalitativa metoder genomför ofta deltagande observationer eller använder sig av ostrukturerade 
intervjuer vilket leder till att de som deltar i studien är ett mindre antal personer, vilket kritikerna anser 
är omöjliga att generalisera resultaten.  Kan man genom endast ett fåtal observationer representera hur 
barn använder sig av naturens artefakter i andra miljöer (Bryman 2018, s.484). 
 
Det metodval som valdes införs studiens genomförande fungerade till stor del. Kontakten med 
förskolechefen samt förskolläraren på avdelning som studien skulle genomföras på fungerade även 
den, det uppstod endast en missuppfattning.  Då det uppkom problem kring vistelsen på förskolan var 
endast en av forskarna som kunde vara delaktiga i studiens undersökningar på förskolan, vilket blev en 
svårighet. Det svåra med att endast en observatör var på förskolan var att få med all information i de 
situationer då videografi ej användes. Att använda sig av videografi var till stor hjälp under de 
observationer som de användes, detta blev ett hjälpmedel för att lätt kunna transkribera materialet. Då 
tiden för studien var begränsad fanns det ej möjlighet att hitta en ny förskola för att genomföra studien, 
samtyckesblanketten till barnens vårdnadshavare hade ej hunnit komma tillbaka inför starten av 
studien.  Hur hade det gått om vi var två? Hur hade observationerna sett ut då? Vi tänker att vi 
antagligen fått med mer detaljer, om vi var två hade en av oss exempelvis kunnat fokusera på 
kroppsspråk, ansiktsmimik och röstläge hos barnen samt få mer fler kommentarer från barnen.  
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6.Resultat och analys 
Sammanlagt har det utförts sju observationer i olika situationer och sammanhang samt en gåtur. Sedan 
har fyra observationer valts ut för att analyseras utifrån vårt syfte, att undersöka hur barn i förskolan 
samspelar och interagerar med naturen. samt frågeställningarna hur använder sig barnen av de olika 
artefakterna i naturen? Vad är det för relationer som skapas i mötet med naturen? Samt hur och om 
vad samspelar barnen kring mötet med naturen? Detta utifrån det sociokulturella perspektivet. Alla 
namn i observationerna har tagits bort. Istället benämns antingen barnen efter nummer, exempelvis 
B1, B2 eller B3 vilket betyder barn 1, barn 2 eller barn 3 eller genom beskrivningar så som ”sedan 
säger ett av barnen”. Även pedagogens namn har ersatts, P står för pedagog. I observationerna har 
även alla åldrar på barnen tagits bort. Resultaten och analyserna läggs upp genom att vi först beskriver 
en observation och sedan under den dess analys, detta upplägg upprepas genom hela avsnittet. 

 
6.1 Skogen som plats, hur dessa material 
används. 
Efter fruktstunden som ägde rum i hallen denna dag så blev det samling vid grinden som ansluter 
direkt mot skogen. Barnen ställer sig på ett led medans pedagogen som står längst fram säger: Alla 
mullebarn är ni klara, barnen svarar då: Jajamensan fattas bara. Dom har byggt en övergång över 
staketet, med en grind. Alla barnen går över för att sedan ta sig högt upp på berget, de skulle gå till en 
plats som kallas platån. På vägen dit så går vi på en upptrampad stig, på sidorna är det stora stenar, ett 
barn hoppar från den ena till den andra vilket leder till att resterande barn som går efter gör likadant. 
Helt plötsligt tar det stopp i ledet, barnen samlas i en ring runt ett spår, ett spår av ett djur. Det börjar 
diskuteras om vad det kan vara för djur, efter ett tag kommer de fram till att det var ett rådjurs 
fotavtryck.  
 
Väl framme på platån så började barnen att leka, majoriteten av barnen gick längst bort. Där låg det ett 
långt träd som dom satte sig på en stund. Framför dom var det ett mellanrum mellan berget och en stor 
sten. Dom delade upp sig, några hoppade över och några barn satt kvar. Sedan säger ett av barnen:  

B1 - Vem vill vara lavakrokodil 

B2 & B2 - Jag  

Alla var med på leken och detta var ingen lek som någon pratade om utan alla barn bara var med utan 
konstigheter. Leken gick ut på att de två barnen som var i den stora sprickan skulle försöka fånga de 
andra som var uppe på stenarna. Plötsligt stannar leken upp en stund.  Det hade funnit ett skelett, ett 
ben från ett djur.  

B4 - Titta ett varg ben.  

P - Tror du att det är en vargs ben?  

B4 - Ja titta det är så stort 
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En kompis hittar ett till, det var två bitar, hen beskriver att det är ett ben och en tand, visar upp och 
säger, titta! Ett av barnen nämner för sina kompisar att det benet kanske har en koppling till det 
tidigare djur spåret. 

 
Några barn går sedan iväg och sätter sig i en ring och kollar på benen och kommer fram till att de kan 
limma ihop dom, men kommer sedan fram till att då får ju kompisen två ben och hen inget. Efter en 
kort stund springer ett barn iväg, en bit upp i en slänt till en stor sten och ropar:  

B5- Vem vill åka min helikopter?  

De allra flesta barnen kom då springandes och sedan lekte dom helikopter fram till de var dags att gå 
tillbaka till förskolan för lunch. 

 
6.1.1 Analys  

Utifrån ovanstående observation kan vi se hur samspel uppstår genom att ett av barnen börjar hoppa 
från sten till sten vilket väcker ett intresse hos de barnen och skapar ett samspel där barnen lär av 
varandra hur de ska hoppa för att nå stenarna. Det aktiva barnet agerar som en startsignal för samspel i 
detta scenario och får med sig de andra barnen (Michélsen, 2015 s.69). Liknande detta sker av 
upptäckandet av spåret av ett rådjur, genom det sociala samspel som uppstår skapas ett lärande av 
kunskap, avtrycket medierar kunskap, då barnen diskuterar med varandra med hjälp av tidigare 
erfarenheter och pedagogernas kunskap (Williams 2011, s.40). Vi kan se att stenarna i denna situation 
kan ses som artefakter som barnen skapar till sitt syfte, de blir till ett fysiskt redskap i leken (Säljö 
2000, s.29). 
 
I leken kring lavan och krokodilerna kan vi se hur det uppstår samspelsregler där barnen skapar 
underförstådda regler att de inte får röra lavan eller bli tagna av krokodilen (Michélsen 2005, s.119–
120). Barnen använder sig av skogens artefakter, blir till för barnen för deras egna syften exempelvis. 
En spricka mellan stenarna kan bli en plats för lava och krokodiler. Under lekens gång hittas ett 
djurben som skapar en diskussion om vilket djur det hör till även här ser vi ett socialt lärande uppstår i 
samspelet. Här uppstår ett samspel kring ett djurben som blir en artefakt i denna situation, barnen 
kunskap om benets ursprung och egenskaper medieras. På så sätt lär sig barnen om sin omvärld för att 
bättre kunna förstå den och kunna samspela med den. Vi kan se hur artefakten skapas av barnen 
beroende på deras kultur eftersom artefakter hela tiden är föränderligt beroende på de individerna 
inblandade (Cole, 1996 s.117). I likhet med Änggårds artikel (2008) har vi i vår observation, sett att 
skogen kan bli till en frizon för lek där barnen kan röra sig fritt. Änggård beskriver även vikten av att 
vara en medforskande pedagog i utomhusmiljöer vilket vi kan se var betydelsefullt i den här 
observationen då pedagogerna uppmuntrade att barnen fick samlas först kring spåret och sedan kring 
benet.  
 
I observationen kan vi se den proximala utvecklingszonen på ett flertal ställen. Som vi tidigare nämnt i 
teoridelen uppstår den proximala utvecklingszonen i mellanrummet mellan vad en enskild individ kan 
klara ensam och vad individen klarar med hjälp av en vuxen eller en mer kunnig kamrat. I början av 
observationen upptäcker barnen ett spår av ett rådjur som skapar en diskussion, här kan vi se hur den 
proximala utvecklingszonen uppstår i lärandet om spåret där vissa av barnen inte har den kunskapen 
sedan innan utan lär sig ny kunskap med hjälp av sina kamrater och pedagoger. Liknande situation 
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sker senare när barnen upptäcker ett ben från ett djur där diskussionen kommer fram till att det är från 
en varg. 

 
6.2 Barns tankar och frågor kring naturen och 
dess skiftningar 
Fyra barn och en vuxen sitter borta i läs soffan och tittar i en bok som heter, min första bok om 
naturen. Boken handlar om vad som finns i naturen och vad som händer under de olika årstiderna. När 
den vuxne har bläddrat sida så kommer insekter upp, då pekar den vuxne på en av insekterna och 
frågar om någon vet vad det är för något. 
 

B1- Det är en sån där, Barnet funderar ett tag. 
När barnet funderat ett tag så ger den vuxne en lite ledtråd genom att säga: 
P- Tusen. 
B1- Ja en tusenfoting  
B2- Dom bor under stenarna, de finns bara på sommaren säger ett annat barn  
När sidan med alla insekter är uppslagen så börjar ett av barnen att peka på de andra insekterna. 
B3- Den här lever bara på sommaren också, pekar på spindeln, nyckelpigan, myran och en snigel.  
B2- Men nu finns dom inte mer 
B1- Jo dom bor långt långt ner i jorden (pekar på myrorna). Där bor dom under hela vintern faktiskt.  
P- Vad händer med alla djuren på vintern?  
B4- Fåglar flyttar också, dom flyger iväg till varmare länder, typ Söderhavet, där är det varmt.  
P- Flyttar alla fåglarna tror ni?  
B3- Dom med hårda näbbar stannar kvar för dom kan knäcka nötter med sin näbb.  
B4- Ja och dom andra med mjuka näbbar flyger ner till Söderhavet för dom äter bara insekter.  

 
6.2.1 Analys 
Bilderna i boken som används i observationen blir i detta scenario artefakter som bidrar till lärande, 
samt bidrar till samspel mellan barn och pedagog. Utifrån bilderna som artefakt uppstår ett intresse 
kring småkryp och fåglar. B1 observerar en tusenfoting i boken men kan inte komma på namnet, 
pedagogen ger då barnet en ledtråd “tusen..”, här ser vi hur ordet tusen blir en artefakt samt att barnet 
använder sig av pedagogen för att lösa problemet, dvs. komma på namnet på djuret (Säljö 2000, 
s.120). Barnet lär av en äldre med kunskap om ämnet och vilket hjälper barnet att utvecklas från sin 
nuvarande utvecklingszon. Den närmaste utvecklingszonen uppstår i samspelet mellan barn, pedagog 
och bilderna i boken, på så sätt ökar barnets förståelse om sin omvärld. Med hjälp av vägledning kan 
vi se att barnet löser problemet med vad det är för sorts djur, för att senare själv kunna klara av att 
vägleda en mindre kompetent kamrat (Strandberg 2017, s.54).  
 
Utifrån begreppet samspel ser vi ett tydligt samspel mellan barnen när de diskuterar kring djuren, det 
sker ett kunskapsbidrag. Barnen lär sig av varandra att exempelvis myrorna bor långt ner i jorden och 
fåglarna flyger söderut under vintern genom det sociala lärandet i samspelet. I observationen kan vi se 
hur B1 börjar fundera på tusenfotingar men är det boken som medierar och startar diskussionen? Vi 
kan se hur det är bilderna i boken medierar kunskap för tusenfotingarna. Pedagogen ger en ledtråd till 
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hela namnet men det är barnet som frågar om det. Är B1 här det aktiva barnet som startar samspelet? 
Eller skapas samspelet av boken eller pedagogen som leder lässtunden? (Michélsen 2005, s.69).  
 
Som det står i vårt syfte vill vi undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med naturen, 
här ser vi hur barnen använder sig här av bilderna, artefakterna, för att lära sig om ett djur som finns i 
naturen, tusenfotingen. Vi ville undersöka hur barn samspelar kring mötet med naturen samt vilken 
relation de har till naturen, här kan vi se hur barnen i observationen alla har någonting att tillägga om 
bilderna i boken, exempelvis att vissa smådjur lever långt under jorden på vintern medan andra bara 
lever under sommaren. Vi kan se hur deras relationer till naturen samt deras tidigare kunskaper kring 
naturen blir synliga i deras samspel med varandra, pedagogen och bilderna i boken samt hur de 
använder sig av bilderna i boken, artefakterna, för att skapa kunskap. 

 
6.3 Situerat lärande kring vinden som blåser 
Barnen kommer in genom hallen och tar av sig kläderna, dörren slår igen med hjälp av vinden.  När de 
klätt av sig går de in och sätter sig på samlingsmattan för att äta frukt. Då uppkommer en konversation 
mellan några kompisar. 
 
B1 - Idag när vi gick till förskolan blåste jag baklänges.  
B2 - Jag blåste nästan hem till dig, säger en kompis och pekar. 
B3 - Så himla blåsigt så jag höll på att svimma. 
B4 - När jag och mamma gick blåste det jättemycket och hårt. 
P  - Undra vart blåsten kommer ifrån (vuxen, funderande)  
B1 - Det blåste så jag backade, den kommer för att det är kallt ute. (Låter bestämd).  
B1 - Det börjar bli kallt för vi har årstider, därför blåser det! 
B2 - Varför finns de årstider? 
B1- Det finns olika lufter också, varma och kalla. 
B4 - vi behöver det för att leva, annars dör vi (visar med händerna vid halsen när hen beskriver att vi 
behöver luft, händerna upp och ner som att hen andas). 
B4 - Luften kommer från lungorna  
B2 - Nej det gör den inte alls 
B1 - Den kommer utifrån  
B1 - Vinden kommer faktiskt från det varma landet i Söderhavet.  

 
6.3.1 Analys 

Dörren blir en artefakt, skapar en reaktion hos barnen, en tankeverksamhet då vinden slår igen den. B1 
blir här ett den som startar ett lärande samspel kring vind, var den kommer ifrån, varför den är varm 
eller kall. De kopplar till sina egna erfarenheter om att vinden kan blåsa hårt och att det börjar blåsa 
olika kallt i olika årstider, vi kan se hur orden vind, blåst och luft blir till artefakter och skapar ett 
situerat lärande tillsammans med dörren som slår igen (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson 
2010, s.123). Orden som artefakter används av barnen och medierar deras diskussion och hjälper att 
öka en förståelse av vad som hände när dörren slog igen. Här kan vi se samspelet som berättande 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007 s.48) då barnen delar med sig av både sina egna berättelser 



21 
 

och gemensamma erfarenheter av vinden. De olika begreppen vind, luft och blåst associerar till olika 
saker för olika barn, i konversationen delar barnen med sig vad vind, luft eller blåst associerar för varje 
individ. 
 
I likhet med vårt syfte att undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med naturen kan vi 
här se hur dörren blir till denna artefakt som barnen använder för att mediera kunskap om blåsten. I 
likhet med den förra observationen kan vi även här se hur barnens redan existerande relationer till 
naturen men även till varandra blir tydliga genom diskussionen om vind/luft/blåst där de tillsammans 
undersöker genom diskussion vindens olika egenskaper. Enligt Sheridan (2010, s.123) kan den 
proximala utvecklingszonen användas för att beskriva ett lärande mellan individer i interaktion med 
varandra. I denna observation kan vi se den proximal utvecklingszon uppstå mellan barnen i deras 
konversation kring vinden där de i samspelet skapar ny kunskap.  

6.4 Fåglar  
Ute i skogen observerade några barn på avdelningen ett fågelläte. När vi sedan kom tillbaka till 
förskolan från skogsaktiviteten, klätt av oss och hängt upp våra kläder, kom ett av barnen som 
observerat fågellätet i skogen fram och frågade om hen fick visa mig vad det gjort tidigare i veckan 
kring just fåglar. Ytterligare fem barn ville vara delaktiga och berätta kring några bilder som satt på 
väggen. På väggen hängde det bilder på de olika fåglarna som bor i våra svenska skogar.  Ett av 
barnen startar då en konversation genom att säga:  
 
B1 - Det kanske var den här fågeln som vi hörde i skogen? 
B2 - Nej för den fågeln har redan flyttat till ett varmare land.  
 
Efter att barnen visat bilderna på fåglarna fortsätter vi in i ett annat rum där ett barn pekade på en 
annan bild och visar att dom gjort egna fågelmatare tillsammans som de sedan har hängt upp i skogen.  
 
B1- Här på den här bilden är vi på väg till fågelmatningen, där vi matar fåglarna så dom får mat under 
vintern. 
P - vad pratade vi om när vi kom fram till fågelmatningen?  
B1 - Om de olika fåglarna, att några flyttar och några stannar kvar.  
P - Varför var det så? 
B1 - För att vissa har starka näbbar och dom kan stanna, dom kan hacka i hårda saker.  
B2 - Och dom som har mjuka näbbar får flytta till ett annat land som är varmare.  
 
Sedan tar ett barn tag i observatörens hand och vill att jag ska komma och kolla på deras stora 
teckning på fåglar som de gjort. De berättar om att de ritat en kungsörn, en kråka och en tranas 
vingbredd. (Mycket inlevelse och visar mycket med kroppen).  
 

6.4.1 Analys 

Utifrån denna observation kan vi se att observatören väcker ett intresse hos barnen, då dom gärna vill 
visa upp vad det har arbetat med den senaste tiden på förskolan. (Michélsen 2005, s.69). Genom 
rundturen skapas en diskussion mellan barnen kring de olika fåglarna, varför de har olika starka 
näbbar samt varför vissa stannar kvar i Sverige under vintern. Barnen medierar då sin tidigare kunskap 
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vidare till sina kamrater, vilket bidrar till ett socialt lärande genom samspel (Williams 2011, s.40). 
Utifrån observationen kan vi se hur fåglarna och fågellätet i skogen blir till artefakter, verktyg som 
medierar ett situerat lärande.  Här kan vi ana att det mer kompetenta barnet som kan mer om fåglarna 
för sin kunskap vidare, detta genom att förklara på en anpassad nivå utanför den nuvarande 
utvecklingszonen att de fåglarna redan flyttat från Sverige (Säljö 2000, s.120–123).  
 
Hur har de kommit fram till hur stor vingbredd en kungsörn respektive en trana har? Genom bilderna 
som artefakter medierar de kunskap kring fåglarnas egenskaper ex. olika starka näbbar, mjuka näbbar 
kan inte stanna kvar på vintern eftersom de inte kan hacka efter mat då allt har fryst i naturen och är 
för hårt för dess näbb. Barnen kopplar fågellätet i skogen till bilderna på fåglar på väggen. Här kan vi 
se hur begreppen näbb, stark, mjuk blir till medierande artefakter som bidrar till en förståelse för sin 
omvärld, att barnen får en ökad förståelse för vad det är som bidrar till att fåglarna behöver flytta. Hur 
vet B2 att fågeln på väggen är en sådan som flyttar till varmare länder under vintern, var kom den 
kunskapen från? I likhet med en tidigare observation kan vi även här se ett berättande samspel mellan 
barnen (Williams 2011, s.40). 

 

7. Sammanfattande analys 
Kapitlet är uppdelat i tre teman där observationerna är sammanfattningsvis analyserade utifrån 
studiens syfte och frågeställningar; att undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med 
naturen. Hur använder sig barnen av de olika artefakterna i naturen? Vad är det för relationer som 
skapas i mötet med naturen? Samt hur och om vad samspelar barnen kring mötet med naturen? 
 

7.1 Hur använder sig barnen av de olika 
artefakterna i naturen? 
Utifrån studiens genomförda observationer kan vi genom analysen se att barnen använder sig av 
skogens artefakter både ute i naturen men även inomhus för att mediera kunskap i det sociala 
samspelet. När barnen använder sig av naturens artefakter kan vi få fram att artefakter används i alla 
observationer för att starta det sociala samspelet med de jämnåriga barnen på avdelningen. Enligt 
skolverket (2016) ska förskolan lägga grunden för ett lustfyllt lärande, vi ser utifrån våra observationer 
att barnen genom naturens artefakter startar olika former av lekar och konversationer som bidrar till 
det lustfyllda lärandet (Skolverket 2016, s.4). 
Utifrån de undersökningar som studien bygger på kan vi se att barnen medvetet använder sig av 
stenarna i skogen för att starta ett sampel med de andra barnen. Boken som artefakt används för att 
mediera ny kunskap kring naturen, att barnen tar in ny kunskap från ett annat barn, vilket utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv kan ses som att barnet går utanför sin utvecklingszon. Barnen använder sig 
av sina tidigare kunskaper och sina jämnåriga kamrater för att få fram svar på deras frågor. Vi kan se 
att artefakter skapas beroende på barnets kultur, då en artefakt hela tiden är föränderlig beroende på de 
individer som är inblandade i situationen (Cole 1996, s.117).  
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Då materialet inomhus på förskolan mestadels är naturmaterial kan vi se att barnen i den andra 
observationen skapar en konversation kring naturen. Vi kan även se hur barnen använder sig av sina 
tidigare kunskaper för att mediera ny kunskap med hjälp av artefakter och de andra barnen (Williams 
2011, s 40). Sammanfattningsvis har vi sett att naturens artefakter kan användas för att skapa ett 
socialt samspel barnen sinsemellan samt skapa ett socialt lärande. 

7.2 Vilka relationer skapas i mötet med naturen?  
Enligt Änggård (2010 s.20) kan bl.a olika lekar och aktiviteter hjälpa barn att skapa en relation till 
naturen för att göra den mer intressant och underhållande. Detta ser vi i våra observationer, främst i 
den första där barnen är ute i skogen och först hoppar mellan stenar och sen hittar ett spår från ett djur, 
antagligen ett rådjur samt sedan ett ben från ett djur, enligt barnen, från en varg. Även i den andra 
observationen ser vi hur barnens relationer med naturen blir tydliga även om de inte befinner sig 
utomhus. Där bilderna i boken föreställande djur bidrar till en ökad kunskap till naturen som vidare 
förbättrar deras relation till naturen. Genom samspelet får de ny kunskap så som att vissa djur gräver 
ner sig under jorden när det blir kallt medan andra flyttar söderut. Detta skapar en ökad förståelse för 
naturen vilket bidrar till en ökad medvetenhet för hur de ska bete sig. I den tredje observationen ser vi 
hur dörren som artefakt skapar en diskussion kring vinden som relationerna mellan barnen. I den 
fjärde observationen finns relationerna mellan barnen men även mellan barnen och fåglarna.  
I dessa observationer finns det starka likheter med vilka relationer som uppstår som vi har nämnt ovan, 
men alla dessa finns även relationen mellan barnen och observatören, i den första observationen i 
skogen finns det många personer som är med inklusive observatören till skillnad från resten av 
tillfällena då det endast är 4 barn respektive 2 barn, en pedagog och 1 observatör vilket kan ge 
möjlighet till ett mer fokuserat samspel där olika relationer blir synliga. Vilken relation uppstår då 
mellan barnen och observatören? Utifrån våra observerade tillfällen finns ingen direkt dokumenterad 
dialog mellan observatör och barn. Eftersom vi inte kände barnen sedan innan, hur skulle 
observationerna se ut om barnen var mer bekanta med oss?  
Sammanfattningsvis kan barns relationer till naturen och varandra uppstå genom socialt samspel eller 
lek, genom att barn undersöker och ställer frågor om sådant de undrar över medieras kunskap med 
hjälp av varandra i ett socialt lärande, 

 

7.3 Hur och om vad samspelar barnen kring mötet 
med naturen  
Enligt Änggård (2008) anses utomhusmiljö ger barn en erfarenhetsbaserad inlärning. Barns olika 
erfarenheter inspirerar barn att ställa frågor. Detta skapar bra förutsättningar att lära. Pedagogen ska 
tillsammans med barnen försöka svara på frågorna istället för att ge ett svar, genom att tillsammans 
komma fram till svar på frågorna ges det goda villkor för en djupare inlärning (Änggård 2008, s.20). 
Enligt Säljö (2000) förutsätter ett kompetent handlande tidigare erfarenheter och processhantering för 
att klara av komplexiteten i dagliga uppgifter. (Säljö 2000, s.34). Ovan nämnda exempel där barnen får 
utforska frågorna från pedagoger bidrar till att barnen får utveckla sitt sätt att tänka, kommunicera och 
bilda sig en uppfattning av verkligheten, sina sociokulturella erfarenheter. 

 

Utifrån studiens genomförda observationer kan vi se att barnen ställer både frågor kring fotspåret som 
upptäcks samt det djurben som barnen finner när de leker lava och krokodil. När det kommer till 
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djurspåret kan vi se att barnen och pedagogerna tillsammans kommer fram till ett gemensamt svar. 
Med hjälp av språkliga redskap kunde barnen bildligt uttrycka sig om från vilket däggdjur fotspåret 
hade sitt ursprung. ”Språket blir här ett medel för att kunna delta i och påverka interaktionella förlopp” 
(Säljö 2000, s 88). Dessutom använde sig barnen av sina tidigare erfarenheter och även fysiska 
redskap (måttband) när de försökte komma fram till sitt resultat. Det är dessa fysiska och språkliga 
resurser som hjälper barnen till samspel som är det centrala i ett sociokulturellt perspektiv (Ibid. s.74). 
Enligt Säljö (2000) behöver vi för att hålla igång ett samtal eller en konversation tänka i grupp genom 
att ta och ge mening (Ibid. s.108). Utifrån de observationer som gjort kan vi se att när det gäller djurets 
ben, att barnen använder sig av både de inre (tänkandet) samt de yttre (kommunikation) för att få fram 
vart ifrån benet kan. Det använder även av de språkliga redskapen för att komma fram till ett resultat. 
Med hjälp av ett fysiskt redskap i form av en bok i en av observationerna kan vi se hur barnen skapar 
ett samspel, genom att ett av barnen sitter med boken blir det som ett startskott för vidare diskussion 
och utforskande. Inom det sociokulturella perspektivet är tänkande naturligt, ett tänkande kan även 
vara en kollektiv process, lika mycket som inom individen   
 

Sammanfattningsvis kan vi se att det är genom naturens olika artefakter som barnens samspel startar. 
De olika samspelen som framkommer utifrån de utförda observationerna kan vi se resulterar i att 
barnen medierar sina kunskaper vidare till sina kamrater vilket bidrar till att det sker ett socialt lärande 
(Williams 2011, s.40). Vidare kan vi se att det är språket som blir det redskap som används för att 
samspela, det blir länken mellan det inre och det yttre, vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
handlar om kommunikation och tänkande (Säljö 2000, s. 108). 

8. Diskussion  
Vårt syfte i denna uppsats var att undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med 
naturen, i relation till detta har vi sammanfattningsvis kommit fram till att barn kan använda naturens 
artefakter för att skapa ett socialt samspel som medierar ett socialt lärande samt att barns relation till 
naturen och varandra kan uppstå genom socialt samspel och/eller lek. Barn använder sig av frågor för 
att utforska naturen och genom det sociala samspel som uppstår tillsammans med artefakter medieras 
ny kunskap.  

 
8.1 Metoddiskussion 
Inför studien valde vi att använda oss av kvalitativ forskningsansats för att få svart på vårt syfte och de 
frågeställningar som studien bygger på. Tanken var att använda oss av icke – deltagande 
observationer, informella samtal med barnen samt gåturer. Med hänvisning till Bryman (2018) 
använde vi oss av triangulering för att öka studiens trovärdighet, genom att använda flera olika 
metoder att samla in data (Bryman 2018, s.468).   
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Under några av observationerna användes videografi som hjälpmedel för att få med så detaljerad 
information som möjligt. Halvar – Franzen (2010) skriver även att denna metod är ett bra hjälpmedel 
för att få med det som ej kommer med när man använder sig av fältanteckningar, papper och penna. 
(Halvar – Franzen 2010, s 55). Även Elm Fristorp (2012, s 88) menar att användning av 
videoobservationer kan ge en fördjupad data. Att använda videoobservationer var till stor hjälp till en 
början men insåg snabbt att de blev problematiskt att använda inspelning under observationerna då 
IKT utrustningen inte får lämna förskolan. Detta medförde att endast den som observerat kunde 
transkribera detta material. Hur hade transkriberingen blivit om vi hade varit båda två? hade det 
bidragit till att vi fått ned fler detaljer och då man som observatör ser olika saker, en annan 
infallsvinkel som kunde ha bidragit till en fördjupad data. Det var endast en av observatörerna som 
kunde transkribera detta material, vilket tog lång tid för att få ned det i observationerna som var 
relevant utifrån vårt syfte och frågeställningar. Ett misstag som gjordes under undersökningarna med 
inspelning var att när videografi användes stängde man som observatör av kameran för tidigt i många 
situationer, då man trott att man fått med det viktigaste, men att det sedan visar sig att användningen 
av hur naturens artefakter används i leken fortsatt. Att använda sig av fältanteckningar under 
observationerna gav en möjlighet att återkoppla till de olika situationerna med de barn som varit 
deltagande, för att kunna få ett förtydligande när det kommit fram oklarheter, detta tar Elm Fristorp 
(2012) upp i sin avhandling (Elm Fristorp 2012, s.89). 
 
Som nämnts tidigare i studiens metoddel har gåturer använts för att barnen ska få visa vad de anser är 
intressant och värt att ta upp, exempelvis i observationen när barnen diskuterar och visar upp bilder på 
fåglar som de har satt upp på väggen och deras tankar om dessa fåglar. Gåturerna i sig bidrog till 
informella samtalen med barnen, de blev mer naturligt och avslappnat för de barn som deltog. 
Änggård (2015 s.97) poängterar i sin text om gåturer att denna forskningsmetod ger barnen större 
frihet att kommunicera och minskar utsattheten som kan uppstå i formella intervjuer. Detta är 
någonting vi i vår studie medvetet har haft i åtanke då vi har velat jämna ut maktpositionerna och på så 
sätt göra barnen bekväma att själva välja riktning i hur de vill att gåtur eller informella samtal ska ta 
form.  

Änggård (2012) tar upp svårigheter med att använda sig av fältanteckningar i naturmiljö, då de är 
svåra att tolka. Detta uppstod i studien då det empiriska materialet skulle samlas in, svårigheten var att 
kunna anteckna och få med det som sker i stunden (Änggård 2012, s.5). Även att kunna återberätta det 
som skrivits i observationsmallen samt de fältanteckningar som använts för den observatör som ej 
kunde delta, det var svårt att förklara hur situationen exakt såg ut, då den som observerat har 
tystnadsplikt. En sak som kunde ha gjort var att den observatör som ej kunde delta från början kunde 
ha åkt till förskolan när brottsregistret hade kommit, för att se hur verksamheten fungerade samt får en 
uppskattning av hur de observationer som gjort ägt rum, en tydligare bild genom att ha kunnat upplevt 
platserna med barnen. 
 

Lämpligast för att samla in material i denna studie hade varit att endast använda sig av 
fältanteckningar, för att kunna transkribera materialet tillsammans. Men hade vi då fått med alla de 
detaljer som kommer fram genom videografin? Om studien hade gjorts om hade vi som forskare och 
observatörer sett till att få fram de utdrag som behövts från polisen i god tid innan studien startade. 
Detta för att kunna använda både videografi samt fältanteckningar samtidigt. 
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8.2 Resultatdiskussion  
Studiens resultat visar att barns relationer till naturen och varandra uppstår genom socialt samspel eller 
lek. Barn undersöker och ställer frågor om sådant de undrar över, på så sätt medieras ny kunskap med 
hjälp av artefakter och de andra i barngruppen. Genom ett socialt samspel uppstår ett lärande medierat 
av artefakter (Williams 2011, s.40). I våra observationer har vi analyserat detta och poängterat hur 
barn skapar ny kunskap genom artefakter och att lära av varandra, det finns ett “före och innan” av vad 
barnen kunde innan observationen och efter, exempelvis benet i skogen, vindens egenskaper, att man 
behöver luft för att andas.  
 
Vi har reflekterat över vårt resultat och om det skulle ha blivit någon skillnad om vi hade en annan 
relation med barnen, eller om båda av oss hade kunnat vara med? Går det att få en helt oberoende 
studie? Skulle de komma fram till samma sak och i så fall varför? Vidare när vi tolkar och analyserar 
vårt resultat, hur påverkat av oss är det? Vi har haft en tanke att vilja få med barnens perspektiv men 
det har inte varit så lätt alltid. Fejes & Thornberg (2015, s.20) skriver att när en forskare tolkar sitt 
material finns hens bakgrund och kunskaper med och blir till ett aktivt redskap i tolkningsprocessen. I 
Thulin (2010, s.88) beskriver i studiens resultat bl.a. svårigheten i att uppfatta alla barns frågor, i vår 
studie har vi tänkt på detta och därför valt att fokusera på en mindre barngrupp åt gången vilket har 
visat sig ha varit positivt speciellt eftersom endast en av oss har kunnat göra observationerna. 
 
Våra frågeställningar har varit hur använder sig barnen av de olika artefakterna i naturen? Vad är det 
som blir synligt i det social situationerna samt samspelet som uppstår? Vad är det för relationer som 
skapas i mötet med naturen? och slutligen hur och om vad samspelar barnen kring mötet med naturen? 
På frågeställningen om vilka artefakter barnen använder sig av har vi genom våra observationer 
upptäckt att dessa inte endast används som ett verktyg att mediera kunskap utan även till det sociala 
samspelet, med hjälp av artefakter samspelar barnen med varandra. Änggård (2008, s.231) skriver i sin 
studie hur interaktionen är en viktig del av barns lärandeprocess då ny kunskap kan bildas och 
ombildas tillsammans med andra vilket är någonting vi har sett i vårt resultat av hela studien. De barn 
vi har observerat har skapat ny kunskap tillsammans med hjälp av artefakter.  
 
Något som kom upp i våra diskussioner var vad är egentligen en artefakt? Blir dörren som dras igen av 
vinden i observation tre en artefakt eller blir vinden en artefakt? Barnen använder sig hela tiden av sin 
omgivning för att lära, vad blir då en artefakt och inte en artefakt? Vi nämner tidigare hur även språket 
kan bli en artefakt, innebär detta att hela sociala samspelet blir en eller flera artefakter?  
 
Liknande artefakterna har vi reflekterat över relationer mellan barnen och mellan barnen och naturen. 
Vad är egentligen en relation? Änggård (2012) skriver ”När barn tar platser i bruk ger de dem speciella 
betydelser och de väcker speciella känslor” (Änggård 2012, s.3) detta relaterar vi till hur barn skapar 
en relation till naturen vilket vi även fick se i den första observationen. Barnen skapade en relation till 
platsen när de använder platsen och ger den en betydelse som väcker en känslomässig respons. 
Änggård poängterar även miljöer i naturens betydelse för barnen som särskilt viktiga eftersom de ger 
en möjlighet till barn att röra sig fritt, som i leken med stenarna när barnen hoppar från sten till sten 
(Ibid. s.15). 
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8.3 Betydelse för praktiken och professionen 
Denna studie har endast utgått från artiklar och studier som är vetenskapligt prövade, vi har utgått från 
andras forskning och vad de kommit fram till för att sedan utveckla det ytterligare och efter våra egna 
intressen och frågor kring barns frågor om naturvetenskap. Teorin vi har utgått från, sociokulturell 
teori, är en sedan länge beprövad teori 
 

Vi tänker att ämnet kring naturvetenskap, barns relation till naturen, barns kunskaper om naturen och 
deras frågor är av stor relevans för att framtida generationer ska ha så bra kunskap om miljön som 
möjligt. Den svenska förskolan har nu länge haft en koppling till naturen, vilket även står på flera 
ställen i läroplanen som vi redan har nämnt i inledningen. I läroplanen står även att förskolan ska lägga 
stor vikt vid miljöfrågor och bidra till att barnen får ett aktsamt förhållningssätt till naturen för att 
förstå att även vi människor har en del i hela jordens ekosystem, att vårt levnadssätt påverkar både djur 
och natur, vidare ska förskolan förmedla hur vi kan ta hand om naturen både kortsiktigt och långsiktigt 
(Lpfö 98, s.7). Vi tänker att om vi får syn på barnens frågor om naturen får vi även syn på hur vi som 
förskollärare har förmedlat naturvetenskap till barnen, hur mycket har de lärt sig? Finns ett intresse, en 
medvetenhet om naturen?  

8.4 Slutsats 
I denna studie var syftet att genom observationer, informella samtal och rundturer med barnen 
undersöka hur barn i förskolan samspelar och interagerar med naturen. De frågeställningar som var 
aktuella i studien var hur använder sig barnen av de olika artefakterna i naturen? Vad är det för 
relationer som skapas i mötet med naturen? Hur och om vad samspelar barnen kring mötet med 
naturen? 

Utifrån resultaten och diskussionerna kan vi dra slutsatsen att barnen på den avdelning som 
undersökningarna gjordes använde sig aktivt av de olika artefakterna som naturen har att erbjuda för 
att påbörja det sociala samspelet med sina kamrater. Vi kan även dra slutsatsen att barns interaktion är 
en viktig del av lärandeprocessen, då kunskap bildas och ombildas (Änggård 2008, s.231). Barnen 
använder sig av varandras utforskande av de artefakter som finns i naturen samt inomhus för att 
påbörja ett socialt samspel, genom att använda sig av artefakter uppstår det ett lärande (Williams 2011, 
s.40).  Studiens resultat visar även att barns relationer till naturen samt varandra uppstår genom socialt 
samspel eller genom lek. Barn undersöker och ställer frågor om sådant de undrar över, på så sätt 
medieras ny kunskap med hjälp av artefakter och de andra i barngruppen 
 

8.5 Vidare forskning 

Det finns många möjligheter att forska vidare i det ämne vi har valt eftersom detta har varit en relativt 
liten studie. Exempelvis spenderade en av oss endast tre dagar på förskolan vilket inte gav oss en så 
stor översikt av verksamheten eller gav oss en chans att lära känna barnen. Vi tänker att om barnen 
hade fått mer tid och utrymme så skulle vi ha upptäckt betydligt mer om barns kunskap av naturen. 
Under studiens gång kom även tankar upp att utföra undersökningarna under en annan årstid, då de 
olika årstiderna kan ha betydelse för hur barn använder sig av de olika artefakterna, vilka 
förutsättningar de finns för sampel samt att skapa relationer både till naturen men även till varandra.  
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