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Sammanfattning: 

 

Syftet med detta examensarbete är att genomföra och utvärdera en pedagogisk idé. Idén består 

av att genomföra aktiviteter som på olika sätt riktar de inblandades uppmärksamhet mot 

väderfenomen och undersöka om detta bidrar till någon form av lärande och utveckling för de 

inblandade i en pedagogisk verksamhet. 

Studier påvisar att pedagoger inom förskolan ofta upplever sig ha bristande kunskaper inom 

det naturveteskapliga området (Andersson 2011). Pedagogerna i min undersökning kunde 

inte, i inledningsskedet av min studie, nämna något område inom naturvetenskapen som de 

själva var intresserade av. De kunde heller inte komma på något naturvetenskapligt fenomen 

som barnen kunde utforska på förskolegården.  

Resultatet visar att den pedagogiska idén påverkade tänkandet hos de inblandade och gav 

näring åt det naturvetenskapliga utforskandet. Intervjusamtalen i samband med min studie 

vidgade pedagogernas tänkande kring uteverksamhetens kvalité och naturvetenskapliga 

innehåll. Detta resulterade bl. a i att pedagogerna beslutade att på ett strukturerat sätt börja 

erbjuda barnen planerad pedagogisk verksamhet ute på förskolegården. 
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1 Inledning 

Det är vardag på en förskolegård och livet pågår. Leksaker hämtas i ett förråd, pedagoger 

räknar barn och ger fart på gungor. En kamp om en favoritcykel uppstår. Solen bryter igenom 

molnen och ger ljus och värme. En västlig vind drar förbi och får några strån i rörelse. Is och 

snö som förvandlas till vatten. Vattenpölar som drar ihop sig och blir torr mark. Lite gräs 

arbetar sig upp genom asfalten. 

Av någon anledning kan jag ibland tycka att det är tråkigt att vara ute på en förskolegård. Jag 

och de andra pedagogerna står och vaktar, räknar barn, ger fart på gungorna och fryser. Ibland 

kan man bli hemmablind eller så van vid tillvaron att man tappar bort sin förundran. Något 

gör att förundran och nyfikenheten kan vakna till liv igen och berika bilden av verkligheten, 

har jag märkt. Det kan t ex börja med en positiv upplevelse, att någon förmedlar något 

intressant eller frågar något som gör att man måste tänka efter. 

Under min utbildning till förskollärare har de naturvetenskapliga kurserna fångat mitt intresse 

men innan kursen i meteorologi undrade jag varför vi skulle läsa om väder. När jag lärde mig 

mer så blev jag förundrad över hur solens strålar får vindar och vatten i rörelse och varför 

dimma, åska, regn, snö och hagel uppstår mm. Därefter har jag tänkt att vi pedagoger inte 

alltid är medvetna om de möjligheter till utforskande som utemiljön erbjuder genom de 

väderfenomen som alltid pågår. I samband med detta examensarbete tar jag tillfället i akt och 

undersöker om jag kan öka medvetenheten om detta på en förskola. 

Syftet med detta examensarbete är att genomföra och utvärdera en pedagogisk idé. Idén består 

av att genomföra aktiviteter för att rikta de inblandades uppmärksamhet mot väderfenomen 

och undersöka om detta bidrar till någon form av lärande och utveckling för de inblandade i 

en pedagogisk verksamhet. 

2 Bakgrund 

Enligt läroplanen Lpfö98, rev 2010, ska barnen i förskolan utveckla förståelse för 

naturvetenskap. Det finns dock ingen tydlig instruktion kring vilka ämnesområden som ingår i 

naturvetenskap och vad barnen förväntas stifta bekantskap med. Det är upp till varje pedagog 

att finna ett naturvetenskapligt ämne att arbeta kring. Detta säger läroplanen: 

Förskolan ska sträva efter att alla barn 

-tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld 

-utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra, 

-utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt 

enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

-utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap (Lpfö 

98, reviderad 2010, s 10) 

2.1 Kunskaper om meteorologi blir väderobservation på förskolan 
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Meteorologi är något jag sällan hör att man pratar om på förskolan. Det är även få uppsatser 

som handlar om att utforska väder och vind på förskolan, enligt mina genomsökningar i 

databaser som t ex google scholar. Jag har dock läst om en förskola i Norge, med egen 

väderstation, Mathisen (2008), blivit inspirerad och tänkt att vi har samma förutsättningar 

överallt att observera väderfenomen oavsett vilken utemiljö vi har att tillgå. Moln, sol, vindar 

och temperaturer har vi överallt. 

Under min förskollärarutbildning har jag lärt mig lite mer om meteorologi och märkt att dessa 

kunskaper gjort mig medveten om väder och vind på ett nytt sätt. Min förundran har väckts 

över hur solens strålar får luftmassor i rörelse och vattenmolekyler att bilda olika typer av 

moln mm. Under kursen deltog jag i ett grupparbete där vi tog fram några förslag på hur man 

skulle kunna synliggöra och öka kunskapen om väderfenomen, på en förskola. När jag 

förberedde mina egna väderobservationer märkte jag att jag måste vara förberedd för fler 

slags väder. Det skulle t ex. inte vara någon vits att studera ett solur en molnig dag.  

Som kurslitteratur har vi använt Meteorologernas nya väderbok där Bernes och Holmgren 

(2009) beskriver vindarnas rörelser över jordklotet. Det är inte en bok som visar pedagoger 

hur man lär ut meteorologi till barn, men när man lärt sig mer själv ser man på väder och vind 

med nya ögon. Man är mer uppmärksam på vad som sker runtomkring och kan ta vara på 

lärandesituationerna som uppstår. Jag har upptäckt hur mycket olika specifika 

ämneskunskaper betyder för att kunna planera och utföra meningsfulla aktiviteter tillsammans 

med en barngrupp. Då jag vill få barnen nyfikna och förundrade över olika väderfenomen kan 

det vara intressant att först bara titta på de olika formationer moln kan ha. Sedan kan man t ex 

fundera över att alla moln har olika namn. Det finns oändligt många situationer där man kan 

interagera med barnen kring meteorologi, har jag märkt, om man har egna kunskaper i ämnet. 

Sellgren (2006) har många tips att bidra med när det gäller naturpedagogik och då även hur 

man kan göra för att dokumentera dagens väder och upplevelserna i samband med dagens 

utomhusvistelse. Därifrån har jag fått idéer till mitt väderobservationsschema. 

2.2 Pedagogens betydelse för barns lärande på förskolegården 

Förskolegården är idag den utomhusvärld många barn har att tillgå och en plats där barn 

tillbringar många timmar av sin uppväxt. Därför finns det anledning att se över hur väl den 

fyller sin funktion och vad man har för tanke med verksamheten utomhus. 

Johansson & Pramling (2003) menar att den största uppgiften och utmaningen en förskola och 

dess pedagoger har är att erbjuda miljöer som barnen upplever meningsfulla. De framhåller 

även betydelsen av att barn och vuxna, på förskolan kan utforska och lära sig mer om naturen 

tillsammans och att kommunikationen då har stor betydelse. Att vara lyhörd, dela 

uppmärksamheten och att ge ny näring åt samtalet genom att ställa frågor. När man samtalar i 

meningsfulla vardagliga situationer främjas begreppsbildningen. När barnet säger -Titta! så 

ska man vara uppmärksam för då är barnet förundrat, intresserat och därför öppet för nya 

kunskaper. (Johansson & Pramling 2003). Naturvetenskapliga fenomen är något som barn 

tidigt skaffar sig erfarenheter av. Pedagogens lyhördhet och förmåga att knyta an till barnens 

tankar kring dessa är det som kan göra undervisningen framgångsrik, enligt Helldén, et al. 
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(2011). Författaren menar också att det som barnen är med och upplever i förskolan blir till 

kunskaper som de har nytta av längre fram. Bl.a. har det visat sig att barn som gått på en 

förskola där man sysslat med kompostering hade ett utvecklat tänkandet kring jord och 

nedbrytning. Det här visar hur viktig tiden i förskolan är. Det är viktigt att ta vara på tiden på 

ett sådant sätt att barnen får utveckla sitt tänkande, frågande och förundran, så att det blir en 

stabil grund för det livslånga lärandet. Abildtrup Johansen (2007) menar att intressen uppstår 

kring det man kommer i kontakt med, upplever och håller på med. Det pedagoger synliggör 

och låter barnen komma i kontakt med har därför betydelse för vad barnen blir intresserade av 

och får kunskaper om. Studier visar dock att förskollärare ofta upplever en osäkerhet inför 

uppdraget att arbeta med naturvetenskap vilket delvis beror på otillräckliga ämneskunskaper 

och negativa erfarenheter av ämnet från den egna skoltiden (Andersson 2011). En väg som 

leder till ett naturvetenskapligt arbetssätt är att som pedagog utveckla sin förmåga att fånga 

det oväntade, att ställa frågor som utmanar och att vara här och nu, enligt Andersson (2011). 

2.3 Observation och reflektion 

Ibland kan man bli hemmablind eller så van vid tillvaron att man tappar bort sin förundran.  

Något gör att den kan vakna till liv igen och berika bilden av verkligheten. Det kan t ex börja 

med en positiv upplevelse, att någon förmedlar något intressant eller frågar något som gör att 

man måste tänka efter. Ett behov av att vilja tänka vidare tillsammans med andra kan väckas. 

Åberg & Lenz Taguchi (2009) beskriver hur en kurs i handledning ledde till nytändning för en 

pedagog, vilket ledde vidare till att man på den förskolan kom in i en positiv lärprocess. 

Pedagogerna ville se, höra och förstå mer och tog därför hjälp av varandra, genom gemensam 

reflektion, för att komma framåt. Björndal (2009) menar att man som pedagog till viss del är 

forskare då man är inriktad på att hitta metoder som främjar elevers lärande. För att göra en 

bra insats som pedagog krävs, menar han, att man på olika sätt undersöker hur man lyckats 

med sin målsättning, hur elevernas och verksamhetens förutsättningar ser ut, hur metoderna 

fungerar och vad metoderna innehåller. Pedagogens förmåga att se, och på ett så bra sätt som 

möjligt uppfatta vad som sker i lärandesituationerna, är avgörande för att pedagogen ska 

kunna göra ett bra jobb och växa med detta ansvar, menar Björndal. För att illustrera hur en 

lärandeprocess kan se ut tar Björndal och jag hjälp av Kolbs modell: 

 

 

Erfara/uppleva 

Reflektera 

Generalisera 
och teoretisera 

Pröva 
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Eftersom fyra ögon ser mer än två finns det anledning att pedagoger tar hjälp av varandra eller 

någon utomstående som kan observera vad som händer. Om man sedan har ett 

observationsmaterial i form av t ex ett löpande protokoll eller en filmsekvens att reflektera 

kring tillsammans ökar möjligheterna att få syn på vad som hände i den aktuella situationen. 

Det lärande som sker hos eleverna hänger ofta ihop med lärandet som sker mellan 

pedagogerna, menar Björndal. Författaren menar också att ett medvetet arbete med 

observation kan få positiva följdverkningar inom en organisation så att denna blir en lärande 

organisation.                                   

2.4 Frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att genomföra och utvärdera en pedagogisk idé. Idén består 

av att genomföra aktiviteter som på olika sätt riktar de inblandades uppmärksamhet mot 

väderfenomen och undersöka om detta bidrar till någon form av lärande och utveckling för de 

inblandade i en pedagogisk verksamhet. 

Min frågeställning är: 

Hur har min pedagogiska idé gett avtryck hos de inblandade? 

3 Metod  

 

3.1 Procedur för genomförandet av den pedagogiska idén 

När temat för mitt examensarbete klarnade gjorde jag en preliminär planering innan jag 

träffade min handledare som gav respons på de idéer jag hade. Sedan kontaktade jag en 

förskola och de ställde sig positiva till samarbete kring min studie. Förskolechefen godkände 

hur jag utformat dokumentet där jag bad om vårdnadshavarnas tillstånd att genomföra det jag 

planerat. Pedagogerna skötte distribution och insamling av tillstånden. Sedan höll jag i 

intervjusamtal med avdelningens 4 pedagoger. Väderobservationer genomfördes med 

barngrupp och den ordinarie pedagogen följde med och observerade/noterade vad som hände. 

Efter avslutad gruppaktivitet samtalade jag med pedagogen som observerat, om de 

anteckningar hon gjort och vad övrigt hon tänkt på. Ett utvärderande intervjusamtal med 

personalgruppen genomfördes igen. Alla samtal spelades in med en diktafon. Råmaterialet 

transkriberades och studerades. 

3.2 Hur materialet kom till och hur jag förberedde aktiviteterna 

Under meteorologikursen deltog jag i ett grupparbete där vi presenterade olika metoder tänkta 

att synliggöra väderfenomen . Att tillsammans med barnen upptäcka solens gång i förhållande 

till tiden genom solur och skuggor, borde kunna leda vidare till nya naturvetenskapliga frågor, 

tänkte jag. När jag i samband med detta examensarbete valde att prova hur dessa metoder 

fungerade i praktiken behövde jag tillverka en del saker. 

För att rikta barnens uppmärksamhet mot vind behövde jag någon typ av vindflöjel. Att be 

förskolan köpa in och omgående montera en sådan på en husnock ville jag helst slippa. Efter 
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funderingar över alternativa lösningar, kom jag på hur jag skulle göra. En funktionell, 

lättillverkad, billig vindflöjel gjord av sugrör, grillpinnar och kartongbitar från t ex juice- eller 

mjölkförpackningar blev uppfunnen. Väderstrecken märktes ut på en separat grillpinne med 

klädnypor på. 

                             

Därefter behövde jag ett väderobservationsschema med förslag på olika väderfenomen att 

undersöka och plats att göra noteringar. Jag ville se om ett schema kunde vara till hjälp för 

pedagogerna och om barnen tyckte att det var meningsfull att komma ihåg hur t ex molnen 

såg ut och hur det blåste. Hur väderobservationsschemat blev visas i bilaga 3. Jag behövde 

också vara förberedd för att kunna välja aktivitet efter det speciella väderförhållande som 

rådde. Vindflöjeln kanske inte skulle vara lika intressant om det var vindstilla och ett solur 

inte så spännande om det var så mulet att inga skuggor syntes. Så här planerade jag: 

Aktivitet att starta med: Erbjud barnen skogspinnar att knyta fast tygremsor i. Få dessa flaggor 

att fladdra i luften. Använd en vindsnurra och låt alla få prova att blåsa på den. Samtala om 

vind och vad som händer. Utgå sedan från väderobservationsschemat: fyll i dag, tid, 

temperatur och övrigt. 

Vid blåst: Visa vindflöjeln och vindmätaren. Ställ frågor till barnen om sakerna och låt dem 

gissa. Använd väderobservationsschemat. Rita en vindriktningspil i schemat. Lek vidare med 

flaggorna. Lek med ett stort lätt tyg som man kan hålla i och gömma sig under om det fylls 

med luft. 

Vid sol: Lägg märke till solens läge och skuggor. Lek med speglar och gör solkatter. Rita in 

en sol i väderobservationsschemat. Visa ett solur. 

Om det är mulet: Mät temperaturen. Ha med varmt vatten i en termos och mät vattnets 

temperatur på olika sätt. Låt barnen vattna snön med varmt vatten. Blanda snö och vatten. 

Om det är moln: Be barnen beskriva hur de tycker att molnen ser ut. Visa bilder på olika 

moln. Rita något slags moln i väderobservationsschemat. 

Om det är snöar: Visa bilder på hur snöflingor kan se ut och titta på hur snöflingorna ser ut 

när de landar på vanten. Lek med varmt vatten och snö och blanda i bunkar. Kolla 

temperaturen i t ex vattnet. 

Om det regnar: Lek i vattenpölarna. Undra vad regn är, fråga och lyssna. Mät temperaturer. 

Kolla om/hur det blåser. Fyll behållare med regn. Mät. 
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Dessutom kan man prova magneter och om de fastnar någon stans och kolla hur stavmagneten 

beter sig när den hänger i ett snöre. Den pekar i nord-sydlig riktning. Jämför med en kompass. 

Prata om nordpolen, sydpolen, isbjörnar och pingviner. Studera en jordglobsboll. Man kan 

leka meteorologer genom att ha en Sverigekarta på husväggen och där låta den som vill 

berätta om vädret. 

Som bilagor till detta examensarbete medföljer information om: 

Hur min vindflöjel tillverkas: bilaga 1 

Bilder på vindmätare, vindsnurra och solur: bilaga 2 

Väderobservationsschema: bilaga 3 

Till pedagogen som skulle observera gjorde jag i ordning ett observationsprotokoll. Syftet 

med det var att föreslå intressanta aspekter att vara observant på. Se bilaga 4 

Sedan förberedde jag intervjufrågorna. Syftet med dessa var att möjliggöra en kartläggning av 

pedagogernas nuvarande och senare tänkande kring naturvetenskap. Intervjufrågorna: bilaga 5 

3.3 Urval 

Jag valde att intervjua fyra pedagoger som arbetar på en avdelning för barn i åldrarna 2-4 år. 

Barnskötare Åsa har arbetat 12 år i yrket och Eva har 24 år som barnskötare bakom sig. 

Förskollärarna Mona och Kia har arbetat i detta yrke 23 respektive 29 år. Förskolechefen Ylva 

tillkommer under sista intervjun. 

Jag är känd av barn och personal på denna förskola sedan tidigare. Några av fördelarna med 

det är att det främjar kommunikationen med framför allt barnen, att vi redan känner varandra. 

Kommunikationen de inblandade emellan är tänkt att innehålla den information jag behöver 

för att besvara examensarbetets frågeställningar. 

Från början var min tanke att jag skulle leda aktiviteter fyra dagar, så att alla fyra pedagoger 

med respektive barngrupp fick vara med om detta. Då olika förhinder tillstötte under denna 

vecka bl. a pga. sjukdom, valde jag att tänka om. Jag bedömde att det råmaterial jag redan 

samlat in efter två förmiddagar av väderaktiviteter skulle räcka som underlag för analys. 

3.4 Bearbetning av rådata och analys 

Det inspelade samtalen, både reflektioner och intervjuer har transkriberats och analyserats. 

Analysprocessen har bestått i att jag gått igenom materialet, lyssnat, läst och sökt efter 

mönster i vad som framkommer. Jag har också i samtal kring mitt arbete, hört mig själv sätta 

ord på aspekter av betydelse. Min handledare har varit ett bollplank liksom några 

kurskamrater som fördjupat sig inom angränsande fält. 

4 Resultat 

Min frågeställning är: 
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Hur har min pedagogiska idé gett avtryck hos de inblandade? 

Min pedagogiska idé har gett avtryck hos barnen, pedagogerna och hos mig. Nedan 

presenterar jag fem områden som tydligt visar att idéns olika moment gett avtryck. En 

förändringsprocess ägt rum, vilket illustreras i följande figurer: 

Tema 1. Pedagogerna följer upp leken med temperaturer, snö och vatten inomhus. 

 

 

Följande utdrag ur sista intervjun, där jag (Vic), pedagogerna Eva, Kia och Mona och 

förskolechefen Ylva deltar, förtydligar att en uppföljning har skett: 

Kia - Vi tog in snö och hade på bordet och kände på den och pratade om den, nu har jag inte 

dokumenterat än. Jag har inte hunnit skriva ner, jag har bilder i kameran men det var 

jättehäftigt, och deras kommentarer va. Moa som sa… ömtålig, på sina fingrar. På fingrarna 

är jag ömtålig… de är ju inte så stora så det var varmt och kallt. Alltså termometrarna: ner 

och upp, inte mer, inga grader och så och så hade jag en kanna med vatten så det var ju lite 

att bygga på det som du gjorde. Sen målade de på snön, de som ville… Vi använde snön 

som… i de här formarna… i temperablocken. Snön fick smälta först. Då blev ju vatten och sen 

måla. Så det gjorde vi och så höll vi på med snön i fyrtio fyrtiofem minuter med snön 

 

Tema 2. Pedagogernas betydelse för barnens lärande ute på förskolegården 

Vid första intervjun framkommer att en pedagog vill 
komma på hur hon ska visa temperaturskillnader för barnen 

Under väderaktiviteterna får barnen leka med varmt och 
kallt vatten och se hur en termometer beter sig. 

Den observerande pedagogen ser vad som händer och vad 
som intresserar barnen. 

Pedagoger och barn har veckan därpå laborerat med snö 
inomhus, provat termometern och känt på varmt och kallt 
vatten. 
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Utdrag ur sista intervjun som visar detta: 

Kia - Jo men du var ju med barnen hela tiden. Du kom ju med ny… du erbjöd ju dem… du tog 

ju fram de här pinnarna… alltså du hade ju satt upp en pinne och så byggde du vidare på det, 

för att de ville ha allihopa… och du var ju delaktig, du hade din väska, du var ju delaktig med 

barnen. Sen nästa: båten, då hoppade du också i båten och åkte med på deras äventyr, så du 

fanns ju där hela tiden. Det är så lätt att man bara står på gården. Man kan ju göra det 

också. De kan också leka fritt. Man ser hur viktigt det är att vi även ute, precis som inne 

erbjuder olika saker. Erbjuder dem att vi är närvarande och upptäckande: allt det där som vi 

pratar så mycket om men att det är lätt att man… visst inte om man kanske går på promenad 

eller går till skogen eller har ett mål då är man ju också så men på gården, då är det lätt att 

man bara står. 

 

Tema 3. Pedagogerna ger varandra idéer om hur man kan upptäcka vindar 

Vid första intervjun: pedagogerna  kan först ej säga 
hur de kan utforska n.v.fenomen på förskolegården, 
men så säger en av dem: Man kan vara med barnen 
så blir det vad man gör det till, och undersöka en 
sån sak som snö. Nyponen som växer på gården kan 
man måla med. 

Under väderaktiviteterna observerar , antecknar 
ochfotograferar denna pedagog vad som händer . Hon 
noterar att ett av barnen säger: - En smutsig gädda äter 
min haka. 

Efteråt säger hon att hon såg tydligt vad mycket man 
kan gör med barnen ute om man är närvarande. Man 
ska vara aktiv ute, menar hon. Att ha en tanke och ett 
mål. Inte bara stå.  

Vid sista intervjun: denna förskollärare säger att de 
borde erbjuda barnen planerade aktiviteter ute på 
gården De skulle kunna turas om att ansvara för det. 
Kollegorna håller med.  
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Först hade inte pedagogerna fler förslag på hur man kan visa vindar. Men så säger Mona - Gå 

ut och titta på flaggor, vilket håll det blåser, det kan man göra. Suga på fingret och känna 

från vilket håll det blåser. Det blir ju kallare på den sidan om fingret.  

Sedan kom de andra igång och föreslog att man kan köpa sådana där vindsnurror som 

barnbarnen har, osv. Detta är ett tydligt exempel på att ett intervjusamtal i grupp kan göra att 

de inblandade vidgar varandras tänkande. Min pedagogiska idé har gett avtryck i 

pedagogernas tänkande kring vind. 

 

Tema 4. Värdet av att få respons från en medobservatör 

Vid första intervjun: Ingen av pedagogerna har 
utforskat vind tidigare men förr sjöng de en sång 
om dagens väder,  inne på samlingen. 

Under väderobservationerna riktas barnens 
uppmärksamhet mot vind med hjälp av vimplar och 
vindflöjlar (som några barn gissar är flygplan). Vi 
leker att det stormar och att vinden gör vågor på 
havet när vi åker båt. 

Under veckan leker barnen att det stormar och blåser 
när de åker i ett sjörövarskepp. 

Vid sista intervjun ger pedagogerna varandra idéer 
om fler sätt att upptäcka vind: att känna varifrån det 
blåser, med ett vått finger, genom vindsnurror, att gå 
till hamnen och se om det blåser mer där, se på 
flaggor, vindstrutar,  drakar och drakfester  
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Utdrag ur sista intervjun visar hur pedagogerna tänker när det inte blir som de har planerat: 

Mona - Nej… Det gäller att inte lägga det på sig själv. Alltså det är olika med barn, vad som 

har hänt på morgonen… Man får inte ha så höga krav på sig själv och känna det som ett 

misslyckande, om de inte vill va med, tycker jag, det… 

Ylva - Sen kanske man nedvärderar sig själv i onödan, utan man ska tänka i stället så här: 

Varför blev det så här? Vad var det som gjorde att…? Inte nödvändigtvis mitt fel. Det kanske 

inte blev fel. Det kanske bara blev annorlunda mot vad du hade tänkt innan du började… och 

det blir det ju nästan alltid. 

Min pedagogiska idé har gett avtryck hos mig i form av erfarenheter av att leda en barngrupp 

och pedagogerna har gett mig tips om hur de själva hanterar känslan av otillräcklighet inför att 

det sällan blir som man tänkt sig. Nästa exempel bygger vidare på detta, att se vad som blev 

och vad som hände i stället för det man tänkt. 

 

Jag vill väcka nyfikenhet kring fenomen som 
har med meteorologi att göra. Jag har många 
idéer som jag vill förmedla och försöker 
förbereda mig noga. 

Pedagogerna har inte jobbat med vindar och 
väder tidigare men de hade en termometer på 
väggen förut som de läste av. 

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Det var 
ganska svårt att förmedla det jag ville till 
barngruppen. Att samtidigt bli observerad kändes 
lite ovant. 

Vid sista intervjun: samtal om att det sällan blir 
som man tänkt sig och hur man förhåller sig till 
detta på ett klokt sätt. Den positiva responsen 
pedagogerna gav mig gjorde att jag kände mig 
modig som vågade bli observerad och att jag 
genomförde min pedagogiska idé. 
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Tema 5. Första väderaktiviteten inspirerade fler än den avsedda målgruppen. 

 

Väderaktiviteten blev inte riktigt som jag tänkt, men den inspirerade dem som blev 

inblandade. För att förtydliga detta så visas här ett utdrag ur mina minnesanteckningar. 

Repliken som jag fetmarkerat tycker jag är extra intressant att lägga märke till.  

Nu kommer en 5-årig pojke och vill vara med och se vad vi gör. Jag tänker att det jag 

planerat kanske passar hans åldersgrupp bättre. Denna pojke har inte heller det svenska 

språket, så jag får ingen dialog med honom men det vi gör verkar fånga hans intresse i alla 

fall. Två femåringar till kommer och vill vara med. Nu ber vi deras förskollärare Sissi att 

hämta mer varmt vatten. Vi häller därefter upp varmt vatten i en större burk. Jag tar åter igen 

fram termometern och ber dem gissa hur långt strecket blir om vi doppar ner termometern i 

vattnet. Barnen pekar och vi ser hur strecket skjuter iväg till 34 grader. – Om man häller i 

mer vatten från termosen blir det ännu varmare, för det vet jag, säger en femåring. Vi 

provar och han har rätt. Det blir 45 grader. Han hade rätt och ser stolt ut. Det här är ett bra 

sätt att tänka matematiskt och bekanta sig med talraden, tänker jag. De yngre barnen går in 

Sissi vill prova att arbeta utifrån mitt väderobservationsschema kommande vecka, på sin 
avdelning. Hon och barnen vill  tillverka  egna vindflöjlar efter min modell. 

Några femåringar vill vara med. Deras förskollärare Sissi också.  

Jag  hämtar en termos med varmt vatten. Det rykande vattnet är kul att känna på och blanda 
med snö. Vi ser vad som händer med termometern när man doppar den i vattnet.  

Barnen är nöjda med att leka i snön. Mina försök att rikta deras uppmärksamhet mot vind blir 
inte framgångsrika. 

Barnen säger nästan ingenting för de är bara två och tre år och två av dem har inte lärt sig 
svenska ännu. 

Åsa, barnskötare  sedan 12 år,  står beredd med ett observationsprotokoll där hon ska 
anteckna vad barnen säger och gör. 
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med Åsa. Jag och Sissi står kvar och samtalar medan hennes femåringar är helt inne i lek 

med den blöta snön som ser ut som is nu. När jag efter ca 30 minuter kommer ner till 

femåringarnas avdelning i ett ärende ber de mig titta in i ateljén. Där inne har nu den våta 

snön blivit skulpturer med färg på! Sissi har alltså låtit barnen ta med sig snön in och 

fortsätta hålla på med den där. 

5 Diskussion 

Utvärderingen av min pedagogiska idé har gett mig värdefull information. Forskningsmetoden 

som inkluderar intervjuer, samtal, observation, dokumentation, reflektion och utvärderande 

intervjusamtal, har varit utvecklande. Som Mona sa i sista intervjun, när vi såg att 

vindaktiviteterna gjort avtryck i barnens lek: - ”Tacksamt dehära”! Väderaktiviteterna har, 

trots att jag inte fick visa barnen allt jag tänkt och ville, faktiskt bidragit till att barnens och 

pedagogernas uppmärksamhet på vind och temperaturer har ökat. Jag har fått öva på att leda 

väderaktiviteter med barn i olika åldrar och att med barngruppens ordinarie pedagog som 

medobservatör. Genom vår gemensamma reflektion efteråt kunde jag få värdefull 

återkoppling. Medobservatören fick nya idéer om hur man kan jobba med naturvetenskap ute 

och möjlighet att studera sin barngrupp och någons (mina) försök att visa barnen något. 

Den pedagogiska idén är relativt enkel att genomföra och den kostar ingenting extra. Det man 

behöver är en pedagog som ansvarar för någon slags aktivitet, som t.ex. har med väder och 

vind att göra, med en barngrupp. En annan pedagog observerar och dokumenterar vad som 

händer. Efteråt samtalar man, utifrån sina olika perspektiv om det man varit med om, vad 

syftet var, vad som fungerade som planerat, vad som inte gjorde det och vad det i så fall 

berodde på. När flera kollegor provat på att observera och leda finns det många nya 

erfarenheter att ta hand om, på olika sätt. Ett sätt är att samla personalgruppen och 

tillsammans besvara frågor som kartlägger vunna insikter, metoder man vill prova, ämnen 

man vill veta mer om, vilka hinder och möjligheter som finns mm.  

Att ge barnen möjlighet att utforska naturvetenskapliga fenomen, ingår i förskollärarens 

uppdrag, enligt läroplanen. Detta uppdrag är inte lätt att genomföra om man har en otydlig 

bild av vad begreppet naturvetenskap betyder. Eftersom studier visar att förskollärare ofta 

upplever en osäkerhet inför uppdraget och att det delvis beror på otillräckliga 

ämneskunskaper och negativa erfarenheter av ämnet från den egna skoltiden (Andersson 

2011), så kan pedagoger behöva höja sin kompetens och kunskap om vad de 

naturvetenskapliga ämnena innebär och omfattar. Min pedagogiska idé har inneburit att 

försöka bidra till något till detta på en förskola. Detta har också skett trots att jag bara lett 

väderaktiviteter vid två tillfällen. Vad skulle då fler dagar med väderaktiviteter inneburit, 

undrar jag. Efter fler försök och tillfällen att öva skulle det troligtvis gå allt bättre att fånga 

barnens uppmärksamhet och fler pedagoger skulle få möjlighet att observera och reflektera 

kring hur de själva skulle ha gjort mm. Om fler barn hade fått vara med på väderaktiviteterna 

hade nog pedagogerna ställts inför fler nya frågor om detta och kommunikationen kring 

naturvetenskapliga fenomen hade stimulerats ytterligare, tänker jag. 

På frågan om vad pedagogerna anser om det att den nyreviderade läroplanen kräver ett ännu 

tydligare arbete med naturvetenskap på förskolan svarar pedagogerna att det känns naturligt. 
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De lever i tron att det är det de gör och alltid gjort när de är ute med barnen. Naturvetenskap 

är att vara i naturen och följa upp det som barnen blir intresserade av genom skapande 

verksamhet t ex. Genom våra intervjusamtal fick pedagogerna upptäcka att det finns mer att 

bli klar över inom detta område. Vad barnen kan utforska på förskolegården hade tre av fyra 

pedagoger svårt att se. Kia menade dock att det blir vad man gör det till om man är 

tillsammans med barnen. Mona skulle vilja ta dit mer byggmaterial och rännor att hälla vatten 

i. Mona återkommer till detta med byggmaterial, vatten, vattenexperiment, snö och att skapa 

då vi talar om naturvetenskap. Inte förrän på slutet av den sista intervjun har hennes fokus 

vidgats till att även omfatta vind. Det är ganska roligt, tänker jag, att en sådan vardaglig sak 

som vind går att få upp ögonen för på ett nytt sätt, även som vuxen, då lärandet som sker 

mellan pedagogerna ofta hänger ihop med lärandet som sker hos barnen, enligt Björndal. 

I förskolan ska man ha möjlighet att få upp ögonen för nya saker och om inte utemiljön är 

utformad för att stimulera till utforskande behöver barnens nyfikenhet väckas på andra sätt, 

tänker jag. Abildtrup Johansen (2007) menar att intressen uppstår kring det man kommer i 

kontakt med, upplever och håller på med. Det pedagoger synliggör och låter barnen vara med 

om har därför betydelse för vad de får kunskaper om, tänker jag.  

I resultatdelen nämner jag fem olika teman där tydliga avtryck skett. Dessa fem är ett 

begränsat urval av de avtryck jag sett i min analys av råmaterialet. Ett av dessa ytterligare 

avtryck är att det kan vara en utmaning att väcka nyfikenhet och frågor hos vuxna och 

kollegor kring t ex naturvetenskap. När jag jämförde hur mina två medobservatörer förhöll sig 

till uppgiften så fanns det skillnader i inställning och förhållningssätt. Om det hade att göra 

med utbildningsnivå, intresse, dagsform eller annat vet jag inte men det var skillnad i 

engagemang inför uppgiften. Åsas barngrupp var den yngsta, jag trevade mig fram och hon 

tyckte nog inte att det jag gjorde var så lyckat. Hon visade inte heller själv något intresse 

genom att fråga vad jag hade tänkt med vindflöjlarna och flaggorna och termometrarna mm. 

Jag fångade vid ett flertal tillfällen barnens intresse men inte hennes, har jag kommit fram till. 

Kia däremot visade engagemang och såg det som ett värdefullt tillfälle att se vad det kan 

innebära när en pedagog är delaktig och medvetet tillför material och innehåll till barnens lek. 

Tyvärr var inte Åsa med vid den avslutande intervjun. Det hade varit intressant att höra om 

den pedagogiska idén ledde till någon form av nytänkande hos henne också. Barn är nyfikna 

på att förstå sin omvärld men någonting gör att vi vuxna inte förundras lika lätt. Åsa hade 

tidigare uttryckt att hon inte har ett naturintresse och att hon inte vet vad hon ska undersöka 

tillsammans med barnen utomhus. Detta kom nog till uttryck under väderaktiviteten då hon 

menade att en av flickorna lika gärna kunde gå in för hon tyckte ändå aldrig att det var roligt 

att vara ute. När jag blivit upplyst om detta märkte jag att den flickan inte riktigt såg vad vi 

höll på med. Jag ställde bunken med vatten och snö närmare henne och då sken flickans 

ansikte upp.  

Under den andra väderaktiviteten noterade Kia att ett av barnen sa: - En smutsig gädda äter 

min haka! Hon undrade sedan vad barnet fick den kommentaren ifrån. Det var för att vi vid ett 

tidigare tillfälle lekt en lek där vi åkte båt och blev utsatta för många olika faror som gjorde 

att vi måste ta oss till sjukhus och få medicin. När jag nu åter igen var med barnen i deras lek 

kom de ihåg hur vi lekte förra gången och vi kunde spinna vidare på samma tema. Här märkte 



[Skriv text] 
 

16 
 

jag att jag som pedagog gjort någon form av avtryck tidigare som visade sig i deras lek. När 

jag under den utvärderande intervjun frågade om pedagogerna märkt någonting nytt om vind 

och temperatur i barnens lekar så hade barnen nu lekt vidare att de var ute på havet i ett 

sjörövarskepp och att det blåste och stormade. 

Någonting som tydligt framkom i min studie var gruppsamtalets betydelse. Den sista intervjun 

innebar att de inblandade kom vidare i en förändringsprocess genom förhandling. Det var 

intressant att se hur vi fick upp ögonen för att vi kunde utforska vind på olika sätt. Därefter 

uppstod ett samtal om verksamheten på utegården och alla enades efter ett tag om att ta ansvar 

för att erbjuda barnen mer att utforska på utegården. Därefter handlade det om att använda en 

medobservatör och det tyckte någon var onaturligt men efter en stund av meningsutbyten 

svängde det alla tyckte att det ändå kan vara meningsfullt. Avslutningsvis handlade samtalet 

om hur vi hanterade känslan av otillräcklighet som kunde infinna sig då det vi planerat inte 

blivit som vi tänkt. Igenkännande, goda råd och uppmuntran gjorde att samtalet fick en 

stärkande inverkan på mig och de övriga, upplevde jag.  

5.1 Tillförlitlighet 

Eftersom ljudinspelningen av intervjun med barnskötarna och samtalet efter första 

aktivitetstillfället, blev överspelat/raderat på diktafonen så fick jag där luta mig mot mina 

stöd- och minnesanteckningar. De två resterande samtalen finns som ljudfiler och är 

transkriberade. 

Ett rikt råmaterial i form av inspelade och transkriberade intervjuer och observationprotokoll 

och minnesanteckningar gör att studien vilar på en stadig grund. Dessutom har allt som 

redovisats skett tillsammans med minst en pedagog till förutom jag själv, vilket gör att mina 

redogörelser kan intygas av fler. 

5.2 Teoretisk tolkning 

För att arbeta efter läroplanen räcker det inte att bara följa det barnen själva får syn på ute i 

naturen. Vi behöver gå före och rikta varandras uppmärksamhet mot fenomen som fascinerar 

oss. Det är inte bara barnens nyfikenhet som ska fångas utan även vuxnas. Där behöver vi 

hjälpa varandra och turas om att ta ansvar för att vilja tillföra något nytt, en ny fråga till 

exempel.  

Johansson & Pramling (2003) pekar på utmaningen det innebär att hitta vägar som leder till 

att barn och vuxna tillsammans utforskar naturvetenskapliga fenomen. De belyser 

kommunikationens betydelse och förmågan att samtala och ställa frågor om naturvetenskap. 

Min studie visar att pedagogerna skulle kunna vidga sin medvetenhet om olika 

naturvetenskapliga fenomen som vi omges av. Läroplanen säger att barnen ska få möjlighet 

att utveckla sin förmåga att ställa frågor kring detta. Hur gör vi det om vi själva slutat att 

undra. Då kan vi inte vara det bollplank barnen behöver för att utveckla sitt språk och sin 

nyfikenhet. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
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Förslag på fortsatt forskning och tillämpning i anslutning till min studie kan vara att lägga till 

något moment till min pedagogiska idé och utvärdera förändringen. Att undersöka vad som 

händer på en förskola om personalen börjar observera varandra och ge varandra meningsfull 

återkoppling. Att arbeta utifrån temat väder och vind under en längre tid och undersöka vilka 

avtryck detta ger hos de inblandade. Att undersöka hur pedagoger kan utveckla sin förmåga 

att samtala om naturvetenskap. Att göra en mer omfattande studie om hur pedagoger gör för 

att stimulera barns naturvetenskapliga utforskande på förskolegården. Någonting mer om 

meteorologi… vad samtal om vindriktning, väderstreck, och vindflöjlar kan ge för avtryck i 

barnens samtal och lek. 

5.4 Slutord 

Stefan Edmans ord visar att det finns anledning att hålla sin förundran och nyfikenhet vid liv. 

Eller hur?  

Min allra djupaste källa till engagemang för en rimligare värld heter förundran. 

Förundran inför det levande och skapelsens skönhet och vishet. Vetenskapen kan hjälpa 

oss, poesin, musiken, konsten, och våra egna strövtåg i skog och mark. Förundran kan 

fylla oss med den kärlek, vördnad och kraft som behövs om vi skall orka delta i den 

politiska och vardagsnära kampen för en bättre värld. 

                                                             http://www.stefanedman.se/Stefan_Edman/Texter.html 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Tillverka en vindflöjel 

Ta ett sugrör och klipp bort den böjbara delen.  

Skär ett litet hål mitt på sugröret och stick igenom en grillpinne 

där så att den kommer ut på ovansidan.      

 

 

Klipp ut en pilspets och pilens ”stjärtfena” ur t ex en 

mjölkförpackning.  

 

Snitta upp sugröret i båda ändarna och stick in 

kartongbitarna där. Fäst dem med ett par 

häftklamrar. 

 

 

 

 

För att pilen ska fungera som en vindflöjel måste den kunna snurra 

och vara rörlig i ett fäste. Här har jag använt ett sugrör som jag 

tillslutit i den icke böjbara änden. 

 

 

Stick in grillpinnen i sugröret och vips snurrar vinflöjeln om du blåser 

på den. 

När det är snö kan man sticka ner vinföjeln i den.  
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Bilaga 2 

Bilder på vindmätare, vindsnurra och solur från internetsidan Unga Fakta. Där finns även 

beskrivningar på hur man tillverkar dessa.                       http://ungafakta.se/pyssel/skapa/ 

                                                                                         

 

 

 

       Vindmätare 

 

 

 

 

 

 

Vindsnurra 

 

 

 

 

 

 

 

            Solur 
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Bilaga 3 

                    Väderobservationsschema                  

  

Datum Tid   Temp Vind- 

riktning/ 

styrka 

Sol/Moln/Dimma 

 

Regn/ Snö Annat 

 

 

 

      

 

 

Tid: kolla klocka och sol/skugga 

Temperatur i skugga och i sol 

Vind- riktning/styrka 

 

Är det sol, dimma, moln? Hur ser t ex molnen ut? 

 

Vid regn eller snö: mät mängd eller djup och beskriv hur snön är 

Annat vi märkt, t ex vårtecken, grenar som vajar i vinden, ljud, doft… 

Vindens riktning kan markeras med en pil, där norr är upp och söder neråt etc. Vindstyrkan 

kan markeras genom att pilen görs tunnare eller kraftigare. 

Molnen kan beskrivas på olika sätt om det inte är molnfritt. Hur tycker barnen att molnen ser 

ut? Åker molnen? Är det tjocka moln? Vilken färg har molnen? 

Regnar det? Har det regnat nyss eller är det torrt? Snöar det? Är det nysnö eller gammal snö? 

Det kom en hagelskur! 

Annat viktigt att notera kan vara att en snödroppe har tittat upp vid husväggen. 

Man kanske dessutom vill skriva upp vad barnen kände under utevistelsen. T ex: ”- Det var 

roligt att leka i vattenpölarna”, ”– Jag kände att det blåste ute” eller ”- Jag frös när det blåste.” 

 

Men vad innebär norr, söder, öster och väster, kanske barnen undrar. Då kan en jordglob 

komma till användning. Norr är uppe bland isbjörnarna och söder är nere vid pingvinerna, kan 

man prata om t ex.  

Att magneter känner var norr och söder är, är intressant och kan studeras på olika sätt, bl. a 

med en kompass.  

Vill man förstå varför nordanvinden ofta är kallare än sydvästliga vindar kan man ta hjälp av 

jordgloben igen eller olika typer av kartor som visar Sveriges läge i förhållande till Arktis, 

atlanten, och Europa. Luft som nyligen passerat Eiffeltornet är varmare än luft som nyligen 

svept runt bland isberg i norr. Västliga vindar från atlanten är ofta mildare än ostliga vindar 

som kan präglas av klimatet som råder vid de stora inlanden kring Ryssland. 

Tips: Länk till Unga Fakta om moln: 

http://ungafakta.se/kunskapsbanken/moln/material/Molnspanarboken.pdf 
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Bilaga 2.                                    Observationsprotokoll        datum______ ________               

Namn Visar intresse för Säger Gör Interaktion 
 

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

    

 

Respons till pedagogen från medobservatören 

Någonting jag ska tänka på inför nästa aktivitet___________________________________________  

Fånga barns intresse__________________________________________________________________ 

Inflytande__________________________________________________________________________ 

Ledarskap__________________________________________________________________________ 

Planering___________________________________________________________________________ 

Fler förslag på hur man skulle kunna undersöka t ex väder, temperatur, vind, vindriktning, sol, ljus, 

skugga och tid:______________________________________________________________________  
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor att utgå ifrån under första samtalet med min utvalda personalgrupp 

1. Finns det något särskilt område inom naturvetenskap som du är nyfiken på? 

2. Har ni arbetat efter någon särskild metod med naturvetenskap, på er avdelning? Ge 

exempel. 

3. Har du tillsammans med barnen utforskat något naturvetenskapligt fenomen? Ge exempel. 

4. Hur ser du på uppdraget att förskolan ska arbeta mer med naturvetenskap, enligt nya 

läroplanen? 

5. På vilket sätt kan barnens naturvetenskapliga utforskande stimuleras i förskolans 

utomhusmiljö, anser du? 

6. Har ni medvetet valt att arbeta utifrån tema väder och vind tidigare? 

7. Enligt läroplanen ska förskolan utveckla metoder för att följa upp, utvärdera och analysera 

om arbetet sker i enlighet med målen. Känner ni er trygga med de metoder ni har idag? Om 

inte: vad kan förbättras? 

 

Frågor att utgå ifrån vid intervjusamtalet, veckan efter de genomförda 

väderaktiviteterna  

1. Vad tänker ni kring denna pedagogiska idé? Hur? Varför? På vilket sätt? 

2. Har ni så här i efterhand sett om barnen återknutit till någonting av det vi gjorde ute?  

3. Har intervjuerna, aktiviteterna och observationerna bidragit till tänkandet kring 

naturvetenskap för någon? På vilket sätt? 

4. Fler förslag på hur man skulle kunna undersöka t ex väder, temperatur, vind, 

vindriktning, sol, ljus, skugga och tid på: 

5. Kia, du såg att det var positivt med en närvarande pedagog när vi var ute. Hur menar 

du då? 

6. Hur ser ni på att ta tid från den fria leken med ett sånt här initiativ?(Slösar jag på 

barnens lektid? ) 

7. Hur ska man göra för att barnen ska tycka att det är roligt och meningsfullt, då vi 

erbjuder dem planerade aktiviteter? 

 


