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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vad som händer i olika 
naturvetenskapliga situationer i den fria verksamheten i förskolan. På vilket sätt tas sådana 
situationer tillvara på av pedagogen? Jag har använt mig av videoobservationer i två förskolor 
i Mellansverige för att försöka upptäcka situationer i den fria verksamheten som har potential 
att bli en naturvetenskaplig lärandesituation för barnen. I studien observerades 11 pedagoger. 
Resultatet visade att det finns potential för att utveckla naturvetenskapligt lärande för barnen i 
den fria verksamheten i förskolan. I analysen av situationerna visas möjliga sätt att genom 
Anderssons & Gullbergs (2011) ämnesdidaktisk kompetenser använda situationerna till 
naturvetenskapliga lärandesituationer. I många fall uppmärksammade inte pedagogen det 
naturvetenskapliga innehållet i situationen, vilket leder till att barnen inte stöds i sitt 
utforskande inom de naturvetenskapliga ämnesområdena. I flera fall där pedagogen 
uppmärksammade det naturvetenskapliga innehållet i situationen var det genom att de 
iakttagit ett problem som pedagogen såg lösningen på.	  
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1.	  Inledning	  
 

Den fria verksamheten anses väldigt viktig på förskolan och som pedagog är det en möjlighet 
att göra den till något mer än lek genom att kunna upptäcka och/eller skapa ämnesdidaktiska 
situationer. Jag har under min utbildning haft mycket praktik och vikarierat och idag jobbar 
jag heltid på en förskola. Jag upplever att problemet i dag på förskolor är att verksamheten är 
så uppbunden av rutiner som blöjbyten/potträning, fruktstund, samling, lunch, sov- och läsvila 
och mellanmål att det där emellan är svårt att få till en bra och givande verksamhet. 
Barngrupperna har blivit större och det blir mindre personal per barn (Skolverket, 2012) vilket 
även det gör att det är svåra förutsättningar för en pedagogisk verksamhet. När personal är 
sjuk eller borta blir också verksamheten störd, då det kommer vikarier och det är svårt att få 
vikarier som tidigare varit på förskolan och som barnen känner. Även om pedagogerna har 
planerat verksamheten så gör dessa faktorer att det blir svårt att alltid hålla planeringen. 
Sammantaget gör detta att det blir mycket fri verksamhet på förskolan och då är det viktigt att 
kunna utnyttja den som pedagog genom att kunna upptäcka och fånga lärandet när det sker. 
Idag ska också barnen ha ett stort inflytande på verksamheten och den ska byggas upp efter 
barnens intressen (Lpfö 98 rev. 2010). I den fria verksamheten syns barnens enskilda intressen 
tydligt och utgör därför en stor möjlighet att upptäcka vad som barnen fastnar för och vad 
man kan jobba vidare med. I detta arbete har jag därför valt att undersöka på vilket sätt 
pedagogerna tar tillvara på naturvetenskapen som uppstår i den fria verksamheten och vad 
pedagoger ska göra för att bättre kunna upptäcka och ta tillvara på den. 
 

2.	  Bakgrund	  

2.	  1.	  Vad	  är	  naturvetenskap	  på	  förskolan?	  
 

Naturvetenskap handlar om att undersöka och försöka förstå fenomen i den fysiska världen. I 
verksamheten på förskolan uppkommer ofta situationer som inbegriper de naturvetenskapliga 
ämnena, inte minst i barnens egna lekar i den fria verksamheten. Hit hör att det uppstår en 
diskussion kring naturvetenskapliga fenomen (Andersson, 2011), så som bland annat att 
barnen blandar sand med vatten, räcker inte då pedagogen även måste uppmärksamma detta 
och synliggöra det för barnen så att de är medvetna om vad det är de gör. Detta behöver inte 
betyda att barnen ska lära sig naturvetenskapliga begrepp men att de får/har någon typ av 
förståelse för vad som händer och varför. Det vill säga att det inte är naturvetenskap att gå ut 
med barnen i skogen och sitta på en sten och äta mellanmål, utan det krävs att det uppstår en 
situation där barn kan formulera frågor och tankar kring naturvetenskapliga fenomen. 
Naturvetenskapliga fenomen kan innefatta bland annat densitet, konsistens, olika material, 
djur, växter, regn, snö med mera (Persson Gode, 2011). Det som gör att det blir en 
naturvetenskaplig lärandesituation för barnen är alltså att det samtalas kring och går att 
undersöka (i alla fall teoretiskt). Det är viktigt att man på förskolan anpassar naturvetenskap 
just till förskolan och hur man kan jobba med de ämnena på förskolan för att kunna tillvara ta 
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barnens intressen och stimulera barnen på ett sådant sätt att man uppfyller kraven i läroplanen. 
I Läroplanen för förskolan (98, rev. 2010) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar ett intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, för hur människor, natur och 
samhälle påverkar varandra. De ska även utveckla sin förståelse för naturvetenskap och 
samband i naturen och sina kunskaper om växter och djur men även enkla kemiska processer 
samt fysikaliska fenomen. De ska utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, 
ställa frågor och samtala om naturvetenskap. Detta är något som ligger i barnens natur och 
intresse (Lpfö 98, rev. 2010) och det är viktigt att pedagogerna har förmågan att se och fånga 
upp dessa frågor och utveckla det till ett lärande.  
 
 På Boghagsvägens Förskola började pedagogerna jobba med projektet Röda tråden 
(Skolverket, 2012) där pedagogerna lärde sig att uppmärksamma naturvetenskap och teknik i 
förskolan. Efter projektet hade de lärt sig att det redan fanns väldigt mycket naturvetenskap i 
förskolans verksamhet som de tidigare inte uppmärksammade som naturvetenskap 
(Skolverket, 2012). ”Vi var många som inte hade någon koll på naturvetenskap eller teknik 
när vi började.” säger förskolläraren Lena Andersson (Skolverket, s. 46, 2012). 
Naturvetenskap i förskolan handlar inte bara om experiment eller att vara ute i skogen utan 
snarare om att barnen ska få uppleva naturvetenskap (Skolverket, 2012). Något som är vanligt 
förekommande på förskolor är att barnen ofta får källsortera, lägga ut saker i naturen och se 
vad som bryts ned, experimentera i form av bland annat flyta/sjunka (Tidningen Förskolan, 
2008). 
 
Elm (s. 17, 2008) skriver följande angående vad naturvetenskap på förskolan kan vara: 
 

...att tappa olika föremål från olika höjder såväl under lek som under aktiviteter 
som planerats av läraren. Det kan handla om att undersöka hur olika föremål 
flyter och sjunker i vatten. I sandlådan kan en lek med hink och spade mynna ut 
i att utforska hur mycket sand olika hinkar kan fyllas med, att tömmas ur och 
fyllas på nytt. Sanden i sandlådan kan undersökas genom att våt sand respektive 
torr sand kan innebära olika upptäckter och möjlighet till konstruktioner. 
Flytande vätskor såsom badskum och fast materia till exempel tvålar ger 
möjlighet att uppleva olika material och egenskaper samt hur dessa kan 
förändras. Olika leksakers funktion kan undersökas såväl som de emballage de 
är förpackade i. 

 
Barn på förskolan är ofta ute en stor del av dagen och det finns mycket naturvetenskap på 
gården (Tidningen Förskolan, 2008). Snö är ett tacksamt material att använda sig av i barns 
naturvetenskapliga lärande då det finns mycket att göra med den som barn lätt intresserar sig 
av, och som dessutom finns på gården (Persson Gode, 2011). Även på sommaren, våren och 
hösten finns det mycket på förskolans gård som är intressant för barnen och som de dagligen 
stöter på och upplever. Det kan vara att undersöka insekter: Hur ser de ut? Kan de flyga? Hur 
och var bor de? Växter: När på året finns de? Vad händer när en växt dör? Eller vattenpölar: 
barnen fyller hinkar med vatten eller blandar ut sanden med vatten, vad händer med sanden 
när den blandas med vatten? (Persson Gode, 2011).  En förskollärare på Skördevägens 
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förskola tyckte att det var svårt att veta hur man skulle jobba med naturvetenskap på en 
småbarnsavdelning, hon tyckte att det kändes abstrakt att jobba med sådana ämnen med så 
små barn (Tidningen Förskolan, 2002). Naturvetenskapliga ämnen kan kännas svåra att få in i 
småbarnsverksamheten om pedagogerna har en föreställning om vad naturvetenskap är och att 
det är svårt att göra om den till något för små barn. Pedagoger på förskolor behöver generellt 
få ökad kunskap om hur de kan jobba med naturvetenskap på förskolan så att barnens intresse 
och nyfikenhet stimuleras och utmanas (skolinspektionen, 2012). 
 

	  

2.	  2.	  Pedagogens	  roll	  i	  den	  naturvetenskapliga	  undervisningen	  
 

I barnens naturvetenskapliga undervisning är pedagogernas frågor och sättet som frågorna 
ställs på en viktig del av undervisningen (Elm, 2012). Regeringen har kommit fram till att 
följande är något som förskolan brister i. 

Regeringens intentioner med en förtydligad läroplan är att förstärka förskolans 
pedagogiska uppdrag. Målen har utvecklats, blivit fler och ändrat karaktär, 
framförallt i avsnittet om barns utveckling och lärande. Det handlar främst om 
kompletteringar av mål och riktlinjer när det gäller barns språkliga och 
kommunikativa utveckling, barns matematiska utveckling, samt naturvetenskap 
och teknik. 

Regeringen pekar också på att förskolans potential att stimulera barns naturliga 
lust att lära inte har tillvaratagits fullt ut i förskolan och därför behövde det som 
handlar om lärande stärkas och förtydligas. (Skolinspektionen, s. 10, 2012) 

I den reviderade läroplanen har även regeringen utvecklat särskilda mål för förskollärare, 
bland annat att förskolläraren ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 
barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap (Lpfö 98, rev. 2010). Det 
ligger stor vikt på att pedagogerna ska stimulera barnens intressen och med detta menas att 
när barnen visar intresse så ska pedagogerna se detta, uppmuntra och bygga vidare men även 
att pedagogen själva ska uppmuntra till naturvetenskap i förskolans verksamhet. Att 
pedagogen till stor del själv kan välja när/vad hon/han ska lära barnen för ämnen ger en stor 
frihet men är även något som gör att det krävs att pedagogen har mycket kunskap inom alla 
ämnen (Andersson & Gullberg, 2012). Det kan även leda till att om man som pedagog känner 
att man inte har tillräckliga kunskaper inom vissa ämnen blir det lätt att undvika dem (Siry, 
2013). Andersson & Gullberg (2012) tar även upp vad ett barn sa under ett av flyta/sjunka 
experimenten, barnet hade sagt att vattnet var tunt och saxen var tjock och att det var därför 
inte saxen kunde flyta i vattnet. Senare när pedagogen får frågor kring denna situation och om 
hon förstod vad barnet menade svarade pedagogen att hon ville lämna den situationen så fort 
som möjligt då hon inte förstod barnet. Detta är ett exempel på en situation där pedagogen 
inte utnyttjade barnets förklaring och tankar kring vad som hände utan medvetet gick vidare 
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då hon kände sig osäker. Här menar författarna att hon kunde ha flyttat fokuset från hennes 
osäkerhet i ämnet till barnets idéer. Flera barn som var med i studien trodde sig veta vad som 
skulle sjunka eller flyta men blev förvånade när det inte hände. Detta hade pedagogerna 
kunnat använda sig av och i diskussion med flera av pedagogerna kom de på flera olika sätt 
att gå vidare och agera annorlunda i dem situationerna. Pedagogen som hade lett flyta/sjunka 
experimentet hade på det sista seminariet med författarna sett att hon utvecklat sitt sätt att 
ställa frågor. Hon berättar även att hon lättare ser olika naturvetenskapliga situationer i den 
fria verksamheten än innan och att hon nu på ett annat sätt kan ta tillvara på dem och ställa 
utmanande frågor till barnen och återknyta till barnens tidigare erfarenheter inom 
naturvetenskap. Jelly (2007) menar att det inte är att kunna svara korrekt på barnens frågor 
som är väsentligt i barnens lärande inom naturvetenskap utan att pedagogen kan göra om 
barnens frågor till utmanade undersökningar istället. 

Siry (2013) tar bland annat upp i sin artikel att små barn ofta har lätt att föra en diskussion 
kring abstrakta fenomen i ett praktiskt sammanhang. Det är främst pedagogens bild av och 
målsättning i en naturvetenskaplig aktivitet som hindrar barnen till detta. I sådana situationer 
blir pedagogens roll viktig då de kan hämma barnens undersökande och utforskande om de 
inte är lyhörda för barnens frågeställningar och nyfikenhet, författaren skriver också: In such 
sorting activities seen in many Kindergarten classrooms, science is reduced to being a 
question-and-answer situation, rather than open investigation (Siry, 2013, s. 2423). 
Pedagogen är låst vid en fråga-svara-situation och låter inte barnen undersöka vilket är väldigt 
viktigt inom naturvetenskap då det är så små barn lär sig. En medvetenhet hos pedagogen 
behövs alltså för att skapa undersökande naturvetenskapliga tillfällen.   

I Andersson & Gullbergs studie (2012) identifierade de fyra ämnesdidaktiska kompetenser 
som pedagogerna har möjlighet att utveckla utan djupa akademiska ämneskunskaper.  
 

1. Uppmärksamma och använda sig av barns naturvetenskapliga upplevelser 
och erfarenheter. 

2. Fånga det oväntade som inträffar i stunden – I den dagliga verksamheten 
ägnar sig barn på egen hand åt naturvetenskap och det gäller för läraren att 
vara vaksam på situationer där det sker något oväntat, något som annars kan 
gå barnen förbi. Läraren kan fånga, expandera och bidra till att göra 
situationen till något meningsfullt för barnen. Här ingår också att läraren ser 
att oväntade situationer kan fungera utmanande på barnens föreställningar 
och utgöra en intellektuell utmaning. 

3. Situerad närvaro. ”Stanna kvar” i situationen och lyssna på barnen och deras 
egna förklaringar – Förskolläraren bär på föreställningar om vad den 
naturvetenskapliga verksamheten med barnen ska leda till, bland annat att de 
ska kunna ge den ”rätta” förklaringen till naturvetenskapliga begrepp. 
Sådana implicita krav gör att läraren driver på mot ett tänkt mål och ser 
barnens inlägg som onödiga utvikningar. Detta förstärks av lärarnas 
osäkerhet i ämnena och av att de inte är säkra på att de kan ge barnen svar på 
frågor som de inte i förhand har planerat. Att stanna kvar i situationen 
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innebär istället att läraren har tillit till sin förmåga att lyssna aktivt på 
barnen.  

4. Ställa frågor som utmanar barnen och stimulerar till vidare undersökningar. 
Läraren kan träna sin förmåga att ställa frågor som uppmuntrar barnen att 
undersöka och fortsätta fundera och diskutera ett fenomen. ( s. 12) 

 
 
Dessa fyra kompetenser kommer jag ha som utgångspunkt när jag undersöker på vilket sätt 
pedagoger uppmärksammar naturvetenskap när den uppstår i den fria verksamheten. Detta för 
att tydligt kunna se vilka delar av kompetenserna de uppfyller/inte uppfyller. Inom 
naturvetenskap är det mer lärorikt för barnen att inte få direkta svar på sina frågor utan istället 
undersöka det de undrar över tillsammans med pedagogen. Då behöver inte heller pedagogen 
ha all kunskap själv inom det ämnet utan kan undersöka och ta reda på svaren tillsammans 
med barnen (Andersson & Gullberg, 2012). 
 

2.	  3.	  Pedagogens	  tidigare	  erfarenheter	  av	  naturvetenskap	  och	  vad	  det	  har	  
för	  betydelse	  i	  barnens	  lärande	  
	  

I barnens lärande av naturvetenskap är det viktigt att barnen blir hörda och att pedagogen 
lyssnar på vad barnen har att säga och ge dem utrymmet att undersöka och ställa frågor då 
detta är väldigt centralt i naturvetenskap på förskolan (Siry, 2013), eftersom den bygger på att 
barnen får undersöka olika naturvetenskapliga fenomen. Flera pedagoger på förskolor har 
dåligt självförtroende inom naturvetenskap där det är deras tidigare erfarenheter av 
naturvetenskap som ligger till grund (Andersson, 2010). Andersson (s. 11, 2011) skriver även 
om detta i sin doktorsavhandling: Tidigarelärares och förskollärares dåliga självförtroende 
är belagt i många studier. En pedagog berättar att hon själv hade väldigt dåliga erfarenheter 
från naturvetenskapsundervisningen när hon gick i skolan. Hon kände sig förminskad och 
dum, detta är saker som lätt bidrar till pedagogers dåliga självförtroende som i sin tur leder till 
att de själva undviker ämnet i förskolans verksamhet (Andersson & Gullberg, 2012). 

The teachers expressed that they avoid teaching science since they thought they did not have 
the accurate knowledge. They also stated that they thought science is for “smart people” 
(Andersson & Gullberg, 2012). 

I flyta/sjunka experiment som Andersson & Gullberg (2012) tar ställde barnen flera frågor 
och gav förklaringar till varför vissa saker flöt och andra inte men pedagogen i det 
experimentet gick inte in i dessa situationer och diskuterade barnens olika tankar utan lät 
situationerna passera vilket kan leda till att barnen får fel uppfattning om vad som händer. 
Detta är samma pedagog som berättat om sina dåliga erfarenheter av naturvetenskap. Att 
pedagogen inte går in i denna diskussion med barnen kan bero på att hon inte själv till fullo 
förstår densitet och därför inte anser att hon kan förklara det för barnen (Andersson & 
Gullberg, 2012). Författarna menar att ett övergripande mål inom barnens naturvetenskapliga 
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lärande är att det kan ge barnen en tillfredsställelse och egenmakt. Många pedagoger i studien 
hade dåliga erfarenheter av sin egna naturvetenskapliga undervisning och genom att 
uppmuntra barnen i naturvetenskapliga lärandesituationer får de bättre självförtroende inom 
ämnet. Pedagogens tidigare erfarenheter av naturvetenskap är alltså väldigt centralt i deras 
undervisning då deras självförtroende inom ämnena till viss del bygger på deras egen 
erfarenhet. 

2.4.	  Syfte	  
 
Detta examensarbete fokuserar på förskolans fria verksamhet. Mer specifikt handlar det om 
att upptäcka situationer i den fria leken som skulle kunna fångas och användas för 
naturvetenskapliga aktiviteter. Går det att identifiera sådana situationer, vad händer i 
situationerna, tas möjligheten till naturvetenskapliga aktiviteter och lärande tillvara och hur 
agerar pedagogerna i situationerna? Syftet med studien är alltså att undersöka vad som händer 
i olika naturvetenskapliga situationer i den fria verksamheten. Ett ytterligare syfte är att 
studera ”de fyra ämnesdidaktiska kompetenserna”, det vill säga om och hur de blir synliga i 
pedagogernas arbete under barnens fria lek. 
 

2.4.	  1.	  Frågeställningar	  
 

Vilka av ”de fyra ämnesdidaktiska kompetenserna” går att hitta och hur uttrycks de vid 
pedagogernas interaktioner med barnen under deras fria lek? 

På vilka sätt tar pedagogerna tillvara på situationer som kan inbegripa naturvetenskap som 
uppstår i förskolans fria verksamhet? 

 

2.	  5.	  Begreppsförklaring	  
 

I detta arbete kommer jag att använda begreppet ’pedagog’ och i det innefattar jag alla som 
jobbar på förskolan, det vill säga inte bara förskollärare utan även barnskötare, vikarier kan 
även förekomma under detta begrepp. ’Lärandesituationer’ definierar jag som de situationer i 
förskolans verksamhet där barnen lär sig något med hjälp av pedagogen. Med den fria 
verksamheten’ menar jag de delar av verksamheten som inte är planerad, det vill säga inte 
planerade aktiviteter som måltider, sångstund, samling med mera även samma sak som barns 
fria lek. När jag använder mig av ämnesdidaktik menar jag när pedagogen använder sig av 
ämnen, tillexempel fysik eller kemi, i en lärandesituation medan när jag använder mig av 
allmändidaktik menar jag att pedagogen använder sig av sådant som inte kan kopplas till ett 
specifikt ämne, som tillexempel konfliktlösning och uppfostring.  
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3.	  Metod	  
 

3.	  1.	  Val	  av	  metod	  
 
Jag har valt att använda mig av bland annat videoobservationer. Med videoobservationer finns 
det flera fördelar bland annat att du har ett material över en situation som du kan gå tillbaka 
till och titta på om och om ingen för att höra och se vad det är som händer (Björndal, 2005). 
Du kan även spela upp filmen i slowmotion och se och uppfatta saker som du kanske inte gör 
när du är i situationen och observerar. I en filminspelning får man med allt som händer 
framför kameran även små detaljer vilket gör att du grundligt kan analysera en situation, 
dessutom får du med kroppsspråk och den icke-verbala kommunikationen vilket är extra 
viktigt om du observerar barn som inte pratar verbalt(Björndal, 2005). Det är viktigt att ha ett 
bra redskap då ljudkvalitén är viktig när man gör videoobservationer eftersom det kan vara 
väldigt mycket olika ljud på en förskola och med dålig ljudkvalitet kan det vara svårt att sedan 
få ut något av observationen när man tittar på det (Björndal, 2005). Jag valde även att 
komplettera med anteckningar under observationerna då det är ett bra sätt att veta vart i 
filmklippet som det händer något intressant. Jag använde mig även av löpande protokoll 
(Rubinstein Reich, Wesén, 1986) där jag antecknat bland annat det som inte filmkameran fått 
med men jag har även använt mig av andra fältanteckningar. Jag har även kompletterat med 
några situationer jag observerat vid tidigare tillfällen som jag upplevt under min 
verksamhetsförlagda utbildning. Trots att videoobservationer är tidskrävande då det blir 
många timmar med material att gå igenom och sedan transkribera.; så vägs detta dock upp av 
det faktum att du har allt material sparat och att det finns möjlighet att gå tillbaka och granska 
situationer många gånger. De som är delaktiga i observationerna kan även behöva vänjas vid 
filmkameran ett tag för att det inte ska uppstå konstlade situationer (Björndal, 2005).  Varför 
videoobservationer är så pass bra så att det överväger de nackdelar som finns är mycket på 
grund av att det är mindre risk att göra egna antaganden och tolkningar än vid andra typer av 
observationer, du får helt enkelt en mer nyanserad bild av de studerade situationerna. 

	  

3.	  2.	  Undersökningsgrupp	  	  
 
Materialet är insamlat från två mångkulturella förskolor i Mellansverige. Det är totalt 11 
pedagoger som deltagit i studien. Mitt val av förskola gjordes på grunderna att det var viktigt 
att pedagogerna skulle känna mig relativt bra då det kan vara ganska känsligt att bli 
observerad och då jag i denna studie i första hand observerar pedagogerna. Jag övervägde 
dock noga att istället vara på förskolor där jag inte varit förut då jag kunde se det som en 
fördel att barnen inte kände mig då det kan vara lättare som observatör att inte bli delaktig i 
verksamheten. Det var dock viktigare att pedagogerna var positivt inställda till observationen 
eftersom det kan kännas ovant att bli filmad, speciellt på sitt arbete, och att då känna 
observatören gör det lättare för den som blir observerad. 
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3.	  3.	  Planering	  och	  genomförande	  
 

Observationerna ägde rum under augusti 2013 till och med oktober 2013. Dagarna som 
videoobservationen på gick på förskolan delades dagarna upp genom att filma i olika rum 
olika dagar och försöka hålla mig i det rummet, dock med några undantag, även när det inte 
var så många barn eller pedagoger i rummet. Detta på grund av att fånga de 
naturvetenskapliga situationerna. Eftersom det är situationer som inte går att veta innan när de 
ska inträffa så var det viktigt att ha kameran på ett ställe och filma hela tiden då det var vad 
som gjorde att jag kunde fånga upp det.  
  
De första dagarna jag var på förskolan så spenderades den mesta tiden till att sätta i ordning 
kameran på stativet för att barn och pedagoger skulle vänja sig enligt Björndals (2005). 
rekommendationer . Kameran ställdes i ett rum och jag var hela tiden i närheten. Barnen 
samlade sig snabbt kring kameran och den första tiden gick främst åt till att få barnen att bli 
vana vid att kameran skulle vara där och så barnen förstod att de inte fick röra kameran. 
Oftast gick det ganska snabbt för barnen att tröttna på kameran men det var en viktig process 
för att det sedan skulle gå att filma utan att bli störd. Eftersom att studien gjordes löpande 
under några veckor kunde jag under studiens gång se om det var något som behövde ändras 
på i mitt sätt att observera. 
 
För att förbereda observationsstudien skickade jag ca 8 veckor innan studien ut ett brev 
(bilaga 11) för att förklara vad det var jag skulle observera. Pedagogerna fick även välja om 
de inte ville vara med i observationerna och barnens målsman fick godkänna att barnen skulle 
bli filmade. Barnen frågade även ofta vad jag gjorde och då förklarade jag för dem vilket 
gjorde att även de hade en chans att berätta om de ville vara med eller inte, de flesta barn var 
dock väldigt intresserade och tyckte att det var väldigt kul att få bli filmad. Jag har bytt ut alla 
namn på pedagoger och barn i transkriptionen och beskrivningen av situationerna. 
 
Många barn på förskolorna har andra modersmål än svenska och därför var det viktigt för mig 
att försöka översätta fullmakterna till föräldrar/målsman så att de kunde få dem på både 
svenska och modersmålet. Jag ansåg att detta borde göra det lättare för föräldrar/målsman att 
kunna förstå vad det var barnen skulle vara delaktiga i och ett sätt att kunna få så många barn 
som möjligt att få vara med och delta. De språk jag skulle översätta till var arabiska, 
kurmandji, tigrinja och somaliska. Jag lyckades dock bara att översätta till arabiska. Jag fick 
medgivande av 11 pedagoger, var av en vikarie med barnskötar utbildning, och 20 målsmän 
till barn på förskolorna. Det blev ca 10 timmar filmat material. 
 
Jag har i denna studie valt att granska all personal som jobbar på förskolan och inte valt ut att 
endast studera förskollärare. Detta bland annat på grund av att det skulle ha blivit mycket 
svårare att genomföra studien om jag blev tvungen att följa förskollärare. För att inte skapa 
otrygghet genom att ”förfölja” pedagogerna så var jag still i ett rum med filmkameran. Vid ett 
senare filmningstillfälle valdes ett annat rum då olika rum i förskolan ofta används för 
specifika aktiviteter och jag ville ha ett så brett underlag som möjligt.  
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3.	  4.	  Analysmetod	  
 

Jag började med att transkribera alla filmklipp som jag ansåg att det fanns någon relevans att 
ha med i arbetet d v s innehåll situationer som inbegrep naturvetenskapliga fenomen av något 
slag. Detta har jag sorterat ut genom att börja med att ta bort alla filmklipp där barn och 
pedagog endast passerar kameran. Sedan av de filmklipp som var kvar tog jag bort alla där det 
var aktiviteter som inte på något sätt verkade vara relaterade till naturvetenskap, som 
tillexempel när barn och pedagoger dansar och sjunger till musik. Jag transkriberade alla 
filmklipp som jag såg kunde ha någon form av naturvetenskap. När de var transkriberade såg 
jag att det var många filmklipp som inte gick att koppla till naturvetenskap eller teknik och 
dessa valdes då bort. Sedan läste jag igenom transkriptionen och fältanteckningar noga många 
gånger för att bilda mig en generell uppfattning om själva datamaterialet. Efter det har jag 
sammanställt de relevantaste till situationer som jag sedan har markerat ut med olika färger 
vad pedagogerna säger och gör i olika nyanser, vad barnen säger och gör i olika färger och 
nyanser. Varje pedagog/barn har fått en egen färg för att tydligt kunna se vem som gör och 
säger vad. Efter det har jag gjort kategorier utifrån Andersson & Gullbergs (2012) fyra 
ämnesdidaktiska modeller som jag sedan har satt in situationerna i. En kategori för om 
pedagogerna uppfyller alla de fyra modellerna, någon av de fyra modellerna eller ingen av de 
fyra modellerna. Då upptäckte jag flera situationer som liknande varandra och tog sedan ut 
några som var typiska exempel för att göra en djupare analys på dessa. Exempelvis valde jag 
att ha med två situationer där barnen övar på att upprepa djurs läten på grund av att dessa 
situationer är så vanliga i förskolans verksamhet. Jag har sedan visat på vilka av de fyra 
modellerna som de olika situationerna har uppnått och sedan dragit slutsatser. 

4.	  Resultat	  
 

I följande avsnitt presenterar jag mina resultat i form av olika situationer som sedan följs av 
en analys där jag har använt mig av Andersson & Gullbergs (2012) fyra ämnesdidaktiska 
kompetenser som teoretiskt ramverk att jämföra mina resultat med. Uppmärksamma och 
använda sig av barns naturvetenskapliga upplevelser och erfarenheter, fånga det oväntade som 
inträffar i stunden, situerad närvaro och ställa frågor som utmanar. Jag har kategoriserat 
resultaten efter huruvida pedagogerna används sig av kompetenserna eller inte.  Jag har också 
analyserat hur naturvetenskapliga företeelser tagits tillvara på av pedagogerna och sökt 
indikationer på vad det är som gör att de inte gör det i vissa situationer.  
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4.	  1.	  Situationer	  
 

Visar inte någon av de fyra kompetenserna 
 
 

Att bygga med lego 
 

En pedagog, Wilma, sitter på golvet med några barn och bygger med stora, mjuka 
legobitar. Två barn, Alvina 2 år och Adam 2 år, bygger tillsammans ett högt torn. 
Wilma har två bitar med ögon och en bit med en mun som hon sätter ihop och visar för 
Adam. Bitarna hamnar uppochner vilket gör att Adam blir förvirrad när han försöker 
sätta dit fler bitar. Wilma börjar prata med en annan pedagog och Adam ger då upp att 
fortsätta bygga där och börjar bygga på Alvinas torn. Alvina skriker när Adam sätter en 
bit på tornet hon bygger på. Wilma: Jo, Adam kan också bygga där. Alvina låter 
fortfarande irriterad. Wilma: Jo ni kan bygga tillsammans. Hon håller fram ansiktet hon 
har byggt och säger: Här kan du också bygga om du vill. Alvina går dit och fortsätter att 
bygga på det tornet istället. Adam: Bygger. Bygger. Bygger. Gul. Adam pekar på en gul 
bit och säger: Gul. Den är Gul. Wilma säger till Adam: Högt bygger du. Bra. Alvina 
har problem med att få på en av bitarna på tornet, då tar Adam den och sätter dit den. 
Wilma till Adam: Jättebra! Adam vänder sig mot Alvina: Titta, bygger! Bygger. 
Wilma: Ja högt bygger vi, oj! Jättebra! Lite senare säger Adam igen att han bygger och 
Wilma säger: Ja du bygger ja Adam. Du tycker om att bygga du. Alvina välter ett av 
tornen. Wilma: Oj, nu ramlade det! Efter ett tag börjar Adam att upprepa färgerna på de 
gula legobitarna och Wilma frågar om andra färger på legobitarna. 

 
 
I den här situationen ligger barnens fokus och intresse vid konstruktion. Den kan tolkas som 
en tekniksituation samtidigt som de över bland annat finmotorik. Wilma sitter på golvet med 
barnen och konstruerar men är inte situerad närvarande i det som sker i den här situationen. 
Adam visar tydligt intresse för att konstruera genom att heltiden berätta att han bygger. Alvina 
är fokuserad på sitt konstruerande och blir frustrerad när Adam börjar placera legobitar på 
hennes torn. Här uppfattar Wilma det som en konflikt som hon går in och löser genom att 
tillrättavisa Alvina att Adam också får bygga där. Att Wilma inte har situerad närvaro i den 
här situationen syns bland annat genom att hon börjar prata med en annan pedagog. Hon 
upprepar också vad barnen säger och ställer inga uppföljande frågor. Det som också syns i 
den här situationen är att Wilma ofta bekräftar Adam genom att kommentera det han säger 
och gör. När Alvina börjar skrika för att Adam börjar bygga på hennes torn blir Alvina 
tillsagd att Adam får bygga där. Wilmas agerande visar i att hon i den här situationen har ett 
mer allmändidaktiska perspektiv, som bland annat att lösa konflikter, än ämnesdidaktiskt. 
Adam får dessutom positiv bekräftelse av Wilma medan han bygger, det får inte Alvina. Detta 
kan leda till att Alvina inte tycker att det är speciellt kul att bygga och i framtiden väljer att 
inte göra det. Adam som får mycket bekräftelse kommer antagligen ofta göra den här 
aktiviteten då det är något som han blir uppmuntrad till.  
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Lövhögen 
 

I ett samtal/intervju med en pedagog, Lisa, pratar vi om vad naturvetenskap är. Lisa 
försöker sätta ord på vad naturvetenskap kan vara: Ja.. och mycket sånna där grejer. 
Som oj, eeh. Precis ute tror jag att det blir.. mm.. nej det är många saker som kanske 
inte tänker på. Det är det ju. Och lösningar. Sedan berättar hon om en händelse ute på 
deras gård på hösten. Det var två stycken från ett företag som var och röjde på gården. 
De höll på att kratta ihop löv och barr på gården till stora lövhögar. Barnen blev 
intresserade av vilka det var och vad de höll på med. Barnen ville vara med och hjälpa 
till och arbetarna hade fullt upp med att hålla barnen borta från lövhögarna. Barnen 
slängde sig i lövhögarna som arbetarna hade krattat ihop fint. Lisa säger till barnen: Nu 
måste vi ju hjälpa dem att kratta ihop allt igen. En av arbetarna ställde ifrån sig krattan 
mot staketet. Ett barn var direkt fram och skulle ha krattan men den andra arbetaren 
gick då och tog krattan från barnet vilket resulterade i att barnet började gråta. Lisa såg 
att arbetaren inte visste hur han skulle hantera situationen och hon gick då fram och sa: 
Nej, det är lugnt. Det gör inget att han börjar gråta lite. Han tyckte ju att det var roligt 
att få hjälpa dig men nu säger vi bara att det är du som ska ha krattan nu. Arbetarna 
började försöka kratta ihop allt igen och efter ett tag åkte de iväg, men lämnade 
lövhögarna. Efter att hon berättat om det här exemplet så avbryts samtalet så vi kunde 
inte ha en vidare diskussion då om vad som skulle kunna vara naturvetenskap i det här 
exemplet.  

 
Barnen är väldigt intresserade av både lövhögarna och krattan som en av arbetarna ställer 
ifrån sig. Det finns alltså en potential till både biologi i form av varför det finns så mycket löv 
på marken och vad som skulle kunna hända med löven om de inte skulle komma och kratta 
bort dem. Och teknik i form av krattan som ett verktyg som barnen utforskar när de använder 
den för att kratta löv. Lisa börjar med att vara ganska osäker på hur hon ska beskriva vad som 
skulle kunna vara naturvetenskap i förskolans fria verksamhet men kommer efter ett tag på 
detta exempel. Hon har inte någon situerad närvaro då hon har en iakttagande roll. Som det 
verkar att hon valt medvetet. Hon kommer in i situationen när hon ser att ett barn börjar gråta 
och löser den konflikten. Här upptäcker hon att det finns något i situationen som har 
naturvetenskaplig potential men det går inte att avgöra om hon hade det när situationen 
skedde eftersom hon inte använder sig av situationen på något sätt för att bygga vidare på det 
som barnen intresserar sig för.  
 

Årstider 
 

En pedagog, Sara, är ute på förskolans gård med tre barn, Jasmin 4 år, Ester 2 år och 
Alma 4 år, det är höst och kallt. Barnen fryser och är inte intresserade av att göra något 
när Sara försöker hitta på något. Sara börjar prata om årstiderna. Hon frågar om barnen 
vet vad det heter när löven ligger på marken. Jasmin: Nää.. Sara förklarar då om hösten 
och hur löven faller ner från träden och att man då vet att det inte är sommar längre. 
Hon visar löven på backen och pekar på några träd där det fortfarande sitter några löv 
kvar. Sara: Det tar olika lång tid för olika träd att tappa sina löv, ser ni att det där 
trädet har fler löv kvar än det? Hon pekar först på ett träd med löv sedan ett utan. Sara: 
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Och sen när det blir ännu kallare och det kommer snö och is då är det vinter. Då kan 
man åka pulka! 

 
Här skapar Sara den ämnesdidaktiska situationen där hon väljer att prata om det fysiska 
fenomenet årstider. Hon kommer även in på biologi när hon pratar om att löven faller från 
trädet och att olika träd tappar löven olika snabbt. På grund av barnens avsaknad till intresse 
och deltagande i den här situationen så uppfylls heller ingen av kompetenserna. Detta 
exempel visar på att barnens intresse och delaktighet är avgörande för att en pedagog ska 
kunna skapa och utnyttja en givande naturvetenskaplig lärande situation för barnen. Att som 
pedagog endast berätta och förklara utan något aktivt deltagande från barnen utmanar dem 
inte att undersöka. Pedagogen verkar ha ett förutbestämt mål, att ”lära” barnen om årstiderna, 
och har inte den situerade närvaron att ta in att barnen inte har förutsättningar att intressera sig 
för årstidsväxlingarna eftersom de fryser. Detta gäller även att fånga det oväntade när det sker 
då det också kräver barnens delaktighet. Hon ställer inga frågor som stimulerar barnen till 
fortsatt undersökande och hon har ingen möjlighet att uppmärksamma eller använda sig av 
barnens naturvetenskapliga upplevelser eller erfarenheter. Pedagogen hade kanske lyckats 
bättre om hen uppmärksammat ett annat naturvetenskapligt fenomen som berörde att barnen 
kunde känna sig varmare om de rörde på sig på olika sätt, t ex genom att hoppa eller göra 
åkarbrasor. 
 

Upprepande av djurens läte 
 

Situation 1 
 

En pedagog, Sonja, sitter på golvet tillsammans med två barn, Aaron 2 år och 
Lars 2 år, och leker med några plastdjur. Sonja håller i ett plastdjur och går runt 
med det. Sonja: Det här är en ko. Vet ni hur kossan låter? Muuuuu. Aaron och 
Lars härmar Sonja. Sonja flyttar runt lite med kossan och imiterar dess läte, 
sedan tar hon ett annat djur och berättar för barnen vad det djuret heter och hur 
det låter. Barnen upprepar och flyttar runt på några andra djur. 

 
Situation 2 

 
En pedagog, Maria, och ett barn, Tanja 2 år, sitter vid ett bord med ett pussel. 
Pusslet föreställer olika djur. Maria pekar på ett av djuren och säger: Gris, vet du 
hur grisen låter? Tanja gör ett ljud som liknar en gris. Maria: Ja precis! Sedan 
försöker barnet hitta vart grisen ska vara, när hon hittat rätt plats pekar hon på 
ett annat djur. Maria: Det där är en häst. Maria visar tecknet för häst och säger 
sedan: Vet du hur hästen låter då? Tanja gnäggar och Maria också. Maria: Vad 
bra! Vet du vad det är för djur då? Hon pekar på en pusselbit som föreställer en 
ko. Tanja: Muuu! Maria: Ja precis, en ko och den låter muuu! 
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I de här två situationerna finns potential för barnen att lära sig olika djur, hur de ser ut, vad de 
heter och hur de låter. Pedagogerna uppmärksammar inte och använder sig inte av barnens 
naturvetenskapliga upplevelser i de här situationerna. De ställer inga frågor som utmanar 
barnen att undersöka eller ta reda på något själv. Här ger pedagogen svaret och barnet härmar. 
Genom att aktivt arbeta med någon av de ämnesdidaktiska kompetenserna skulle barnens 
naturvetenskapliga lärande öka. Det kan t ex vara genom att uppmärksamma och använda 
barnens naturvetenskapliga upplevelser samt att ställa frågor om som lyfter fram barnets egna 
erfarenheter. Har barnet själv träffat någon hund? Hur såg den ut? Vad gjorde hunden?   
 
 
Visar någon av de fyra kompetenserna 
 

Spadar med olika volym 
 

En höstdag i oktober hade det regnat mycket och det fanns många vattenpölar på 
förskolans gård. Flera barn börjar direkt hämta hink och spade för att skopa upp vattnet 
in i hinken. En pedagog, Lisbeth, visar för några barn att spadarna ser olika ut att de kan 
få upp mer vatten med vissa spadar. Några barn hämtar några olika typer av spadar för 
att prova vilka som funkar bäst att få upp vattnet från vattenpölarna med. Lisbeth står 
och tittar på barnen medan de skopar vatten. När barnen fått ihop så mycket vatten de 
ville ha så börjar några fråga efter penslar, de ville måla med sitt vatten. Andra barn 
gick direkt till sandlådan för att blanda sanden med vatten. 

 
I den här situationen, som ofta förekommer på förskolors gård när det är blött ute, visar 
barnen ett intresse för vattnet och öser vattnet ner i hinkar med olika typer av spadar. Här 
finns det naturvetenskap i form av att olika spadar rymmer olika volym, vilket resulterar i att 
barnen får upp olika mycket vatten i hinken. Här hjälper pedagogen barnen att lösa och 
uppmärksamma ett problem: Att få i så mycket vatten som möjligt i hinken på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Hon står och iakttar barnen och ser att spadarna tar olika volym vatten och 
börjar prata med barnen om det. Detta visar på att hon uppmärksammar och använder sig av 
den naturvetenskapliga situationen . Lisbeth har en viss situerad närvaro inledningsvis när hon 
upptäcker situationen men släpper sedan situationen och tar rollen som en iakttagande 
pedagog istället för att följa med barnen och fortsätta vara i situationen.  
 
 

Snigeljakt 
 

Barn och pedagoger är ute på förskolans gård och ett barn, Antonio 3 år, står vid 
staketet och skriker hysteriskt då några andra barn har gått i väg på promenad medan 
Antonio fick vara kvar på gården. Han slutar inte och efter att han stått vid staketen ett 
tag går en pedagog, Nina, mot Antonio och ett annat barn, Alvin 4 år, som står och 
iakttar Antonio och stannar några meter ifrån, sätter sig på huk och utbrister Oj, vad är 
det här. Kom och titta! I ett försök att avleda Antonio. Han slutar direkt att skrika och 
kommer fram till Nina som sitter på huk. Det är en snigel som hon fått syn på och 
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Antonio och Nina börjar diskutera utseendet på snigeln. Nina berättar om slemspåret 
som snigeln lämnar efter sig och uppmuntrar Antonio till att röra vid snigelns kropp för 
att känna att den är slemmig. Nina: Ser du det där som sticker ut från snigeln? Längst 
ut sitter snigelns ögon. Antonio och Nina kommer fram till att de ska leta efter flera 
sniglar och börjar gå på snigeljakt på gården. Det har nyligen regnat mycket så de hittar 
snabbt fler sniglar, både snäckor och sniglar. De upptäcker att när de lyfter på en snigel 
så sitter det fast löv på undersidan. Även här kommer de in på snigelns slem. Då 
berättar Antonio att det brukar bo nyckelpigor under snigeln och vill att de ska hitta 
nyckelpigor. De börjar gå runt och lyfta på några sniglar och rätt som det är så lyfter de 
på en snigel där det sitter fast gamla löv på undersidan och där sitter två nyckelpigor. 
Antonio blir väldigt glad och tar den ena. Andra barn har vid det här laget börjat bli 
väldigt intresserade av vad Nina och Antonio gör och kollar intresserat på. Antonio som 
hittat nyckelpigan visar glatt upp den för de andra barnen. Alvin och ett annat barn, 
Jasmin 4 år, vill också vara med. Jasmin: Vad har ni där? Hon går fram till Antonio 
som håller fram nyckelpigan. Jasmin: Får jag hålla? Antonio: Nej. Jasmin säger då till 
Nina: Jag vill också ha en nyckelpiga. Men de går inte och letar efter flera nyckel pigor 
utan Antonio säger att han vill gunga med den. Alvina, Nina och Antonio tar med sig 
nyckelpigan till gungorna och gungar med den. De sjunger om nyckelpigan tills den 
ramlat av gungan och försvunnit. 

 
Här skapar Nina en situation där följden blir en naturvetenskaplig lärandesituation. Hon ska 
lösa ett problem där hon använder sig av biologi men ingångspunkten är allmändidaktisk, i 
form av att få ett barn som är ledsen att bli glad. Hon är kvar i situationen och låter Antonio 
leda lärandet. Hon fångar upp det oväntade i stunden när Antonio berättar och förklarar att det 
finns nyckelpigor under sniglarna. I den här situationen blir även andra barn intresserade av 
och inspirerade till naturvetenskapligt lärande genom deras letande av sniglar och 
nyckelpigor.  Hon ger honom till viss del undersökande frågor men den naturvetenskapliga 
lärandesituationen tar slut i och med att nyckelpigan hittas. 

 
 
 
Bygga med fuktig sand 

 
En varm dag i september är några pedagoger ute med sin barngrupp, tre barn, Victoria 5 
år, Alvin 4 år och Sebastian 5 år, och en pedagog, Nina, sätter sig i sandlådan. De börjar 
gräva och bygga vägar och slott. Alvin fyller en hink med ljus torr sand och vänder på 
hinken för att bilda ett torn men den flyter ut. Han upprepar detta några gånger 
samtidigt som Nina iakttar och själv fyller sin hink med mörk sand som hon grävt fram 
under den ljusa torra sanden. Alvin börjar klaga på att det inte går bra för hans blir 
aldrig hela när han lyfter på hinken. Nina visar barnet den mörka sanden och säger: 
Titta här! Ser du att det är olika färg på sanden? Hon pekar på den ljusa sedan på den 
mörka fram grävda sanden och tar sedan upp lite ljus sand i ena handen och lite mörk i 
den andra och säger: Titta, den ljusa sanden sitter inte ihop utan är lös medan den 
mörka kan man krama till en boll. Alvin tittar och känner på sanden. Nina: Om du 
använder den mörka sanden i hinken så är det mycket lättare att få den att hålla ihop. 
Alvin och Nina provar tillsammans att fylla hans hink med mörk sand. Nina: vi måste 
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klappa på sanden mycket innan vi vänder på hinken. Då blir den hård. De klappar med 
spadarna båda två på hinken och sedan vänder Nina på hinken och ut kommer ett fint 
torn som håller ihop. 

 
I den här situationen får pedagogen in begreppen konsistens, konstruktion och hur sand som 
material kan bete sig olika. Här iakttar Nina att Alvin har problem, som han själv verkar 
uppleva det, med att fylla en hink med sand och sedan vända uppochner på den och få den att 
hålla ihop. Hon uppmärksammar och använder sig av Alvins naturvetenskapliga upplevelser 
genom att hon börjar prata med honom om sandens olika färg och att sanden beter sig olika. I 
en situation som denna är det lätt att se hur pedagogen kan inspirera barnen till ett 
undersökande och experimenterande arbetssätt. Vad händer om Alvin fuktar sanden med 
vatten? Hur mycket vatten behövs för att göra hållbara sandtorn? Vad händer om man tar 
mycket vatten?  
 
 

Snöflingor 
 

Pedagoger och barn är ute på förskolans gård, det är vinter. De har haft vattentema 
under en längre period på förskolan och den här dagen snöade det väldigt stora 
snöflingor. Pedagogerna upptäcker att när snöflingorna landar på deras jackor ser man 
tydligt hur snöflingorna ser ut. De bestämmer sig för att hämta en kamera och fota en 
snöflinga som de sedan förstorar upp och skriver ut som barnen sedan får granska och 
se hur snöflingorna ser ut. 

 
Här är ett tydligt exempel på när pedagogerna uppmärksammar något i den fria verksamheten 
och fångar upp det för att sedan jobba med det tillsammans med barnen. Den här situationen 
uppfyller inte någon av de andra kompetenser efter som det inte är en aktiv situation där 
barnen är delaktiga. Indirekt bygger det dock på att pedagogen uppmärksammar och använder 
sig av barnens naturvetenskapliga upplevelser som barnen fått genom vattentemat. Det 
utesluter inte heller att de senare i det fortsatta arbetet med fotona på snöflingan får med de 
andra kompetenserna.  
 

Ljus torr sand 
 

Två barn, Sebastian 5 år och Victoria 5 år, och en pedagog, Nina, är i sandlådan och 
bygger med ett stort plaströr. De ställer röret upp och Nina trycker fast den i marken. Är 
det så ni vill ha den? Frågar hon. Victoria svarar: Ja, vi ska göra en vulkan!. Barnen 
och Nina börjar täcka röret med sand nedtill. Sebastian börjar köra runt med en plastbil 
i sanden och gör vägar. Nina iakttar honom medan han använder både ljus och mörk 
sand när han bygger vägar och hus som vägarna går runt. Sebastian tar upp lite ljus sand 
i handen och strör det över bilen som står på en väg och säger: nu regnar det! Nina: 
Gör det? Varför har du inte mörk sand? Sebastian: Det går inte att ha mörk sand som 
regn. Man måste ha den ljusa. Nina: Jasså, funkar inte den mörka sanden lika bra som 
den ljusa till regn? Sebastian: Nää. Victoria som hört diskussion blir intresserad och 
kommer fram för att se vad de pratar om. Victoria: Vadå? Nina: Ser du att sanden har 
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olika färg? Nina visar olika ställen i sandlådan som är olika mörka. Victoria: jaa. Nina: 
Den ljusa sanden är torr medan den mörka sanden har vatten i sig. Då blir sanden lite 
hårdare och svårare att använda som till exempel regn. Victoria: Jag brukar använda 
den ljusa sanden som socker! 

 
Nina iakttar Sebastian och verkar notera hur han hanterar torr och fuktig sand olika. Frågorna 
som Nina ställer i den här situationen är utmanande på det sättet att Sebastian får reflektera 
över att han skiljer och använder torr och fuktig sand olika men de stimulerar inte honom till 
vidare undersökningar. Hon har situerad närvaro då hon är kvar i situationen med barnen men 
bygger inte vidare på detta genom att ställa utmanande frågor som kan leda till nya 
undersökningar eller erfarenheter. Det är dock tydligt att både Sebastian och Victoria känner 
sig bekräftade i sin kunskap om hur sand kan användas på olika sätt beroende på hur fuktig 
sanden är.  
 

4.	  2.	  Sammanfattande	  slutsatser	  
 

Det finns potential för att utveckla naturvetenskapligt lärande för barnen i den fria 
verksamheten i förskolan. I analysen av situationerna visas möjliga sätt att genom Anderssons 
& Gullbergs ämnesdidaktisk kompetenser använda situationerna till naturvetenskapliga 
lärandesituationer. 

Situationerna i den fria leken bekräftade Anderssons & Gullbergs ämnesdidaktiska 
kompetenser för pedagoger vad gäller att fånga det oväntade, situerad närvaro och till viss del 
uppmärksamma och använda sig av barns naturvetenskapliga upplevelser och erfarenheter 
och men inte att ställa frågor som utmanar och stimulerar barnen till vidare undersökningar.  

I många fall uppmärksammade inte pedagogen det naturvetenskapliga innehållet i situationen, 
vilket leder till att barnen inte stöds i sitt utforskande inom de naturvetenskapliga 
ämnesområdena. Istället fokuserade läraren på att lösa problem av allmändidaktisk karaktär. I 
de fall där pedagogen uppmärksammade det naturvetenskapliga innehållet i situationen var 
det näst intill ingen som ställde frågor som utmanade barnen till vidare undersökningar. I flera 
fall där pedagogen uppmärksammade det naturvetenskapliga innehållet i situationen var det 
genom att de iakttagit ett problem som pedagogen såg lösningen på.  

5.	  Diskussion	  

5.	  1.	  Metoddiskussion	  
 

Något som kan vara svårt med den valda metoden är att det kan vara svårt att få med allt som 
händer i ett rum då det ofta är mycket som händer på samma gång i förskolans fria 
verksamhet. Detta var något jag stötte på under mina observationer då jag helst inte ville flytta 
runt kameran för mycket. Ibland var det intressanta situationer som uppkom där ljudet blev 



21	  
	  

inspelat medan kameran var riktad mot något annat. Det var även många situationer där det 
var svårt att höra vad som sas på grund av att det var många andra ljud samtidigt. Detta är 
svårt att undvika vid videoobservationer då man vill vara osynlig med kameran och om man 
då börjar flytta runt den eller riktar kameran mot en grupp med barn och pedagoger så blir det 
lätt fokus på kameran, både från barn och pedagog. Därför valde jag att komplettera med både 
fältanteckningar och skriva löpande protokoll så jag slapp flytta runt kameran för mycket. 
Detta var ett bra sätt att observera på då jag fick mycket material och många situationer. 
Något som är relevant vid videoobservationer är hur synlig kameran är, hur bra känner de som 
observeras observatören, hur känslig är de situationer som observeras och hur vana de som 
observeras är vid att bli observerade (Björndal, 2005).  Detta kan bidra till att det blir en 
konstlad situation och att de som blir observerade känner sig obekväma i situationen. Jag 
valde att försöka vänja pedagogerna som blev observerade genom att vara i verksamheten 
mycket och inte alltid ha på kameran. Däremot är det relativt ovanligt att man använder sig av 
filmkameror i förskolan för att observera sig själva så det var ganska ovant för pedagogerna. 
Att pedagogerna kände sig osäkra framför kameran fram gick i form av olika kommentarer 
när de inte tidigare tänkt på att de blivit filmade. Ibland gick de bakom kameran för att 
undvika den och ibland bytte de rum. Jag tror dock att detta inte enbart har att göra med att de 
var rädda för att bli filmade utan som bland annat Andersson & Gullberg (2012) tar upp är det 
osäkerheten kring naturvetenskap och ämnesdidaktik. När de vet att det är naturvetenskap jag 
letade efter kan detta ha bidragit till osäkerheten hos pedagogerna. 
Innan jag började filma så skrev jag ett brev där jag beskrev vad jag skulle göra, hur jag skulle 
gå tillväga och när jag skulle vara där som de fick i god tid innan. Jag tog hänsyn till om 
någon pedagog inte ville bli filmad och berättade för dem när kameran var på eller av så att de 
kunde hålla sig utanför bilden. Att hålla sig till att filma i ett rum i taget var ganska svårt och 
ibland blev jag tvungen att byta rum då det inte var några pedagoger kvar i rummet. Att 
observera med löpande text skapar inte lika lätt konstlade situationer som ibland 
videoobservationer kan göra då det är ganska vanligt att man är ovan vid att bli filmad, 
speciellt på sin arbetsplats. Därför kan det bli ganska känsligt och det var därför bra att 
komplettera med andra typer av observationer. I en miljö där de som blir observerade hade 
haft en större vana hade det antagligen gått lättare att göra videoobservationer. För mig var 
det viktigt att ha en öppen dialog med pedagogerna som var med för att de skulle känna sig 
trygga och själva kunna välja om de ska vara med eller inte. Ett dilemma som kan uppstå vid 
videoobservationer av barn är att det är målsman som godkänner om barnen får vara med eller 
inte. Barnen själva har inte direkt något att säga till om och när man observerar barn på 
förskolan kan det bli svårt att göra det på ett bra sätt för observatören. Jag såg till att prata 
med barnen om vad det var jag gjorde. Jag försökte att så gott jag kunde fråga alla barn som 
var med om det var okej att jag filmade dem för att även de skulle kunna ha chansen att säga 
nej. Det är dock svårt när det kommer till små barn och videofilmning då de inte alltid kanske 
förstår innebörden av att vara med på filmen.  
 
Att det var inskolning av många nya barn gjorde också att det blev svårare då det gick åt 
många pedagoger på de nya barnen och det var många föräldrar med. Det gjorde även att 
verksamheten inte fungerade lika bra som när alla barn redan är inskolade. Dessa barn var 
dock främst på förskolan på förmiddagarna och på eftermiddagarna fungerade verksamheten 
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bättre. Jag berättade även för föräldrarna som var där på inskolningen vad jag gjorde och 
varför och såg till att de inte kom med i bild.  
 

5.	  1.	  1.	  Validitet	  och	  reliabilitet	   	  
 
Validiteten i studien är om det som anses ska undersökas har blivit undersökt (Patel & 
Davidsson, 2003). Jag har i min studie undersökt huru vida naturvetenskap förekommer i 
förskolans fria verksamhet, på vilket sätt pedagogerna tar tillvara på den och om det går att se 
Anderssons & Gullbergs fyra ämnesdidaktiska kompetenser i den fria verksamheten. 
Reliabilitet är tillförlitligheten i studien (Patel & Davidsson, 2003). Det kan med största 
sannolikhet förekomma mer naturvetenskap på dessa förskolor i deras fria verksamhet som 
jag inte har lyckats se eller filma, däremot visar min studie hur det generellt ser ut på dessa 
förskolor. Studien visar därmed generellt hur pedagogerna tar tillvara på situationer med 
potentiellt naturvetenskapligt innehåll. Den visar även i vilken utsträckning man kan se 
Anderssons & Gullbergs fyra ämnesdidaktiska kompetenser i den fria verksamheten. 

 

5.	  2.	  Resultatdiskussion	  
 
Det var två situationer där barnen själva undersökte naturvetenskap, dessa två var Snigeljakt 
och Spadar med olika volym. I de situationerna utnyttjade pedagogerna ett undersökande 
perspektiv för att barnen skulle lära sig naturvetenskap, vilket de gjorde genom barnens 
delaktighet. I Spadar med olika volym så är barnen redan vid vattenpölen och skopar upp 
vatten med spadar. Här är barnen redan intresserade av det pedagogen sedan går in i och gör 
till naturvetenskap. Hon använder alltså deras intresse för något som hon upptäcker går att 
utveckla till naturvetenskap och då är barnen redan intresserade när hon börjar prata om olika 
spadars volym. I Snigeljakt är situationen annorlunda. Där är pedagogens mål att trösta ett 
barn genom att få barnet på andra tankar. Detta gör hon genom att väcka barnets intresse för 
en snigel som hon hittat. När barnet sedan nappar på det uppmuntrar hon honom till att 
undersöka om det finns några fler sniglar på gården. Hon ser även möjligheten till att lära 
barnet om snigelns beteende och utseende och tar tillvara på det. Det man kan se i den här 
situationen är att det är den ända där det förekommer något oväntat, det vill säga när barnet 
påstår att det finns nyckelpigor under sniglar. Här fångar pedagogen det och undersöker 
barnets påstående tillsammans med honom. Eftersom det inte förekommer något sådant i 
någon av de andra situationerna kan man dra slutsatserna att det inte är så vanligt att det 
förekommer. Regeringen (Skolinspektionen, 2012) menar på att pedagoger inte tillvara tar 
barns naturliga lust till att lära fullt ut, vilket man i den här situationen kan se att pedagogen 
gör men som inte är vanligt förekommande.  
 
I exemplet Bygga med fuktig sand uppmärksammar pedagogen att vetskapen om hur sanden 
fungerar beroende på om det är vatten eller inte i den är något som det barnet inte har och för 
att kunna nå det målet som barnet har i sandlådan är den vetskapen avgörande. Detta utnyttjar 
hon genom att börja förklara och visa barnet att sanden har olika färg och beroende på det är 



23	  
	  

det olika mycket vatten i den och därför beter den sig olika. Sedan fyller hon hinken 
tillsammans med barnet och uppnår det barnet hade försökt uppnå själv. I det andra sand 
exemplet, Ljus torr sand, uppmärksammar pedagogen att ett barn redan har en förståelse för 
att sanden agerar olika. Hon utnyttjar detta genom att fråga barnet om varför han använder en 
viss konsistens på sanden till vissa ändamål. Slutsatserna man kan dra av detta är att grunden 
till att naturvetenskap tas tillvara på i den fria verksamheten är att pedagogen uppmärksammar 
att det finns en sådan potential. Sedan har pedagogerna valt att utnyttja den på olika sätt. Det 
som går att se är att barnets intresse är grunden till om det blir en undersökande 
naturvetenskaplig upplevelse för barnet. Finns inte det intresset så blir den naturvetenskapliga 
situationen inte lika bra utnyttjad, vilket man ser i situationen Årstider. Små barn har lättare 
att lära sig genom att få undersöka själva än om en pedagog själv visar och berättar (Siry, 
2013). Man kan också se att typen av frågor som pedagogerna ställer bör vara ställda på ett 
sätt som gör att det går att undersöka. Det får alltså inte vara några ledande frågor och 
pedagogen måste därför ha kunskap om hur man kan ställa bra undersökande frågor. Detta är 
något som går att träna på (Andersson & Gullberg, 2012).  
 
I de två situationerna Upprepande av djurens läte är det svårt att avgöra om pedagogerna har 
något annat syfte än att underhålla barnen med något att göra. Pedagogerna ställer frågor om 
vad det är för djur och hur det låter, ibland utan att vänta på barnets svar utan svarar själv och 
låter sedan barnet upprepa deras korrekta svar. En annan orsak till varför dessa situationer inte 
blir uppmärksammade på ämnesdidaktiken kan vara att sådana situationer otroligt ofta 
förekommer i förskolans dagliga verksamhet och att en pedagog som jobbat länge kan ha 
svårt att se vad situationen innehåller och hur man kan utnyttja den. Att situationen Lövhögen 
inte heller den uppfyllde någon av kompetenserna kan bero på att Lisa inte såg den 
naturvetenskapliga potentialen i situationen förrän hon pratar med mig om vad som kan vara 
naturvetenskap i den fria verksamheten, då kommer hon att tänka på den situationen. Detta 
visar på att det är viktigt att ha en öppen dialog där pedagogerna får reflektera över vad som 
kan vara naturvetenskap i förskolan för att de ska bli bättre på att upptäcka den. Det går också 
att se i situationen Snöflingor en tydlig parallell till att de har jobbat med ett tema en längre tid 
och därför tittar med andra ögon efter sådant som i det här fallet är kopplat till vatten som de 
kan göra med barnen. Pedagogernas erfarenhet av att ha jobbat med vatten, snö och is en 
längre tid gör att de har lättare att upptäcka dessa situationer. I den här situationen kan man se 
att erfarenhet gör det lättare att upptäcka naturvetenskap i den fria verksamheten. 
 
Något som också framgår i resultaten är att flera pedagoger har ett allmändidaktiskt 
förhållningssätt, bland annat i Upprepande av djurens läte och Bygga med lego, i den fria 
verksamheten som gör att det är svårt att upptäcka ämnesdidaktiken. Pedagoger behöver så 
ledes utveckla sin förmåga att använda sig av ämnesdidaktik för att lättare kunna utnyttja 
naturvetenskapen. Detta visar alltså på att pedagogerna har lättare att se den 
naturvetenskapliga potentialen i den fria verksamheten än att fånga upp och använda sig av 
den, vilket beror på att de ofta har ett allmändidaktiskt förhållningssätt i den fria 
verksamheten och/eller inte har tillräckliga kunskaper inom naturvetenskap. Det visar också 
på att när de fångar upp lärandesituationen så har de svårt att ställa utmanande frågor som 
stimulerar barnet till fortsatt undersökning, vilket beror på att det är svårt att veta hur man ska 
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ställa frågor som leder till undersökande och det är något man som pedagog måste öva mycket 
på för att blir bra (Andersson & Gullberg, 2012). 
 
De fyra ämnesdidaktiska kompetenserna går alla att hitta i barnens fria lek, det som syns är 
dock att vissa sällan förekommer medan andra är svåra att uppnå och kräver mycket träning 
på av pedagogerna.  
	  

5.	  3.	  1.	  Kunskapsbidrag	  
 

Detta arbete bidrar med att visa hur pedagogerna tar tillvara på naturvetenskap som uppstår i 
förskolans fria verksamhet och hur man som pedagog kan bli bättre på att upptäcka och ta 
tillvara på den. Detta är viktigt på grund av att tidigare forskning visar på att det är vanligt att 
pedagoger på förskolan har dåligt självförtroende när det kommer till naturvetenskaplig 
undervisning (Andersson & Gullberg, 2012). En del pedagoger på förskolor har en bild av att 
naturvetenskap på förskolan endast är biologi (Johansson & Lahti, 2009). Att på ett 
lättillgängligt sätt visa hur pedagoger, utan mycket ämneskunskaper, kan se och utnyttja 
naturvetenskap bidrar därför till en bättre och bredare naturvetenskaplig undervisning för barn 
på förskolan. 

	  

5.	  4.	  Framtida	  forskning	  
 
Att göra en större och mer utförlig studie på flera förskolor där man även har gjort intervjuer 
med alla som varit delaktiga skulle vara intressant och bidra till förskolans medvetenhet kring 
naturvetenskap. Då kan man få en mer fördjupad och nyanserad bild av hur det ser ut på 
förskolorna och hur pedagogerna ser på det. I en intervention skulle man kunna ta upp de fyra 
ämneskompetenser som Andersson & Gullberg (2012) beskriver i syfte att pedagogerna ska 
lära sig att se och uppmärksamma den naturvetenskap som förekommer och kan uppstå med 
hjälp av pedagogerna. Man skulle även kunna göra intervjuer innan och efter själva studien 
och se hur pedagogerna uppfattning har ändrats under studiens gång. Det vore även intressant 
att undersöka om pedagoger som jobbar med olika åldrar ser olika på naturvetenskap. Att till 
exempel jämföra hur naturvetenskapen ser ut på en avdelning med 1-3 år, 3-5 år och en 
förskoleklass. Det finns mycket i denna studie att arbeta vidare på och det är något som är 
både intressant och viktigt för pedagogerna på dagens förskolor. Idag finns det mycket 
litteratur som är riktad till pedagoger på förskolan med exempel på hur du kan jobba med 
exempelvis experiment i naturvetenskap och där den tydligt anpassas efter åldern. Dessa är 
såklart oroligt bra redskap på förskolan men det finns lite material som är riktat till pedagoger 
som belyser den naturvetenskap som redan förekommer i förskolans dagliga verksamhet och 
därför är det viktigt för dagens pedagoger att det synliggörs och presenteras på ett 
lättillgängligt sätt och att det är någon som fortsätter att göra liknande studier. 
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Bilaga 1 

Bygga med lego 

Pedagog: Wilma. Barn: Alvina 2 år, Adam 2 år, Nadia 1,5 år och Kristian 1,5 år. 

Wilma sitter i ett rum med tre stycken barn och bygger med stora mjuka legobitar. 

Wilma pratar med en annan pedagog samtidigt som barn är runt omkring och bygger 
tornliknande byggnader.  

Wilma till barnen: Här kan vi bygga en ny gubbe. Hon tar fram några bitar som har ögon och 
mun på sig. Oj! Titta. 

Wilma säger till Alvina som precis vält ett torn: Oj! Nu ramlade det! Nu ramla den. 

Nadia kommer förbi och kollar på vad barnen gör. 

Wilma säger till Adam: Här kan du sätta ett till öga Adam, så får den två ögon. Blev det rätt 
då? Kanske vi ska göra så där? Wilma placerar legobitarna på varandra och frågar sedan 
Adam: Blev det där rätt? Adam, Adam titta! Här. Hon visar legobitarna som hon satt ihop 
med två ögon och en mun, munnen sitter ovanför ögonen. Blev det här rätt? 

Adam säger något så tyst så man inte kan höra och kollar på legobitarna. 

Wilma: Är det bra? Hon vänder på bitarna så ögonen hamnar ovanför munnen. Sååå. 

Adam tittar länge på bitarna som Wilma satt ihop sedan börjar han bygga på fler bitar på den. 
Men eftersom Wilma vänt på bitarna är piggarna nu nedåt och hålen, som man brukar ha 
nedåt, uppåt och Adam försöker sätta på en bit ovanpå med piggarna uppåt, som man brukar 
göra med lego.  

Wilma visar med sina armar och säger: Då får du vända på den. 

Adam håller i tornet med ögonen och munnen som är uppochner och kollar på Wilma som 
kollar på något annat. Hon börjar prata med en annan pedagog och Adam försöker sätta på en 
legobit rättvänd på det uppochner vända tornet. Han slutar att försöka få biten att fastna där 
och vänder sig istället om till ett annat torn och bygger på biten på det tornet istället. 

Wilma fortsätter att prata med en pedagog och en mamma till ett barn som håller på att skolas 
in, både den andra pedagogen och mamman är utanför bilden. 

Adam och Alvina bygger nu på samma torn. Alvina skriker till när Adam försöker sätta dit en 
bit vilket uppfattas som att hon inte vill att han ska bygga där. 

Wilma säger till Alvina: Jo Adam kan också bygga där, det går jättebra. Jo ni kan bygga 
tillsammans. Alvina forsätter att låta gnällande och Wilma håller fram tornet med gubben. 
Här, du kan också bygga på den här om du vill. 

Adam: Bygger. Bygger. Bygger. Gul. Pekar på en gul bit. Den är gul. 
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Wilma: Högt bygger du, gör du. Bra. 

Alvina försöker bygga med en bit men när inte då hon sitter på golvet så tar Adam biten och 
sätter den på tornet.  

Wilma säger till Adam om att han hjälper Alvina: jättebra! 

Adam: Titta, bygger. Säger han till Alvina. 

Wilma: Ja högt, oj! Jättefint. Hon ser att Kristian står och tittar på och säger: Kom ska vi 
bygga Kristian! Kom ska vi bygga!  Kristian går dit. 

Adam: bygger. 

Wilma: Ja vi bygger! Bra! Säger hon till Kristian som börjat bygga. Vart ska du bygga 
någonstans? Bra, titta! 

Kristian får inte på biten ordentligt så Adam hjälper till att trycka fast den.  

Wilma: Bra, hjälp honom att sätta den där.En till! Och så ger hon en legobit till Kristian. 
Kristian titta här du kan göra många. Kristian går iväg mot sin mamma som är där för att han 
håller på att skolas in. Det är bra med det lilla, det är bra med det lilla! Hihi. Skrattar Wilma 
mot mamman. 

Wilma säger till Alvina: Ska du ha den?  

Adam: Bygger. 

Wilma: Ja, du bygger ja Adam. Du tycker om att bygga du. 

Adam pekar på en grön legobit och säger: Grön. 

Wilma: Jaa. 

Adam: Jag bygger. Bygger. 

Wilma: Du bygger ja. 

Adam får syn på tornet med gubben och pekar på ett öga. 

Adam: Öga, öga. 

Wilma: Öga ja. Öga, öga och mun! 

Alvina håller i en grön bit och Adam pekar på den. 

Adam: Grön. 

Wilma: Ja grön. 

Alvina bygger samtidigt men får inte riktigt fast biten. 
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Wilma säger till Alvina: Du måste försöka att sätta den lite mer rakt så, då passar den så kan 
man trycka ner den. Och rättar till den så den fastnar. 

Alvina har en ny bit som hon försöker sätta dit. Hon snurrar lite på den tills den passar. 

Wilma: Så där ja!  

Precis när Alvina ska trycka fast den så kommer Adam och tar den och ska sätta dit den. 

Wilma tar biten från Adam. 

Wilma: Men vet du nu hade Alvina den. Så nu kan hon sätta dit den så tar du en annan, 
Adam. Du kan ta en annan. Kan du sätta dit den.  

Adam tar en annan bit och håller fram den mot hillevi. 

Adam: Guuul. 

Wilma: Jaa, gul.  

Wilma till Alvina som precis fått dit sin bit: Jättebra. 

Adam pekar på en annan gul legobit som är inbyggd i tornet. 

Adam: Guuul. 

Wilma: Ja. 

De börjar titta på bitarna och Adam pekar på en annan gul bit men säger inget. 

Wilma: Ja där är en annan gul. 

Wilma pekar en efter en på de bitarna i tornet som är gula och säger gul. Sedan pekar hon på 
gubben. 

Wilma: Munnen och ögonen. 

Adam pekar på en annan bit men det går inte att höra vad han säger. 

Wilma: Blåå. 

Adam: En blå? 

Wilma: En blå är det. 

Alvina låter lite. 

Wilma: Jaa. 

Adam: Oj, ”numlar något man inte hör” blååå. 

Wilma: Ja den där är också blå ja. 
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Adam säger något som man inte hör. 

Wilma: Jaa. Vad är det där för färg då? 

Wilma pekar på en av legobitarna. Adam tittar på henne. 

Wilma: Vad är det för färg? 

Adam kollar på legobiten och sedan på Wilma igen utan att säga något. 

Wilma: Kommer du ihåg det? 

Adam säger något som inte går att höra. 

Wilma: Den är röd. 

Wilma visar tecknet för röd. 

Adam pekar på en gul bit. 

Adam: Den är gul. 

Wilma: Ja den är gul, ja. Jaaa. 

Adam: Jag bygger. 

Adam och Alvina pratar lite med varandra, men man hör inte vad de säger, sedan börjar de gå 
iväg. 

Wilma: Ja mycket har ni byggt. 

 

Bilaga 2 

Upprepande av djurens läte, situation 1. 

Pedagog: Sonja. Barn: Aaron 2 år och Lars 2 år. 

De sitter på golvet med plast djur. Sonja tar upp en ko och börjar gå runt lite med den. 

Sonja: Titta, det här är en ko. Vet ni hur kossan låter? Hon väntar lite medan barnen tittar på 
henne och säger sedan: Muuu. 

Aaron: Muuu. 

Lars: Mu. 

Sonja går runt med kon på golvet. 

Sonja: Muuu. Hon visar tecknet för ko och tar sedan upp en gris som ligger brevid. 

Sonja: Titta vad är det här? Vet ni hur den låter? 
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Aaron: Jaa. Sedan gör han ett ljud som liknar en gris. 

Sonja: Ja precis, en gris. Så låter den. 

 

Bilaga 3 

Upprepande av djurens läte, situation 2. 

Pedagog: Maria. Barn: Tanja 2 år. 

De sitter vid ett bord med ett pussel som föreställer olika djur. Maria pekar på ett djur. 

Maria: Gris, vet du hur grisen låter? 

Tanja härmar en gris. 

Maria: Ja precis! Tanja letar efter rätt plats på pusslet för grisen och sätter sedan dit den.  

Tanja pekar på en häst. 

Maria: Det där är en häst. Tanja härmar en häst. Vad bra! Säger Maria och gnäggar hon 
också. Vad är det där för djur då? Hon pekar på en ko.  

Tanja: Kossan muuu! 

Tanja gör tecknet för ko. 

Maria: Ja precis, en ko. Muuu låter den. Ser du vart den ska sitta då? 

Tanja sätter pusselbiten där den ska vara. 

Maria: bra! 

 

Fältanteckningar och löpande protokoll. 

Bilaga 4 

Årstider 

En pedagog är ute på förskolans gård på eftermiddagen med tre barn (Jasmin 4 år, Ester 2 år 
och Alma 4 år). Det är kallt och barnen har varit ute ett tag och hunnit tröttna på att vara ute. 
De fryser och vill in. Sara vet att de snart ska åka hem och det är därför de ska vara kvar ute 
så hon försöker hitta på något att göra. 

Sara: Ska vi gunga? 

Jasmin: Nej.  
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Sara: Alma vill inte du gunga då? 

Alma: Nej. 

Sara: Vad ska vi göra då? Om vi rör på oss blir det varmare. 

Barnen sitter kvar still på backen, två på varsin cykel och en på en sten. Det är precis början 
av hösten och det ligger en del löv på backen. 

Sara: Ser ni alla löv som ligger på backen? 

Alma: Mm. 

Sara: Vet ni att man kallar det att det är höst då? 

Ester: nää. 

Sara: När löven faller från träden är det höst och sen blir det ännu kallar och snön kommer. 
Då är det vinter, det är ganska snart. Då kan man åka pulka! 

Barnen tittar och lyssnar på Sara men säger inget.  

Sara: Men innan snön kommer ska alla löv lossna från träden. Hon pekar på några träd där 
det fortfarande är löv kvar.  

 

Bilaga 5 

Snigeljakt 

Pedagog: Nina. Barn: Antonio 3 år, Alvin 4 år och Jasmin 4 år. 

Barn och pedagoger är ute på gården, det är början av hösten och det har regnat ganska 
mycket. Antonio står vid staketet på gården och skriker och är ledsen. Några andra barn har 
fått gå iväg på en promenad men inte han. En bit från honom står Alvin och kollar på. Nina 
ser detta och går mot dem. Hon stannar några meter ifrån och sätter sig på huk. 

Nina: Oj, vad är det här?! Kom och titta! Säger hon mot Antonio och Alvin. 

Antonio slutar skrika och kommer till Nina. Han sätter sig också på huk. 

Nina: Ser du? Det är en snigel. 

Antonio tittar snigeln. 

Nina: Ser du de långa spröten i fram? Hon pekar på ögonen. Längst ut där sitter ögonen på 
snigeln.  

Snigeln drar ihop sig när Nina kommer nära med handen.  
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Nina: Den blir lite rädd när vi kommer nära, då drar den in sig i skalet. Ser du att det är ett 
spår av slem bakom den? 

Antonio: Jaa. 

Nina: Den lämnar slemspår för den är slemmig. Prova och ta på den. Nina pekar på snigelns 
kropp. 

Nina: Vågar du det? Du kan känna att den är slemmig. 

Antonio tar försiktigt på snigeln och rycker tillbaka handen. Han skrattar. 

Antonio: Usch!  

Nina skrattar också. Ja visst var den slemmig? Säger hon. 

Nina: Ska vi se om vi kan hitta fler sniglar? 

Antonio: Ja! 

De går en liten bit och ser tre sniglar till, en med skal och två utan. 

Nina: Titta här, de här har inga skal. 

Antonio tar upp en med skal. Det sitter fast löv under den. 

Nina: Ja, var försiktig med den så du inte tappar den. 

Antonio: Det är löv. 

Nina: Ja de fastnar för att den är så slemmig under. 

Antonio: Jag vill hitta nyckelpigor. De bor under snigeln. 

Nina: Okej. 

De börjar leta efter fler sniglar och när de hittar en så lyfter de på den för att kolla om det är 
någon nyckelpiga under. Antonio får syn på två sniglar utanför staketet. 

Antonio: Vi måste gå och hämta dem.  

Nina: Nej de kan vara där, vi kan leta på gården efter sniglar. 

Antonio: Nej vi måste hämta dem. Han går till grinden. Du måste öppna grinden. 

Nina: Nej, jag når de genom staketet.  

Hon sträcker sig genom staketet och lyfter på en av sniglarna. Under den sitter det två 
nyckelpigor. 

Antonio: Jaa! Nyckelpiga! 

Nina: Ja. De tycker visst om att vara under snigeln. Hon låter förvånad. 
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Antonio tar en av nyckelpigorna och lägger den i sin hand. Nina sätter tillbaka snigeln på 
andra sidan staketet. 

Under tiden de har gått och letat efter sniglar har barnen blivit intresserade och nu har Jasmin 
kommit fram till dem. 

Jasmin: Vad har ni där? 

Nina: Vi har hittat en nyckelpiga. 

Jasmin tittar på nyckelpigan i Antonios hand. 

Jasmin: Jag vill också ha. Får jag hålla? 

Antonio: Nej den ska gunga! 

Nina: Vill du gunga med nyckelpigan? 

Antonio: Jaa. 

Jasmin: Jag vill också gunga. 

Nina: Får Jasmin gunga med dig och nyckelpigan? 

Antonio: Ja. 

De går till gungorna och placerar nyckelpigan på gungan mellan dem och klättrar sedan upp 
själv. Nina tar lite fart på dem och sätter sig sedan på gungan bredvid.  

 

Bilaga 6 

Snöflingor 

Pedagoger och barn är ute på gården det är vinter och snöar. De har jobbat i några månader 
med tema vatten och har även börjat använda sig av snö och is en hel del. Det snöar stora fina 
flingor. Fyra pedagoger står och pratar med varandra. 

Maria: Oj titta! Hon pekar på Wilmas jack där det landat några stora snöflingor.  

Sonja: Ja titta, vilka fina. De måste vi fota så vi kan visa barnen! 

Maria: Ja spring och hämta kameran. 

Sonja går in och hämtar kameran. De tar några närbilder på snöflingorna. Som de sedan 
skriver ut och hänger upp på väggen. 
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Bilaga 7 

Spadar med olika volym 

En höstdag i oktober hade det regnat mycket och barn och pedagoger är ute på gråden. Flera 
barn springer direkt fram till en av vattenpölarna. De tar hink och spade och börjar fylla 
hinkarna med vatten. Det tar ganska lång tid eftersom det är svårt för barnen att få upp vatten 
med spadarna. En pedagog, Lisbeth, ser att det är lättare att få upp mer vatten med en annan 
spade än de flesta av barnen hade. Den spaden var rund och djup istället för platt som de 
andra spadarna. Hon tar en rund spade och sätter sig på huk vid vattenpölen.  

Lisbeth: Titta här! Om ni använder sånna här spadar så får ni upp mer vatten.  

Hon visar med den runda spaden och ger sedan den till ett av barnen. 

Ali: Jag vill också ha. 

Lisbeth: Gå och leta i lådan, det ligger säkert en sån spade där. 

Jasmin: Jag vill måla! 

Alvin: Jag med! 

Lisbeth: Ja ni får leta efter penslar, jag tror att det ligger någon där borta. Hon pekar bort 
mot sandlådan. 

När barnen hittat penslar börjar de måla på ett litet förråd som står på gården. Några andra 
barn som samlat vatten i hinken går till sandlådan för att blanda vattnet med sand. 

 

Bilaga 8 

Bygga med fuktig sand 

Pedagog: Nina. Barn: Victoria 5 år, Alvin 4 år och Sebastian 5 år. 

En varm dag i september är några pedagoger ute med sin barngrupp. Nina sätter sig i 
sandlådan med tre barn. Hon tar en hink och en spade och börjar fylla den med sand. Alvin 
som sitter bredvid gör också det. Nina vänder på sin hink och får ett fint sandtorn.  

Alvin: Vad fin! 

Nina ler och gör en till. Alvin vänder på sin hink med sand men den flyter ut och går sönder. 
Han gör om det och får samma resultat. Det ser ut som att han blir lite irriterad över att den 
inte håller ihop. Nina iakttar honom. 

Nina: Titta här! Ser du att det är olika färg på sanden?  
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Hon pekar på den ljusa sedan på den mörka fram grävda sanden och tar sedan upp lite ljus 
sand i ena handen och lite mörk i den andra.  

Nina: Titta, den ljusa sanden sitter inte ihop utan är lös medan den mörka kan man krama till 
en boll. 

Alvin tittar och känner på sanden.  

Nina: Om du använder den mörka sanden i hinken så är det mycket lättare att få den att hålla 
ihop.  

Alvin och Nina provar tillsammans att fylla hans hink med mörk sand.  

Nina: Vi måste klappa på sanden mycket innan vi vänder på hinken. Då blir den hård.  

De klappar med spadarna båda två på hinken och sedan vänder Nina på hinken och ut 
kommer ett fint torn som håller ihop. 

Nina: Titta vad fin den blev! 

Alvin ler. 

 

Bilaga 9 

Ljus och torr sand 

Två barn, Sebastian 5 år och Victoria 5 år, och en pedagog, Nina, är i sandlådan och bygger 
med ett stort plaströr. De ställer röret upp och Nina trycker fast den i marken.  

Nina: Är det så ni vill ha den? 

Victoria: Ja, vi ska göra en vulkan!  

Barnen och Nina börjar täck röret med sand nedtill. Sebastian börjar köra runt med en plastbil 
i sanden och gör vägar. Nina iakttar honom medan han använder ljus och mörk sand till olika 
ändamål när han bygger vägar och hus som vägarna går runt. Sebastian tar upp lite ljus sand i 
handen och strör det över bilen som står på en väg. 

Sebastian: Nu regnar det!  

Nina: Gör det? Varför har du inte mörk sand?  

Sebastian: Det går inte att ha mörk sand som regn. Man måste ha den ljusa.  

Nina: Jasså, funkar inte den mörka sanden lika bra som den ljusa till regn?  

Sebastian: Nää.  

Victoria som hört diskussion blir intresserad och kommer fram för att se vad vi pratar om.  
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Victoria: Vadå?  

Nina: Ser du att sanden har olika färg?  

Hon visar olika ställen i sandlådan som är olika mörka.  

Victoria: Jaa. 

 Nina: Den ljusa sanden är torr medan den mörka sanden har vatten i sig. Då blir sanden lite 
hårdare och svårare att använda som tillexempel regn.  

Victoria: Jag brukar använda den ljusa sanden som socker! 

Nina: Ja precis, den är jättebra att använda som socker.  

 

Bilaga 10 

Samtal/intervju med pedagogen Lisa om vad naturvetenskap kan vara på förskolan. 

Lisa: Och vad är naturvetenskap? 

Fanny: Jaa, med så här små barn så kan det vara så enkla saker som att man upprepar vad 
djur heter, hur de ser ut och hur de låter. Pratar om vädret, asså det kan ju vara.. det blir ju 
så simpla saker när det är så små barn. 

Lisa: Jaa. Ja precis, absolut. Eeh och lika i samtal tänker jag. Ja nu ska vi slänga frukten här 
i den här påsen. 

Fanny: Jaa.. mm.. 

Lisa: Jaa och mycket såna där grejer. Som oj, eeh. Precis ute tror jag att det blir.. mm.. nej 
det är många saker som kanske inte tänker på. Det är det ju. Och lösningar. 

Fanny: Speciellt när det är mindre barn. 

Lisa: Asså hur man löser när man är ute till exempel. Jag vet inte, vi hade ju en otrolig häftig 
sop, eller när de.. det var två stycken från ja nått företag här som städade upp på gården och 
då skulle Kalle med krattan och lövhögarna. Han hade fullt sjå att liksom hålla honom där 
ifrån han ville ju vara med han. Hela tiden. Han (personen från företaget som var och städade 
på gården) hade fem lövhögar och så trodde dem att det där skulle ligga kvar. Vi hade 20 
barn vi ute. De bara kastade sig i lövhögarna, i deras fina krattade lövhögar. Och den där 
killen stod liksom där och försöka få i de där och tog bort de så där. Hon visar med armarna 
hur de försökte hålla barnen borta från lövhögarna. Hahaha, tog bort alla ungarna som var 
runt omkring. Och de tyckte det var jättekul! (barnen) Ja sa jag vi lär ju hjälpa de och kratta 
ihop lite grann då. Och så såg jag på honom, han var alldeles knäckt. För de (barnen) tyckte 
det var så roligt med den där lövhögen. Det var ju hopplöst. Hopplöst! Kalle med krattan, vet 
du. Ställde en tjej, en som var och kratta. Ställde hon krattan så här mot staketet liksom. Det 
gick ju inte, den stod ju där en sekund sen var det ju nån mer som var där (ett barn). Och så 
när han skulle ha krattan utav honom då började han ju grina, Kalle. Då visste inte killen hur 
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han skulle göra. Nä men sa jag, det är lugnt det, sa jag, det gör inget att han blir lite ledsen. 
Han tyckte det var jätte roligt att hjälpa dig, sa jag, men nu talar vi om att du ska ha krattan. 
Och så började de och försöka kratta ihop de där högarna igen det var ju bara en mess av 
allting där.. Jag tror det var fem eller sex stora lövhögar som var där ute och så försvann de 
med bilen och trodde att det där skulle ligga kvar. Du förstår väl vad det lockar barnen. De 
där lövhögarna.. jaa, och barr var det också från de här tallarna som är här. Jättemycket 
barr. 

 

Bilaga 11 

Brev till pedagoger. 

Hej, jag hoppas ni haft en bra sommar!  

Jag ska denna termin skriva examensarbete och har tänkt att vara på er förskola och jag 
hoppas att ni vill delta i min studie. Jag ska undersöka hur pedagoger uppmärksammar och 
fångar upp lärandesituationer i den fria verksamheten inom naturvetenskap. Detta ska jag ta 
reda på genom att göra observationer med hjälp av att filma. Jag kommer att vara hos er vecka 
37(9-13 september) och 39 (23-27 september) mellan 09.00 och 11.30 (fram till lunch) och 
kommer då att gå runt och filma.  

Det är bara jag som kommer att kolla på filmerna (eventuellt även min handledare) sedan 
kommer filmerna att raderas. Jag kommer behöva lite hjälp med att dela ut fullmakter till 
föräldrarna då jag behöver deras godkännande för att barnen ska få bli filmade. Föräldrarna 
kommer få en på svenska och en på sitt modersmål för att det ska vara lättare för dem att 
förstå dem och för att ni inte ska behöva stå och förklara. De kommer dock vara översatta 
med hjälp av Google Translate vilket gör att det kommer vara ganska bristfälliga 
översättningar men jag anser ändå att det kommer göra det lättare för dem att förstå 
innehållet.  

Jag ser fram emot att komma och göra mitt examensarbete hos er och jag hoppas att ni vill 
vara med, trots att ni blir filmade.  

 

Hälsningar Fanny Hussénius 

 

Bilaga 12 

Fullmakt till målsman svenska. 
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Högskolan	  i	  Gävle	  

Akademin	  för	  teknik	  och	  miljö	  

	  

	  

	  

Hej	  jag	  heter	  Fanny	  Hussénius	  och	  läser	  till	  förskollärare	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  Jag	  läser	  nu	  min	  sista	  

termin	  då	  jag	  gör	  ett	  examensarbete	  som	  jag	  kommer	  att	  göra	  på	  era	  barns	  förskola.	  Då	  mitt	  arbete	  
kommer	  att	  utgöras	  av	  videoobservationer	  där	  jag	  kommer	  att	  undersöka	  hur	  pedagoger	  
uppmärksammar	  och	  fångar	  upp	  lärandesituationer	  i	  den	  fria	  verksamheten	  inom	  naturvetenskap	  

och	  då	  finns	  det	  chans	  att	  ert	  barn	  hamnar	  på	  film	  och	  jag	  undrar	  därför	  om	  det	  är	  okej	  att	  filma	  ert	  
barn.	  Videofilmerna	  kommer	  endast	  att	  användas	  som	  grund	  i	  mitt	  examensarbete	  och	  det	  kommer	  
eventuellt	  att	  vara	  några	  fler	  än	  mig,	  endast	  lärare	  eller	  andra	  studenter	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle,	  som	  

kommer	  att	  se	  dessa	  filmer.	  	  

Etik	  och	  sekretess	  

Varken	  skolans	  eller	  barnens	  namn	  kommer	  att	  nämnas	  i	  anknytning	  till	  filmen.	  Filmen	  kommer	  bara	  
att	  vara	  tillgänglig	  för	  dem	  som	  nämnts	  ovan.	  Jag	  ansvarar	  för	  att	  filmen	  raderas.	  

Du	  väljer	  själv	  om	  ditt	  barn	  får	  förekomma	  på	  film,	  och	  du	  kan	  alltid	  ändra	  dig	  senare.	  	  

Hör	  gärna	  av	  dig	  om	  du	  har	  några	  frågor	  eller	  funderingar.	  

Med	  vänliga	  hälsningar,	  

Fanny	  Hussénius	  	  

Email:	  hfk10fhs@student.hig.se	  

Telefonnummer:	  0704626064	  

	  

	  

	  

FULLMAKT	  
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Underskrift	  av	  student	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle	  

	  

Jag	  kommer	  inte	  att	  sprida	  mitt	  videomaterial	  till	  någon	  annan	  än	  mina	  

lärare/examinator	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle	  ht-‐13.	  Jag	  kommer	  inte	  att	  använda	  det	  för	  
något	  annat	  syfte	  än	  de	  ovan	  nämnda.	  Två	  veckor	  efter	  kursens	  slut	  kommer	  jag	  att	  
radera	  mitt	  videomaterial.	  

	  

	  

Datum	   Underskrift	  	  	  

	  

	   	  

Namnförtydligande	  samt	  e-‐postadress.	  

	  

	  

	  

Underskrift	  förälder	  

	  

Jag	  tillåter	  att	  mitt	  barn	  får	  förekomma	  på	  film	  som	  en	  del	  av	  examensarbetet	  vid	  

Högskolan	  i	  Gävle	  ht-‐13.	  Detta	  under	  förutsättning	  att	  materialet	  endast	  visas	  för	  
lärare/examinator	  på	  kursen	  under	  tiden	  för	  kursens	  gång	  och	  sedan	  raderas.	  	  

	  

	   Barnets	  för	  och	  efternamn:	  	  

	  

	  

Datum	   Underskrift	  av	  förälder	  

	   (Målsmans	  underskrift	  om	  medverkande	  är	  under	  18	  år)	  

	  

	   Namnförtydligande	  

Bilaga 13	  
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Fullmakt till målsman svenska och arabiska. 

 

	  

Högskolan	  i	  Gävle	  

Akademin	  för	  teknik	  och	  miljö	  

	  

	  

Hej	  jag	  heter	  Fanny	  Hussénius	  och	  läser	  till	  förskollärare	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle.	  Jag	  läser	  nu	  min	  sista	  

termin	  då	  jag	  gör	  ett	  examensarbete	  som	  jag	  kommer	  att	  göra	  på	  era	  barns	  förskola.	  Då	  mitt	  arbete	  
kommer	  att	  utgöras	  av	  videoobservationer	  där	  jag	  kommer	  att	  undersöka	  hur	  pedagoger	  
uppmärksammar	  och	  fångar	  upp	  lärandesituationer	  i	  den	  fria	  verksamheten	  inom	  naturvetenskap	  

och	  då	  finns	  det	  chans	  att	  ert	  barn	  hamnar	  på	  film	  och	  jag	  undrar	  därför	  om	  det	  är	  okej	  att	  filma	  ert	  
barn.	  Videofilmerna	  kommer	  endast	  att	  användas	  som	  grund	  i	  mitt	  examensarbete	  och	  det	  kommer	  
eventuellt	  att	  vara	  några	  fler	  än	  mig,	  endast	  lärare	  eller	  andra	  studenter	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle,	  som	  

kommer	  att	  se	  dessa	  filmer.	  	  

 �ف�ص�ل �د�ر�ا�س�ي �ا�ل�آ�ن �ق�ر�اء�ة �أ�ن�ا .Gävle �ف�ي �ج�ا�م�ع�ة�م�ر�ح�ل�ة �م�ا �ق�ب�ل �ا�ل�م�د�ر�س�ة �ل �و�ي�ق�ر�أ Fanny Hussénius �ا�س�م�ي �م�ر�ح�ب�ا
�م�ن  �ع�م�ل�ي �س�ي�ت�ك�و�ن �ث�م�ح�ض�ا�ن�ة �ط�ف�ل�ك. �ا�ل�ق�ي�ا�م �ب�ه �ل �ا�ل�ت�ي �س�و�ف �أ�ط�ر�و�ح�ة �أ�ف�ع�ل�ه �ع�ن�د�م�ا �ت�ق�ر�ي�ر�ي �ا�ل�أ�خ�ي�ر
�ا�ل�أ�ن�ش�ط�ة  �ا�ل�ت�ع�ل�م �ف�ي �ح�ا�ل�ا�ت�ا�ل�ت�ق�ا�ط �ا�ل�م�ر�ب�ي�ن �و �ا�ل�ت�ع�ر�ف �ا�س�ت�ك�ش�ا�ف �ك�ي�ف�ي�ة �ا�ل�ت�ي �س�و�ف �ا�ل�ف�ي�د�ي�و �ا�ل�م�ل�ا�ح�ظ�ا�ت
 �أ�ت�س�اء�ل �ع�م�ا �إ�ذ�ا �ك�ا�ن �أ�ن�ا �و�ب�ا�ل�ت�ا�ل�ي �ا�ل�ف�ي�ل�م  �ع�ل�ى�ي�ن�ت�ه�ي �ط�ف�ل�ك �ا�ح�ت�م�ا�ل�ا�ت �ب�أ�ن �و�ب�ع�د �ذ�ل�ك �ه�ن�ا�ك �ا�ل�ع�ل�م �ف�ي �ا�ل�ح�ر�ة
 �ب�ض�ع�ة �ر�ب�م�ا �ي�ك�و�ن�أ�ط�ر�و�ح�ت�ي٬، �و�س�و�ف �ك�أ�س�ا�س �ل �أ�ش�ر�ط�ة �ا�ل�ف�ي�د�ي�و �س�ي�ت�م �ا�س�ت�خ�د�ا�م .�ط�ف�ل�ك �ل�ا�ط�ل�ا�ق �ا�ل�ن�ا�ر �ب�خ�ي�ر
	.�ي�ش�ا�ه�د �ه�ذ�ه �ا�ل�ا�ف�ل�ا�م �س�و�ف �ا�ل�ذ�ي ٬،�ي�ا�ف�ل �ف�ي �ج�ا�م�ع�ة �ا�ل�ط�ل�ا�ب �ا�ل�آ�خ�ر�ي�ن �أ�و �ا�ل�م�ع�ل�م�ي�ن �ف�ق�ط ٬،�أ�ك�ث�ر �م�ن�ي  

Etik	  och	  sekretess	  

Varken	  skolans	  eller	  barnens	  namn	  kommer	  att	  nämnas	  i	  anknytning	  till	  filmen.	  Filmen	  kommer	  bara	  
att	  vara	  tillgänglig	  för	  dem	  som	  nämnts	  ovan.	  Jag	  ansvarar	  för	  att	  filmen	  raderas.	  

	  

 �ا�ل�خ�ص�و�ص�ي�ة�ا�ل�أ�خ�ل�ا�ق �و
�ل�ت�ل�ك  �ح�ة�ت�ك�و�ن �م�ت�ا �و�س�ي�ع�ر�ض �ا�ل�ف�ي�ل�م �ا�ل�ف�ي�ل�م. �ا�ت�ص�ا�ل �ف�ي �س�ي�ت�م �ذ�ك�ر�ه�ا �ا�ل�أ�ط�ف�ا�ل �أ�و �أ�س�م�اء �ا�ل�م�د�ر�س�ة �ل�ا
	�ل�ي�ت�م �ح�ذ�ف�ه�ا. �ه�ذ�ا �ا�ل�ف�ي�ل�م �أ�ن�ا �م�س�ؤ�و�ل �ع�ن .�أ�ع�ل�ا�ه �ف�ق�ط �ا�ل�م�ذ�ك�و�ر�ة  

Du	  väljer	  själv	  om	  ditt	  barn	  får	  förekomma	  på	  film,	  och	  du	  kan	  alltid	  ändra	  dig	  senare.	  	  

Hör	  gärna	  av	  dig	  om	  du	  har	  några	  frågor	  eller	  funderingar.	  

Med	  vänliga	  hälsningar,	  

	  

 .�ف�ي �و�ق�ت �ل�ا�ح�ق �ت�غ�ي�ي�ر �ر�أ�ي�ك �د�ا�ئ�م�ا �و�ي�م�ك�ن�ك ٬،�ع�ل�ى �ا�ل�ف�ي�ل�م �ط�ف�ل�ك �ظ�ه�ر�ق�د �ت �أ�ن �ت�ق�ر�ر �م�ا �إ�ذ�ا
 
 .�أ�س�ئ�ل�ة �أ�و �ا�س�ت�ف�س�ا�ر�ا�ت �أ�ي �إ�ذ�ا �ك�ا�ن �ل�د�ي�ك �ي�ر�ج�ى �ا�ل�ا�ت�ص�ا�ل �ب�ن�ا



42	  
	  

 
	�م�ع �خ�ا�ل�ص �ا�ل�ت�ق�د�ي�ر٬،  

	  

Fanny	  Hussénius	  	  

Email:	  hfk10fhs@student.hig.se	  

Telefonnummer:	  0704626064	  

	  

	  

FULLMAKT	  

	  

	  

	  

	  

Underskrift	  av	  student	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle	  

	  

	Gävle �ف�ي �ج�ا�م�ع�ة �ط�ا�ل�ب �ت�و�ق�ي�ع  

	  

Jag	  kommer	  inte	  att	  sprida	  mitt	  videomaterial	  till	  någon	  annan	  än	  mina	  
lärare/examinator	  vid	  Högskolan	  i	  Gävle	  ht-‐13.	  Jag	  kommer	  inte	  att	  använda	  det	  för	  

något	  annat	  syfte	  än	  de	  ovan	  nämnda.	  Två	  veckor	  efter	  kursens	  slut	  kommer	  jag	  att	  
radera	  mitt	  videomaterial.	  

	  

�و�أ�ن�ا  .Gävle HT-13 �ف�ي �ج�ا�م�ع�ة �م�م�ت�ح�ن / �أ�س�ت�ا�ذ�ي �م�ن �إ�ل�ى �أ�ي �ش�خ�ص �آ�خ�ر �ي�د�ي�و �ا�ل�خ�ا�ص �ب�ي�ا�ل�ف �م�ح�ت�و�ى �ل�ن �ن�ش�ا�ر�ك
�ا�ل�ف�ي�د�ي�و  �س�ي�ت�م �ح�ذ�ف �ب�ا�ل�ط�ب�ع٬، �أ�ن�ا �أ�س�ب�و�ع�ي�ن �م�ن �ب�ع�د .�ت�ل�ك �ا�ل�م�ذ�ك�و�ر�ة �أ�ع�ل�ا�ه �غ�ر�ض �آ�خ�ر �غ�ي�ر �ا�س�ت�خ�د�ا�م�ه�ا �ل�أ�ي �ل�ن
	.�ا�ل�خ�ا�ص �ب�ي  

	  

	  

	  

Datum		تتااررييخخ    Underskrift	  		تتووققييعع    
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Namnförtydligande		االلممططببووععةة  	ااسسمم    

	  

	  

Underskrift	  förälder	  

	االلووااللدد  	تتووققييعع  

	  

Jag	  tillåter	  att	  mitt	  barn	  får	  förekomma	  på	  film	  som	  en	  del	  av	  examensarbetet	  vid	  
Högskolan	  i	  Gävle	  ht-‐13.	  Detta	  under	  förutsättning	  att	  materialet	  endast	  visas	  för	  
lärare/examinator	  på	  kursen	  under	  tiden	  för	  kursens	  gång	  och	  sedan	  raderas.	  	  

	  

	ججااممععةة  	ففيي  	أأططررووححةة  	ممنن  	ككججززء  	االلففييللمم  	ععللىى  	ططففلليي  	تتظظههرر  	ققدد  	أأسسممحح  Gävle	  HT-‐13.		ههوو  	االلمموواادد  	ههذذهه  	تتققددمم    
	للللممععللمم  	ففققطط  /		.تتممححىى  	ثثمم  	ووممنن  	االلددووررةة  	للممددةة  	للللددووررةة  	ممممتتححنن    

	  

	   Barnets	  för	  och	  efternamn:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		:االلططففلل  	ااسسمم  	ووآآخخرر  	أأوولل    

	  

	  

	  

Datum		تتااررييخخ    Underskrift	  av	  förälder	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		االلووااللدد  	تتووققييعع    

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Målsmans	  underskrift	  om	  medverkande	  är	  under	  18	  år)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  		سسنن  	ددوونن  	ههمم  	االلممششااررككوونن  	ككاانن  	إإذذاا  	االلأأمم  	االلتتووققييعع)    18		(ععاامماا    Namnförtydligande	  

	االلممططببووععةة  	ااسسمم  

	  


