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Författare:  

Annika Levau 

 

Abstract 

Syftet med studien är att beskriva vad förskollärare uppfattar naturvetenskap som i förskolan. 

Undersökningen är baserad på intervjuer av sju förskollärare. I förskolans reviderade läroplan Lpfö 98/10 

framgår tydligt innehållet i naturvetenskap samt förskollärarens ansvar. Bakgrunden till studien har sitt 

ursprung i att barn har spontan nyfikenhet och forskning som visar att barn har behov av att veta mer om 

samband mellan sig själv och sin omvärld. Studiens litteraturgenomgång visar att barn måste vara aktiva 

för att lära genom att få se, höra och göra och att naturvetenskap handlar om världen vi lever i. Resultatet 

visar att naturvetenskap i förskolan uppfattas olika beroende på förskollärarens tidigare erfarenheter, 

kunskap och kompetens. Vidare visar resultatet att förskollärarna uppfattar naturvetenskap som specifika 

innehåll och som ett specifikt arbetssätt.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

 

När jag var yngre och gick i skolan, uppfattade jag naturvetenskap som ett ointressant, svårt 

och tråkigt ämne. Jag har funderat mycket på varför jag kände som jag gjorde. Kan det bero på 

lärarens intresse, engagemang eller en brist på att kunna undervisa på ett pedagogiskt sätt. Nu 

är jag mamma till två pojkar, sex år och nio år gamla. Båda har alltid gillat att utforska och 

experimentera. Barn försöker förstå sin omgivning på olika sätt. 

 

När jag var liten tog jag in snöbollar för att spara dem. Jag blev förvånad när det bara fanns en 

vattenpöl kvar. Av detta fick jag lära mig att snö är vatten och de behöver kyla för att behålla 

sin form. För drygt två år sedan var jag delaktig i en fortbildning ”utikuligt” som hölls av 

författaren och förskolläraren Anders Olsson (2004). Fortbildningen gav mig en ökad 

medvetenhet om hur förskollärare kan arbeta med naturvetenskap tillsammans med barn samt 

hur vi kan ta tillvara på vad miljön erbjuder oss. Parallellt med fortbildningen läste jag en kurs 

i min förskollärarutbildning som handlade om naturvetenskap i förskolan. Kursen gav mig nya 

kunskaper både teoretiskt och praktiskt. Detta resulterade i att mitt intresse och engagemang 

utvecklade nya vägar för arbete med naturvetenskap i förskolan. Barns lek är en viktig del i 

utforskandet, barn lär om naturen och miljön genom att de till exempel får möjligheter att vara 

i naturen (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée, 2008). 

 

Idag lever vi i ett konsumtionssamhälle. Det gör dels att barn behöver få kunskaper om hur 

människan kan påverka miljön och hur olika val kan få betydelse både nu och i framtiden. 

Genom att ge barn möjligheter att upptäcka samband och förändringar kan de utveckla en ökad 

förståelse för begrepp och hur människor, djur, natur och samhälle kan påverka varandra 

(Utbildningsdepartementet, 2010).  

 

Med den reviderade läroplanen för förskolan har målen och dess innehåll förtydligats. I Lpfö 

98/10 finns inte mål att uppnå för det enskilda barnet, men där framgår tydligt vilket ansvar 

som ställs på förskollärarna i den pedagogiska verksamheten. Med den reviderade läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 2010) ska förskolan bli mer lärorik. Förskolan ska uppmuntra barn, 

deras nyfikenhet och vilja att lära samt att utforska sin omvärld. Enligt läroplanen ska barn få 

utforska sin omgivning, få uppleva och tänka kring naturvetenskap samt försöka förstå 
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sambanden i naturen. I den reviderade läroplanen kan man läsa om förskollärarens ansvar för 

den pedagogiska verksamheten. Vidare kan vi läsa att det tydligt framgår vilket fokus 

förskollärare ska arbeta med i naturvetenskap samt att barn lär genom lek. 

 

Genom att ta tillvara på barns naturliga nyfikenhet och lust att lära, kan förskollärare bidra till 

att barn utvecklar positiva attityder till naturvetenskap. Detta tolkar jag som att lek i olika 

former och lärande går hand i hand för att skapa en helhet. Arbetet med naturvetenskap i 

förskolan innebär att barn ska få erövra kunskaper om naturen, växter och djur. Enligt Lpfö 

1998/2010 skall barn också lära om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Det är 

betydelsefullt att arbeta med naturvetenskap i förskolan eftersom det är en del i vårt uppdrag 

som förskollärare. 

 

Jag har mot denna bakgrund valt att skriva ett examensarbete om hur förskollärare uttrycker sig 

om innehållsområdet. Jag hoppas att arbetet kan bidra med kunskap till förskollärare i den 

pedagogiska verksamheten.  

 

1.2 Syfte och problemformulering  

 

Det övergripande syftet med detta arbete är att synliggöra hur förskollärare uttrycker 

naturvetenskapens innebörd i förskolan. För att närma mig syftet formuleras följande 

forskningsfrågor: 

 

1. Vad definierar förskollärare naturvetenskap i förskolan som? 

2. Vilket förhållningssätt uttrycker förskollärare att de använder i arbetet med 

naturvetenskap? 

 

 

1.3 Arbetets disposition  

 

Examensarbetet inleds med bakgrund, syfte och problemformulering. Därefter följer 

litteraturgenomgången som är indelad i naturvetenskap och barn i förskolan, 

förskollärarens roll, språk och kommunikation, förskolans miljö och material samt 

barns lärande. Jag avslutar litteraturgenomgången med en motivering till urval av 

litteratur. Vidare beskriver jag min undersökningsmetod, urval och 
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undersökningsgrupp, bearbetning och analys. Jag avslutar metodkapitlet med etiska 

överväganden. Resultat och analys redovisas efter forskningsfrågorna. Under 

forskningsfråga ett följer tre svarskategori som avslutas med en reflektion. Under 

forskningsfråga två följer fem svarskategorier som avslutas med en reflektion. 

Examensarbetet avslutas med diskussion, sammanfattning och vidare forskning.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär människor i kommunikation och samspel 

med andra. Vygotskij (1995) menar att i interaktion mellan människor uppstår kommunikation 

och kunskap. Det gör det genom att barn utforskar och provar sig fram i olika situationer. 

Genom att låta barn få undersöka och reflektera över något som de är inspirerade av, ökar deras 

kunskap om det okända. Tillsammans med andra anser han att barn lär sig att samverka, 

kommunicera, samspela, tänka och lösa problem. Litteraturgenomgången inleds med 

naturvetenskap och barn i förskolan. Därefter följer kapitel om förskollärarens roll, språk, 

förskolans miljö och material och barns lärande. 

 

2.1 Naturvetenskap och barn i förskolan 

 

Naturvetenskap är den sammanfattade benämningen på vetenskap som studerar naturen, dess 

delar eller verkningar. Begreppet naturvetenskap innehåller fysik, geovetenskap, biologi, 

astronomi och kemi (Nationalencyklopedin, 2012). Att arbeta naturvetenskapligt innebär att 

man undersöker, gör iakttagelser och drar slutsatser om hur omvärlden fungerar. Genom att 

arbeta med naturvetenskap utvecklar barn sin förmåga att förstå världen runt omkring sig.  

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) handlar naturvetenskap om frågor som rör människan, 

djur, växter, klimat och miljö. Detta har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att 

veta mer om samband mellan sig själv och sin omvärld. Ända sedan starten av svenska förskolor 

har naturen varit ett betydelsefullt inslag i verksamheten.  

 

Fröbel (1782-1852) som var naturfilosof och pedagog, ansåg att människan måste vara aktiv 

för att utvecklas samt att människan är en del av naturen. Fröbel menar att barn måste se, höra 

och göra för att kunna lära (Sandberg, 2008). Lärandet om naturen, hemmets fostran och 

växtodling var olika delar i Fröbels pedagogik, varav leken var central. Barnen skulle ledas inte 

skolas och fostran skulle vara moderlig. Genom att barn får möjligheter till rika 

naturupplevelser utvecklar de positiva känslor för naturen. Enligt Sandberg (2008) menar 

Fröbel att kunskap och förståelse för miljö och natur ska bygga på barns eget utforskande och 

upptäckter i naturen men med leken som metod för lärande (Sandberg, 2008). 
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Förskolans läroplan lyfter fram att barn på ett naturligt sätt ska få uppleva umgänge med djur 

och växter för att utveckla förståelse och kunskap om naturvetenskapliga fenomen 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Elfström m.fl. (2008) anser att naturvetenskap för de mindre 

barnen handlar om att iaktta och observera vad det är barnen gör samt vad de är intresserade av 

i leken. Persson-Gode (2008) menar att naturvetenskap innehåller allting omkring oss. I ämnet 

räknar hon in fysik, biologi och kemi. Hon menar att vi lär oss om vår omvärld med alla våra 

sinnen. Naturvetenskap handlar bland annat om att se samband och göra upptäckter för att förstå 

världen runt omkring oss. Barn på förskolan är nyfikna på sin omvärld, de ställer frågor och 

söker svar på dessa (Thulin, 2006). 

 

Genom att introducera naturvetenskap i förskolan, med språkbruk och förhållningssätt, kan det 

ses som att förskollärare erbjuder barn ett redskap att förstå världen med (Thulin, 2011). När 

naturvetenskap introduceras i förskolan, bidrar förskollärarna till att barn utvecklar ett intresse 

för kunskapsområdet, en lust att lära mer. Barn kan även utveckla en vaksamhet och ett kritiskt 

förhållningssätt till omvärlden och de förändringar som sker där (Thulin, 2011). 

 

Genom Elfström m.fl. (2008) påstår Dahlgren (2008) att vi inte kan lära oss hur naturen 

fungerar och hänger ihop, om vi bara läser litteratur. Barn behöver få komma ut och lära känna 

den. Han anser att det är viktigt att man har en känsla av samhörighet med miljön, vilket bör 

grundläggas tidigt. Olika platser betyder olika, såsom trygghet, samhörighet och bekantskap. 

Barn har sina platser som de gör till sina. Förskolan bör ge barn möjligheter att skapa platser 

som de känner samhörighet med. Vidare anser författaren att arbetet med naturvetenskap bland 

annat handlar om växter, miljö, djur, samspelet mellan djur och människans verksamhet.  

 

Eshach och Fried (2005) hävdar också betydelsen av att barn ska få ta del av naturvetenskap. 

Detta för att de har en naturlig nyfikenhet, för att de tycker om att observera och att ta del av 

naturen. Genom att introducera naturvetenskap för barn, utvecklas positiva attityder till ämnet 

i fortsatta livet. Författarna menar att naturvetenskap handlar om den verkliga världen. Genom 

att förstå naturvetenskapliga begrepp, kan barn lättare tolka och förstå den värld de lever i.  
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2.2 Förskollärarens roll   

 
Vi är omgivna av vår värld, alltid, från det att vi föds. Vi är omgivna av  

naturvetenskap, hur skulle vi kunna undgå att lära oss om den?  

(Sträng & Persson, 2003 s 136). 

 

Thulin (2006) anser mot bakgrund av sin forskning att det är viktigt att förskollärare förklarar 

för barn varför vi ska göra på ett visst sätt. Barn behöver få syftet förklarat så de förstår vad det 

går ut på och vad de ska göra. Vidare menar författaren att ämnesintegration, meningsfulla 

sammanhang och barnperspektiv är tre centrala utgångspunkter som är betydelsefulla för att 

synliggöra naturvetenskapliga fenomen för barn. När barn ska påbörja ett projekt som rör 

naturvetenskap, är det viktigt att förskolläraren planerar och introducerar det som ska utforskas. 

Arbetslaget bör reflektera och tänka över vad det är barnen är intresserade av och vad de 

undersöker. 

 

Enligt Elfström m.fl. (2008) är förskollärarens roll att ta på ”glasögon” för att se vad barn leker 

och utforskar på förskolan. De menar att de mindre barnen på förskolan engagerar sig i lekar 

som de vill utforska och tycker är intressant samt som stimulerar och utmanar efter deras 

utveckling och förmåga. Persson-Gode (2008) nämner betydelsen av att våga prova och att 

förskollärare och barn upptäcker och har kul tillsammans. Genom att låta barn ifrågasätta sin 

omgivning, anser författarna att barn utvecklar en stark självkänsla och att vara kritiska. Alla 

barn har rätt till sina funderingar. 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är det barnen som erövrar omvärlden men att 

det är förskollärarna som skapar möjligheterna för detta. Detta gör vi genom att stötta, bemöta 

och utmana barn i deras lustfyllda lärande. Oftast börjar det naturvetenskapliga och det 

utforskande arbetet efter en fråga, upptäckt eller en händelse (Elfström m.fl. 2008).  

 

Sterner (2008) menar att barn har en naturlig nyfikenhet och att förskollärarens roll är att fånga 

tillfällena, eftersom barn ofta utforskar naturvetenskap i sin närmiljö och för att naturen har 

många detaljer att förundras över. Genom att ställa hypoteser, dra slutsatser, klassificera, 

undersöka, observera, kommunicera och sortera använder vi oss av ett naturvetenskapligt 

arbetssätt. Det är naturligt för barn att ställa hypoteser och att undersöka. Sterner (2008) skriver 

att det är förskollärarens uppgift att göra verksamheten intressant och rolig så att barn vill stanna 

kvar. Genom att förskollärare har ett naturvetenskapligt arbetssätt, såsom att iaktta, ställa frågor 
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och att utforska, får barnen möjligheter att söka kunskap om omvärlden 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Förskollärare har en viktig roll som förebilder genom att 

uppmuntra kreativitet, nyfikenhet och för att skapa positiva attityder till naturvetenskap (Thulin, 

2011). 

 

Förskollärarens förhållningssätt är viktigt för att väcka barns intresse och lust att lära men även 

för att lyfta fram och synliggöra naturvetenskap och att lägga grunden till ett naturvetenskapligt 

tankesätt. Sträng & Persson (2003) skriver om kärnan i det egna förhållningssättet. De lyfter 

fram betydelsen av förskollärarnas agerande genom att observera, lyssna och att samtala. Enligt 

Sträng och Persson (2003) menar Vygotskij, att det är i samspel med omgivningen som 

förskolläraren genom kommunikation kan få barn att binda samman sina upplevelser med 

tidigare erfarenheter. Förskolläraren måste fråga sig varför hon gör som hon gör annars finns 

en risk att utfallet endast blir en personlig bekräftelse av det hon redan kände till. Barn skall 

observera saker och händelser i omvärlden, få uppleva med sina sinnen och kommunicera med 

andra. Både barn och förskollärare lär genom att socialt samverka, genom att observera, samtala 

och lyssna det vill säga i kommunikation. Detta resulterar i att språket och handlingen är delar 

av samma situation som tillsammans fyller ett lärande (Sträng & Persson, 2003). 

 

Förskolläraren bör vara medupptäckare i barns kunskap och lärprocesser såsom att bland annat 

ställa utmanande frågor och lyssna på barnen. En av förskollärarens yrkesinställningar bör vara 

att dela med sig av sin kunskap och viljan att utforska, men även att ta reda på den kunskap som 

barnen vill kunna (Thulin, 2011). Ärlemalm-Hagsér (2008) menar att forskare anser att det är 

förskollärarens kunskaper om naturvetenskapliga fenomen som är grundläggande för att kunna 

utmana barns lärande. Hon anser att det är viktigt att förskolläraren skapar tillfällen för barn att 

reflektera över det fenomen som de ska lära sig om. För detta arbete bör förskolläraren se 

världen med barns ögon, vara intresserade och närvarande förskollärare som medvetet arbetar 

med att reflektera kring verksamheten.  

 

2.3 Språk och kommunikation 

 

Lev Vygotskij är kunskapsteoretiker och föddes i Vitryssland 1896. Vygotskij lägger fokus på 

språket. Han anser att språkets betydelse i kommunikation och socialt samspel med andra 

människor kan ge barn den draghjälp tionde behöver för att kunna utvecklas vidare (Vygotskij, 
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1995). Vidare hävdar han att språket är en länk mellan människan och omvärlden. Genom 

kommunikation med andra människor blir barn delaktiga i kunskaper och färdigheter. Detta 

hjälper dem att urskilja vad som är mer eller mindre intressant i olika situationer.  

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) pekar också på kommunikationens 

betydelse. Författarna menar att barn inte berättar att de lärt sig förstå, göra eller veta. De ger 

istället exempel på innehåll såsom cykla, gräva eller hoppa hopp rep. Genom metakognitiva 

dialoger kan förskolläraren få barn att tänka, reflektera och kommunicera sina tankar (2003). 

Genom att kommunicera tar barn in en situation eftersom de iakttar gester, kroppsspråk och 

ord. Det betyder att barn gör kopplingar till olika situationer. Förskolläraren kan hjälpa barn 

upptäcka detaljer genom att använda sig av varför, hur och vad frågor (Sterner, 2008). Olsson 

(2004) skriver att förskollärare ska dra nytta av barns nyfikenhet i naturen. Han brukar använda 

sig av uppmärksamhetsfrågor, processfrågor och tillämpningsfrågor. För att få positiva resultat 

i arbetet med barn och natur är det viktigt att förskolläraren är medupptäckande, medagerande, 

medupplevande och medundersökande. För att kunna fånga dialoger mellan barnen anser 

Sterner (2008) att det bör vara en medveten, förundrad och närvarande förskollärare som 

försöker sätta sig in i barns tankar och strävar efter att förstå dem.  

 

Pramling Samuelsson & Pramling (2008) nämner betydelsen av att diskutera och kommunicera 

naturvetenskapliga fenomen tillsammans med barnen i vardagen. Enligt författarna finns det tre 

användbara sätt i arbetet med barn. Dels att barn får skapa bilder och teckningar av 

lärandeobjektet, dels att få samtala både i grupp och individuellt, dels att utveckla barns 

kompetens att ställa frågor, som kan utveckla deras förståelse och leda vidare till utforskande. 

Om barn får lära sig att systematiskt utforska likheter och skillnader ges barn en möjlighet att 

öka sin förståelse för det naturvetenskapliga arbetssättet samtidigt som barnen utvecklar sitt 

naturvetenskapliga språk.  

 

2.4 Förskolans miljö och material 

 

Materialet barn kan arbeta med bör vara spännande och inspirera till ett utforskande eftersom 

det ger barn nya utmaningar och erfarenheter. Enligt Elfström m.fl. (2008) blir barn påverkade 

av olika material. Författarna tar upp betydelsen av att barn får tid och utrymme att få prova 
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material. De påstår att barn själva bör få upptäcka vad materialet ”kan göra” med dem. Detta 

betyder enligt författarna att barn skapar relationer till materialet.  

 

I planerade situationer kan barn med hjälp av materialet undersöka något som förskolläraren 

inte hade tänkt sig undersöka. När man som förskollärare ska planera material till sin aktivitet 

bör man enligt författarna ha i åtanke att materialet ska roa, fängsla, förundra och förbrylla barn. 

Barn ska få uppleva och se jämförelser för att kunna lära sig se likheter och skillnader. Elfström 

m.fl. (2008) påstår att genom att låta barn få studera skillnader och likheter så gör de nya 

upptäckter inom naturvetenskap. 

 

För att få en betydelsefull början på barns experiment och undersökningar är deras intresse, 

behov, engagemang och tidigare erfarenheter viktiga (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Förskolan ska tillhandahålla en variationsrik miljö, med material som inspirerar till utforskande. 

Dessa ska på olika sätt stimulera och utmana barns förståelse. Materialet ska även inbjuda till 

att undersöka, experimentera och pröva. 

 

2.5 Barns lärande 

 

En aspekt av barns lärande om naturvetenskap som lärandeobjekt är att förskollärarna 

systematiskt arbetar med barns förståelse av det valda innehållet. Thulin (2006) menar i sin 

studie, om hur barn och lärare kommunicerar naturvetenskapliga fenomen i förskolan att det i 

ett ämnesintegrerat arbetssätt i förskolan kan medföra en risk att lärandets objekt går förlorat 

samt att objektet förskjuts mot omsorg och lek och därmed riskerar att bli osynligt för barnen.  

 

Genom att barn är aktiva lär de sig om sin omvärld. I ett samspel mellan kamrater, barn, miljön 

och vuxna i barnets närhet skapar barnet en förståelse av sig själv, omvärlden och av andra. 

Lärandet utvecklas genom variation, samtidighet och urskiljning. Lärandet om omvärlden 

påverkas av variation av innehåll och upplevelser som barn får möjlighet att möta i sin 

omgivning. Barns värld vidgas genom att de får uppleva, prova och erfara på olika sätt 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Författarna menar att ju mindre vi vet om 

barns framtid desto större variation behöver de få ta del av. Variation i barns lärande kan få 

konsekvenser av större helhet och flera perspektiv och inte bara ses som en förutsättning för 

förståelse. Variation ger barn förutsättningar att urskilja ett visst innehåll. För att barn ska kunna 
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urskilja måste det variera, samtidigt som det måste finnas någon likhet. Författarna nämner när 

ett barn säger blomma för första gången. De har lärt sig ordet men inte begreppets innebörd. 

För att ett barn ska erövra förståelsen för begreppet blomma måste de dels ha upplevt en 

variation av blommor, dels fått uppleva kontraster av vad som inte är blommor.  

Vygotskij (1995) menar att all intellektuell utveckling och allt tänkande har sin utgångspunkt i 

sociala aktiviteter. Han nämner den närmsta utvecklingszonen. Den handlar om vad ett barn 

kan prestera utan hjälp och stöd av en vuxen jämfört med vad man kan prestera under samarbete 

med mer kunniga kamrater eller med stöd av förskollärare. Detta stöd kan ses som social 

kommunikation genom att tala om något tillsammans, strukturera något tydligare eller att reda 

ut något. Genom samspel med förskollärare eller andra barn ökar barns möjligheter för egen 

utveckling. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv handlar undervisning i den pedagogiska verksamheten om 

vägledning och stöd för lärandeprocesser med fokus på socialt samspel och kommunikation 

(Sträng & Persson, 2003). Genom att tolka en händelse kan barn och vuxna jämföra, beskriva 

och lära av varandra. Enligt Vygotskij (1995) kan individer inte bara utföra handlingar, de kan 

även beskriva vad han eller hon gör. Att utforska och upptäcka sin omvärld är en viktig del av 

lärandet i förskola och skola. Kulturen och miljön har betydelse för inlärningsprocessen. I ett 

sociokulturellt perspektiv pågår lärandet ständigt och i samtliga miljöer. Genom att barn får 

delta i sociala samspel får de uppleva hur människor förklarar, uppfattar och agerar i olika 

situationer (Vygotskij, 1995).  

 

Vygotskij kallar den kreativa förmågan för fantasi och menar att fantasin hör ihop med 

verkligheten. Han anser att desto rikare erfarenheter man har, ju mer möjligheter till fantasi och 

tvärtom finns det. Vidare anser han att genom fantasin tolkas känslor och erfarenheter. Desto 

mer ett barn har upplevt, sett och hört, desto mer barnet vet och har tillägnat sig, desto större 

erfarenheter de besitter i sin verklighet, ju viktigare och produktivare blir barnets fantasi vid i 

övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1995). 
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2.6 Motivering till urval av litteratur 

 

Studiens syfte är att beskriva vad sju förskollärare uppfattar naturvetenskap som i förskolan.  

För att närma mig syftet formuleras följande forskningsfrågor: 

 

1. Vad definierar förskollärare naturvetenskap i förskolan som? 

2. Vilket förhållningssätt uttrycker förskollärare att de använder i arbetet med 

naturvetenskap? 

 

Jag och min handledare har tillsammans valt att använda ovanstående litteratur som 

utgångspunkt för examensarbetet för att kunna besvara undersökningens frågeställningar. 
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3 METOD 
 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer och utgår ifrån en fenomenografisk 

forskningsansats. Syftet med en fenomenografisk ansats är här att beskriva en variation av 

uppfattningar av det valda fenomenet. 

 

3.1 En kvalitativ forskningsstudie 

 

Stukát (2011) menar att huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå det 

insamlade resultatet, inte att generalisera och förklara. Kvalitativa intervjuer utmärks oftast av 

att man ställer raka och enkla frågor, som ger innehållsrika svar. Enligt Patel och Davidson 

(2011) är syftet med kvalitativa intervjuer att identifiera och upptäcka egenskaper hos den som 

intervjuas angående dess livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Denna metod 

försöker beskriva hur, vad och varför något sker. Under intervjun är diskussionen öppen för att 

fokusera på individens åsikter, tidigare erfarenheter och upplevelser. Utifrån den insamlade 

informationen görs sedan en tolkning. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) använder man sig av öppna intervjuer där den som intervjuas ges möjlighet att fundera, 

reflektera och uttrycka sig. 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom jag ville få en ökad förståelse för vad 

sju förskollärare uppfattar naturvetenskap som i förskolan. Enligt Kvale (1997) är en kvalitativ 

forskningsintervju ett samspel mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 

intresse, där kunskap byggs upp. Genom att man spelar in sina intervjuer, kan man som forskare 

lättare koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 1997).  

 

3.2 Insamlingsmetod 

 

Eftersom mitt syfte med studien är att beskriva och analysera vad sju förskollärare uppfattar 

naturvetenskap som i förskolan valde jag att spela in intervjusvaren. Jag ställde samma frågor 

till alla förskollärarna och sedan fick de utveckla svaret utifrån egna erfarenheter. Några av 

förskollärarna fick individuella följdfrågor eftersom några svar svävade ut i diskussioner. 

Fördelen med att alla förskollärare får liknande frågor, gör att det är enklare för forskaren att 

jämföra svaren från förskollärare till förskollärare (Bjørndal, 2005). Vidare menar författaren 

att inspelning gör det möjligt för mig som intervjuar att spola tillbaka för att upprepade gånger 
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kunna höra situationen. Patel och Davidson (2011) påstår att genom kvalitativa intervjuer kan 

forskaren ge förskolläraren utrymme för att svara med egna ord. Enligt författarna är syftet med 

kvalitativa intervjuer att upptäcka olika personers uppfattningar om något fenomen. Bjørndal 

(2005) anser att det är genom samtal som vi får ta del av någon annan människas upplevelser 

och tankar. Min uppgift som intervjuare var att försöka sätta mig in och förstå hur den som 

intervjuas tänker. Jag lyssnade och frågade men undvek att ifrågasätta eftersom vi kan resonera 

på olika sätt. I två intervjuer använde jag mig endast av anteckningar eftersom förskollärarna 

kände sig obekväma med att bli inspelade. 

 

3.3 En fenomenografisk forskningsansats 

 

Enligt Kroksmark (1987) betyder fenomenografi, att visa sig och kommer från det grekiska 

verbet ”fainesthai”. Fenomenografi har en beskrivande ansats, syftet är att förstå och intressera 

sig för hur något kan uppfattas vara istället för att göra anspråk på hur något är. Detta är en 

forskningsansats om olika sätta att erfara, förstå och uppfatta något visst (Marton & Booth, 

2000). Människor är olika vilket gör att vi uppfattar ett fenomen på olika sätt, utifrån våra 

erfarenheter och förståelse. Resultatet av en fenomenografisk studie handlar om den variationen 

av olika människors sätt att tänka och förstå något i sin omvärld (Kroksmark, 1987).  

Enligt Kroksmark (1987) förknippas oftast fenomenografi med intervjuer. Enligt författaren 

framstår variationen i uppfattningar som betydelsefullt. Marton och Booth (2000) menar att de 

olika sätten att uppfatta och erfara något kan ha relationer med varandra såsom kompletterande 

eller överlappande.  

Min studie tog sin avstamp från en fenomenografisk ansats genom kvalitativa intervjuer som 

gav förskollärarna utrymme för att svara med egna ord. Den är innebördsbeskrivande och inte 

beskrivande om hur något är eller borde vara. Mitt intresse är att försöka beskriva hur något 

kan uppfattas i ett mänskligt perspektiv. Utgångspunkten är att synliggöra om vad 

förskollärarna uppfattar naturvetenskap som i förskolan.  

 

3.4 Urval och undersökningsgrupp 

 

Mitt syfte med studien är att beskriva vad förskollärare uppfattar naturvetenskap som i 

förskolan. Jag har valt att intervjua sju förskollärare från en förskola som ligger i sydvästra 

Skåne. Förskolan bestod av fyra avdelningar med ca 20 barn på varje avdelning. Två 
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avdelningar bestod av barn som är 1-3 år och två avdelningar som bestod av barn som är 3-5 

år. Endast ett fåtal barn hade annat modersmål än svenska. Anledningen till att jag endast 

besökte en förskola var på grund av tidsbrist. 

 

Förskollärarna som deltog i studien är alla kvinnor och de har arbetat med yrket mellan fem år 

till 25 år. Innan urvalet skedde kontaktades samtliga förskollärare i förväg på den aktuella 

förskolan via ett brev (bilaga, 1). Där presenterade jag mig, syftet med studien och en förfrågan 

om de ville vara delaktiga i min studie. De etiska riktlinjerna för (Vetenskapsrådet, 2002) 

presenterades. Jag skrev brevet för att förskollärarna skulle få en möjlighet att tänka över sitt 

beslut att delta i studien samt för att etablera en första kontakt mellan oss. För de sju 

förskollärarna som valde att ställa upp i undersökningen, valde jag att presentera 

intervjufrågorna vid ett senare besök på förskolan (bilaga, 2). 

 

3.5 Genomförande 

 

Bjørndal (2005) anser att kvaliteten på information av intervjun avspeglar sig på det 

intervjuklimat som skapas i samtalet med intervjupersonen. Författaren anser att intervjun bör 

genomföras i en lugn och avskärmad miljö utan störande faktorer och tidspress. Jag började 

med att ringa till förskolechefen för att höra om jag fick lov att komma ut till förskolan för att 

göra intervjuer med sju förskollärare till min undersökning som handlar om naturvetenskap i 

förskolan. Jag gick igenom intervjufrågorna tillsammans med förskolechefen. Hon tog även del 

av mina forskningsfrågor: 

1. Vad definierar förskollärare naturvetenskap som? 

2. Vilket förhållningssätt uttrycker förskollärare att de använder i arbetet med 

naturvetenskap? 

Jag fick ett positivt bemötande som resulterade i att det gick bra att intervjua sju förskollärare 

på förskolan. Därefter besökte jag förskolan för att lämna över ett brev vardera till de sju 

förskollärarna som ville vara delaktiga i undersökningen (bilaga, 2). Jag valde att stanna kvar 

en stund för att kunna svara på eventuella frågor av förskollärarna. Tillsammans bestämde vi 

när det tidsmässigt passade för att genomföra intervjuerna. 

Jag intervjuade två förskollärare en förmiddag, tre förskollärare förmiddagen därpå och två 

förskollärare på eftermiddagen samma dag. Jag utgick ifrån mina tidigare bestämda 
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intervjufrågor (bilaga, 2). Under intervjuerna lät jag förskollärarna tänka, reflektera och dela 

med sig av sina erfarenhetsvärldar. Varje intervju pågick mellan 30 min till en timme och 

utfördes i lugn och ro i förskolans personalrum. Efter varje intervju skrev jag ner reflekterande 

meningar för att inte missa viktig information.  

 

3.6 Bearbetning och analys 

 

När jag samlar in information i ett forskningsarbete, behöver jag som forskare systematisera, 

komprimera och bearbeta materialet för att kunna få svar på forskningsfrågorna (Patel & 

Davidson, 2011). Genom att söka efter likheter och skillnader i informationen kan jag få en 

bredare förståelse för mina forskningsfrågor (Bjørndal, 2005). Jag har valt ett fenomenografiskt 

perspektiv, vilket innebär att jag egentligen inte är intresserad av hur saker och ting är utan hur 

det uppfattas. Analysprocessen har skett i fem steg. 

 

1. För att sammanställa informationen från förskollärarna lyssnade jag och skrev ner de 

direkta svaren på frågorna som ställdes på datorn. 

2. Sedan lärde jag känna materialet genom upprepade läsningar. 

3. Därefter försökte jag finna likheter och skillnader i förskollärarnas svar. 

4. Jag läste, sorterade och så småningom framträdde olika mönster som kan användas 

utifrån mina forskningsfrågor; vad definierar förskollärare naturvetenskap i förskolan 

som? och vilket förhållningssätt uttrycker förskollärare att de använder i arbetet med 

naturvetenskap? För att urskilja svaren till forskningsfrågorna, använde jag mig av två 

olika färger på markeringspennor. 

5. Utifrån forskningsfrågorna bildade jag kategorier. Under första forskningsfrågan 

bildade jag tre kategorier; 

 att arbeta med ett specifikt innehåll, 

 att arbeta med ett naturvetenskapligt arbetssätt   

 att ta tillvara på utemiljön.  

Under andra forskningsfrågan bildade jag fem kategorier; 

 rätt inställning och kompetens,  

 läroplanens betydelse,  

 material och miljö,  
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 att skapa situationer  

 medupptäckande, närvarande och lyhörda förskollärare. 

3.7 Etiska överväganden  

 

Jag har tagit del av de fyra viktiga aspekterna: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer skall uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare upplysas om dels 

att deltagandet är frivilligt och att förskollärarna har rätt att avbryta när de vill. Dels att alla 

uppgifter och material skall användas så att enskilda människor inte kan identifieras och dels 

att insamlade uppgifter och material om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. 

Föreliggande examensarbete följer de forskningsetiska principerna. I ett första steg tog jag 

kontakt med ansvarig för förskolan. Information gavs om studiens syfte och mitt tänkta 

upplägg. Kontakten blev lyckosam på så vis att sju förskollärare var positiva till att delta i 

studien. I nästa led planerade jag och förskollärarna in tider för intervjuerna.  

I mitt brev till förskollärarna informerade jag om de forskningsetiska regler som jag tillämpar. 

Jag berättade att medverkan inte sker utan samtycke och endast på frivillig grund, detta betyder 

att alla deltagare är anonyma och att inget material kommer att användas i annat syfte. Vi 

bestämde tid och plats och jag informerade om att jag skulle använda papper, penna samt att 

intervjun kommer att bli inspelad. Förskollärarna blev informerade att de kommer att vara 

anonyma genom hela studien samt att dataunderlaget förvaras hos forskaren. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan kommer jag att redovisa sammanställningen av intervjuerna. Jag börjar med hur 

förskollärarna uttrycker naturvetenskap därefter förskollärarnas upplevda förhållningssätt i 

arbetet med naturvetenskap. Under första forskningsfrågan följer tre kategorier. Under andra 

forskningsfrågan följer fem kategorier. I anslutning till varje svarskategori kommer jag att 

presentera utdrag från de intervjuades utsagor vilka har som syfte att åskådliggöra innehållet i 

respektive svarskategori. Varje forskningsfråga avslutas med en kort reflektion.  

 

4.1 Hur förskollärarna definierar naturvetenskap 

Jag har valt att sammanställa svaren under tre svarskategorier, att arbeta med ett specifikt 

innehåll, att ta tillvara på utemiljön och att arbeta med ett naturvetenskapligt arbetssätt. 

 

Att arbeta med ett specifikt innehåll 

I resultatet blir det synligt att förskollärarna ska ge barnen möjligheter till ökad förståelse för 

naturen och dess kretslopp, växter och djur. Det nämns även teknik och experiment. 

Förskollärarna uttrycker att naturvetenskap handlar om mycket kring barns vardag såsom 

matematik, språk, idrott, barns lek och upplevelser.  Naturvetenskap innefattar även sorterings 

och klassificeringsövningar.  

 

”Naturvetenskap innefattar mycket av verksamheten i förskolan. För mig handlar det bland 

annat om att göra experiment.” (Förskollärare, 2012)  

 

”Jag tycker det är viktigt att kommunicera och ta vara på barns varför frågor i allt” 

(Förskollärare, 2012) 

 

”Både i matte och idrott kan vi arbeta med naturvetenskap på olika sätt. Det gäller bara att vi 

som förskollärare tar på oss våra glasögon för att se det.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Genom upplevelser blir det mer konkret för barnen. Jag upplever att de får en tydligare helhet 

i aktiviteten.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Naturvetenskap handlar om allt som vi kan arbeta med kring barnen.” (Förskollärare, 2012) 

 

”När man arbetar med experiment kan samma göras flera gånger, fast resultaten kan bli olika, 

till exempel bakpulvervulkanen.” (Förskollärare, 2012) 
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”Förr trodde jag att naturvetenskap handlade om att vara i naturen. Idag förstår jag att 

naturvetenskap även handlar om experiment, djur och mycket mer.” (Förskollärare, 2012) 

 

”På vår förskola använder vi oss av en kompost för att synliggöra kretslopp för barnen.”  

(Förskollärare, 2012) 

 

”Jag och mina kollegor har nyligen skapat en teknikhörna åt barnen. Där får barnen utforska 

och prova sig fram med en skruvmejsel.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Enligt mig är sekvenser och mönster grundläggande områden att arbeta med i 

naturvetenskap.” (Förskollärare, 2012) 

 

 

Att arbeta med ett naturvetenskapligt arbetssätt 

Resultatet visar också att förskollärarna definierar naturvetenskap i förskolan som ett 

naturvetenskapligt arbetssätt.  Enligt de intervjuade förskollärarna innebär det att låta barn 

observera, ställa hypoteser, kommunicera, sortera, använda olika strategier, undersöka samt 

dra olika slutsatser. Betydelsen av att ta tillvara på barns nyfikenhet nämns även i detta 

sammanhang.  

 

”Barn använder sig av olika strategier. Dels kan de prova sig fram, dels kan se hur andra gör 

och ibland kan det bara råka bli så.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Barn har olika teorier, vilket gör att det inte bara finns ett rätt svar.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Ibland kan det vara svårt för barn att upptäcka en liten förändring. Jag ska hjälpa dem att 

även hitta de små förändringarna som kan visa sig vara betydelsefulla.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Det är omöjligt att kunna allt. Det sker ibland att jag inte alltid vet svaret på barnets fråga, då 

får jag googla det.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Jag brukar låta barnen sortera knappar efter färg, form, storlek och antal hål.” (Förskollärare, 

2012) 

 

”Vi ska uppmuntra barns kreativitet och ta tillvara på deras eget sätt att lösa olika situationer.” 

(Förskollärare, 2012) 

 

”Jag ska utgå ifrån barns kunskaper, erfarenheter, frågor, funderingar och intresse när vi 

arbetar med naturvetenskap.” (Förskollärare, 2012) 
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”När en hypotes inte stämmer känner barnen förundran över resultatet. Det gör att barnet vill 

göra om experimentet igen.” (Förskollärare, 2012) 

 

”När jag arbetar med naturvetenskap, använder jag mig av hypoteser tillsammans med barnen. 

Till exempel när vi gör experiment, vad tror de ska hända?” (Förskollärare, 2012) 

 

 

Att ta tillvara på utemiljön 

Intervjupersonerna lyfte också fram betydelsen av att vara ute och att verksamheten kan 

flyttas från förskolans avdelning ut i naturen. Några berättar om specifika aktiviteter. 

 

”En förmiddag när vi hade kreativt skapande tog jag och barnen med oss papper och penna, 

sedan gick vi ut. Barnen satte pappret mot ett träd på gården för att sedan dra med pennan. 

Fram kom ett fint mönster från trädet som barnet fick på pappret.” (Förskollärare, 2012) 

 

”En förmiddag var jag och barnen ute på gården. Jag ser att två barn sitter på knä och ropar 

heja, heja. På gräset ligger en snigel och en mask. Barnen ska se vem som är snabbast.” 

(Förskollärare, 2012) 

 

”Ibland förbereder jag och barnen experiment inomhus för att göras på gården.” 

(Förskollärare, 2012) 

 

”Att vara i naturen tillsammans med barnen.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Ibland kan jag ta ut målarstativ och penslar ut på gården. Det går lika bra att rita ute som 

inne.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Jag och barnen brukar upptäcka likheter och skillnader både inomhus och utomhus.” 

(Förskollärare, 2012) 

 

Reflektion 

Enligt resultaten definierar de intervjuade förskollärarna naturvetenskap dels som att ge barn 

möjligheter till ökad förståelse för naturen, kretslopp, växter, djur, teknik, experiment och dels 

att naturvetenskap handlar om det som finns kring barnet i dess vardag. De intervjuade 

förskollärarna definierar även naturvetenskap i förskolan som ett arbetssätt. Samtliga 

förskollärare var överens om att barn har naturlig nyfikenhet genom att de ställer frågor och har 
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funderingar som de vill och söker svar på. Resultaten visar betydelsen av att få vara ute i arbetet 

med naturvetenskap. Det nämns att verksamheten kan flyttas ut i naturen genom bland annat 

praktiska övningar samt att stimulera barns kreativitet och nyfikenhet.  

 

4.2 Förskollärarnas upplevda förhållningssätt i arbetet med naturvetenskap 

Utifrån min bearbetning av intervjuerna har jag valt att kategorisera svaren under kategorierna, 

rätt inställning och kompetens, läroplanens betydelse, material, att skapa situationer, 

medupptäckande, närvarande och lyhörda förskollärare. 

 

Rätt inställning och kompetens 

Förskollärarna anser att det krävs ”rätt inställning” och kompetens inom ett ämne. Detta för att 

det ska bli ett livslångt lärande för barnen. 

 

”Visar jag en positiv attityd till aktivitet, smittar det oftast av sig.” (Förskollärare, 2012) 

 

”För att kunna ge barn ett lärande, krävs det att jag är bra påläst om vilken information jag ska 

dela med mig av.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Barnen märker snabbt på oss vuxna om vi har fel inställning inför en aktivitet.” (Förskollärare, 

2012) 

 

Läroplanens betydelse 

Endast två av sju förskollärare nämner Läroplanen 98/10 i arbetet med naturvetenskap i 

förskolan. 

 

”Det är viktigt att vi använder oss av Lpfö 98/10 när vi arbetar med naturvetenskap i 

förskolan.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Jag har alltid Lpfö 98/10 med mig när jag planerar.” (Förskollärare, 2012) 

 

Material  

För att stimulera och utmana barnen i naturvetenskap krävdes det att man har ett material som 

är både spännande och inspirerande. Inne och utemiljön bör vara sådan att den bjuder in till att 

vilja undersöka och experimentera. Vidare nämns det att barns inne och utemiljö också bör vara 

variationsrik. 
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”När jag är ute med barnen undersöker vi färger, olika ljud och former.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Jag och barnen frös in yoghurt i små burkar, dagen efter tog vi fram dem för att se vad som 

hade hänt.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Barn tycker det är spännande att få klistra med olika lim, såsom limstift och marwin medium.” 

(Förskollärare, 2012) 

 

”Barn får prova på att skapa eller undersöka med olika tekniker.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Jag ska erbjuda ett rikt och varierat material som uppmuntrar till nyfikenhet.” (Förskollärare, 

2012) 

 

Att skapa situationer 

För att barn ska få en naturlig förståelse för naturvetenskapliga fenomen anser förskollärarna 

att det är viktigt att skapa situationer som utgick ifrån barnets vardag. Arbetet tillsammans med 

barnen ska planeras efter barns intresse, nyfikenhet men även att det förmedlade glädje. 

 

”Jag samlar barnen för att gå ut på den gemensamma gården. 

Tillsammans utforskar vi om vilka djur och växter där finns.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Det är viktigt att fånga barnen efter sin förmåga.” (Förskollärare, 2012) 

 

”För mig är det viktigt att vi har roligt tillsammans på förskolan.” (Förskollärare, 2012) 

 

Medupptäckande, närvarande och lyhörda förskollärare 

Enligt de intervjuade förskollärarna lär barn med alla sina sinnen genom att få vara delaktiga i 

momenten: Se, höra och göra! Förskollärarna menar att deras förhållningssätt är viktigt, dels 

för att väcka barns intresse och lust att lära, dels för att lyfta fram och synliggör naturvetenskap 

och dels för att lägga grunden till ett naturvetenskapligt tankesätt. För att barn ska få en naturlig 

förståelse för naturvetenskapliga fenomen pekade svaren på betydelsen av att förskollärarna 

skapade situationer som utgick ifrån barnets vardag och att de förmedlade glädje. Resultatet 

visar även att förskollärarna skulle skapa lärarstyrda situationer.  

 
”Jag vet mitt mål i arbetet med naturvetenskap, men vilken väg det blir till målet kan vi aldrig 

veta. Det är upp till barnen.” (Förskollärare, 2012) 
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”De minsta barnen pekar oftast när de vill utforska eller visa något medan de större oftast säger 

titta!” (Förskollärare, 2012) 

 

”Ibland är det svårt hur jag ska förhålla mig då det händer att jag lägger orden i mun på barnet 

... lång paus …. skulle vilja säga att förskollärare ibland pratar för mycket istället för att aktivt 

lyssna på barnet.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Tidigare har jag gått in i olika teman/projekt med ett uttänkt färdigt resultat, utan att alltid veta 

hur barnen tänkt. Detta har jag dock blivit bättre på.” (Förskollärare, 2012) 

 

”Barngruppen ska undersöka en ros. Förskolläraren börjar med att berätta lite om rosen. 

Därefter får barnen utforska rosen genom att känna, lukta och se konkret på den.” (Förskollärare, 

2012) 

 

”Vi får passa på att fånga olika stunder på förskolan, såsom vårens första blomma eller när det 

regnar.” (Förskollärare, 2012) 

 

Reflektion 

Utsagorna visar att förskollärarna anser att i arbetet med naturvetenskap är det betydelsefullt att 

utgå från barns intresse och nyfikenhet. Svaren visar att det är betydelsefullt att vara en 

medupptäckande, närvarande och lyhörd förskollärare som reflekterar och ställer frågor 

tillsammans med barnen. Materialet måste dels vara spännande och inspirerande för att det ska 

stimulera och utmana barnen och dels måste miljön vara variationsrik så att den bjuder in barn 

till att vilja undersöka och experimentera. Barn lär med alla sina sinnen. Inför planering av 

arbetet med naturvetenskap menar förskollärarna att hänsyn tas till det enskilda barnet, barns 

erfarenheter och nyfikenhet. Det är endast två förskollärare som nämner läroplanen i planering 

av naturvetenskap i förskolan. Förskollärarna nämner betydelsen av att förmedla glädje, lust 

inspiration, upplevelser, förståelse, kreativitet, samarbete och att se alla barnen.  
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5 DISKUSSION 

Syftet med denna studie är att få ökad kunskap om vad förskollärare uppfattat naturvetenskap 

som i förskolan. Jag börjar med att diskutera mitt metodval, vad var det som var bra respektive 

om där var något jag kunnat göra annorlunda. Därefter diskuterar jag mina två forskningsfrågor 

i relation till litteraturgenomgången. Under första forskningsfrågan följer tre kategorier och 

under andra forskningsfrågan följer sex kategorier. Jag avslutar diskussionskapitlet med vidare 

forskning.   

 

5.1 Metoddiskussion 

I min studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer och jag har utgått ifrån en 

fenomenografisk ansats. Enligt Marton & Booth (2000) är en fenomenografisk forskning, att 

beskriva variation av uppfattningar. Förskollärarna uppfattar naturvetenskap olika eftersom de 

har olika erfarenheter och förståelse av ämnet.  Jag anser att detta var en lämplig metod för att 

synliggöra vad förskollärare uppfattar naturvetenskap som i förskolan. Jag upplever att studiens 

ansats och metod har fungerat bra för att kunna genomföra undersökningen. För att kunna spola 

tillbaka och återkommande lyssna på intervjuerna, valde jag att spela in dem. Detta för att lättare 

kunna koncentrera mig på ämnet under intervjun (Kvale, 1997). 

 

Mitt metodval resulterade i mycket tid till förberedelser, genomförande och bearbetning. Mina 

intervjufrågor gav mig svar på mina två forskningsfrågor. En av fördelarna med en kvalitativ 

intervju är att jag som forskare kan ställa följdfrågor för att få ett utförligare svar. Det hade jag 

inte kunnat göra om jag använt mig av enkäter. Genom kvalitativa intervjuer ger intervjuaren 

enligt Patel & Davidson (2011) förskollärarna utrymme att svara med egna ord. Förskollärarna 

bestämde var och när vi skulle träffas för att genomföra intervjuerna. Detta för att de skulle 

känna sig avslappnade och trygga. Vilket jag upplevde att de gjorde. 

 

Jag har använt Stukát (2011), Patel och Davidson (2011), Kvale (1997) och Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) som guidning till hur jag genomför en undersökning 

samt hur jag skriver ett examensarbete. Jag har även använt mig av svenska skrivregler och 

Svenska Akademiens Ordlista i utformningen av undersökningen. Det finns aspekter som jag 

skulle kunna förbättra i undersökningen. Dels hade det varit intressant att intervjua förskollärare 

från två olika förskolor och dels hade det varit lärorikt att få möjligheten att observera 
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förskollärare och barn i arbetet med naturvetenskap i förskolan. Men detta hade krävt mer tid. 

Utöver detta är jag nöjd med mitt metodval.   

5.2 Hur förskollärarna definierar naturvetenskap  

Jag har valt att kategorisera svaren under kategorierna, ett specifikt innehåll, ett 

naturvetenskapligt arbetssätt och utemiljön. 

 

Ett specifikt innehåll 

I ämnet naturvetenskap ingår bland annat biologi, fysik och kemi (Utbildningsdepartementet, 

2010). Precis som Persson-Gode (2008) visar förskollärarnas svar på att naturvetenskap 

handlade mycket om barns vardag och allting omkring oss. Några av förskollärarna nämner 

experiment som en del av arbetet med naturvetenskap. När de arbetar med experiment, kan 

samma experiment vid olika tillfällen visa olika slutresultat. För att få en betydelsefull början 

på barns experiment och undersökningar är deras intresse, behov, engagemang och tidigare 

erfarenheter viktiga (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

Att utföra enkla experiment med barnen, anser de intervjuade förskollärarna är spännande, 

engagerade och roligt samt att experimenten är vardagsnära och kan göra det osynliga synligt. 

Förskollärarna förstår vad barnen lärt sig genom att låta barnen återberätta för varandra om hur 

ett experiment gått till. De intervjuade förskollärarna upplever att genom att ge barn möjligheter 

till att experimentera, ställa frågor och delta i olika fenomen utvecklas barns förståelse för 

naturvetenskap. En grund för förståelse av olika naturvetenskapliga företeelser är upptäckten 

av samband och förändringar. 

 

Naturvetenskapligt arbetssätt 

Naturvetenskap för de mindre barnen handlar enligt förskollärarna om att iaktta och observera 

vad det är barnen gör samt vad de är intresserade av i leken. Thulin (2006) menar att 

naturvetenskap handlar bland annat om att se samband och göra upptäckter för att förstå världen 

runt omkring oss. Hon nämner att barn på förskolan är nyfikna på sin omvärld, de ställer frågor 

och söker svar på dessa. Naturvetenskap i förskolan handlar om att barns omgivning och 

vardagsfenomen undersöks samt att barn ska få grundlägga sina kunskaper om naturen och få 

en ökad förståelse för allt liv. Förskollärare och barn kan genom sin närvaro och sitt agerande 

väcka andra barn till nyfikenhet för att prova nya saker för att utveckla sitt kunnande. Detta kan 

ses som ett exempel på hur viktigt det är med den sociala samvaron i barngruppen, och hur 
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viktigt det är med en omgivning som kan inspirera och stimulera en som individ. Barns naturliga 

nyfikenhet är en viktig drivkraft för lärande. Att vilja ta reda på och att vilja veta, stillar 

nyfikenheten för en stund innan barn hittar nästa sak att vilja lära sig. Att vara nyfiken och 

vetgirig resulterar i att vi provar saker som vi annars kanske hade låtit bli (Elfström m.fl. 2008). 

 

För att förskollärare ska underlätta för barn att förstå sin omvärld, ges barnen möjlighet att 

observera, ställa hypoteser, lösa olika strategier, kommunicera, sortera, undersöka och dra olika 

slutsatser. Sterner (2008) menar, genom att ställa hypoteser, dra slutsatser, klassificera, 

undersöka, observera, kommunicera och sortera använder vi oss av ett naturvetenskapligt 

arbetssätt.  Enligt de intervjuade förskollärarna är det betydelsefullt för barn att få tillfällen att 

utforska likheter, skillnader, upptäcka och se samband. Genom frågor och funderingar visar 

barn sin naturliga nyfikenhet. Genom att barn redan från förskolan får tillfälla att arbeta, leka 

och utforska i små grupper, så lär de sig att ta vara på varandras kompetenser. För att kunna 

uppskatta och bli medveten om ett sådant arbetssätt krävs att barnen får hjälp av förskollärarna 

att verbalisera sina erfarenheter (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

Utemiljön  

De intervjuade förskollärarna nämner betydelsen av att ta tillvara på utemiljön genom att flytta 

delar av den pedagogiska verksamheten ut i naturen. Att förskollärarna ändrar miljö för olika 

aktiviteter, kan resultera i att barn får tänka utanför ”ramarna” i det som är planerat. Enligt 

Dahlgren (2008) kan vi inte lära oss hur naturen fungerar och hänger ihop, om vi bara läser 

litteratur. Barn behöver få komma ut och lära känna den. Han anser att det är viktigt att man har 

en känsla av samhörighet med miljön, vilket bör grundläggas tidigt. Olika platser betyder olika, 

såsom trygghet, samhörighet och bekantskap. Vilket resulterar i att barn har sina platser som de 

gör till sina. Därför bör förskolan ge barn möjligheter att skapa platser som de känner 

samhörighet med.  

 

5.3 Förskollärarnas upplevda förhållningssätt med naturvetenskap.  

Jag har valt att kategorisera svaren under kategorierna rätt inställning och kompetens, 

medupptäckande, närvarande och lyhörda förskollärare, att skapa situationer, material, språk 

och läroplanens betydelse. 
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Rätt inställning och kompetens 

Förskollärarna har en positiv inställning till arbetet med naturvetenskap i förskolan. Dock kan 

synen på naturvetenskap uppfattas olika beroende på vilken förskollärare jag pratade med. Jag 

tolkar det som att olika förskollärare är olika medvetna om vad arbetet med naturvetenskap 

innebär. Jag tror många förskollärare arbetar med det men kan inte synliggöra det verbalt. För 

att arbetet med naturvetenskap ska bli lärorikt och roligt för barnen, krävs att förskolläraren har 

positiv attityd och kompetens i ämnet. Thulin (2011) anser att en av förskollärarens 

yrkesinställningar bör vara att dela med sig av sin kunskap och viljan att utforska, men även att 

ta reda på den kunskap som barnen vill kunna. 

 

Ärlemalm-Hagsér (2008), menar att forskare anser att det är förskollärarens kunskaper om 

naturvetenskapliga fenomen som är grundläggande för att kunna utmana barns lärande. Hon 

anser att det är viktigt att förskolläraren skapar tillfällen för barn att reflektera över det fenomen 

som de ska lära sig om. Genom att förskollärarna lägger grunden till ett naturvetenskapligt 

tankesätt, så har barnen med sig det i det livslånga lärandet. Att vara förskollärare är väldigt 

komplext. Yrkesrollen kräver hög kompetens inom många områden. För att kunna åstadkomma 

det måste man vara flexibel, inneha social kompetens, ordningssinne, vara lyhörd och följsam 

men även kunna fatta beslut. I arbetet som förskollärare krävs att man är närvarande, vågar 

kliva av rutiner och låta sig fångas av barns spontana nyfikenhet för omvärlden. 

 

Jag håller med Thulin (2011) som menar på att förskolläraren har en viktig roll som förebild 

genom att uppmuntra kreativitet, nyfikenhet och för att skapa positiva attityder till 

naturvetenskap. Förskollärarnas medverkan i studien kan ha medfört att de har fått en bredare 

förståelse för naturvetenskap. Vid tidigare diskussioner kring detta, kändes det som om det var 

mer invecklat och komplicerat. Förskollärarna upplever att de har en bredare förståelse och de 

har även hittat nya arbetssätt och vägar att arbeta med naturkunskap, på ett lättare och 

inspirerade sätt. 

 

Medupptäckande, närvarande och lyhörda förskollärare 

Enligt förskollärarna i undersökningen ska de ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter och kunskaper. De menar att barn söker och erövrar kunskap genom 

lek, socialt samspel och utforskande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. En av 

de intervjuade förskollärarna säger att – ”Både i matte och i idrott kan vi arbeta med 

naturvetenskap på olika sätt. Det gäller bara att vi som förskollärare tar på oss våra glasögon 
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för att se det.” En lyssnande förskollärare är noga med att låta barnen få undersöka sin upptäckt 

innan de börjar ställa frågor. Barn lär sig om sin omvärld genom att få vara aktiva. I ett samspel 

mellan kamrater, barn, miljön och vuxna i barnets närhet skapar barnet en förståelse av sig själv, 

omvärlden och av andra. Lärandet om omvärlden påverkas av variation av innehåll och 

upplevelser som barn får möjlighet att möta i sin omgivning. Barns värld vidgas genom att de 

får uppleva, prova och erfara på olika sätt (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

I arbetet med naturvetenskap utgår förskollärarna ifrån ett utforskande arbetssätt som består av 

att ställa frågor och kommunicera med barnen. Enligt förskollärarna bör de upptäcka och 

utforska tillsammans med barnen, istället för att tro att han/hon besitter all kunskap och alla 

lösningar. Förskollärarna behöver inte ha alla svar på barnens frågor. I arbetet med 

naturvetenskap finns där inte bara ett rätt svar utan barn kan lära av varandra. De kan även se 

saker på olika sätt under arbetet gång. Förskollärarens roll är att ta på ”glasögon” för att se vad 

barn leker och utforskar på förskolan. 

 

Precis som förskollärarna, påpekar Persson-Gode (2008) betydelsen av att våga prova och att 

förskollärare och barn upptäcker och har kul tillsammans. Både förskollärarnas svar och 

tidigare forskning (Thulin, 2011) visar på att barn använder sina sinnen för att öka sin förståelse 

för något. De behöver få uppleva, lyssna och vara delaktiga i aktiviteten för att kunna ta till sig 

erfarenheten. Även Fröbel genom Sandberg (2008) menar att barn måste se, höra och göra för 

att kunna lära om sin omvärld. Förskollärarnas förhållningssätt påverkar barns förståelse för 

naturvetenskapliga fenomen, därför är vi vuxna betydelsefulla som förebilder. Enligt 

förskollärarna delar små barn inte upp sitt görande i arbete och lek. De sysselsätter och 

engagerar sig i lekar som de dels tycker är intressanta att utforska, dels som stimulerar och 

utmanar deras förmåga och dels som väcker deras nyfikenhet. 

 

Precis som Thulin (2011) anser förskollärarna att förhållningssättet är viktigt för att väcka barns 

intresse och lust att lära men även för att lyfta fram och synliggöra naturvetenskap och att lägga 

grunden till ett naturvetenskapligt tankesätt. Resultaten i denna studie visar att förskollärarna 

ska vara medupptäckare och oftare ta tillvara på det som finns i vardagssituationerna. Enligt 

Vygotskij (1995) är det i samspelet med omgivningen som förskolläraren genom 

kommunikation kan få barn att binda samman sina upplevelser med tidigare erfarenheter.  
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Att skapa situationer 

I planerandet av naturvetenskap utgår förskollärarna från det enskilda barnet, dess tidigare 

erfarenheter, nyfikenhet och intresse. Många gånger börjar det utforskande arbetssättet efter en 

händelse, situation eller som några barn brukar säga: ”-Titta”. Sterner (2008) menar att barn har 

en naturlig nyfikenhet och att förskollärarens roll är att fånga tillfällena, eftersom barn ofta 

utforskar naturvetenskap i sin närmiljö och för att naturen har många detaljer att förundras över. 

Det är viktigt att förskollärarna tar tillvara och utvecklar barns intresse och engagemang när det 

gäller naturvetenskap som de möter i omgivningen. Det innebär att barn ska få utlopp för sin 

kreativitet och få tillgång till den kunskap som naturvetenskap erbjuder. Förskollärarna har en 

viktig roll när det gäller att uppmuntra nyfikenhet, kreativitet och för att skapa positiva attityder 

till naturvetenskap (Thulin, 2006). 

 

Material 

När barn utforskar och gör upptäckter, krävs enligt förskollärarna att materialet är spännande 

och ger barn inspiration. Detta för att barn ska utvecklas och stimuleras. Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) är det barnen som erövrar omvärlden men att det är 

förskollärarna som skapar möjligheterna för detta. Detta gör vi genom att stötta, bemöta och 

utmana barn i deras lustfyllda lärande. 

  

Språk och kommunikation 

Vygotskij anser att språkets betydelse i kommunikation och socialt samspel med andra 

människor kan ge barn den draghjälp de behöver för att kunna utvecklas vidare. Vidare hävdar 

han att språket är en länk mellan människan och omvärlden. Genom kommunikation med andra 

människor blir barn delaktiga i kunskaper och färdigheter. Ett lärande sker i interaktion med 

andra, både mellan vuxna och barn. Enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande lär 

människor i kommunikation och samspel med andra. Vygotskij (1995) menar att i interaktion 

mellan människor uppstår kommunikation och kunskap. Enligt förskollärarna kan det vara 

genom att barn frågar, tittar, provar eller tänker. Utifrån det intervjuade materialet framgår även 

att barnen får en bredare kunskap och lättare att ta till sig saker och ting om de får se, höra och 

göra. Enligt mitt resultat använder barn sina sinnen för att undersöka och utforska världen. 

Vardagsnära och konkreta erfarenheter av naturvetenskap som knyter an till tidigare 

erfarenheter fördjupar barns kunskaper. Jag tolkar det precis som Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) det vill säga att barns värld vidgas genom att de får uppleva, prova 

och erfara på olika sätt.  
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Läroplanens betydelse 

I min undersökning uppmärksammade jag att minoriteten av förskollärarna nämnde Lpfö 98/10 

i arbetet med naturvetenskap i förskolan. Jag ställer mig frågan vad det kan bero på. Handlar 

det om ointresse för ämnet eller kan det vara okunskap hos förskolläraren. Förskollärarna måste 

utveckla en medvetenhet om vad naturvetenskap innebär och hur det kan synliggöras i 

förskolan. Jag tolkar det som om några av förskollärarna inte är riktigt medvetna om att mycket 

i barns lek och deras undersökande är naturvetenskap. 

 

 

5.4 Sammanfattning  

Syftet med min undersökning är att beskriva vad sju förskollärare uppfattar naturvetenskap som 

i förskolan. För att närma mig syftet formulerade jag två forskningsfrågor: Vad definierar 

förskollärare naturvetenskap som och vilket förhållningssätt uttrycker förskollärare att de 

använder i arbetet med naturvetenskap. I litteraturen visades att begreppet naturvetenskap 

innehåller fysik, biologi, geovetenskap astronomi och kemi. Den visar även att barn måste vara 

aktiva för att lära genom att få se, höra och göra. Det framgick att ett naturvetenskapligt 

arbetssätt innebär att man undersöker, drar slutsatser och gör iakttagelser om hur världen vi 

lever i fungerar. Förskollärarens förhållningssätt är viktigt för att väcka barns intresse och lust 

att lära men även för att lyfta fram och synliggöra naturvetenskap och att lägga grunden till ett 

naturvetenskapligt tankesätt. 

 

Jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer med sju förskollärare som har arbetat med yrket 

mellan fem och 25 år. Informationen av intervjuerna sammanställdes, sorterades och bildade 

kategorier till resultatet. Resultatet visar att förskollärarna definierar naturvetenskap som ökad 

förståelse för naturen, djur, växter och experiment. En grund för förståelse av olika 

naturvetenskapliga företeelser är upptäckten av samband och förändringar. Naturvetenskap i 

förskolan definieras som ett arbetssätt genom att låta barn observera, ställa hypoteser och 

kommunicera. Barn ställer frågor och söker svar på dessa. Betydelsen av att ta tillvara på 

utemiljön framkommer i resultatet genom att flytta delar av verksamheten ut i naturen. Olika 

platser betyder olika såsom trygghet, samhörighet och bekantskap. Förskollärarnas 

förhållningssätt i arbetet med naturvetenskap innebär att ha rätt inställning och kompetens för 

att det ska bli ett livslångt lärande. 

 



35 

 

Jag trodde att fler av förskollärarna skulle nämna läroplanen, men det var endast ett fåtal som 

gjorde det. Material och miljö är betydelsefullt i arbetet med naturvetenskap eftersom det ska 

inspirera och vara variationsrikt. Lärandet om omvärlden påverkas av innehåll och upplevelser 

som barn får möjlighet att möta i sin omgivning. I arbetet med naturvetenskap krävs det att 

förskolläraren är medupptäckare, närvarande och lyhörd. I sampel mellan barn, miljön och 

vuxna i barnets närhet skapar barnet en förståelse av sig själv och världen vi lever i. Barn 

använder sina sinnen för att öka förståelsen för något. De behöver få uppleva, lyssna och delta 

för att kunna ta till sig erfarenheten. 

 

5.5 Vidare forskning  

Ämnet naturvetenskap i förskolan har fått tydligare innehåll och mål efter att Läroplanen blev 

reviderad 2010. Efter att ha undersökt vad förskollärare uppfattar naturvetenskap som i 

förskolan, hade jag velat forska vidare inom liknande ämne. Jag hade tyckt det var intressant 

att skriva vidare om hur det ser ut på förskolor när förskollärarna arbetar med naturvetenskap 

tillsammans med barnen. Går teori och praktik hand i hand i arbetet med naturvetenskap i 

förskolan? 
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BILAGA 1 
 

Mitt namn är Annika Levau och jag läser sista terminen på Kristianstads Högskola till 

förskollärare på distans. Parallellt med mina studier arbetar jag på en privat förskola i en 1-3 

års barngrupp. Jag har valt att skriva en c-uppsats, där syftet är att få en ökad förståelse för vad 

förskollärare uppfattar naturvetenskap som i förskolan. För att nå fram till mitt resultat skulle 

jag vilja besöka er för att intervjua sju förskollärare. Jag kommer att använda mig av papper 

och penna. Intervjuerna kommer att spelas in, för att inte missa viktig information. Intervjun är 

frivillig och känner ni obehag med att jag spelar in så intervjuar jag endast. Ni har rätt att avbryta 

intervjun när som helst. Det som sägs under intervjun kommer att behandlas med största respekt 

och anonymitet. 

 

Hoppas ni vill dela med er av er kunskap och uppfattning av naturvetenskap för att berika min 

c-uppsats. 

 

Hälsningar 

Annika Levau xxxx-xxxxxx 
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 
 

1. Hur länge har du arbetat på förskolan? 

2. Vad har du för yrkestitel? 

3. Vad innebär naturvetenskap i förskolan för dig? 

4. På vilket sätt arbetar du med naturvetenskap tillsammans med barnen? 

5. När du ska planera naturvetenskap i barngruppen, vad utgår du då ifrån? 

6. På vilket sätt synliggör du naturvetenskap för barnen? 

7. Är det något som för dig är viktigt när det handlar om att arbeta med naturvetenskap i 

förskolan? 

 


