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Abstract 

I den här studien har vi fokuserat på hur pedagogerna på två olika förskolor med naturvetenskaplig 

inriktning utformar naturvetenskapliga lärandesituationer för de yngsta barnen i åldrarna ett till tre 

år. Vi har också försökt att urskilja ämnesdidaktiska redskap som används i naturvetenskapligt 

arbete för vår valda åldersgrupp. Studien är utförd med kvalitativ metod där två olika 

intervjumetoder har använts. Vi har använt oss av video stimulated reflection och semistrukturerad 

intervju, för att få möjlighet att få reda på så mycket som möjligt av pedagogernas uppfattning av 

ämnesdidaktiska redskap och deras sätt att utforma naturvetenskapliga lärandesituationer på. Vi 

har använt oss utav konventionell innehållsanalys som hjälpmedel att analysera resultatet.  

Vårt resultat visar att det viktigaste i naturvetenskapligt arbete med barn i åldrarna ett till tre år är 

att alltid utgå ifrån deras intresse. På den första förskolan anses det svårare att planera aktiviteter 

för de yngsta barnen då dem är mer styrda av sitt eget intresse. På den andra förskolan arbetade dem 

med teman och hade planerade aktiviteter varje dag. Pedagogerna vi intervjuade på båda 

förskolorna hade en positiv inställning till ämnet, vilket motsätter den tidigare forskningen. Det 

framgår i empirin att pedagogerna tycker det är viktigt att man vet vad man gör och varför man gör 

det. Det visar på en didaktisk medvetenhet hos pedagogerna. 
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Förord  
Vi vill tacka pedagogerna på förskolorna som har tagit emot oss och pusslade ihop tid till vårt 

förfogande ur sitt fullbokade schema. Vi bemöttes av en stor vänlighet och hjälpsamhet. Vi vill 

också tacka våra handledare och kritiska vänner som har gett oss konstruktiv kritik och förslag 

på förbättring genom arbetets gång. Både handledare och vänner har på så vis hjälpt till att göra 

detta arbete färdigställt. Tack till våra mammor och pappor som bidragit med rum för studier, 

diverse måltider och många koppar kaffe. 
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1 Inledning  
Med ett gemensamt intresse för naturvetenskap kom vi fram till att det var det här ämnet vi 

ville skriva om. Valet av naturvetenskaplig ämnesdidaktik arbetades fram ur frågan hur ett 

naturvetenskapligt arbete ihop med de yngsta barnen i förskolan kan utformas för att främja 

kunskap och framgång i ämnet även på sikt. Namnet på examensarbetet är taget från 

intervjuutdragen som utgör ett exempel på en fråga som kan uppstå i naturvetenskapligt arbete 

med små barn i förskolan. 

 

Vi har försökt att urskilja vilka didaktiska redskap som pedagogerna tycker fungerar i 

naturvetenskapligt arbete tillsammans med dem yngsta barnen i förskolan. Under 

högskoleutbildningens gång har vi lagt märke till att det läggs mycket vikt på språk, samspel 

och en del matematik på de småbarnsavdelningar vi varit i kontakt med. De naturvetenskapliga 

ämnena har upplevts som åsidosatta just för dem yngre barnen.  

 

Statens skolverk fick i uppdrag den nionde augusti 2012 av regeringen att genomföra 

utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik. Projektet kallas för NT-uppdraget och ska 

pågå mellan åren 2012 till 2016 (Regeringen, 2012). Svenska elevers resultat i PISA 

undersökningen (Programme for International Student Assessment) från 2009 visade att 

resultaten var mycket låga, så låga att de låg under samtliga av dem andra 34 

medlemsländernas medelresultat. Utifrån förskolans förtydligade läroplansmål ska insatser 

stärka verksamheternas arbete med naturvetenskap och teknik. Elevers måluppfyllelse och 

intresse för vidare studier inom ämnena ligger till grund för landets behov av svensk forskning 

inom svensk ekonomi, arbetsmarknad, klimatförändringar och svenskt näringsliv.  

 

Vårt intresse för naturvetenskap och vår personliga önskan om att få undersöka hur ämnet 

tillämpas för dem yngsta barnen i förskolan ligger till grund av valet att skriva ett arbete om 

naturvetenskap i förskolan. NT- uppdraget är också en bidragande faktor till varför vi valde det 

här ämnet. 

 

I arbetet har vi förhållit oss till ett sociokulturellt perspektiv som teori med utgångspunkt i att 

lärande sker genom samspel och lek. I naturvetenskap främjas arbetet i samspelet mellan 

barn-barn och barn-pedagoger. Lärande ska ske på ett lekfullt sätt för barnen i förskolan.  

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) bör ett naturvetenskapligt intresse grundläggas i en 

tidig ålder för ett fortsatt intresse. Det viktigaste vi kom fram till i det naturvetenskapliga 

arbetet med dem yngre barnen är att det ska vara roligt och bygga på barnens intressen. Då 

skapar man förutsättningar för barnen att ha kvar intresset även i framtiden.                                                                                                                                                                                              

2 Bakgrund 
I detta kapitel synliggörs förändringar i förskollärarutbildningen och av naturvetenskapens 

utveckling i revideringen 2010 av förskolans läroplan. Kapitlet behandlar också 

naturvetenskapens betydelse i förskolan i förhållande till framtida intressen och vidare 
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forskningsområden. Avslutningsvis ges en beskrivning av naturvetenskapliga ämneskunskaper 

för förståelsen av hållbar utveckling ur ett globalt intresse. 

2.1 Naturvetenskapens utveckling i läroplanen och i förskollärarutbildningen   

År 1998 tillsattes läroplanen för förskolan. Alla förskolor skulle då precis som nu arbeta utefter 

de riktlinjer och strävansmål som den angav. En stor skillnad mellan skolans och förskolans 

läroplan var att målen var strävansmål och inte uppnåendemål. Av dessa fanns det endast ett 

strävansmål som rörde naturvetenskap. Enligt skolverkets utvärdering prioriterades 

naturvetenskap och matematik i verksamheterna endast i 23 procent av kommunerna i landet 

och inte alls i personalens kompetensutveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). En 

revidering av förskolans läroplan gjordes 2010 och naturvetenskapen fick ett lyft där 

strävansmålen i ämnet förtydligades och utvecklades. Därför ställs det nu högre krav på 

förskolelärare att lyfta ämnet i verksamheterna för att uppfylla läroplanens intentioner. 

  

Zetterqvist & Kärrqvist (2007) kom fram till att skolledare måste förstå att även lärare för de 

yngre åldrarna behöver ett kompetenslyft i naturvetenskap. De kom även fram till att lärare 

som ser till barnens idéer förmodligen själva vill utöka sin kunskap i naturvetenskap.  

I den tidigare lärarutbildningen från 1980 var förskollärarutbildningen integrerad med 

lärarutbildningen för grundskolans tidiga år. Ur det avseendet var åldersspannet så brett att 

litteraturen avsedd för förskolan inte var lika omfattande som i dagens förskolelärares 

kursplan. Vidare upptäckte vi att den naturvetenskapliga ämneslitteraturen riktade sig främst 

till de tidigare åren i grundskolan (Utbildningsdepartementet, 2008 & Högskolan i Halmstad 

(2007-2015) 

Ur Utbildningsdepartementet (2008) framgår det att från 2011 är förskollärarutbildningen 

riktad enbart mot förskolan och litteraturen är numera bättre riktad mot förskolans åldersgrupp. 

De flesta förskolelärare är utbildade inom de tidigare utbildningarna vilket kan vara en av 

anledningarna till den osäkerhet som råder inför naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan. 

Lärarstudenterna i Nilssons (2008) avhandling kände att de behöver ha kunskap kring 

naturvetenskapliga ämnen för att känna sig bekväma i att undervisa i dem. De antydde också att 

de har fått vetenskapliga begrepp, lagar och formler under sin utbildning men att de inte alltid 

har förstått innehållet. De flesta lärarstudenterna kände sig mer motiverade när dem kände att 

innehållet var meningsfullt. De kände också en svårighet i att omvandla sina kunskaper så de 

passade till pedagogiska undervisningsmetoder.  

I dagens förskola är uppdraget att utgöra grunden för det livslånga lärandet. Förskolan ska 

uppmuntra barnen till utforskande av omvärlden och utveckla sin förståelse för dem 

naturvetenskapliga ämnen som skolan omfattar, det vill säga fysik, kemi och biologi 

(Skolverket, 2010). För att uppfylla strävansmålen behöver förskolelärare ha didaktiska 

kunskaper relaterade till naturvetenskap. Att ha ämnesdidaktisk kompetens innebär förmåga att 

koppla samman didaktik och pedagogik till ämneskunskaper i praktiken (Skolverket, 2012). 

2.2 Varför är naturvetenskap viktigt i förskolan? 

Människor har de senaste årtiondena mer och mer påverkat både naturen och miljön. 

Utbildningsdepartementet (2010) lyfter vikten av att redan i förskolan få upptäcka samband 
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och få förståelse för hur vi människor och naturen påverkar varandra. Då utvecklas förståelsen 

och strävan efter en hållbar utveckling. För en hållbar utveckling behöver kunskaper, 

värderingar och intresse grundläggas i en tidig ålder, för att barnen ska få förståelse för sin 

delaktighet i omvärlden (Utbildningsdepartementet, 2010). Naturvetenskap i förskolan handlar 

om kemi, fysik och biologi kopplat till närmiljön och vardagsfenomen som får undersökas. 

Personalen i förskolan ska vara förebilder som tar tillvara på barnens egna erfarenheter från 

naturvetenskap och skapa positiva attityder till ämnet. De ska även koppla barnens tankar och 

nyfikenhet till miljöfrågor och livsstil utifrån hållbar utveckling (Utbildningsdepartementet, 

2010).  

Det är med stöd ur den här bakgrunden och våra egna intressen för ämnet som vi med den här 

uppsatsen vill synliggöra ämnesdidaktiken inom naturvetenskap för dem yngsta barnen i 

förskolan.  

3 Problemområde 
Utifrån tidigare forskning som vi närmare kommer att gå in på senare i texten och egna 

erfarenheter upplever vi att de naturorienterande ämnena ofta anses svåra att arbeta med för 

dem yngsta barnen i förskolan då pedagoger påvisar en osäkerhet i hur de kan skapa 

naturvetenskapliga lärandesituationer. Zetterqvist & Kärrqvist (2007) kom i sin studie fram till 

att pedagogernas osäkerhet påverkade undervisningen negativt för barnen i naturvetenskap, 

vilket utgjorde en brist i ämnet. Andersson (2011) fick fram ett snarlikt resultat där det 

framkom att pedagogernas egna ämneskunskaper upplevs som svaga i dessa ämnen vilket i sin 

tur bidrog till dåligt självförtroende i att utföra naturvetenskapligt arbete. Framför allt är 

tillvägagångssättet att nå dem yngre barnen problematiskt då det verbala språket inte är 

utvecklat än. 

 

PISA undersökningen från 2009 visade på svenska elevers allt sämre resultat i naturvetenskap 

(Regeringen, 2012). Från PISA projektets start år 2000 har svenska elevers resultat i 

naturvetenskap försämrats årligen. Pedagoger saknar ämnesdidaktisk kunskap som hjälp att 

utforma lärandesituationer. Om de får kunskaper om ämnesdidaktiska redskap som lämpar sig 

för dem yngsta barnen i förskolan och hur de används så skapar det en större självsäkerhet i att 

arbeta med naturvetenskap för dem. Frågan om hur den naturvetenskapliga ämnesdidaktiken 

riktad mot dem yngre barnen i förskolan ser ut är oklar för många i dagsläget.   

3.1 Problemformulering 

Undersökningens medelpunkt ligger på hur en pedagog kan gå tillväga för att utforma en 

naturvetenskaplig lärandesituation för barn i de yngre åldrarna ett till tre år. Vi vill därför 

undersöka hur den naturvetenskapliga ämnesdidaktiken utformar sig på förskolorna. Fokus 

kommer läggas på lärandeprocessen och vi kommer att utgå ifrån det sociokulturella 

perspektivet; som innebär att lärande sker genom samspel och beror på vad de aktuella 

personerna kan och vad deras gemensamma kunskap kan leda till för ny kunskap. Vi hoppas 

också kunna redogöra vilka naturvetenskapliga didaktiska redskap som används för barn i dem 

yngre åldrarna.  
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Genom att undersöka vad den naturvetenskapliga ämnesdidaktiken innebär på två 

naturvetenskapligt profilerade förskolor där ämnet är dagligt förekommande och prioriterat har 

vi förhoppningar om att urskilja ämnesdidaktiska tillvägagångssätt. Vi vill även undersöka 

vilka ämnesdidaktiska redskap som kan användas med fördel inom naturvetenskapligt arbete 

med dem yngsta barnen. 

3.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att bidra med ökad kunskap inom naturvetenskaplig 

ämnesdidaktik riktat mot dem yngre barnen i förskolan. Med stöd av det sociokulturella 

perspektivet vill vi undersöka hur pedagogerna utformar lärandesituationer inom 

naturvetenskap för dem yngsta barnen på två förskolor.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

• Hur utformar pedagogerna ett naturvetenskapligt arbetssätt för dem yngre barnen på 

förskolorna?  

• Vilka ämnesdidaktiska redskap använder pedagogerna i naturvetenskapligt arbete med 

dem yngre barnen på förskolorna? 

3.3 Begreppsdefinition 

 Antropomorf betyder att man antar att icke mänskliga figurer har mänskliga egenskaper 

(Nationalencyklopedin, 1989).  

 Artefakter är synonymt med verktyg eller redskap som pedagoger använder som 

hjälpmedel. Artefakt används särskilt inom det sociokulturella perspektivet som 

Vygotskij grundade och avser verktyg i vår miljö som hjälper oss att kommunicera. En 

artefakt kan vara en bok, ett språk eller en spade. (Säljö, 2014). 

 I studien använder vi begreppet dem yngre barnen som samlingsbegrepp och omfattar 

barn i åldrarna ett till tre år.  

 Didaktik är ett begrepp om lärande och hur den konstrueras. Vad som ska läras, hur det 

ska läras och varför det ska läras är inkluderat i begreppet. Didaktik skiljer sig från 

ordet undervisning på så vis att didaktiken syftar på lärandet som sker mellan lärare och 

elev. Vad eleven lär sig är inte självklart utan beror på hela lärandesituationen och hur 

den utspelas samt hur man går tillväga (Thulin, 2011).  

 Utbildningsdepartementet (2010) definition av Hållbar utveckling handlar om att skapa 

en helhet kring miljöfrågor, sociala och ekonomiska frågor. Även att visa omsorg om 

tillexempel miljön, sin livsstil, hälsa och skapa ett fredligt samhälle. 

 Den Naturvetenskap vi avser i texten är förskolans definiering av ämnet och innefattar 

ämnena biologi, kemi, fysik och förståelse för naturens olika kretslopp. Dessa ämnen är 

gränsöverskridande med varandra och därför har vi valt att använda oss av 

samlingsbegreppet naturvetenskap. 

 När vi skriver pedagog menar vi personer inom förskolan som har en 

förskollärarexamen. Vi skriver förskollärare eller personal utifrån hur källorna 



Högskolan i Halmstad    Frida Schneider 

Lärarutbildningen   Kajsa Fager 
Examensarbete för förskollärare 15 hp    

Kristina Holmberg  

2016-11-05   

 

9 

 

använder dessa begrepp.  

 Med ämnesdidaktik avser vi en specifik konstruktion av didaktik där pedagogen har 

vetenskapliga ämneskunskaper som hen kan förena med didaktiska metoder och 

pedagogik. Ämnesdidaktik beskrivs av Skolverket (2012) som en bro mellan det 

berörda ämnet och pedagogiken.  

4 Tidigare forskning 
I det här kapitlet bearbetar vi tidigare forskning relaterat till arbetets problemområde. Vi har 

delat in detta kapitel i underrubriker som behandlar hur naturvetenskap utformas i förskolan.  

  

4.1 Vardagen är fylld med naturvetenskap 

I Nilssons (2008) studie framgick det att lärarstudenterna i undersökningen efterfrågade en stor 

variation av experiment och aktiviteter relaterade till vardagssituationer som kunde visualisera 

naturfenomen. Thulin (2011) bekräftar Nilssons resultat och säger att naturvetenskapligt arbete 

ska ske parallellt med barns vardagserfarenheter. Även Haraldsson Sträng (2013) resultat tyder 

på detsamma att erfarenheter i form av upplevelser och samtal ur vardagliga händelser från 

naturen bör introduceras i tidig ålder för att barnen ska bygga upp intresse och förståelse för 

den naturvetenskapliga kulturen. Nilsson (2008) och Thulin (2011) framhäver vikten av att om 

barn och elever får möta positiva attityder till naturvetenskap i en lekfull miljö i förskolan och 

skolan kommer de i framtiden med större sannolikhet behålla samma positiva attityd till ämnet.  

I Thulin (2010) och Klaars (2013) avhandlingar framgår det att naturvetenskap i förskolan 

främjar att barn och pedagoger tillsammans lär sig iaktta, observera, beskriva, kommunicera, 

mäta, sortera, experimentera osv. Ett konkret exempel på barns samlärande framträder i 

Larssons (2013) artikel då några barn hade problem med att dra en pulka över barmark. 

Tillsammans upptäckte barnen att underlaget påverkade friktionen med pulkan. Att barn lär av 

varandra och tillsammans konstruerar ny kunskap syns i leken. När ett barn på egen hand tar till 

sig kunskap exemplifieras i Klaars (2013) studie där ett närapå tvåårigt barn tar sig upp för en 

isig kulle. Genom att förändra kroppsrörelserna beroende på konsekvenserna då hen glider 

tillbaka nedåt, provar barnet nya sätt att ta sig uppåt. Hen tar till sig erfarenheterna om det 

lyckade tillvägagångssättet men har fortfarande inte erövrat någon förståelse för begreppet 

friktion. 

4.2 Barnens frågor och intressen som pedagogisk grund  

Under ett temaarbete kom Thulin (2010) fram till att barn behöver ordentligt med tid för att 

kunna relatera till ett nytt kunskapsområde. Därför kan barns frågeställningar, både enligt 

Thulin (2010) och Caiman (2015) om ett nytt kunskapsområde, till en början vara få och 

anspråkslösa men ökar i antal och karaktär under temats gång. Frågorna knöt an till barnens 

tidigare erfarenheter. Dessa erfarenheter bidrar till en koppling mellan dem egna eller 

gemensamma upplevelser som ger den nuvarande lärsituationen en knuff framåt. Vidare menar 

Caiman att innehållet man väljer att arbeta med är det som förenar lärare och barn. Då 

utvecklas gruppens förmåga att hitta och lösa problem tillsammans genom att samtala och 

undersöka ihop. Grunden till den sociala kompetensen menar Jonsson (2011) ligger i tal och 

samspel. De två faktorerna behövs för att kompromissa med kompisar eller förhandla med 
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dem. Lärarna i studien menar att kompetens i det sociala samspelet underlättar för alla möten i 

vardagen. Det framgick senare i Thulins (2011) studie att både barns och pedagogers frågor 

kan synliggöra vederbörandes förståelse för och kunskap inom ämnet. 

 

Thulin (2010) lyfter även att sättet pedagoger bemöter barnens frågor och intressen är en 

central del i den didaktik som bedrivs. Caiman (2015) menar likaledes att om barns intresse 

styr dem naturvetenskapliga aktiviteterna och pedagogen följer, stöttar och utmanar barnen i de 

olika processerna skapas förutsättningar för ett utforskande arbetssätt. Vidare menar Caiman 

att pedagoger skapar nya utmaningar eller undersökningsområden genom att uppmana barnen 

att titta på skillnader och likheter mellan olika slags djur. Sedan inbjuds barnen att 

experimentera med hypoteser. Aktuell forskning tyder på, enligt författaren, att förskolans 

didaktik är relationell och utvecklas ur kognitiva, etiska och estetiska förhållanden. Pedagogen 

är både ledare, medforskare eller följare där barnen väljer riktning i undersökningarna. På så 

sätt blir naturvetenskapen varierad på olika sätt i förskolan. Tar pedagogerna tillvara på 

barnens idéer och utmanar dem vidare kommer det bidra till att barnens kunskaper inom 

naturvetenskap fortgår och intresset kvarstår. 

4.3 Antropomorfistiskt tal  

I Thulins (2011) avhandling lyfts frågor och samtal som en stor del av den naturvetenskapliga 

didaktiken. Pedagoger och barn i studien använder antropomorfistiskt tal som betyder att ett 

specifikt språkbruk används kring ett valt ämne. Antropomorfistiskt tal kan också liknas vid en 

språkkultur, till exempel i en rollek pratar man på ett sätt och på en byggarbetsplats är 

språkkulturen helt annorlunda. I studiens tema ”Livet i stubben” använder lärare och barn 

antropomorfistiskt tal för att behålla fokus på att det är ”livet i stubben” som samtalet rör nu. 

Det antropomorfistiska språket innefattar två funktioner, dels spontat när det finns svårigheter 

vid beskrivningen av något nytt, dels för att besvara frågor som är ställda med 

antropomorfistiskt tal av läraren. Barn lär sig antropomorfistiskt tal på samma sätt som de 

tillägnar sig verbalt språk i övrigt. Antropomorfistiskt tal introduceras av läraren och passar bra 

till sådana situationer där barnen kan sakna andra sätt att beskriva vad det är som händer. 

Språkbruket lärs in genom kommunikation och samspel ihop med andra, eventuella 

åldersskillnader inom antropomorfistiskt språkinlärning finns därför inte menar Thulin.  

4.4. Pedagogers inställning till naturvetenskap i förskolan 

Enligt Andersson (2011) kan en generell linje dras mellan lite eller vag naturkunskap i 

förskolan till många pedagogers egna uppfattningar om ämnet. Bland annat den egna bristen på 

kunskap i de ämnena. Pedagogerna kände en osäkerhet i hur naturkunskapsaktiviteter kunde 

genomföras. Frågor var också problematiska då de var osäkra på hur de skulle svara eller hur 

motfrågor kunde ställas. Osäkerheten gällde framförallt vad de kunde göra för dem yngre 

barnen mellan ett och två år. Vidare menar författaren att det var pedagogernas egna dåliga 

erfarenheter från när de själva gick i skolan som låg till grund för detta. Lärarstudenterna i 

Nilssons (2008) studie bekräftar sedan tidigare att självförtroende är viktigt både för att 

utveckla sina ämneskunskaper och för förmågan att förmedla dem. Andersson (2011) beskriver 

att för pedagogerna uppstod en känsla av oförmögenhet inför att lära om ett ämne som tidigare 



Högskolan i Halmstad    Frida Schneider 

Lärarutbildningen   Kajsa Fager 
Examensarbete för förskollärare 15 hp    

Kristina Holmberg  

2016-11-05   

 

11 

 

fick dem att känna sig dumma från den egna skolgången. Enligt studiens resultat har vuxnas 

egna skolerfarenheter en stor inverkan på det egna förhållningssättet till naturvetenskap. 

Hussénius, Andersson, Danielsson, Gullberg, (2014) har också kommit fram till att vuxnas 

förhållningssätt beror på deras tidigare erfarenheter från NO – undervisningen. Det var ofta en 

oinspirerande undervisning och en oengagerad lärare, vilket resulterade i negativa erfarenheter 

kring dessa ämnen. Detta tyder på att ingen förändring har skett i pedagogers inställning till 

naturvetenskap sedan Zetterqvist & Kärrqvist (2007) i sitt resultat fick fram att osäkerhet hos 

lärare ligger till grund för bristerna i ämnet. Då använde lärarna sig utav färdigt material som 

uteslöt elevernas egna frågor i ämnet. Fokus på resultat snarare än förståelse i processen tyder 

på lärarens brist på ämneskunskap, anser författarna. Vidare menar Hussénius, m.fl. (2014) att 

det framkom i deras studie en förståelse från dem deltagande studenterna hur deras egen 

uppfattning till ämnet skulle påverka deras egna elever i framtiden. Lösningen ansåg de 

blivande pedagogerna var att om de får utbildning i hur man kan jobba med naturvetenskap 

med barnen kommer självförtroende och kunskaper kring dessa ämnen att öka, samt att de 

själva kan bli mer engagerade i ämnena.  

4.5 Faktorer som hämmar eller främjar naturvetenskap i förskolan  

Larsson (2013) upptäckte i sin studie att pedagogerna på förskolan som hon studerat ofta 

missar chansen att ta tillvara på lärtillfälle. Ett exempel är när några barn drar varandra i en 

pulka och deras olika idéer om vad som är möjligt och omöjligt framgår och praktiseras av 

barnen. Pedagogen påpekar istället att marken blir förstörd om pulkan dras på barmark. 

Larsson tog upp att pedagogerna istället kunde använt sig av tillfället att utmana barnen vidare 

i att experimentera med pulkan. Vidare menar Larsson att pedagogernas ämneskunskaper är 

avgörande för att kunna upptäcka naturvetenskapliga problem som uppstår och kunna vändas 

till situationer för lärande.  

Det kan även bero på en osäkerhet i hur naturvetenskapsdidaktiken kan se ut eller vad den 

innebär. Andra faktorer är enligt Eriksson (2014) tidsbristen i förskolan. Författaren syftar på 

de övriga aktiviteterna i verksamheten på förskolorna. Personalens arbetstider och 

barngruppens storlek har också betydelse för den tid som pedagoger kan avsätta för 

naturvetenskaplig aktivitet. Förskolans ekonomi, lokalernas fysiska möjligheter och de 

traditionella verksamhetsmönster som råder på förskolan är också faktorer som spelar in.  

Faktorer som underlättar naturvetenskaplig verksamhet i förskolan är att skapa varierande 

miljöer för grupper i olika storlekar beroende på aktiviteten. När utforskande sker med dem 

yngre barnen är upprepning en stor del av aktiviteten. Att följa eller imitera uppmuntras av 

personal och barn i samtal och i handling för att främja språkinlärning. Här har också lärarens 

syn på lärande en avgörande roll för hur den vuxna och barnet interagerar i lärandesituationen 

enligt Haraldsson Sträng (2013). Detta är något som Olsson och Virtanen (2013) också lyfter 

fram i sin studie. De kom fram till att när pedagogen höll i naturvetenskapliga aktiviteter i två 

grupper med respektive tre och sju barn fick barnen i den lilla gruppen avsevärt mer 

uppmärksamhet vardera från pedagogen. I den lilla gruppen hade barnen större möjligheter till 

lärande genom att pedagogen kunde synliggöra och rikta uppmärksamhet mot experimenten de 

arbetar med just nu, återkoppla till barnens tidigare erfarenheter om experimenten som 
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genomfördes, kommunicera med barnen och utmana dem vidare. Det visade sig att pedagogen 

kunde bevara gruppens fokus och återkoppla till barnens erfarenheter i den lilla gruppen men 

lyckades inte med det i samma utsträckning i den stora gruppen.   

För dem yngre barnen är upprepning roligt. Även tid och en tillåtande miljö behövs för att 

barnen ska våga utforska omgivningen. Pedagogen bör skapa utmanande miljöer och ge dem 

tid för sitt utforskande. En erfarenhet av vad barnet tidigare varit med om bör av pedagogen 

vara kända för att hen ska kunna uppmärksamma vad miljön erbjuder barnet för möjligheter. 

Då kan hen bidra med nya saker att upptäcka relevanta till barnets erfarenheter (Jonsson, 

2011).  

Andersson (2011) kom fram till ett resultat som pekar på fyra ämnesdidaktiska tekniker. Den 

första är uppmärksamma och använda sig av barnens erfarenheter vilket även Jonsson (2011) 

uppmärksammade i sin studie. Den andra tekniken är att fånga det oväntade som sker och som 

faktiskt hör till förskolans vardag. Genom att läraren uppmärksammar det naturvetenskapliga 

som i det förgående exemplet med pulkan i Larssons (2013) studie. Andersson (2011) menar 

att pedagogen måste uppmärksamma barnen på naturföreteelsen när det inträffar. Det tredje är 

situerad närvaro och innebär att man måste lyssna in barnens funderingar och hypoteser som 

kan leda vidare till andra teman och experiment. Att pedagoger vågar släppa sitt tänkta mål och 

låta barnen leda aktivitetens utveckling. Att låta barnens intresse styra bygger på att lyssna. 

Den sista tekniken är att ställa utmanande frågor till barnen som leder till vidare funderingar 

och diskussioner. Att barn uppmuntras att fråga och pedagogernas svar eller motfrågor är av 

betydelse vilket tidigare beskrivits med stöd av både Thulin (2010, 2011) och Caiman (2015). 

5 Teoretiskt perspektiv  
Vi har valt att använda oss utav sociokulturellt perspektiv som teoretisk grund. Perspektivets 

upphovsman Lev S Vygotskij menar att små barn lär genom samspel och lek. Läroplanen för 

förskolan vilar på sociokulturella teorier om hur barn tar till sig kunskap framför allt genom 

samspel och kommunikation. Förskolan är även en social mötesplats där dagliga möten sker 

mellan barn och vuxna. Vidare framhåller Skolverket (2012) att naturvetenskaplig didaktik har 

fokus på det sociala samspelet, lärprocessen och språket.  

5.1 Sociokulturella perspektivet 

Säljös (2014) tolkning av Vygotskijs sociokulturella perspektiv är att människan är en 

biologisk såväl som kulturell och historisk varelse. Människans kulturella utveckling börjar vid 

kommunicerandet med omvärlden. Enligt Säljö (2014) betonade Vygotskij att det finns 

grundläggande skillnader för psykologiska funktioner. Till det lägre hör till exempel betingade 

reaktioner eller grundläggande biologiska beteenden som små barn behärskar. Med dem högre 

menas de kulturellt bundna kunskaper människan tar till sig och sedan kan förmedla. Dessa 

kunskaper kan vara hur vi kommunicerar, minns, utför handlingar och förstår oss själva och 

andra vilket till exempel sker när barn leker.  

Både läroplanen för förskolan 2010 och Vygotskij (1933/2002) framhåller att barn tränar på 

samspel och bearbetar sina upplevelser och erfarenheter i leken. Larsson (2013) lyfter ett 
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exempel på hur barn erövrar kunskap i leken med hjälp utav varandra. Barn behöver ordentligt 

med tid att relatera till nya kunskapsområden menar Thulin (2010). I leken finns det utrymme 

för barnen att relatera till sina upplevelser och erfarenheter och därför är leken den främsta 

källan till självutveckling för barn (Vygotskij, 1933/2002). Vygotskijs (1995) teori beskriver 

att barns idéer och handlande bygger på deras erfarenheter. Det barn konstruerar är egentligen 

ett återskapande av vad dem varit med om tidigare och på så vis är kreativitet förknippat med 

både minnet, intressen och behov. Vygotskijs begrepp, proximal utvecklingszon kan ske bland 

annat i leken då barnet tar ett steg över sitt faktiska tillstånd i utvecklingen tillsammans med ett 

annat barn eller pedagog då detta sitt normala vardagliga beteende till en lite högre nivå 

(Bodrova, 2008). 

 

Språk och användningen av artefakter är kulturella redskap. I det sociokulturella perspektivet 

är språket det främsta kommunikativa redskapet som finns till människans förfogande. 

Barnböcker med ett konkret innehåll återskapas av barnen i leken vilket i sin tur utvecklar 

språket. Vygotskijs uppfattning om språkutveckling är att när små barn använder språket 

utvecklas det konkreta tänkande till ett mer begreppsmässigt tänkande (Bodrova, 2008). Det 

leder till en förståelse och skapar mening i leken, användandet av artefakter och dem egna 

handlingarna. Språket är vårt främsta redskap att kommunicera erfarenheter med varandra, det 

skapar oss ett gemensamt hjälpmedel ur ett socialt eller kollektivt minne för en grupp 

människor (Säljö, 2015).  

 

Samspelet är en viktig del i teorin då lärande sker genom interaktion med andra och genom att 

härmas lär sig barn att förstå vad andra gör. Williams (2012) tolkning av Vygotskij är att barn 

erövrar ny kunskap i två steg. I det första steget finns den redan inlärda kunskapen som barnet 

har sedan tidigare. I det andra steget kan barnet i samspel med pedagog eller en kunnigare vän 

vägledas att ta till sig ny kunskap. När det andra steget genomförs kallar Vygotskij det för den 

proximala utvecklingszonen (Williams). Lärarens handlingar är viktiga för barnets utveckling 

när de lär sig samhällets regler och funktion. Då lärande sker i sampel med andra är det viktigt 

att pedagogen är medveten om sitt agerande och vad hen säger eftersom lärande sker hela tiden 

(Säljö, 2011). 

 

 

6 Metod 
I det här kapitlet förklarar vi våra val av metoder och arbetets avgränsning. Här ges en 

redogörelse av hur insamlandet av empirin som arbetet vilar på har genomförts och hur 

resultatet har analyserats. Vi har genomfört två fallstudier på olika förskolor med 

naturvetenskaplig profil. Fall 1 genomfördes på Biets förskola där vi använt oss av video 

stimulated reflections, fortsättningsvis kommer vi skriva VSR. Och Fall 2: genomfördes på 

Spindelns förskola där vi har använt oss av en semistrukturerad intervju. Fortsättningsvis 

kommer vi skriva dem som fall 1 och fall 2. Fallstudierna har genomförts med två olika 

metoder då vi inte hade möjlighet att göra VSR på båda förskolorna. Olika metoder kan 
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komplettera varandra menar Yin (2007), då olika metoder kan stödja varandra. I den 

avslutande delen av kapitlet förklarar vi de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till. 

 

Den första förskolan som omfattar fall 1 har 24 barn varav sju av dem är mellan ett till tre år 

gamla. Förskolan startade år 1994 och fyra av dem totalt fem i personalen är förskollärare och 

tog examen år 1993 vilket är en bidragande faktor då vi begränsat oss till att intervjua 

förskolelärare med förskolelärarexamen.  

Den andra förskolan som omfattar fall 2 har 50 barn varav 12 är mellan ett och tre och ett halvt 

år gamla. Förskolan startade år 1989. På avdelningen arbetar tre förskollärare och en 

barnskötare. Förskolläraren som var med på intervjun tog sin förskolelärarexamen år 2014. När 

de arbetar med tema är alltid två förskolelärare med.   

  

Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet och med en innehållsanalys har vi tagit 

stöd av Bryman (2013) till vårt val av kvalitativa metoder. Författaren menar att med kvalitativ 

metod är det viktigt för forskarna att förstå den verklighet som intervjupersonerna återspeglar. 

Studien har genomförts med kvalitativ metod då vi valt att använda oss av VSR och 

semistrukturerad intervju. Utifrån studiens syfte, som är att bidra med ökad kunskap inom 

naturvetenskaplig ämnesdidaktik riktat mot dem yngre barnen i förskolan vill vi undersöka hur 

pedagogerna utformar lärandesituationer inom naturvetenskap för dem yngsta barnen på två 

förskolor har vi använt oss av fallstudie som forskningsdesign. Bryman (2013) menar på att 

med fallstudie avser man gå på djupet i utforskandet och därför har vi även använt oss utav två 

förskolor med naturvetenskaplig profil som utgör de två fallen. Genom att använda målinriktat 

urval försäkrar vi oss om att naturvetenskapligt arbete är förekommande på förskolorna och vi 

kan få det djup och den detaljerade bild av ämnesdidaktiken anpassad till dem yngsta barnen 

som vi söker med hjälp av fallstudie.  

 

Fall 1: Biets förskola 

Med stöd av det sociokulturella perspektivet vill vi undersöka hur pedagogerna utformar 

lärandesituationer inom naturvetenskap för dem yngsta barnen på två förskolor. Vi har med 

stöd av Bryman (2013) valt att genomföra fall 1 med VSR som metod. Vi kommer att i enlighet 

med Haglunds (2003) riktlinjer för VSR först videoobservera en aktivitet ur verksamheten som 

ska utgöra reflektionsunderlaget först. Sedan nära inpå observationstillfället tittar vi och 

pedagogerna på filmen tillsammans och reflekterar kring dem sekvenser som pedagogerna 

väljer Videon blir ett hjälpmedel för dem intervjuade att komma ihåg vad som hände under 

aktiviteten och att se sitt agerande ur ett observerande perspektiv eller beskriva tankarna 

bakom sitt agerande. Det finns ingen färdig mall för hur VSR ska användas utan utformningen 

av metoden varierar från fall till fall. Vi valde att titta på hela filmen tillsammans med 

intervjupersonerna och pausade filmen när de ville ta upp eller reflektera kring en händelse i 

filmen. Flera gånger ledde reflektionerna till andra naturvetenskapliga händelser ur 

verksamheten. Vi som intervjuare och pedagogernas tolkning av materialet kan skilja sig åt 

men utifrån denna metod ges pedagogerna möjlighet att förklara sina intentioner och agerande 

i videon (Nguyen, McFadden, Tangen & Beutel, 2013). Metoden ger utrymme för dem 
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intervjuade pedagogerna att tillägga egna uppfattningar och synvinklar som inte framgår ur det 

videoinspelade materialet. Detta tar vi stöd av från Bryman (2013) som menar att personen 

som intervjuar får en bred och individuell bild av intervjupersonens uppfattning om det som 

berör ämnet. En begränsning med VSR är att pedagogernas totala uppfattning om den 

naturvetenskapliga ämnesdidaktiken kan begränsas till att endast synliggöra vad som syns i 

observationsvideon (Nguyen, m.fl. 2013). 

Vi kommer att observera med icke-deltagande karaktär som enligt Bjørndal, (2011) kan bidra 

till en högre kvalitet på observationerna. Det innebär att vi som observatörer inte deltar i 

aktiviteten utan sitter bredvid. En okänd observatör kan påverka deltagarnas beteende innan de 

vant sig vid observatörens närvaro. En problematik som kan uppstå vid en studie på en förskola 

där observatörerna sedan tidigare inte är kända och när dessa är icke-deltagande observatörer 

kan enligt Patel & Davidson (2011) medföra ett obehag hos deltagarna. För att undvika obehag 

hos deltagarna vid observationstillfället kommer vi att hälsa på förskolan dagen innan och 

prata med pedagogerna och barnen.  

 

Fall 2: Spindelns förskola 

Till fall 2 kommer vi att genomföra en semistrukturerad intervju. Vi har valt i enighet med 

Bryman (2013) öppna frågor för att ge pedagogen möjligheten att svara och berätta med egna 

ord. Vi vill få reda på pedagogens tankar om vårt valda ämne. Genom semistrukturerad intervju 

med sin öppenhet kan intervjupersonen berätta fritt om vad som är viktigt och särskilt värt att 

nämna angående naturvetenskapen som sker på förskolan. Utifrån studiens syfte som är att 

bidra med ökad kunskap inom naturvetenskaplig ämnesdidaktik riktat mot dem yngre barnen i 

förskolan. Med stöd av det sociokulturella perspektivet vill vi undersöka hur pedagogerna 

utformar lärandesituationer inom naturvetenskap för dem yngsta barnen på två förskolor, har vi 

formulerat frågor som stöd att förhålla oss till ifall vi kommer ifrån ämnet. Frågorna kommer 

nödvändigtvis inte användas utan användandet av dem beror på hur intervjun tar vändning och 

utformar sig.  

Genom att ljudinspela intervjuerna kan vi transkribera materialet vi får fram i dem och urskilja 

och upptäcka det allra väsentligaste i förhållande till vårt syfte (Bjørndal, 2011). Författaren 

menar på att viktiga detaljer kan upptäckas som annars kan missas om endast anteckningar förs 

under intervjuernas gång. 

Nackdelarna med att använda sig av två olika intervjumetoder är att de genomförs på olika sätt 

och ger olika resultat. Med VSR får pedagogerna förklara de bakomliggande tankar kring 

aktiviteten som videoobserveras. De blir också påminda om vad som sker och kan förklara 

kring valen de gör och tankar som de hade under aktivitetens gång. De får berätta fritt utifrån 

videoobservationen och vårt ämne. Med semistrukturerad intervju får pedagogerna också fritt 

berätta om sina tankar kring ämnet men det blir på ett sätt styrt då ämnet och frågor är 

förutbestämda. Å andra sidan kan dessa två intervjumetoderna stödja varandra och öka 

trovärdigheten på forskningsområdet. Detta stöds av Yin (2007) som menar på att olika 

metoder kan komplettera varandra vilket gör undersökningen mer pålitlig.  
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6.1 Urval  

Vi har utgått från Bryman (2013) och gjort ett målinriktat urval och valt två förskolor med 

naturvetenskap och teknik som inriktning. Nackdelen med ett målinriktat urval enligt Bryman 

är att resultatet inte blir generellt för alla förskolor utan bara på dem som studien genomförts 

på. Med stöd av det sociokulturella perspektivet vill vi undersöka hur pedagogerna utformar 

lärandesituationer inom naturvetenskap för dem yngsta barnen på två förskolor med 

naturvetenskaplig profil. Valet gav en starkare försäkran om att ämnet var en naturlig del i 

verksamheterna och kontinuerligt förekommande. Studien begränsades till dem yngsta barnen 

mellan ett och tre år då våra frågeställningar endas omfattar den åldersgruppen.  

6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Utifrån arbetets kvalitativa metod, syftets intentioner och våra forskningsfrågor: Hur utformar 

pedagogerna ett naturvetenskapligt arbetssätt för dem yngre barnen på förskolorna? Vilka 

ämnesdidaktiska redskap använder pedagogerna i naturvetenskapligt arbete med dem yngre 

barnen på förskolorna? Har vi valt att analysera vår empiri med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys med konventionell art. En innehållsanalys innebär att en konkret beskrivning 

görs av materialets innehåll (Bryman, 2013). 

 

Kvalitativ innehållsanalys beskrivs av Hsieh & Shannon (2005) snarare som en forsknings 

teknik än metod. Innehållsanalysen är en flexibel metod i analysförandet av textdata. Exempel 

på textdata kan vara i tyckt form, enkätfrågor, intervjuer, observationer eller tryckta texter som 

böcker eller artiklar. Vidare menar författarna att metoden kan variera utifrån forskningens 

frågeställningar och syfte. En problematik som kan uppstå är då den breda och ibland vaga 

definitionen av tillvägagångssättet i användningen av kvalitativ innehållsanalys kan begränsa 

tillämpningen av den. Syftet med en innehållsanalys är att lyfta innehållet av den textdata som 

studeras. Bryman (2013) beskriver Berelsons definition av innehållsanalysen som handlar om 

att urskilja det som är konkret eller det mest uppenbara i den text som analyseras.  

 

Hsieh & Shannon (2005) har identifierat tre inriktningar inom kvalitativ innehållsanalys och de 

är konventionell, riktad och summerande innehållsanalys. Till dessa arbetar man med hjälp av 

kodningsschema för att säkerställa studiens pålitlighet. Användningen och framställningen av 

ett kodningsschema varierar mellan dem olika inriktningarna. I innehållsanalysen av 

konventionell art skapas ett kodningsschema i efterhand baserat på vad som framgår av det 

textdata som studien baserar sig på (Hsieh & Shannon, 2005). Studien kommer att analyseras 

utifrån en konventionell innehållsanalys. Innehållsanalyser baseras främst på intervjuer med 

öppna frågor. Genom att fördjupa sig i det befintliga materialet kan nya insikter klarläggas och 

kategorier framkommer ur den data som valts ut för att analyseras. Vi valde innehållsanalys 

som hjälpmedel att analysera materialet då våra metoder är VSR och semistrukturerad intervju 

som gav oss ett ostrukturerat material. För att få ut vad materialet i själva verket berättar är 

innehållsanalysen ett verktyg som hjälper oss att avkoda det. 

  

Vi kommer att börja med att läsa igenom de transkriberade textdata flera gånger för att bli 

bekanta med materialet. Därefter kommer vi att plocka ut de delar som är mest relevanta i 
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förhållande till forskningsfrågorna. Ur dessa citat kommer det konkreta som utgör det 

väsentliga kodas, och dessa koder kommer att kategoriseras och analyseras. Kategorier som 

framkommer är inte förutbestämda som i enlighet med konventionell innehållsanalys utan 

skapas utefter analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004).   

  

Problematiken med en konventionell innehållsanalys är att kategorierna skapas utefter dem 

koder som framkommer ur de citat som väljs ut. Därför kan ett kodningsschema inte skapas i 

förväg utan baseras istället på vad koderna säger och som utgör resultatet i studien (Hsieh & 

Shannon, 2005). En annan faktor som spelar in menar Bryman (2013) är att det inte går att 

utesluta forskarens egen tolkning av vad som är en kod i textdata utan kan påverkas av 

avkodarens erfarenhet av ämnet som studerar. 

6.3 Genomförande  

Vi genomförde en VSR där två pedagoger höll i experimentet och sex barn i åldern två till tre år 

deltog till fall 1. Den naturvetenskapliga aktivitet som videoobserverades handlade om 

plantering av citronkärnor och äppelkärnor. På förskolan där den andra fallstudien 

genomfördes, fall 2, ogillades idén om att filma främst av etiska aspekter, då gjorde vi istället 

en semistrukturerad intervju med en pedagog. Vi båda deltog under de två intervjutillfällena.  

När videoobservationen som skulle utgöra underlag för intervjuerna till fall 1 skulle 

genomföras kom vi tidigare till förskolan för att bekanta oss med barnen. Vi pratade med dem 

och de visade oss runt på förskolan. Pedagogerna berättade innan experimentet utfördes att den 

här typen av aktiviteter inte brukade förekomma för dem yngre barnen utan de inriktade sig 

mer på att fånga barnens intresse i stunden. Vi videoobserverade en naturvetenskaplig aktivitet 

vid ett tillfälle med två pedagoger inomhus. Kort därefter genomförde vi en intervju med de 

deltagande pedagogerna med VSR som intervjumetod där videon från observationen var 

reflektionsmaterialet. På grund utav tidsbristen deltog båda pedagogerna i VSR samtidigt. Det 

resulterade i att pedagogerna hjälpte varandra att komma ihåg och beskriva förskolans metoder 

och hjälpmedel i naturvetenskapliga aktiviteter. Efter videoobservationen genomfördes 

intervjun där en diskussion fördes om vad vi såg på filmen efterhand som vi tittade på den och 

hur de arbetar med naturvetenskapligt arbetet för dem yngsta barnen i förskolan. Vi använde 

oss av metoden för att vi ville ha pedagogernas syn och åsikter om aktiviteten och diskutera 

deras reflektioner om sitt agerande kring utformandet av lärandesituationer och 

ämnesdidaktiska redskap. På så sätt kunde vi få reda på deras bakomliggande tankar till valet 

av aktivitet och genomförande.  

 

Till Fall 2 genomfördes en semistrukturerad intervju med en av pedagogerna på förskolan. 

Intervjun startade med inledningsfrågor runt pedagogen och förskolan. Därefter övergick 

samtalet till förskolans naturvetenskapliga tema och ämnesdidaktik för dem yngsta barnen. 

Pedagogen berättade fritt och höll sig bra till ämnet. Ibland hamnade vi på sidospår och fick 

leda tillbaka till ämnet med hjälp av frågor från intervjuguiden (se bilaga 4). När intervjun 

började gå mot sitt slut ställde vi avslutande frågor om förskolans och barngruppernas storlek, 

hur många förskollärare och barnskötare där finns och hur många barn mellan ett och tre år som 

går där.  
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6.4 Genomförande av transkribering 

När vi transkriberade vårt material som innefattar en intervju på 45 minuter och en intervju på 

30 minuter, började vi med att lyssna på hela ljudinspelningarna först en gång och därefter 

valde vi ut de delar som passade till våra frågeställningar och syfte. Därefter lyssnade vi på det 

inspelade materialet ytterligare en gång för att avgöra tidsramen för de olika delarna som 

passade. Efter det lyssnade vi på ett stycke i taget och transkriberade vad som sades under 

intervjuerna samt vem som sa vad. Vi sorterade de transkriberade citaten i olika rubriker som vi 

kunde urskilja. Rubriker skapades av kategorierna som framkom med hjälp av 

innehållsanalysen. Alla deltagare har tilldelats fiktiva namn för att bevara deras anonymitet i 

enlighet med vetenskapsrådets etiska principer.  

6.5 Etiska principer 

I enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer (2002) har vi uppfyllt informationskravet 

genom att pedagoger och föräldrar har tagit del av studiens syfte i form av ett informationsbrev. 

I brevet fick föräldrarna ta ställning till om dem godkände sitt barns medverkande genom 

signatur och kryss i ja eller nej ruta (se bilaga 2). Pedagogerna fick muntligt ta ställning efter att 

de läst informationsbrevet (se bilaga 1 och 3). Barn och pedagoger blev muntligt informerade 

innan filminspelningen genomfördes att de när som helst kunde avsluta sin medverkan. 

Pedagogerna fick ta del av samma information innan intervjuerna genomfördes och att 

ljudinspelning av dem gjordes. Under observationstillfällena och intervjutillfällena har vi gjort 

vårt yttersta för att vara lyhörda och uppmärksamma på om någon av dem deltagande velat 

avvika. På så vis har vi uppnått samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har uppnåtts då dem 

deltagande personernas och förskolans riktiga namn ersatts med fiktiva namn. Det insamlade 

materialet har förvarats oåtkomligt för utomstående. Det insamlade materialet har bara använts 

för examensarbetets ändamål, genom detta har vi uppnått nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002). 

7 Resultat och analys  
Resultatet som presenteras i det här kapitlet utgörs av transkriberingarna från diskussionen 

med video stimulated reflecation och den semistrukturerade intervjun. Med en konventionell 

innehållsanalys har vi analyserat och lyft fram det väsentliga ur empirin för att kunna få svar på 

våra frågeställningar. Alla personer i de transkriberade citaten har tilldelats fiktiva namn. 

Förskolorna kallar vi för fall 1 och genomfördes på Biets förskola och fall 2 genomfördes på 

Spindelns förskola. Kapitlet avslutas med en gemensam sammanfattning av resultaten som 

kommer att bearbetas och lyftas fram ännu mer i diskussionen.  

7.1 Fall ett: Biets förskola 

När vi genomförde VSR så tittade vi på hela filmen och pausade den när pedagogerna ville ta 

upp något eller något de hade att reflektera över.  

Upprepning som metod  

På videon satt Robin och Kim med barnen i en halvcirkel och samtalade om kärnor och hur de 

hade gått tillväga senaste gången de planterade kärnor. Vi pausade filmen då Robin och Kim 
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började prata om hur de brukar använda upprepning i det naturvetenskapliga arbetet i 

förskolan. 

  

Robin- Och då gör vi samma experiment ganska många gånger. Man gör samma grej flera gånger, 

kanske inte tre gånger på raken men om man gör ett en vecka så går det några veckor så gör man samma 

grej igen.  

 

Kim- Så det återkommer som en upprepning. 

 

(…) 

 

Robin- Dels så kan vi köra tema som planteringen eller med syre. Och dels så kan du återuppleva 

experimenten. För och se. Du får liksom lite kvitto på vad dem har tagit till sig. 

 

Kim- Ja och sen blir det en för barnen så tror jag att eller vi tror, tror jag att det blir  

väldigt tryggt. För då känner dem (Kim härmar hur ett barn kan tänka) det här har jag gjort förr, för det 

här känner jag igen. Nu kan jag också säga nu kan jag också prata. 

Kim- För det märker man ju dem här som liksom kanske är lite sådär. 

Robin- Som sitter och tittar på första gången (båda säger något samtidigt). 

Kim- Tredje gången så, (Kim härmar hur ett barn kan tänka) amen jag tror att det händer, jag tror det blir 

så. 

Intervjuare A- Aa. 

Kim- Och det ser man ju när man gör det så alltså tredje gången eller andra gången eller 

fjärde gången så ser du det. 

I naturvetenskapligt arbete lyfter pedagogerna upprepning som metod dels för upprepningens 

skull även om de inte tar upp varför och dels som en metod att få barnen att känna sig trygga i 

att delta i experimentet. Vidare menar pedagogerna att genom att upprepa samma experiment 

flera gånger så kan barnen bekanta sig med och ställa hypoteser om fenomenet som undersöks. 

Pedagogerna tycker även att de kan se om eller vad barnen har tagit till sig för lärdomar från de 

tidigare tillfällena genom att upprepa samma experiment.  

 

En tanke bakom att använda hela frukter 

Vi tittar på videoobservationen tillsammans och ser hur Kim tar fram frukter som hon delar och 

barnen får se att det finns kärnor i dem som de tillsammans börjar plantera. Barnen fick med 

flera sinnen både titta, känna, smaka och lukta på dem olika frukterna. Vi pausade filmen då 

Robin börjar reflektera kring sättet de presenterade kärnorna på.   

Robin- Alltså som det vi med, pratade från början som att komma med ett gäng färdiga 

kärnor, här! nu ska vi plantera. Utan. 

Kim- Det är en tanke bakom det med.  

Robin- Var kommer kärnorna ifrån, de här kärnorna kommer från en citron, de här 

kärnorna kommer från ett äpple, de får se, de sitter här inne och vi tar ut dem.  

Intervjuare B – mm. 

Robin- Så att det inte är bara här kommer jag med äppelkärnor, här kommer jag med citronkärnor. Utan 

du får liksom helheten kring, ah alltså dem kan smaka på dem och dem kan lukta på dem. 
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Pedagogerna syftar på hela fruktens betydelse för att barnen en bättre helhetssyn av frukten. 

Pedagogerna hade en bakomliggande tanke med att presentera hela frukter och kunde då även 

ta med flera sinnen i experimentet som smak och lukt. Genom experimentet förtydligade 

pedagogerna att olika frukter har sina egna kärnor. Pedagogerna betonade att barnen både 

kunde smaka och lukta på frukterna uppfattar vi som att de är medvetna om att ju fler sinnen 

som inkluderas i ett lärtillfälle desto starkare blir minnet av det. 

 

 

Kunskap omvandlas i leken 

Samtalet fortsatte och pedagogerna kom in på hur de kan se om barnen tagit till sig något från 

experimenten genom att iaktta barnen i den fria leken. Pedagogerna berättar om ett tidigare 

tillfälle när de arbetade med densitet.  

Robin- och det är grejen med små barn, som vi körde mycket på flyta-sjunka och dem tyckte det var 

roligt när vi hade det. Men sen tre veckor efter detta lekte dem flyta-sjunka med allting dem hittade. Inne 

och dem skulle ha vatten ute. 

Kim- I den fria leken sen, om du är där och om du iakttar så ser du vad dem faktiskt tagit till sig där 

väldigt mycket.  

Robin – (Robin citerar vad ett barn frågat vid ett tidigare tillfälle) Får vi leka flyta, sjunka eller får vi 

plantera kärnor.  

Robin- Ta fram material och finnas tillgänglig utan att kanske störa dem i det dem har tänkt för dem 

kanske inte, vissa vill leka experimentet rakt av, andra vill göra det på sitt eget sätt.   

Kim- Mm. 

Robin - Men att, att du är där och gör det möjligt för dem.  

I detta citat berättar pedagogerna om att ha material tillgängligt för barnen så att de kan leka 

med det även efter att ett experiment genomförts. Pedagogerna lyfter leken som ett sätt för 

barnen återuppleva experimenten. Pedagogerna behöver vara där och stötta upp med material 

och göra det tillgängligt för dem. När pedagogerna observerar leken kan de få syn på vad 

barnen faktiskt har tagit till sig. 

 

Ella tar plats 

I videoobservationen ser vi att Ella tar mer plats jämfört med dem andra barnen genom att hon 

pratar mer och rör sig mer runt materialet. På videon får Ella hjälp av pedagogerna att svara på 

frågor och hon visar med kroppsspråk vad hon menar när hon saknar ord att beskriva. 

Intervjuare A- Jaa Ella blir ju lite ledare här.  

Kim och Robin- Aa, ja. 

Intervjuare A - Ser ni det som positivt eller negativt? 

Kim- Det kan vara, när det är små barn så är det ändå bra att det är någon som ändå tar lite 

täten bland barnen tror jag.  

Robin- Det växer hon också av att få den möjligheten att eh för henne är med i den stora 

gruppen ibland också hon går lite mellan just nu, eh där är hon ju minst och kanske 
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inte har så jättemycket ord. Alltså där är dem större som aa (Robin härmar hur Ella kan tänkas känna i 

den lilla gruppen) men här kan jag. 

Robin- Här får hon komma fram och visa att (Robin härmar hur Ella kan tänkas känna i den lilla gruppen) 

jamen jag kan faktiskt.  

Robin- Och det tycker jag är lite positivt att dem andra också ser att (Robin härmar hur barnen kanske 

känner) jaa men vist man kan svara, man kan komma med idéer.  

Kim- Dem lär ju av henne liksom. 

Pedagogerna låter Ella ta plats då hon kan visa dem andra barnen att det är helt okej att ställa 

hypoteser. Pedagogerna upplever att både Ella och gruppen gynnas av att hon tar för sig under 

experimentet. Enligt pedagogerna lär de yngre barnen av henne vilket de tycker är bra. 

Pedagogerna upplever att Ella blir som ett hjälpmedel, så att de andra barnen också ska kunna 

våga ta för sig när de ser att hon välkomnas att göra det. Detta samspel som sker mellan 

deltagarna tyder på att Ella och barnen hamnar i den proximala utvecklingszonen.  

Lilla Spöket 

Pedagogerna berättar om ’’Lilla Spöket’’ som brukar vara med under experimenten. Lilla 

Spöket är inte med på filmen utan kommer in när pedagogerna reflekterar kring hur man lockar 

med sig barnen när de gör experiment.  

Kim- Så, så skulle han ha ett problem varje dag, så ska Lilla Spöket bada i den här poolen och där är inget 

vatten. Vattnet är här borta hur ska han få dit det och det här är hjälpmedlen. 

Robin- Hur ska vi lösa det. 

Kim- Så hur löser vi det, då kanske vi måste göra en hävert eller ja någonting.  

Robin- Så vi skrev ihop en historia om Lilla Spökets problem, som han hade så får  

barnen hjälpa till och lösa det. 

Kim- Det är ju Lilla Spökets funktion i det hela. 

Kim- Så då känner dem sig säkert lite viktiga åhh.  

Robin- Och så vet man att lilla spöket kommer till samlingen så vet man att aha nu blir 

det lite experimentstund, o då blir man lite inställd på aha. 

Intervjuare A - så han var ett redskap för att fånga barnen? 

Kim och Robin- Mm precis. 

Kim – Då hade du gjort en större lilla spöket, eh jaa en lite mer rejäl docka och då 

pratade han till barnen, och det blev väldigt så eh dem blev såhär oh pratade till  

honom, vi var ju inte där liksom. Det var lilla spöket.  

Robin - Det var Lilla Spöket. 

Kim - Dem hade en dialog med honom. 

Robin – Så det är som ett hjälpmedel.  

(….) 

Robin – För den funkar ju nästan. Funkar ju jättebra till dem stora också men det 

kanske är ibland lättare att fånga dem små med en sådan liten docka också.  
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”Lilla Spöket” följer barnen genom de experiment som utförs på Biet. Han används som ett 

redskap för att locka barnen till deltagande i olika problemlösningar. Pedagogerna berättar att 

barnen knappt märkte av att de var där för de vände sig bara till Lilla Spöket. När Lilla Spöket 

kom till samlingen så blev barnen förberedda på att det var dags att experimentera. Lilla 

Spökets funktion säger pedagogerna är att komma med ett problem som barnen får lösa och då 

får de känna sig viktiga. Barnen vänds till dem kunniga. Deras hypoteser sätts i handling och de 

är barnen som får styra. 

Frågor och hypoteser 

Vi tittar på filmen då pedagogerna frågar barnen vad som hände med kärnorna sist dem 

planterade och om vad kärnorna behöver för att kunna gro. Filmen pausades och Robin och 

Kim började reflektera kring vad man kan få reda på genom att fråga barnen.   

Robin – Att dem är med liksom från början och ser vart allt kommer ifrån.  

Kim – Mm mm. 

Robin - Och att det inte är färdigserverat. Man försöker ställa lite frågor under samlingen, men vad hände 

nu? Vad tror du ska hända, har det hänt någonting? 

Intervjuare B – Ah. 

Robin – Är det någonting du känner igen sedan tidigare? 

Pedagogerna anser att det är viktigt att ställa utmanande frågor till barnen både under och efter 

naturvetenskapliga aktiviteter. Barnen får komma med egna funderingar och hypoteser. 

Pedagogerna tycker även att de bör ställa återkopplande frågor till barnen, till exempel om 

barnen känner igen fenomenet sedan tidigare. Då kan man prata om det som händer under 

experimentets gång och koppla detta till barnens tidigare erfarenheter.   

Att fånga barnen i stunden 

På filmen ser vi ett barn som tittar bortåt ut genom fönstret. Eftersom att hennes blick är fäst 

ditåt fast att de andra barnen och pedagogerna tittar och pratar om experimentet så börjar Kim 

och Robin att reflektera kring hur de brukar göra eller borde ha gjort vid andra och detta 

tillfälle. De tar upp hur gruppstorleken påverkar barnens förmåga att koncentrera sig och 

fördelen med att vara två pedagoger vid sådana här experiment. 

 

Kim- Det måste ju vara roligt, det måste fånga barnen, dem måste ju tycka det är kul. Annars så drar ju 

dem. 

Robin- Ja, man märker ju, det märks snabbt om du har för stor grupp ehm, alltså man det är ju lite på 

gruppstorlek och gruppsammansättning ibland kan det räcka med att det är ett barn hittar något annat 

som är intressant. Så har du fyra barn till, som ligger i en hög där borta istället för att fokusera på 

experimentet. Så det gäller ju att hålla i hela gruppen. 

(…) 

Kim- Men det är ju jätteolika. Det där får vi ju känna av lite grann, från gång till gång, faktiskt. Eller om 

dem kanske inte får prata färdigt om vad dem har gjort kanske i helgen eller vad det nu kan vara. Då kan 

det mitt i alltihop komma bara (Kim citerar ett barn från et tidigare tillfälle) ahh fast jag var på simhallen 

och åkte den gula rutschkanan i helgen. 

Robin- Då har dem en diskussion om simhallen istället. 
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Kim- Okej, så då pratar vi ahh, jaa! Då får vi ta det. 

Robin- Det här om att hålla i gruppen och lite grann att framför att med små barn också sitta två så att den 

som håller i experimentet kan liksom ägna sig åt det så kan den andra hjälpa till med åh men titta nu det, 

nu får vi kika lite här. Att man hjälps åt lite grann. För att det är ju så med små barn att, där ser jag något 

roligt, jaha att man liksom får… 

Pedagogerna upplever att de yngsta barnen kan ha svårt att fokusera om något annat stör deras 

koncentration. För att bevara deras intresse för den aktivitet som äger rum tycker de att det är 

bra att vara två som håller i aktiviteten. En som håller i den och en som hjälper barnen att 

fokusera. Till exempel om ett barn har något viktigt som hen önskar att få berätta om, då måste 

man låta barnet göra det annars kommer hen ändå inte att kunna fokusera på experimentet. 

Trots att pedagogerna försöker rikta barnens fokus mot aktiviteten tolkar vi att de är måna om 

att lyssna in barnen och höra vad de har att säga.  

 

Pedagogerna fortsätter diskussionen om hur de gör för att behålla barnens intresse i olika 

situationer och varför det är viktigt att fånga intresset i stunden.  

 

Kim- Just så med dem små som vi sa i början där att, fånga dem i stunden liksom, åh en geting jaha den 

kan flyga, hur kommer det sig, alltså. 

Robin- För dem är intresserade av getingen just då så kanske inte dem är jätteintresserade av att, ah nu 

ska vi göra ett experiment med vatten. 

Kim- Så det är det som är roligt just nu eller så. Som när jag kom hit idag så höll dem på med sniglar. 

Intervjuare A- Då lägger ni mycket vikt vid att fånga barnens eh. 

Robin- Jaa. 

Kim- Jaa precis. 

Intervjuare A- Hur går man vidare med det då att (härmar hur ett barn skulle kunna uttrycka sig) Åh den 

flyger? 

Kim- Nej men då får man, man har ju ofta som en Ipad med ute liksom så kan man kolla upp och läsa. 

Om varför behövs, varför finns det getingar? Vad ska dem vara bra för? Vad är det för färg? Vad händer 

om man blandar dem? 

Robin- Då med att getingar flyger då kan man ju börja jobba vidare med luft och andra luftexperiment. 

Pedagogerna upplever att det är viktigt att fånga barnens intresse i stunden, till exempel om ett 

barn får upp intresset för en geting, är det bra att passa på när intresset finns där så att 

möjligheten att skapa ett lärtillfälle inte går förlorat. För att gå vidare med ett barns upptäckt 

menar pedagogerna att man undersöker helheten runt getingen och tittar på dess betydelse för 

ekologin. Det kan leda till ett tema runt getingens livsvärld. Pedagogerna ser också möjligheter 

att ta getingens flygförmåga till nästa steg i form av luftexperiment. Med detta betonar 

pedagogerna enligt vår tolkning att fånga barnens intresse är deras grundsten i arbete med 

naturvetenskap.  
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Intervjun avslutas med att vi ställde en avslutande fråga till pedagogerna om de kunde berätta 

vad som är speciellt viktigt att tänka på i utformandet av naturvetenskapligt arbete för dem 

yngsta barnen.   

Kim- Just att ta tillfällena när de kommer, kommer från dem. 

Robin- JA! 

Kim- Asså just när det gäller små barn, att fånga dem i stunden liksom. 

Robin- Det måste vara på deras. 

(….) 

Robin- Där kommer det in på upprepning också. Gärna upprepa samma experiment eller liknande eh 

inom samma område gärna så att dem. För du starta igång någonting, någonting som dem får jobba 

vidare på som upprepning.  

Kim - Och en hög igenkänningsfaktor att det är någonting dem kan relatera till. 

Robin- Aa. 

(….) 

Robin - Så som sagt upprepning, och liten grupp inte många när du kör med små barn, ehm vad skulle jag 

mer säga, ta dem i stunden. 

Kim- Nämen också att vi pedagoger är medvetna om vad vi gör och varför vi gör det. 

Pedagogerna tycker det är viktigt att upprepa samma eller liknande experiment flera gånger när 

de arbetar med tillexempel vatten eller syre. Experimenten ska vara nära relaterade till barnens 

vardag och livsvärld så att de kan relatera till vad som undersöks tycker pedagogerna. Barnens 

spontana frågor kan tas till vara på genom att lyfta dem just när barnen frågar, då fångar 

pedagogerna barnens intresse. Pedagogerna tycker att gruppstorleken ska vara liten. Kim säger 

att de som pedagoger ska vara medveten om vad de gör och varför de gör det. Vi upplever att 

de har en tanke bakom det naturvetenskapliga arbetet i verksamheten. 

7.2 Fall två: Spindelns förskola 

När vi genomförde den semistrukturerade intervjun började vi med att ställa en fråga om deras 

tema och pedagogen började berätta hur de kom in på temat och hur de arbetar med 

naturvetenskap med dem yngsta barnen. Vi hade fler frågor och några av dem fick vi besvarade 

då pedagogen tog upp det i sitt berättande. Var det någon fråga vi ville få svar på ställe vi den, 

vi kom även på följdfrågor på det hon berättade.  

Barnens intressen 

Vi frågade Alex om hon kunde berätta om det tema som de arbetar med på hennes förskola. 

Alex berättade om hur de kom in på det nya temat om spindlar och småkryp och hur det 

baserade sig på barnens intressen. 

Alex - För jag märkte ju då under våren att barnen var väldigt intresserade av spindelnät och allt smått 

sådant där vi råkade springa på när vi var ute och gick va. Så jag föreslog faktiskt att vi skulle till hösten 

då det som vi kört nu detta året insekter alltså smådjur överhuvudtaget. För det vi märkte, att ju det var 

det att dem var intresserade av.  

Pedagogen berättar att barnens intressen fick styra valet av tema. Intresset hos barnen väcktes 

när de var ute i naturen och pedagogen tog då tillvara på när barnen uppmärksammade och 

intresserade sig för spindelnät och andra insekter.  
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Olika arbetssätt och förutsättningar för lärande 

Medans Alex berättade kom hon in på att de arbetar med olika material till sitt tema.  

Alex- Ja så vi jobbade med det fram till jul kan man säga med spindlarna. Vi alla gjorde rep alltså, så som 

jag sa. Sen så fick dem ju göra spindlar då. Dem var inte sådär jättehållbara i lera, så vi försökte du vet 

med kastanjer.  

Intervjuare A- Gjorde i olika material? 

Alex- Gjorde i olika material ja, och liksom lät dem efter egen förmåga att, efter egen förmåga att göra 

spindlar. 

Pedagogen berättar att de skapar spindlar i olika material. På så vis tar de sig an temat med 

hjälp utav estetiskt skapande i arbetet med småkrypen. Barnen får skapa i olika material efter 

sin egen förmåga.  

 

Pedagogen berättar att det kan vara svårt att veta vart temat ska leda för det dyker upp oväntade 

frågor från barnen. Alex säger även att en pedagog heller inte kan veta allt utan då kan dem leta 

upp svaret tillsammans med barnen.  

Alex- Mycket står ju i böcker för annars finns det ju på nätet. Vi har ju paddorna framme och så kan man 

leta tillsammans med barnen om det är en fråga man inte kan svara på.  

Intervjuare A- Finns det andra sätt också ni använder eller det är böcker och Ipads? 

Alex- Ja, det är nog det enda tror jag.  

Pedagogen menar på att man inte kan veta allt utan man blir då medforskare med barnen och 

letar fakta ihop i böcker och på nätet. Det skapar ett samspel mellan deltagarna och de lär 

tillsammans. 

 

Alex fortsätter att berätta om hur de söker efter fakta tillsammans. Pedagogen berättar att de 

använder både faktaböcker och dramatiserar om spindlarna med hjälp av magnetflano. 

Alex- Och så märkte vi också att, att för vi lånade faktaböcker också och inte bara böcker om spindlar. Vi 

hittade någon afrikansk saga om en spindel. Och då gjorde vi bildsaga med magneter så, inte flano som 

det var förr utan nu har vi en magnettavla. Vi pratar runt omkring den istället för boken. För det är svårt 

när man kanske har sju, åtta och tio barn och köra med böcker, alltså läsa en saga. Då har vi gjort sagor 

kring spindlar.  

Pedagogen berättade att både faktaböcker och sagoböcker om spindlar användes för att lära om 

spindlar. De skapade även egna sagor om spindlar som de gjorde som flano, fast med magneter. 

Olika typer av texter användes genom temat som de anpassade efter storleken på barngruppen. 

Det var en svårighet att läsa med barnen när de var en stor grupp. Arbetssättet som används 

kring böckerna tolkar vi som språkfrämjande när barnen hjälper till att skapa en saga kring 

spindlar som då baseras på erfarenheterna. 
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Vi ställer frågan om hur viktigt det är att personalen har goda kunskaper i naturvetenskap. Alex 

menar att det är svårt att kunna allt som barn frågar om. Hon lyfter att det är pedagogens ansvar 

att läsa på om det som temat berör.  

Intervjuare A: Hur viktigt är det att personalen har goda kunskaper i naturvetenskap när man arbetar med 

det? 

Alex- Goda och goda, det är som man lär sig med. Det var som jag sa, alla viste inte det. Alla var inte 

insatta i insekter och spindlar till olika typer av grupper och arter eller så. Men mycket lär man ju sig, sen 

får man ju läsa på, sen så frågar dem ju. Barn frågar ju massa konstiga frågor, som inte är helt (skrattar 

lite) eller har en aning om vad man ska svara på. Utan då får man ju med hjälp av barnen ta reda på det.  

Pedagogen säger att det inte är nödvändigt eller möjligt att kunna allt. Tillsammans söker barn 

och pedagoger efter fakta tillsammans. Både barn och pedagoger lär sig under processen. De 

tar hjälp av varandra samtidigt som hon anser att en pedagog bör läsa på kring temat.    

 

Pedagogers delaktighet 

Intervjun fortsätter och pedagogen berättar om hur de lägger upp den planerade tiden med 

temat under veckan. Hon berättar också om att våga leva sig in i temat med barnen och arbeta 

på olika sätt med det. 

Alex - Aaa, och sen, vi lägger upp veckan så helt enkelt att vi har måndagar, då har vi drama, saga eller 

så. Alltså antingen dramatiserar vi eller, ja det blev att man gjorde drama på måndagar. 

(…..) 

Alex- Nä men alltså, försöka jobba på många olika fronter med det. Jag menar det är inte fel och se någon 

film om en insekt. Jag kommer ihåg när jag var uppe på en annan förskola (censurerat namn i kursiv stil 

är vår ändring i citatet), där hade dem hittat en jätterolig film på Youtube om gråsuggor. Och du vet det 

var nästan gripande. Och både barn och pedagoger riktigt levde sig in i den här berättelsen om dem 

stackars gråsuggorna som fick se ljuset och det var ju det värsta de visste ju och alla sprang åt alla håll 

och dem hittade inte sin mamma och pappa och det var en väldig dramatik.  

Här framgår det att de arbetar med drama eller sagor på måndagar. Genom att göra drama eller 

sagor blir språket och samspelet centrala delar i det pedagogiska arbetet. Pedagogen säger att det 

är bra att arbeta på olika sätt för att knyta an till temat. Genom att använda sig av filmer och 

drama kring temat får de in fler strävansmål från förskolans läroplan. Barn och pedagoger 

levde sig in i gråsuggornas liv genom att dramatisera filmen.  

 

Avslutningsvis berättar Alex att en pedagog inte bör ha stora förhoppningar om vart temat tar 

sin vändning. Det går inte att förutbestämma när barnens intressen och frågor styr 

arbetsgången, anser pedagogen. 

Alex- Att börja i en ände får man ju göra, för sen vet man ju inte vart det slutar liksom. Alltså hur 

engagerade barnen är i gruppen, hur många frågor dem ställer. Man får väll ha alltså när man planerar 

och tror att man ska komma dit. Men oftast så kommer man inte riktigt så långt för det är så mycket 

frågor. Barn har ju så mycket frågor på vägen liksom. Men att man tänker på att göra det på många olika 

sätt. Det är det jag tror är det viktigaste. För då intresserar man alltid något barn på deras sätt, som dem 

tycker är roligast på. Och den som tycker det är roligast att skapa då, då får den ju i alla fall på tisdagen få 

utlopp för det.  
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Alex har en uppfattning om att de som pedagoger bör våga släppa på planeringen till förmån 

för barnens frågeställningar. Då kan de heller inte veta vart temat tar sin vändning utan att de 

får gå vidare från vart de landar. Att ta tillvara på och arbeta efter barnens frågor visar att 

barnens intressen styr. Vidare upplever Pedagogen att när de arbetar på olika sätt ökar chansen 

att bemöta alla barnens intressen.  

7.3  Sammanfattning 

När naturvetenskapligt arbete genomförs på förskolorna för dem yngsta barnen tycker 

pedagogerna att det är viktigt att fånga deras intresse i stunden. Då får dem också in vad barnen 

är intresserade av. När ett barn fokuserar på till exempel en snigel så har pedagogerna i fall 1 

uppfattningen om att man inte kan gå in och bryta där för att man tänkt göra ett 

vattenexperiment just då. Därför upplevs det svårare att planera naturvetenskapliga experiment 

med dem yngsta barnen då de är impulsiva och kan inte koncentrera sig lika länge som de äldre 

barnen. Inom fall 1 är upprepning av vad barnen prövat på är en viktig faktor. De får upprepa 

samma aktivitet eller experiment flera gånger i grupp och även pedagogerna deltar. Liknande 

arbetssätt används på Spindelns förskola som arbetar med teman. Där gör de också samma 

saker flera gånger på olika sätt. I fall 1 ges möjligheten att leka med materialet som användes i 

aktiviteten. Leken är ett redskap som kan kopplas till upprepning. När barnen får tillgång till 

materialet i leken kan de bearbeta sina erfarenheter på samma sätt igen eller på sitt eget vis 

menar pedagogerna.  

När pedagogerna i fall 1 genomför aktiviteter och experiment med dem yngsta barnen ser de 

till att bara några få barn är med samtidigt. Pedagogernas intentioner med en liten grupp och att 

alltid vara två pedagoger närvarande under naturvetenskapliga aktiviteter är att bättre bevara 

barnens intresse. Det skiljer sig ifrån fall 2 där dem istället arbetar med hela gruppen och två 

pedagoger men anpassar aktiviteterna efter gruppens storlek. Att arbeta med en liten grupp 

tolkar vi som att små barn behöver mer stöd av pedagogerna som kan sätta ord på vad de gör 

och att rikta deras uppmärksamhet mot innehållet. På båda förskolorna är de måna om att 

lyssna in barnen och höra vad de har att säga. Vi tolkar det som att pedagogerna menar att om 

barnen har något som upptar deras tankar, så måste de få ge utlopp för det. Får barnet inte 

berätta det som är så viktigt blir det problematiskt för hen att fokusera på något annat. Enligt 

pedagogerna styrs barn till stor del av sina intressen.   

När ett mer kunnigt barn tillåts ta plats och berätta om sina idéer om vad som ska hända och om 

det som händer tolkar vi som ett didaktiskt redskap i arbete med dem yngsta barnen. Det är 

också här som Ella går in i den proximala utvecklingszonen med pedagogerna som vägledare. 

Varför Ellas agerande ger en positiv effekt hänger ihop med att barn lär av varandra. Även Ella 

själv gynnas personligen av att få ta plats då hon här befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen. De menar på att Ella kan få med dem andra att våga säga vad de tror eller 

vilja komma fram och plocka i materialet. Vi tolkar det som att när Ella berättar om fenomenet 

med egna ord utifrån sin förståelse får de andra barnen en förklaring närmare knuten till vad de 

redan förstår. Hon utgör ett komplement till pedagogernas förklaringar. Liknande effekt ser vi 

av Lilla Spökets medverkan. Hans funktion är att göra naturvetenskapliga aktiviteter lekfulla 

och locka med barnen i dem. När han kommer med ett problem och är beroende av barnens 

hjälp att lösa det blir barnen de som äger kunskapen. Deras självförtroende får växa precis som 

Ella gör när hon får visa att hon kan.  
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Pedagogen i fall 2 tycker att filmvisning kan vara ett roligt sätt att lära sig om det som temat 

berör. Barnen fick också ta del av faktaböcker och sagoböcker om spindlar. De skapade även 

egna magnetflanosagor om spindlar som de berättade om. Genom att dramatisera om djurens 

liv får barnen på ett lekfullt sätt leva sig in i djurens uppfattning om världen. Genom att skapa 

sagor tillsammans hamnar språket och samspelet i centrum under det annars 

naturvetenskapliga temat. Olika strävansmål från läroplanen från förskolan blir då aktuella. Ur 

ett helhetsperspektiv ger språket en bredare förståelse och lärdom om spindlarna.  

Pedagogerna i fall 1 berättar om att inte komma med färdiga kärnor eller att man tittar på 

getingens betydelse både i miljön, hur den kan flyga och hur den ser ut. I fall 2 arbetade dem 

med spindlar som tema och använde sig av flera olika arbetssätt för att komma underfund med 

spindelns liv. Detta tyder på att förskolorna har ett helhetstänk runt det de undersöker. Det 

framgår att pedagogerna ser dem yngsta barnen som kompetenta då de anser att barnen ska ta 

del av helheten runt objekten i undersökningen. Pedagogerna är medvetna om att de inte kan 

svaret på allt i undersökningarna. Istället söker de fakta i förväg inför arbetet, eller tillsammans 

med barnen och blir då medforskare med barnen. Man tar hjälp av varandra. Detta tyder på att 

de är bekväma i sin pedagogiska roll.  

Pedagogerna har en positiv inställning till naturvetenskapligt arbete och är medvetna om hur de 

konstruerar naturvetenskapliga aktiviteter eller lärandetillfällen. Pedagogerna berättar att de 

ställer utmanande frågor till barnen under aktiviteterna. De har en medvetenhet om varför, hur, 

vad, för vem det ska läras och vad det kan vara bra för. Detta visar på att de arbetar utefter dem 

didaktiska frågorna. De påpekar också själva att det är viktigt att man som pedagog vet vad 

man gör och varför man gör det. Pedagogen i fall 2 tycker att det är viktigt att ha 

ämneskunskaper annars anser de att de bör läsa på om temat om kunskaper saknas i det ämnet.   

I fall 1 arbetar dem i första hand med experiment och i fall 2 arbetar dem mer på ett utforskande 

arbetssätt med tema.  

8. Diskussion  
Vårt syfte med det här arbetet är att bidra med ökad kunskap inom naturvetenskaplig 

ämnesdidaktik riktad mot dem yngre barnen i förskolan. Vi vill urskilja vilka ämnesdidaktiska 

redskap som används i det naturvetenskapliga arbetet på två förskolor genom två fallstudier 

som vi kallar fall 1 och fall 2. Utifrån analysen kunde vi urskilja sju olika kategorier som 

framkom ur innehållsanalysen. Här nedan kommer vi att föra en diskussion och jämföra vårt 

resultat med den tidigare forskningen utifrån de mönster vi kom fram till.  

8.1 Pedagogerna utgår ifrån barnens intresse  

I fall 1 upplever pedagogerna att naturvetenskapligt arbete bör genomföras när barnen själva 

uppmärksammar något som frambringat intresse. I fall 1 arbetar dem tematiskt med sådant som 

pedagogerna uppfattat att barnen visat intresse för. I enighet med Thulin (2010) och Caiman 

(2015) gör pedagogerna rätt som väljer att utgå ifrån barnens intressen. Även läroplanen för 

förskolan (2010) säger att verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen och erfarenheter. 

Pedagogerna i fall 1 tycker också att det är svårare att planera för dem yngre barnen eftersom 

dem lättare tappar intresset och inte orkar fokusera på en uppgift en längre tid. Därför är det 

viktigt att fånga barnen i stunden och arbeta med naturvetenskapliga aktiviteter när de visar 
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intresse istället för att planera in aktiviteter. Detta stämmer överens med en av Anderssons 

(2011) ämnesdidaktiska tekniker som hon kom fram till som är att fånga det oväntade som 

sker.  

Pedagogerna i fall 1 tycker att i arbete med små barn måste man ta tillvara på dem tillfällen som 

ges. Enligt Larsson (2013) går sådana tillfällen ofta förlorade på grund av att läraren missar 

dem. Andersson (2011) menar också på att pedagogerna måste uppmärksamma 

naturvetenskapliga händelser i samband med att de faller in som i exemplet om getingen i den 

här studien. För att ta tillvara på sådana tillfällen tycker pedagogerna i fall 1 att frågor är ett bra 

redskap att använda sig utav. Pedagogen i fall 2 förskola lyfte att barn ställer frågor som 

pedagogerna inte alltid kan svara på eller vet något om. Då tar de reda på svaret tillsammans 

med barnen. När barn och vuxna söker information tillsammans främjas interaktionen som är 

det främsta sättet att ta till sig kunskap i det sociokulturella perspektivet enligt Williams 

(2012). Hur frågor bemöts är en central del i den didaktik som bedrivs på varje förskola säger 

Thulin (2010). Med hjälp av frågor i naturvetenskapligt arbete tar vi stöd av Thulin (2010, 

2011), Andersson (2011) och Caiman (2015) som menar på att genom att vidareutveckla 

barnens frågor eller att ställa motfrågor öppnas vidare funderingar och diskussioner upp. 

Lyssnar man in barnens funderingar och hypoteser kan det leda till nya teman och experiment 

(Andersson, 2011), vilket även pedagogerna tog upp i det åttonde citatet i resultatet (se sidan 

22). 

Pedagogerna i fall 1 visar på att de har ett helhetstänk runt vad de undersöker genom att inte 

komma med färdiga kärnor. När de visar hela frukterna blir det istället konkret för barnen. 

Pedagogerna har en uppfattning om att det ska vara konkreta exempel med dem yngsta barnen 

för att de ska kunna relatera det till sin livsvärld. Vidare menar de, att när de arbetar med små 

barn måste det vara nära relaterat till barnens vardag eller som de själva uttryckte det en ”hög 

igenkänningsfaktor”(Se sidan 21, Citat 9). Varför naturvetenskapliga experiment ska vara nära 

relaterade till barnens erfarenheter finner vi stöd hos i Nilsson (2008), Thulin(2011) och 

Haraldsson Sträng (2013) som alla tre lyfter vikten av att låta vardagliga fenomen ligga till 

grund i experiment med dem yngsta barnen i förskolan. Då blir sannolikheten större att deras 

naturvetenskapliga intresse bevaras i framtiden. De yngsta barnen behöver också exempel som 

de kan relatera till sina erfarenheter.  

8.2 Barn lär genom upprepning 

Upprepning av experimenten är viktigt för att barnen ska ta till sig och våga yttra sina tankar 

och hypoteser menade pedagogerna i fall 1. Det blir också ett sätt för pedagogerna att se vad 

barnen tagit till sig. Pedagogerna får på så sätt chansen att se varje barn under upprepningarna 

och kan då synliggöra barnens kunskaper för dem. Genom upprepningen tittar man på och tar 

efter varandra och provar varandras tankar och hypoteser. Thulin (2010), Jonsson (2011) och 

Haraldsson Sträng (2013) bekräftar detta då dem kom fram till i sina studier att barn behöver 

ordentligt med tid för att kunna ta till sig ny kunskap. Det är för att de behöver upprepning av 

samma experiment flera gånger. Jonsson (2011) och Haraldsson Sträng (2013) menar även på 

att den tidskrävande upprepningen är rolig för dem yngre barnen.  

 

Enligt pedagogerna i studien blir barnen allt mer trygga med det nya kunskapsområdet efter 

hand som de upprepar det i grupp och på egen hand i leken. Pedagogen i fall 2 berättade om hur 
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de arbetade med återkommande aktiviteter för varje veckodag. På måndagar arbetade de med 

drama eller sagor. Då det är ständigt återkommande får de en kontinuerlig upprepning av att 

dramatisera om spindlarnas liv. De gjorde också spindlar på olika sätt i olika material. 

Pedagogen och barnen skapade även egna sagor om spindlar i magnetflano. När barnen 

återskapade spindlar av lera och kastanjer blev minnet deras främsta hjälpmedel. Till detta tar 

vi stöd av Vygotskij (1995) som menar att barn skapar utifrån sina erfarenheter och därför får 

minnet en stor betydelse.  

 

I fall 1 ser pedagogerna till att materialet från olika experiment finns tillgängligt för barnen att 

leka med. Vygotskij (1933/2002) stärker lekens betydelse som den viktigaste källan till 

självutveckling. När barn leker prövar dem sina upplevelser och erfarenheter på nytt i ett 

socialt samspel. Lekens betydelse lyfts även av Nilsson (2008) och Thulin (2011) som menar 

att en positiv inställning till naturvetenskap som utspelar sig i en lekfull miljö gör att barnen 

själva behåller en positiv inställning till ämnet. När barn leker lär de av varandra och Larsson 

(2013) säger att de då konstruerar ny kunskap tillsammans. När barn samspelar som i leken 

menar Larsson att deras olika kunskaper möts och ur dem skapas en ny kunskap.  

8.3 Ella och den proximala utvecklingszonen 

När Ella tar ledarrollen och berättar vad hon tror kommer att hända med pedagogernas stöd 

träder hon i det som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen (Williams, 2012).   

När ett mer kunnigt barn tillåts ta plats och uttrycka sina idéer om vad som ska hända och om 

det som händer, tolkar vi som ett didaktiskt redskap i arbetet med dem yngsta barnen. 

Pedagogerna har en uppfattning om att detta är ett sätt att få med dem andra barnen i 

aktiviteten, låta dem ta plats och visa att de också kan. Vi tolkar det som att när Ella berättar om 

fenomenet med sina ord utifrån sin egen förståelse får de andra barnen en förklaring närmare 

sin nivå av språkutvecklingen. Vi har själva varit med om under verksamhetsförlagd utbildning 

att när pedagoger försöker förklara för ett barn så förstår barnet inte. Då kan ett annat barn helt 

spontant ge en kort och enkel förklaring som barnet förstår direkt. Ellas erfarenhetsvärld ligger 

närmare dem lite yngre barnens erfarenheter än pedagogernas. Hon kan därför utgöra ett 

komplement till pedagogernas förklaringar. Varför pedagogerna ansåg att Ellas agerande gav 

en positiv effekt hänger ihop med Vygotskijs syn på lärande om att barn lär av varandra 

(Williams). När detta sker tolkar vi att ett mer lekfullt lärtillfälle skapas. Enligt pedagogerna 

bör ett naturvetenskapligt arbete med dem yngsta barnen vara roligt annars tappar de intresset.  

8.4 Barn och pedagoger som medforskare  

Både Thulin (2010) och Klaar (2013) säger att barn och pedagoger tillsammans lär sig att 

iaktta, observera, beskriva, kommunicera, mäta, sortera och experimentera under 

naturvetenskapliga aktiviteter. Det framgår i resultatet att pedagogerna inte alltid har svaret på 

eller kan allt när de undersöker något nytt. Pedagogerna och barnen blir då tillsammans 

medforskare vilket Thulin (2010) och Klaar (2013) ser som en förutsättning till att utveckla det 

naturvetenskapliga arbetet i förskolan. Pedagogen i fall 2 sa att dem använder faktaböcker och 

Ipad för att tillsammans ta reda på information när barnen ställer frågor. I fall 1 användes också 

Ipad för att ta reda på information om sådant som barnen frågar. Vad pedagogen i fall 1 inte 

tänkte på var att de observerade tillsammans ute i naturen. Hon sa också att det inte är fel att 

kolla på en film om det man undersöker. Enligt Caiman (2015) är det innehållet som man väljer 
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att arbeta med i förskolan som förenar lärare och barn. Genom att undersöka tillsammans 

utvecklas gruppens förmåga att hitta och lösa problem.  

8.5 Barnen hjälper Lilla Spöket att lösa problem 

Lilla Spökets medverkan i fall 1 är ett redskap att göra naturvetenskapliga aktiviteter lekfulla 

och locka barnen till att delta. När han kommer till samlingen förbereds barnen på att det är 

dags att experimentera. Pedagogerna introducerar, med Lilla Spöket som hjälpmedel att locka 

med barnen, ett problem för dem som de tillsammans hjälper honom att lösa. Vi uppfattar Lilla 

Spöket som ett sätt att låta barnens idéer få träda fram och deras tro på sig själva. Enligt Caiman 

(2015) är pedagogens roll att både vara ledare, medforskare eller följare där barnen väljer 

riktning i undersökningarna. Tar pedagogerna tillvara på barnens idéer bidrar det till att deras 

ämneskunskaper fortsätter att utvecklas och intresset består. Därför är Lilla Spöket ett utmärkt 

redskap att ta tillvara på barnens intresse och idéer om hur barn och pedagoger löser dem olika 

problemen. I relation till Lilla Spöket är det barnen som är de kunniga. I Thulins (2011) 

avhandling beskriver hon hur en förskola använder antropomorfistiskt tal under de 

naturvetenskapliga aktiviteterna. Det finns två funktioner med antropomorfistiskt tal, det ena är 

att underlätta när man ska beskriva något nytt, det andra är att svara på frågor som är ställda 

med antropomorfistiskt tal. Pedagogerna talar genom Lilla Spöket till barnen. Yngre barns 

erfarenheter är inte lika utvecklade som äldre barns, då kan det antropomorfistiska talet 

förenkla för barnen att förstå. Pedagogerna säger inte att Lilla Spöket är förmänskligad eller att 

de använder antropomorfistiskt tal men utifrån vår uppfattning är Lilla spöket en docka som 

agerar som en människa. Med antropomorfistiskt tal tycker vi att samtalet bättre anpassas till 

en nivå som passar barnens förståelse och stämmer överens med hur Thulin förklarar att 

språkbruket tillämpas i hennes avhandling. 

8.6 Pedagogernas positiva inställning till naturvetenskap i förskolan 

Vi ser en positiv inställning till naturvetenskapligt arbete på båda förskolorna i studien. 

Pedagogerna är medvetna om hur en naturvetenskaplig aktivitet med fördel kan konstrueras. 

Vi anser att pedagogerna har en god ämneskunskap i naturvetenskap utifrån hur de berättar i 

resultatet. Larsson (2013) menar att pedagogers ämneskunskaper är avgörande för att kunna 

upptäcka naturvetenskapliga problem som uppstår och kunna vändas till situationer för 

lärande. Vi anser att en pedagog då blir mer säker i sin ledarroll och kan släppa på kontrollen 

för att låta barnen ändra riktning under temats gång. Då kan det bli lättare att ta vara på barnens 

oväntade frågor och funderingar. 

Fall 1 som genomförts på Biets förskola startades 1994 innan naturvetenskap var etablerat i 

läroplanen för förskolan. Det tyder på, enligt vår uppfattning, att engagemanget för ämnet 

kommer ifrån pedagogernas eget intresse. Enligt studenterna från Hussénius, m.fl. (2014) 

studie insåg de att deltagarnas inställning till hur de förhåller sig till naturvetenskap kommer att 

påverka deras elevers uppfattning om ämnet. Pedagogerna i de båda fallen har en positiv 

inställning till naturvetenskap därför tror vi att barnen på dessa förskolor kommer att hantera 

ämnet bra även senare precis som studenterna från Hussénius, m.fl. studie. 

8.7 Svårigheter som kan uppstå 

Ett hinder som kan uppstå i genomförandet av naturvetenskapligt arbete i förskolan är enligt 

Eriksson (2014) att barngruppens storlek försvårar möjligheten att avsätta pedagoger för en 
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mindre grupp i taget. På förskolan där fall 1 genomfördes fanns 24 barn på avdelningen och där 

arbetar fyra förskolelärare och en barnskötare vilket möjliggör arbetet med mindre grupper. 

Olsson och Virtanen (2013) syftar på detsamma som framgick i resultatet i fall 1. Att med en 

mindre grupp är det lättare att behålla barnens fokus, kommunicera med dem och utmana dem 

vidare än vad som skulle vara möjligt i en stor grupp. I fall 1 arbetar de istället med hela 

barngruppen samtidigt och de anpassar aktiviteterna efter gruppens storlek. När dem yngsta 

barnen på förskolorna har naturvetenskapliga aktiviteter deltar alltid två pedagoger av två 

anledningar. De yngsta barnen behöver mer stöd av pedagogerna som kan hjälpa till att sätta 

ord på vad de gör och kan rikta deras uppmärksamhet mot innehållet. En svårighet i aktiviteter 

med dem yngsta barnen som syns i resultatet är pedagogernas uppfattning om att små barn 

lättare blir distraherade. Två pedagoger kan tillsammans mer effektivt lyssna in barnen. 

Svårigheter med naturvetenskapligt arbete med dem yngsta på förskolan kan enligt Andersson 

(2011) bero på pedagogernas bristande ämneskunskaper. I vårt resultat ser vi att pedagogerna i 

båda fallstudierna upplever att de inte har all kunskap som behövs för att svara på barnens 

frågor. Dock ser de inte det som något problem utan istället tar pedagoger och barn då 

tillsammans reda på svaret. Andra bidragande faktorer till att naturvetenskapligt arbete 

försummas i förskolan som Eriksson (2014) tar upp om ekonomi, tidsbrist, lokalernas fysiska 

möjligheter och rutiner nämns inte en enda gång i någon av fallstudierna. Vi anser därför att 

bristande naturvetenskap i förskolan mer en inställningsfråga än fråga om möjligheter. Vi är 

medvetna om att på förskolor med naturvetenskaplig profil har personalen mer erfarenhet av 

naturvetenskapligt arbete. Dock kan det inte bortses ifrån att de också var nybörjare i starten. 

Däremot är vi eniga med Skolverket (2012) att det krävs ämneskunskaper för att ha 

ämnesdidaktiska kunskaper. Vi anser att i enighet med Skolverket att ämnesdidaktisk kunskap 

i naturvetenskap kan utvecklas hos dem personer som har dels en pedagogisk utbildning och 

dels ämneskunskaper. När en pedagog har båda delar kan de plocka ner och omvandla dessa i 

undervisningen så de passar den barngrupp som står inför dem. 

8.8 Resultatet stämmer inte helt överens med den tidigare forskningen  

Zetterqvist & Kärrqvist (2007) och Andersson (2011) påpekar att pedagogernas bristande 

ämneskunskaper ligger till grund för deras dåliga självförtroende i att genomföra 

naturvetenskapliga aktiviteter. Samtidigt menar Nilsson (2008) att självförtroendet är viktigt 

för att utveckla sina ämneskunskaper och förmåga att förmedla dem i verksamheten. Den 

inställning som generellt råder till naturvetenskapligt arbete i förskolan stämmer inte överens 

med pedagogernas inställning i våra fallstudier i. De talade inte om sina egna ämneskunskaper 

i någon betydande omfattning utan berättade desto mer om sättet att tillämpa 

naturvetenskapligt arbete för dem yngre barnen i verksamheten. I fall 1 togs det vid ett tillfälle 

upp svårigheter som kan uppstå men pedagogerna visste också hur de kunde undvika problem 

som handlade om att barn när som helst kan få upp intresset för något annat. Pedagogerna på 

båda förskolorna upplever att det måste vara roligt för barnen och att två pedagoger bör hjälpas 

åt när de genomför naturvetenskapliga aktiviteter. Det betyder att pedagogers inställning och 

att med rätt metod kan man få till roliga och varierande lärtillfällen. Det är inte alltid 

ämneskunskaperna som är det viktigaste i naturvetenskapligt arbete vilket säger emot vår 

tidigare forskning. Det viktigaste har i den här studien visat sig vara att utgå ifrån barnens 

intressen.  
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9. Slutsatser 
I det här kapitlet beskriver vi hur pedagogerna utformat naturvetenskapligt arbete med dem 

yngsta barnen i förskolorna och vilka ämnesdidaktiska redskap som används i deras arbete. 

Hur utformar pedagogerna ett naturvetenskapligt arbetssätt för dem yngre barnen på 

förskolorna? På båda förskolorna framgick det att när arbetet med dem yngre barnen är det 

viktigt att fånga dem i stunden och därifrån gå vidare i undersökandet av det som fångade deras 

intresse. Naturvetenskapligt arbete med dem yngsta ska vara nära relaterat till barnens vardag, 

gärna med konkreta exempel. Att utgå ifrån barnens intresse och göra aktiviteterna roliga är 

avgörande faktorer för att behålla deras intresse. Pedagogerna tycker att det är viktigt att vara 

lyhörd och lyssna på vad det är som intresserar barnen här och nu. Vi håller med pedagogerna 

om att det är egenskaper som behövs för att uppmärksamma möjliga lärtillfällen.  

    

I fall 1 betonades vikten av att fånga barnen i stunden och att om det handlar om arrangerade 

aktiviteter bör det vara små grupper just med dem yngsta barnen och alltid två pedagoger. 

Pedagogerna tycker att naturvetenskapligt arbete kräver mycket upprepning. Genom att 

upprepa samma experiment upplever pedagogerna att en trygghet skapas för barnen då de 

känner igen sig och vågar ta för sig mer. Efter hand som barnen och pedagoger upprepar olika 

experiment kan pedagogerna utifrån barnens agerande tolka vad de tagit till sig. En del av 

upprepningen utför barnen på egen hand då de leker med det material som används i 

experimenten. Pedagogerna visar då att de förstår lekens betydelse genom att göra det möjligt 

för barnen att leka med materialet i en tillåtande miljö. Därför är även leken en metod att skapa 

intresse för naturvetenskapliga aktiviteter. Pedagogerna ställer också utmanande frågor till 

barnen under och efter genomförandet av experimenten. Det blir ett sätt att lyfta barnens 

tolkningar av olika fenomen och pedagogerna kan då visa att det ligger i deras intresse att få 

veta vad barnen tror.  

 

I fall 2 arbetar de med ett tema som präglar hela dagarna. Pedagogerna undersöker tillsammans 

med barnen och de tycker att arbetet med temat ska genomföras på olika fronter. Barnen får till 

exempel återskapa i olika material, dramatisera, de läser, tittar och pratar om sagoböcker och 

faktaböcker. De skapar även egna sagor i form av magnetflano. Att skapa egna sagor kan bidra 

till att barnen utvecklar sitt språk. Det skapar också ett samspel mellan barnen. Alex menade att 

filmvisning om det aktuella temat kan vara ett roligt sätt att variera arbetet med naturvetenskap. 

När pedagogen berättade om att titta på film sa hon att alla levde sig in i berättelsen där 

gråsuggorna saknade sin mamma och pappa. Genom att applicera mänskliga känslor som 

saknad på insekterna kan barnen lättare relatera till dem. Genom sin förståelse för gråsuggorna 

utvecklas barnens ansvar att värna om andra insekter och djur. Här har det antropomorfistiska 

talet hjälpt barnen som i filmen om gråsuggorna. 

 

Vilka ämnesdidaktiska redskap använder pedagogerna i naturvetenskapligt arbete med dem 

yngre barnen på förskolorna? I fall 1 kunde vi urskilja Lilla Spöket som ett ämnesdidaktiskt 

redskap. Med honom blir experimenten i verksamheten lekfulla. Lilla Spöket fungerar även 

som en förberedelse för barnen när han kommer till samlingen, då vet de att det är dags att 
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experimentera och åter igen skapas trygghet i att veta vad som ska hända. Ett annat 

ämnesdidaktiskt redskap vi kan urskilja är Ellas medverkan. Ella pendlar mellan både stora och 

lilla gruppen. Att låta ett kunnigare barn vara med och visa kan locka med dem yngre barnen. 

Ett ämnesdidaktiskt redskap är också att backa bak som pedagog och lämna materialet till 

barnens förfogande under lek. Vågar inte barnen ge sig på att försöka under 

experimenteringstillfället är leken en aktivitet som styrs av dem själva. Där kan de skapa ett 

samband med materialet på sina egna villkor. Pedagogerna använder sig också av Ipad när de 

ska söka information tillsammans med barnen.  

 

På Spindelns förskola förklarade pedagogen mer om hur temat tillämpades i verksamheten. Vi 

upplever att estetiskt skapande inom bild och form, Ipads och magnetflano är ämnesdidaktiska 

redskap som förskolan främst använder. När barnen återskapade spindlar av lera och kastanjer 

blev minnet deras främsta hjälpmedel. Genom att skapa egna sagor i form av magnetflano om 

spindlarna och deras liv främjas språkutvecklingen. Här skapas möjligheter att involvera 

naturvetenskapliga begrepp och artkännedom. Med Ipaden kan barn och pedagoger 

tillsammans ta reda på fakta kring naturvetenskap vilket gör den till ett ämnesdidaktiskt 

redskap.  

 

Avslutande reflektion 

De mest påtagliga skillnaderna mellan fallen var deras olika arbetssätt. I fall 1 lägger de mest 

vikt vid att fånga lärandet i stunden och pedagogerna har förväntningar om att barnen själva 

ska komma med frågor om sina egna upptäckter. Ett problem som då kan uppstå är om barnen 

slutar att komma med egna upptäckter och frågor. I fall 2 kretsade verksamheten kring tema 

med sina planerade aktiviteter. Likheterna var att pedagogerna på båda förskolorna undersöker 

och lär tillsammans med barnen. Pedagogerna har även en positiv inställning till 

naturvetenskap vilket kan främja det framtida naturvetenskapliga intresset för barnen.  

10. Metoddiskussion 

Tanken var att göra två intervjuer med VSR på en förskola men då tiden inte tillät hann vi bara 

göra en intervju. Personalen ordnade istället tid för oss att filma och intervjua på samma dag. 

Sedan gjorde vi ytterligare en intervju på en annan förskola. 

Vi anser att metoderna är väl anpassade till vår studie med fallstudie som design och med ett 

sociokulturellt perspektiv och innehållsanalys som analysverktyg. Studien genomfördes även 

med kvalitativ metod då vi ansåg att det behövdes för att kunna besvara våra frågeställningar.  

Problematiken som uppstod var att bara en intervju kunde genomföras inom tidsramen för  

fall 1. Även då det genererade i mindre material anser vi att fördelen med att intervjua båda två 

samtidigt resulterade i en diskussion mellan pedagogerna om naturvetenskapligt arbete på 

förskolan. Nackdelen var att pedagogerna avbröt varandra i sin iver att få berätta efter hand 

som de kom på fler saker de ville dela med sig utav. Med två observationer och intervjuer hade 

vi fått mer material och en djupare inblick i förskolans naturvetenskapliga ämnesdidaktik och 

ämnesdidaktiska redskap. För att hinna med två intervjuer hade vi kunnat dela upp oss i två par 

med en intervjuare och en pedagog i varsitt rum men tekniskt material fattades för det. Vi 
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behövde filmen som diskussionsunderlag eftersom att vi valt stimulated recall som 

intervjumetod. Trots detta anser vi att intervjun resulterade i bra kvalité. Vi har fått tillräckligt 

med material för att få fram ett resultat som vi kunde analysera.  

I efterhand känner vi att med ytterligare en intervju med VSR till fall 2 kunde vi fått en djupare 

bild av den ämnesdidaktik som finns på förskolan.  

I fall 2 genomförde vi en semistrukturerad intervju. Nackdelen med en sådan intervju är att hon 

berättade utifrån sig själv och hade inget stöd av en videoobservation eller kollega som kunde 

hjälpa till att komma ihåg. Trots det upplevde vi att pedagogen som intervjuades var 

entusiastisk över att få berätta om hur de arbetar med naturvetenskap på hennes arbetsplats. Det 

resulterade i en givande intervju med material vi kunde analysera.  

Nackdelen med intervjuerna är att pedagogerna kan ha förskönat hur arbetet i verkligheten 

egentligen ser ut. Å andra sidan visar resultatet för fall 1 hur pedagogerna kritiserade det egna 

agerande på filmen under intervjun, vilket vi upplever som en ärlighet med att de medgav sina 

egna misstag. Vi önskar att vi hade fått möjligheten att observera verksamheterna under 

naturvetenskapliga aktiviteter för att komplettera intervjuerna. Med observationer hade vi 

kunnat urskilja ytterligare ämnesdidaktiska redskap och en klarare bild av olika arbetssätt inom 

naturvetenskap. Observationer av planerade och oplanerade händelser hade kunnat göra 

pedagogernas intentioner med naturvetenskapligt arbete med dem yngsta barnen mer tydligt 

för oss i fallstudierna. Trots detta är vi nöjda med våra val då vi fått fram ett trovärdigt resultat. 

Genom att vi har använt oss utav två olika intervjumetoder har vi lärt oss mycket genom arbetet 

med studien.   

Valet av att utföra fallstudierna på två förskolor med naturvetenskaplig profil gav oss en 

djupare bild av ämnesdidaktiken och hur förskolorna arbetar med naturvetenskap. Hade vi valt 

att använda oss utav fler förskolor men utan naturvetenskaplig profil hade vi fått mer bredd 

kring olika arbetssätt istället för den betydande ämnesdidaktiken. Därför anser vi att studien är 

mer tillförlitlig då vi använt oss utav ett målinriktat urval.  

11. Avslutande reflektion och fortsatt forskning 
De här fallstudierna har grundat sig i vårt eget intresse för naturvetenskaplig ämnesdidaktik 

och hur man kan utforma naturvetenskapligt arbete för dem yngsta barnen i förskolan. Tack 

vare det här arbetet har vi utvecklat vår kunskap om hur man kan skapa naturvetenskapliga 

lärandetillfällen med dem yngsta barnen i förskolan.  

Det hade varit intressant att göra en longitudinell studie om ämnesdidaktiska redskap som kan 

användas i naturvetenskapligt arbete för dem yngsta barnen i förskolan. En sådan utökad studie 

skulle med fördel kunna genomföras på ytterligare två olika förskolor, en med 

naturvetenskaplig profil och en utan. Då hade fler ämnesdidaktiska redskap som används 

kunnat upptäckas. Genom att göra en longitudinell studie hade vi kunnat se fler resultat av 

lärande och skillnader mellan arbetssätten på naturvetenskapligt profilerade förskolor och 

andra förskolor. En annan intressant aspekt är att inkludera barnen i fallstudien. Både med 
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intervjuer, observationer och att delta i undersökningar av naturvetenskapliga fenomen 

tillsammans med barnen. 

Utifrån resultatet har det framgått att alla barns intresse inte kan uppfyllas vid alla tillfällen. Det 

är då viktigt att barnen förstår att just deras intresse inte kommer i första hand alla gånger men 

att de är med ändå. Näsa gång är det just det barnets intresse som hamnar i fokus. Å ena sidan 

lyfts det att pedagoger ska utgå ifrån barnens intresse, å andra sidan kanske barnen ibland får 

vara med på saker som de inte tycker är roliga. Inte att förglömma är att ett nytt intresse kan 

uppstå när ett barn lockas med av ett annat barns engagemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Högskolan i Halmstad    Frida Schneider 

Lärarutbildningen   Kajsa Fager 
Examensarbete för förskollärare 15 hp    

Kristina Holmberg  

2016-11-05   

 

37 

 

12. Referenslista 

Andersson, K (2011) Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar om 

     naturvetenskap och genus. Diss. Linköping: Linköpings universitet.              

Bodrova, E. (2008). Make-believe play versus academic skills: a Vygotskian approach to 

     today’s dilemma of early childhood education. Denver, USA European Early  

     Childhood Education Research Journal Vol. 16, No. 3, September 2008, 357–369.             

Bryman, A. (2013). Samhällsvetenskapliga metoder. 2 uppl. Stockholm: Liber  
Bjørndal, C. (2011). Det värderande ögat - Observation, utvärdering och utveckling 

     i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. 

Caiman, C. (2015). Naturvetenskap i tillblivelse – barns meningsskapande kring biologisk 

     mångfald och en hållbar framtid. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. 
Eriksson, A. (2014). Förutsättningar blir till erbjudanden. Belyst genom utformning och 

     genomförande av förskolans temainriktade arbetssätt. Diss. Umeå: Umeå Universitet 
Graneheim, U.H., Lundman, B. (2003). Qualita tive con tent analysis in nursing research: 

      concepts , procedures and measures to achieve trustwort hiness. Umeå: Umeås 

      Universitet. 

Haglund, B. (2003). Stimulated Recall - Några anteckningar om en metod att generera data. 

      Pedagogisk Forskning i Sverige 2003 årg 8 nr 3 s 145–157 issn 1401-6788.  

      Göteborg: Göteborgs Universitet 
Haraldsson Sträng, M. (2013) Yngre elevers lärande om naturen - En studie av kommunikation 

      om modeller i institutionella kontexter. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping 
Hussénius, A., Andersson, K., Danielsson, A., & Gullberg, A. (2014) Ämnesinnehåll och 

      genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap. Uppsala: Uppsala 

      universitet.  

Hsieh, H.F., Shannon, S. (2005).  Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Sage 

      Publications. QUALITATIVE HEALTH RESEARCH, Vol. 15 No. 9, November 2005 

      1277-1288 DOI: 10.1177/1049732305276687. 
Högskolan i Halmstad (2007-2015). Kursplaner med litteraturlistor vid Högskolan i Halmstad. 

http://www.hh.se/arstudent/sokkursplan/sokkursplan.65444715.html?search=nxt&Kurs=&Te

rmin=20072&Inst=LUT. Hämtad 2015-05-19  
Jonsson, A. (2011). Nuets didaktik – förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta. 

      Göteborg: Göteborgs universitet. 
Klaar, S. (2013). Naturorienterad utbildning i förskolan. Pragmatiska undersökningar och 

      meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner. Diss. Örebro: 

      Örebro universitet 
Larsson, J. (2013). Children's Encounters With Friction as Understood as a Phenomenon of 

      Emerging Science and as “Opportunities for Learning”. Göteborg: Göteborgs 

      Universitet.. 
Nationalencyklopedin (1989). Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av 

      statens kulturråd – Första bandet. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker 
Nguyen, N T., McFadden, A., Dr. Tangen, D., & Dr. Beutel, D. (2013). Video-Stimulated 

      recall interviews in qualitative research. Paper presented at the joint Conference,   

      Adelaide. Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.  

Nilsson, P. (2008). Learning to Teach and Teaching to Learn – Primary science student 

      teachers´ complex journey from learners to teachers. Dissertation. Linköping Studies in 



Högskolan i Halmstad    Frida Schneider 

Lärarutbildningen   Kajsa Fager 
Examensarbete för förskollärare 15 hp    

Kristina Holmberg  

2016-11-05   

 

38 

 

      Science and Technology Education No 19. 
Olsson, J. & Virtanen, M. (2013). Naturvetenskap i förskolan. Barns möjligheter till lärande i 

      små och stora undervisningsgrupper (Magisteruppsats). Göteborg: Institutionen för 

      pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs Universitet. 
Patel, R & Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och 

      rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Regeringen, (2012) Uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena 

      naturvetenskap och teknik. Stockholm 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2010. Skolverket: Fritzes. 
Skolverket (2012). Att se helheter i undervisningen - Naturvetenskapligt perspektiv 

Skolverket: Fritzes. 
Säljö, R. (2011). L.S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär, A, Forsell, (Red), Boken om 

      pedagogerna. (S.153-177) Stockholm: Liber.  
Säljö, R. (2015). Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups 

      Utbildning AB 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

Thulin, S (2010) Barns frågor under naturvetenskaplig aktivitet i förskolan. Kristianstad: 

      Högskolan Kristianstad 
Thulin, S (2011). Lärares tal och barns nyfikenhet: Kommunikation om naturvetenskapliga 

      innehåll i förskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet  
Utbildningsdepertementet (2010) Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans 

      läroplan. Solna: ARTIKELNR U10.027. 
Utbildningsdepartementet (2006). Förskolan i politiken - om intentioner och beslut bakom den 

      svenska förskolans framväxt. Artikelnummer: U06.027. 
Utbildningsdepartementet (2008) En hållbar lärarutbildning. SOU 2008:109.                                              
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

     Samhällsvetenskaplig forskning.http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 Vygotsky, L.S. (2002) Play and its role in the Mental Development of the Child.  

      (C. Mulholland, övers). Psychology and Marxism Internet Archive (originalarbete  

      publicerat  1933.) 
Vygotskij, L,S. (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokförlaget Daidalos                                                     
Williams, P. (2012). När barn lär av varandra – samlärande i praktiken. Stockholm: Liber 
Yin, R,K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Printing Malmö 

Zetterqvist, A & Kärrqvist, C (2007) Naturvetenskap med yngre barn. En forskningsöversikt. 

      Göteborg: Göteborgs Universitet. 

 

 

 

 



Högskolan i Halmstad    Frida Schneider 

Lärarutbildningen   Kajsa Fager 
Examensarbete för förskollärare 15 hp    

Kristina Holmberg  

2016-11-05   

 

39 

 

13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1 Biets förskola 

Brev till pedagoger på förskolan 

Vi är två studenter som går förskollärarutbildningen på Högskolan i 

Halmstad. Nu skriver vi vårt examensarbete om naturvetenskaplig 

ämnesdidaktik för de yngre barnen i förskolan. Vi behöver 

videoobservera två naturvetenskapliga aktiviteter i barngrupp med 

barn från ett till tre år. Därefter genomför vi två intervjuer med det 

videoinspelade materialet som diskussionsunderlag. Intervjuerna 

behöver vi ljudinspela för vår egen analys. Syftet är att bidra med ökad 

kunskap inom naturvetenskaplig didaktik riktad mot de yngre barnen i 

förskolan.  

I enlighet med Vetenskapsrådet etiska principer (2002, S.7-14) 

kommer det insamlade materialet att förvaras oåtkomligt för 

utomstående. Materialet kommer att hanteras aktsamt så att barn och 

pedagoger inte kan identifieras. Medverkande pedagoger kan avbryta 

eller pausa inspelningar både under observationerna och intervjuerna 

när de vill. Vi kommer endast att använda materialet för som underlag 

för examensarbetet och det kommer förstöras efter avslutad kurs. Det 

färdiga examensarbetet kommer att publiceras i Högskolan i 

Halmstads databas Diva.  

Om ni har frågor angående detta får ni gärna höra av er till våra 

handledare. Annika Elm Fristorp *********** eller Anniqa Lagergren 

********** 

 

Med vänliga hälsningar 

Kajsa Fager och Frida Schneider 
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13.2 Bilaga 2 Biets förskola 

Till vårdnadshavare i förskolor som tar emot 

förskollärarstudenter  
Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Nu 

skriver vi vårt examensarbete om pedagogers arbete med naturvetenskapliga 

aktiviteter för de yngre barnen i förskolan. Vi ska göra observationer som 

dokumenteras med hjälp av filmkamera då naturvetenskapliga aktiviteter pågår. 

Vi behöver detta för att beskriva och diskutera pedagogernas sätt att arbeta. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras oåtkomligt för utomstående. Materialet 

kommer att hanteras aktsamt så att barn och pedagoger inte kan identifieras. Vi 

kommer endast att använda materialet som underlag för intervju med 

pedagogerna och det kommer förstöras efter avslutad kurs. Det färdiga 

examensarbetet kommer att publiceras i Högskolan i Halmstads databas Diva.   

Om ni har frågor angående detta får ni gärna höra av er till oss Frida ********* 

eller Kajsa ********* eller till våra handledare på Högskolan i Halmstad. 

Annika Elm Fristorp ********* eller Anniqa Lagergren *********. Vi är 

tacksamma för svar så snart som möjligt om ditt ställningstagande. Kryssa i JA 

eller NEJ nedan och skriv under. 

Vänliga hälsningar Kajsa Fager och Frida Schneider  

Klipp av svarstalongen och lämna in till *** senast tisdag den 5 maj. Tack på 

förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

□ JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som 

videodokumenteras som underlag för examensarbetet 

□ NEJ, jag vill inte att mitt barn att deltar i aktiviteter som videodokumenteras 

som underlag för examensarbetet 

Vårdnadshavare för:  

 

................................................................................................................ 

Vårdnadshavares namnteckning och datum: 

 

 

................................................................................................................ 
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13.3 Bilaga 3 Spindelns förskola 

Brev till pedagoger på förskolan 

Vi är två studenter som går förskollärarutbildningen på Högskolan i 

Halmstad. Nu skriver vi vårt examensarbete om naturvetenskaplig 

ämnesdidaktik för de yngre barnen i förskolan. Vi behöver göra en 

intervju med en förskollärare på er förskola. Intervjun behöver 

ljudinspelas för vår egen analys. Syftet är att bidra med ökad kunskap 

inom naturvetenskaplig didaktik riktad mot de yngre barnen i 

förskolan.  

I enlighet med Vetenskapsrådet etiska principer (2002, S.7-14) 

kommer det insamlade materialet att förvaras oåtkomligt för 

utomstående. Materialet kommer att hanteras aktsamt så att barn och 

pedagoger inte kan identifieras. Medverkande pedagogen kan avbryta 

eller pausa inspelningen under intervjun när de vill. Vi kommer endast 

att använda materialet som underlag för examensarbetet och det 

kommer att förstöras efter avslutad kurs. Det färdiga examensarbetet 

kommer att publiceras i Högskolan i Halmstads databas Diva.  

Om ni har frågor angående detta får ni gärna höra av er till oss eller 

våra handledare: Annika Elm Fristorp ***********eller Anniqa 

Lagergren *********** 

 

Med vänliga hälsningar 

Kajsa Fager och Frida Schneider 
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13.4 Bilaga 4 Spindelns förskola 

Intervjuguide 
 

Inledningsfrågor 

När tog du din examen som förskolelärare?  

Kan du berätta lite om förskolan?  

 

Frågor om hur det naturvetenskapliga arbetet utformas 

Kan du berätta om temat ni arbetar med nu? 

Vilka didaktiska redskap använder ni i det naturvetenskapliga arbetet?  

Hur förekommer naturvetenskap i den fria leken?  

Hur betydelsefullt är det att personalen har goda kunskaper i naturvetenskap?  

Hur går ni vidare med naturvetenskapen när den uppstår i vardagssituationer?  

 

Avslutning 

Vad mer tycker du är viktigt att tänka på i naturvetenskapligt arbete just med de yngsta barnen?  

Finns det någonting annat inom det här området som du vill dela med dig av? 

 

Kontrollfrågor att avsluta med om de inte förekommer under intervjun 

Hur många förskollärare respektive banskötare jobbar på förskolan?  

Hur många avdelningar har ni på förskolan? 

Hur många barn går på förskolan totalt? 

Hur många är mellan 1-3 år? 
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